
FURORD

Bcste kund,

Tack fur att du valde din nya Kia.

Vi cr en stor global fordonstillverkare som fokuserar pd mycket prisvcrda, hugkvali-
tativa bilar. Kia Motors ambition cr ocksd att erbjuda alla Kia-cgare en service som 
uvertrcffar furvcntningarna.

Om du behuver teknisk hjclp med din bil, rekommenderar vi att du anlitar auktorise-
rade Kia-dterfurscljare, fabriksutbildade tekniker, rekommenderade specialverktyg 
och originalreservdelar frdn Kia.

Denna instruktionsbok kommer att bekanta dig med funktioner och utrustning som 
antingen medfuljer bilen som standard eller tillval, liksom bilens underhdllsbehov.. 
Dcrfur kan det hcnda att du stuter pd vissa beskrivningar och illustrationer som inte 
gcller just din bil. Vi rekommenderar att lcser denna publikation noggrant och att du 
fuljer anvisningarna och rekommendationerna. Furvara alltid denna instruktionsbok i 
bilen fur din egen och eventuella efterfuljande cgares referens.

All information i den hcr instruktionsboken var aktuell vid trycktillfcllet. Men efter-
som Kia fortsctter att furbcttra sina produkter, furbehdller sig furetaget rctten att 
vid varje tillfclle gura cndringar i denna instruktionsbok eller ndgon av dess bilar utan 
furegdende meddelande och utan att ddra sig ndgra skyldigheter.

Kur sckert och njut av din Kia!

( 2020 KIA MOTORS Korea, Inc.

Med ensamrctt. Fdr inte reproduceras eller uverscttas helt eller delvis utan skriftligt samtycke frdn Kia 
Motors Korea, Inc.

Tryckt i Korea





Sd hcr anvcnder du instruk-
tionsboken

Vi vill hjclpa dig att fd ut stursta 
mujliga kurglcdje av din bil. Instruk-
tionsboken cr till stor hjclp.

Vi rekommenderar att du lcser ige-
nom hela instruktionsboken. Lcs 
speciellt dcr det stdr VARNING och 
VIKTIGT, sd kan du undvika person-
skador och skador pd bilen.

Bilderna cr ett komplement till tex-
ten fur att furtydliga informationen. 
Instruktionsboken ger dig informa-
tion om bilens olika funktioner, viktig 
sckerhetsinformation och kurtips 
fur olika kurfurhdllanden.

En uversikt uver innehdllet i instruk-
tionsboken finns i Innehdll. Anvcnd 
Index ncr du suker ett speciellt 
omrdde eller cmne, Index cr en lista 
i bokstavsordning med all informa-
tion i instruktionsboken.

Kapitel: Instruktionsboken cr indelad 
i nio kapitel samt ett index. Varje 
kapitel inleds med en kort innehdlls-
furteckning sd att du snabbt kan 
avgura om kapitlet innehdller den 
information som du suker.

Du hittar stycken med signalorden 
VARNING, VIKTIGT och OBSERVERA i 
instruktionsboken. VARNING anger 
information som cr viktig fur din 
personliga sckerhet. Lcs igenom och 
var noga med att fulja anvisningarna 
under VARNING, VIKTIGT och 
OBSERVERA.

Varning
VARNING indikerar en situation som 
kan medfura materiell skada, per-
sonskada eller livsfara om varningen 
skulle ignoreras.

Viktigt
VIKTIGT indikerar en situation som 
kan medfura skador pd bilen om 
informationen ignoreras.

Observera
OBSERVERA indikerar att stycket 
innehdller vcrdefull information.
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Inledning

Brcnslerekommendationer

Blyfritt

Europa
Blyfri bensin med oktantalet 95 eller 
hugre bur anvcndas fur att bilen ska 
fungera optimalt.
Det gdr cven att anvcnda blyfri ben-
sin med oktantalet 91 - 94, men det 
innebcr en ndgot reducerad effekt. 
(Anvcnd inte brcnsle med metanol-
tillsats.)

Ej Europa
Din nya Kia-bil cr konstruerad fur 
blyfri bensin med oktantalet 91 / 
AKI 87 eller hugre. (Anvcnd inte 
brcnsle med metanoltillsats.)
Din nya bil cr konstruerad fur bcsta 
prestanda med BLYFRI BENSIN samt 
minimerade avgasutslcpp och risk 
fur igensatta av tcndstift.

Viktigt
TANKA ALDRIG BLYAT BRCNSLE. 
Blyat brcnsle skadar katalysatorn, 
syresensorerna och styrenheten fur 
motorn och furscmrar avgasre-
ningen.
Fyll aldrig pd med andra tillsatser cn 
de som cr godkcnda av Kia. (Kia 
rekommenderar att du rddfrdgar en 
Kia-verkstad.)

Varning
Avsluta tankningen ncr pumpen 
sldr ifrdn.
Kontrollera alltid att tanklocket 
sitter ordentligt fur att furhindra 
att brcnsle lccker ut i hcndelse av 
olycka.

Blyat (i furekommande fall)

Fur vissa marknader har motorn en 
konstruktion som krcver blyad ben-
sin. Hur med en Kia-verekstad om 
du misstcnker att du behuver blyad 
bensin till din bil. Oktantalet fur 
blyad bensin cr detsamma som fur 
blyfri.

Bensin med etanol eller metanol

E-brcnsle, en blandning av bensin 
och etanol (t.ex. E85) och bensin 
som innehdller metanol (cven kcnt 
som trcsprit) finns som alternativ 
till blyad eller blyfri bensin.

Bensinen fdr ha en inblandning av 
hugst 10 % etanol och tanka aldrig 
bensin eller E-brcnsle som 
innehdller metanol. Bdda dessa 
brcnslen kan orsaka driftproblem 
och skada brcnsle-, motorkontroll- 
och avgasreningssystemen.
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Om driftproblem uppkommer ska du 
genast sluta att anvcnda E-brcnsle.

Skador pd bilen eller driftproblem 
omfattas inte av tillverkarens 
garanti om felet har orsakats av:
1. Brcnsle med mer cn 10 % etanol.
2. Bensin med inblandning av meta-

nol.
3. Blyad bensin eller blyad bensin 

med metanol.

Viktigt
Tanka aldrig bensin med metanoltill-
sats. Tanka inte brcnsle med etanol 
om kurbarheten furscmras.

Andra brcnslen

Brcnslen som t.ex.
kisel (Si),
MMT (metylcyklopentadienyl-
mangan-trikarbonyl), mangan-
(Mn)-innehdllande brcnsle,
jcrn (Fe) och
andra metalltillsatser

kan orsaka motorskador eller igen-
scttning, misstcndning, ddlig accele-
ration, motorstopp, 
katalysatorskada, onormal korro-
sion, furkortad livslcngd osv.

Motorkontrollampan kan ocksd tcn-
das.

Observera
Skador som orsakats av felaktigt 
brcnsle omfattas inte av bilens 
nybilsgaranti.

Inblandning av MTBE

Kia rekommenderar att man undvi-
ker inblandning av MTBE (Methyl 
Tertiary Butyl Ether) uver 15,0 %. 
(Syreinnehdll 2,7 % vikt) i ditt for-
don.

Brcnsle innehdllande uver 15,0 
%MTBE . (Syrehalt 2,7 % vikt) kan 
reducera bilens motoreffekt och 
gura den svdrstartad.

Viktigt
Nybilsgarantin omfattar inte skador 
pd brcnslesystemet och prestanda-
furscmringar som orsakas av 
brcnslen med uver 15,0 vol.-% 
MTBE (metyltertbutyleter). (Syre-
innehdll 2,7 vikt-%)

Tanka inte metanol

Bilen fdr inte tankas med brcnsle 
som innehdller metanol (trcsprit). 
Den hcr typen av brcnsle kan orsaka 
driftproblem och skada brcnsle-, 
motorkontroll- och avgasrenings-
systemet.
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Brcnsleadditiv

Kias rekommendation cr att du 
anvcnder blyfritt brcnsle med 
oktantalet 95/AKI (Anti Knock Index) 
91 eller hugre (Europa) eller oktan-
talet (RON) (Research Octane Num-
ber) 91/ AKI (Anti-Knock Index) 87 
eller hugre (ej Europa).

Fur kunder som inte regelbundet 
anvcnder kvalitetsbrcnsle med till-
sats av brcnsleadditiv och har pro-
blem med att starta motorn, eller 
om motorn gdr orent, bur de till-
sctta en flaska brcnsleadditiv var 15 
000:e km (Europa)/10 000:e km (ej 
Europa).

Brcnsletillsatser finns hos professi-
onella dterfurscljare, som cven kan 
informera om hur de kan anvcndas. 
Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Anvcndning i andra lcnder

Om du tcnker kura i ett annat land 
ska du:

Fulja alla lokala regler gcllande 
registrering och fursckring.
Fursckra dig om att lcmpligt 
brcnsle finns tillgcngligt.

Dieselmotor

Dieselbrcnsle

Dieselmotorer fdr enbart kuras pd 
fordonsdiesel som uppfyller EN 590 
eller motsvarande standard. (EN 
betyder "Europeisk Norm"). Anvcnd 
inte dieselbrcnslen fur bdtar, brcnn-
bara oljor eller icke godkcnda brcns-
letillsatser dd det orsakar ukat 
slitage och skador pd motor och 
brcnslesystem. Om du anvcnder 
icke godkcnda brcnslen eller brcns-
letillsatser gcller garantin inte i alla 
delar.

Dieselbrcnslen uver cetan 51 ska 
anvcndas i bilen. Om tvd olika diesel-
brcnslen finns tillgcngliga ska 
brcnslen fur sommar/vinter anvcn-
das i enlighet med fuljande tempe-
raturfurhdllanden.

Uver -5 /C ... Dieselbrcnsle av 
sommartyp.
Under -5 /C ... Dieselbrcnsle av 
vintertyp.

Hdll noga uversikt uver brcnslenivdn 
i tanken: om motorn stannar pd 
grund av brcnslebrist mdste syste-
met tummas helt.
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Viktigt
Ldt inte bensin eller vatten komma 
in i tanken. Dd mdste du tumma och 
lufta brcnslesystemet fur att und-
vika att insprutningspumpen gdr 
sunder och motorn skadas.

Viktigt
Dieselbrcnslen (om DPF cr monte-
rat)
Anvcnd endast vanlig fordonsdiesel 
fur dieselbilar med DPF-system. (i 
furekommande fall)
Om du anvcnder dieselbrcnslen med 
hug svavelhalt (mer cn 50 ppm sva-
vel) och ospecificerade tillsatser kan 
det orsaka skada pd DPF-systemet 
och avge vit ruk. (i furekommande 
fall)

Biodiesel

Kommersiellt tillgcngliga diesel-
blandningar med maximalt 7 % bio-
diesel, mer kcnt som "B7-diesel", fdr 
anvcndas om biodieseln uppfyller 
EN 14214 eller motsvarande speci-
fikationer. (EN betyder "Europeisk 
Norm"). Om mer cn 7 % biodiesel 
frdn rapsmetylester (RME), fettsy-
remetylester (FAME), vcxtoljeme-
tylester (VME) m.m. eller 
dieselblandningar med mer cn 7 % 
biodiesel anvcnds slits motorn och 
brcnslesystemet mer cn normalt. 

Reparationer eller utbyten av slitna 
eller skadade komponenter pd grund 
av icke godkcnda brcnslen tccks inte 
av tillverkningsgarantin.

Viktigt
Anvcnd aldrig brcnslen, varken 
diesel, B7-biodiesel eller annat, 
som inte uppfyller oljebranschens 
senaste specifikationer. (i fure-
kommande fall)
Anvcnd aldrig brcnsleadditiv eller 
tillsatser som inte rekommende-
ras eller godkcnts av biltillverka-
ren. (i furekommande fall)
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Modifieringar av bilen

Du fdr inte utfura ndgra modifie-
ringar pd bilen. Modifieringar kan 
pdverka prestanda, sckerhet och 
tillfurlitlighet och medfura att bilen 
inte motsvarar helbilsgodkcnnan-
det.

Skador eller andra problem kan upp-
std pd grund av modifieringar 
omfattas inte av garantin.

Om du ldter montera elektroniska 
komponenter som inte cr original, 
kan de orsaka fel som pdverkar 
kurbarheten, kablar och att bat-
teriet laddas ur samt utgura en 
brandrisk. Av sckerhetsskcl bur du 
inte ldta montera komponeter 
som inte cr original.

Inkurning av bilen

Ndgon egentlig inkurningsperiod 
behuvs inte. Fulj dock nedanstdende 
anvisningar under de fursta 1 000 
km sd ukar du bilens prestanda, 
ekonomi och livslcngd.

Rusa aldrig motorn.
Hdll motorvarvtalet under 3 000 
varv/min.
Kur med varierat motorvarvtal. 
Anvcnd inte samma varvtal, vare 
sig hugt eller ldgt, under lcngre 
perioder. Varierande motorvarv-
tal behuvs fur att kura in motorn 
ordentligt.
Undvik hcftiga inbromsningar fur 
att bromsarna ska slitas in pd rctt 
sctt.
Kur inte med slcp furrcn bilen 
kurts minst 2 000 km.
Brcnsleekonomi och motorns pre-
standa kan variera beroende pd 
inkurningsprocessen och stabili-
seras efter kurning 6 000 km. 
Motorer kan furbruka mer olja 
under inkurningen.



7

1

1

Inledning Risk fur brcnnskador vid parkering eller ncr man
stannar fordonet

Risk fur brcnnskador vid parke-
ring eller ncr man stannar for-
donet

Parkera, eller stanna inte ncra 
lcttantcndliga saker sd som luv, 
papper, olja och dcck. Sddana 
saker som placeras ncr avgassys-
temet kan bli en brandfara.
Ncr en motor gdr pd tomgdng vid 
huga varvtal med bakdelen av 
fordonet mot en vcgg kan vcrmen 
ifrdn avgasruret orsakar miss-
fcrgningar eller brand. Hdll till-
rcckligt med utrymme mellan 
bakre delen av fordonet och vcg-
gen.
Var noga med att inte vidrura 
avgas/katalysator-systemen 
medan motorn cr pd, eller direkt 
efter att motorn stcngts av. Det 
finns risk fur brcnnskador efter-
som systemen cr extremt varma.

Instruktioner vid kurning

Precis som med alla andra fordon 
kan en felaktig hantering av denna 
bil leda till du furlorar kontrollen och 
utsctts fur en olycksrisk.

Bilens konstruktion (hugre markfri-
gdng, spdrvidd osv.) ger den en 
hugre tyngdpunkt cn andra typer av 
fordon. Med andra ord cr den inte 
gjord fur att ta kurvor i samma has-
tighet som vanliga tvdhjulsdrivna 
bilar.

Undvik hastig kurvtagning och andra 
hcftiga manuvrar. Inkorrekt hante-
ring av detta fordon kan leda till att 
du furlorar kontrollen och orsakar 
en olycka.

Se till att lcsa "Minska risken fur 
voltning" pd sid 5-259.
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Exteriuruversikt

En snabb uverblick

Exteriuruversikt

Vy framifrdn

* Illustrationen kanske inte uverensstcmmer med hur det ser ut i din bil.
1. Motorhuv 4-47
2. Strdlkastare 4-129, 7-80, 7-81
3. Hjul och dcck 6-10, 8-5
4. Yttre backspegel 4-62
5. Panoramasoltak 4-52
6. Torkarblad till vindrutan 4-137, 7-44
7. Funster 4-42
8. Ultraljudssensor fram 4-123
9. Frontradar 5-112
10.Frontkamera 5-100, 5-112

OMQ4H010001
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11.Dimljus fram 7-81
12.Takrccke 4-193

Bakre del

* Illustrationen kanske inte uverensstcmmer med hur det ser ut i din bil.
1. Durrar 4-18
2. Tanklucka 4-49
3. Bakre kombinationslampa 7-84, 7-82, 7-83
4. Hugt placerat bromsljus 7-86
5. Baklucka 4-29, 4-32, 4-38
6. Antenn 4-194
7. Backkamera 4-111
8. Bakre ultraljudssensor 4-119, 4-123
9. Bakrutetorkare 4-137, 7-44
10.Backlampa 7-84
11.Dimbakljus 7-85

OMQ4H010002
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Interiuruversikt

* Illustrationen kanske inte uverensstcmmer med hur det ser ut i din bil.
1. Inre durrhandtag 4-20
2.Minne fur sctets instcllning 4-27
3. Reglage fur infcllning av ytterbackspegel 4-62
4. Reglage fur instcllning av yttre backspeglar 4-62
5. Omkopplare fur ldsning/uppldsning av centrallds 4-20
6. Knappar fur elfunsterhissar 4-43
7. Ldsknapp fur elfunsterhissar 4-45

Knapp fur elektronisk barnsckerhetsspcrr 4-23
8. Reglage fur instcllning av rattens hujd/lcngd 4-59
9. Ratt 4-58
10.Reglage fur strdlkastarnivdinstcllning 4-136
11.LSS (filsckerhetssystem) 5-128
12.Avstcngningsknapp fur ESC 5-76

OMQ4010003
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13.Knapp fur att uppna och stcnga elmanuvrerad 
baklucka 4-29, 4-32, 4-38

14.Motorhuvsreglage 4-47
15.Sckringarna pd instrumentpanelen 7-64
16.Scte 3-3
17.Vcxelratt/vcxelspak 5-19, 5-25, 5-34, 5-43
18.Bromspedal 5-61
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Instrumentpanel uversikt

* Illustrationen kanske inte uverensstcmmer med hur det ser ut i din bil.
1. Rattfjcrrkontroll fur ljud 4-58
2. Furarens krockkudde 3-55
3. Signalhorn 4-60
4. Knappen Driving Assist (kurassistans) 5-177, 5-180
5.Mctare, varnings- och kontrollampor 4-67
6. Belysning/blinkers 4-129
7. Torkar- och spolningsspak 4-137
8. Tcndningslds eller knappen ENGINE START/STOP 

(motor start/stopp) 5-13, 5-9
9. Infotainment-system 4-194
10.Varningsblinkers 6-3
11.Luftkonditionering 4-151, 4-159
12.Framsctesvcrme och sctesventilation 4-178, 4-180

OMQ4010004L
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13.Handskfack 4-175
14.Rattvcrme 4-60
15.Auto Hold-knapp 5-71
16.DBC-brytare 5-79
17.EPB-brytare 5-65
18.Knapp fur Parking/View (parkering/vy) 4-111, 4-114, 5-234
19.ISG-systemets av-knapp 5-86
20.Knapp fur Parking Safety (parkeringssckerhet) 4-119, 4-123, 5-234
21.Trddlust laddningssystem 4-184
22.Furvaringsfack i mittkonsol 4-175
23.Strumuttag 4-183
24.Passagerarkrockkudde 3-55
25.USB-laddare 4-181
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Motorrum

Motorrum

Smartstream G2.5 (bensin)

Smartstream G3.5 (Bensin)

* Den faktiska formen eller motorutrymmet i bilen kan skilja sig frdn bilden.
1. Kylarvctskebehdllare 7-35
2. Bromsvctskebehdllare 7-38
3. Luftrenare 7-41
4. Oljepdfyllningslock 7-30
5.Mctsticka fur motoroljenivd 7-30
6. Spolarvctskebehdllare 7-39
7. Sckringshdllare 7-62
8. Batteriets minuspol 6-6, 7-48
9. Positiv batteripol 6-6, 7-48

OMQ4070082L

OMQ4070115BR
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Smartstream D2.2 (diesel)

* Den faktiska formen eller motorutrymmet i bilen kan skilja sig frdn bilden.
1. Kylarvctskebehdllare 7-35
2. Bromsvctskebehdllare 7-38
3. Luftrenare 7-41
4. Oljepdfyllningslock 7-32
5.Mctsticka fur motoroljenivd 7-32
6. Spolarvctskebehdllare 7-39
7. Sckringshdllare 7-62
8. Batteriets minuspol 6-6, 7-48
9. Positiv batteripol 6-6, 7-48

OMQ4070002
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Sckerhetsfunktioner i bilen

Scte

* Funktionerna i bilen kan skilja sig frdn bilden.

Framscte
1. Fram och bak
2. Ryggstudets lutning
3. Sctets hujd
4. Lutning av scte
5. Cndra sitsen (furarscte)
6. Svankstud
7.Minnessystem fur furarstolsin-

stcllning
8. Nackskydd

9. Instegsreglage (passagerarsctet)

2:a sctesraden
10.Fram och bak
11.Ryggstudsvinkel och fcllning
12.Instegsreglage/rem
13.Nackskydd
14.Armstud

3:e sctesraden
15.Vikning
16.Nackskydd

OMQ4030001
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Varning
Lusa furemdl
Lusa furemdl vid furarens futter ris-
kerar att hindra anvcndningen av 
pedalerna och orsaka en olycka. Pla-
cera inte ndgot under framsctena.

Varning
Fclla upp sctet
Hdll i ryggstudet och res upp det 
ldngsamt ncr du dterstcller det till 
upprctt lcge och kontrollera att det 
inte finns passagerare i ncrheten av 
sctet. Om du inte hdller i ryggstudet 
kan det ovcntat fjcdra framdt och 
eventuellt orsaka personskada.

Varning
Furarens ansvar fur passagerarna
Om du fcrdas i en bil och har bakdt-
lutat ryggstud kan det medfura all-
varliga och till och med livshotande 
skador vid en kollision.

Om sctet cr nedfcllt vid en olycka 
kan passageraren glida under midje-
bcltet och magen kan utscttas fur 
stora tryckkrafter. Allvarliga och 
livshotande inre skador kan uppstd. 
Furaren ska se till att passagerarna 
sitter med upprctt ryggstud ncr 
bilen cr i rurelse.

Varning
Sitt inte pd t.ex. en kudde som 
minskar friktionen mellan sctet och 
kroppen. En passagerare kan glida 
under midjebcltet vid en olycka eller 
ett hcftigt stopp. Om sckerhetsbcl-
tena inte tilldts fungera pd avsett 
sctt kan allvarliga eller livshotande 
skador bli fuljden.

Varning
Furarscte

Fursuk aldrig att justera sctet 
medan bilen cr i rurelse. Det kan 
leda till att du tappar kontrollen 
och furorsakar en olycka. Det kan 
medfura livsfara eller risk fur all-
varliga person- och materialska-
dor.

ODEEV058002NR



5

3

3

Sckerhetsfunktioner i bilen Scte

Se till att inget hindrar ett nor-
malt lcge pd ryggstuden. Furvara 
inte bagage pd ett sddant sctt att 
ryggstuden inte kan spcrras i sitt 
lcge. Det kan i annat fall innebcra 
livsfara eller risk fur allvarliga 
personskador vid ett hcftigt 
stopp eller en olycka.
Ryggstudet ska alltid vara i upp-
rctt position under fcrd och mid-
jebcltet ska ha god passning runt 
passagerarens nedre huftparti. 
Det ger det bcsta skyddet i hcn-
delse av en olycka.
Fur att undvika onudiga och all-
varliga skador frdn krockkudden 
ska du alltid sitta sd ldngt bak 
som mujligt frdn ratten utan att 
din kontroll uver bilen furscmras. 
Det cr lcmpligt att det cr ett 
avstdnd till ratten pd minst 250 
mm.

Varning
Ryggstud i baksctet

Ryggstuden i baksctet mdste all-
tid vara spcrrade. I annat fall ris-
kerar passagerare och last att 
kastas framdt. Allvarliga eller livs-
hotande skador kan bli fuljden vid 
en kraftig inbromsning eller kolli-
sion.

Bagage och annan last ska lcggas 
pd golvet i bagageutrymmet. 
Stora, tunga eller staplade fure-
mdl mdste furankras. Under inga 
omstcndigheter fdr lasten staplas 
hugre cn ryggstuden. I annat fall 
utsctt de dkande fur livsfara eller 
risk fur allvarliga personskador i 
hcndelse av ett hcftigt stopp, kol-
lision eller voltning.
Inga passagerare fdr fcrdas i 
bagageutrymmet eller ligga pd ett 
nedfcllt ryggstud under fcrd. Alla 
passagerare ska sitta rctt och 
vara ordentligt fastspcnda under 
fcrd.
Ncr du har rest upp ett ryggstud 
ska du kontrollera att det cr 
ordentligt spcrrat genom att 
skjuta det framdt och bakdt.
Ta inte bort mattan i bagageut-
rymmet. I annat fall finns risk fur 
brcnnskador. Avgasreningen som 
sitter under golvet genererar 
kraftig vcrme.

Varning
Ncr du har stcllt in sctet ska du 
kontrollera att det cr ordentligt 
spcrrat genom att fursuka skjuta 
det framdt eller bakdt utan att 
anvcnda spcrrspaken. Om furarsc-
tet cndrar lcge plutsligt och ovcntat 
kan du furlora kontrollen uver bilen 
vilket kan resultera i en olycka.



Sckerhetsfunktioner i bilen

63

Scte

Varning
Stcll inte in sctet medan du har 
sckerhetsbcltet pd dig. Ncr du 
flyttar sctet framdt kan du 
utscttas fur ett kraftigt tryck 
mot magen.
Var fursiktig sd att du inte klcm-
mer dig, eller ndgot furemdl, i 
sctesmekanismen ncr du flyttar 
sctet.
Ldt aldrig en cigarettcndare ligga 
pd golvet eller sctet. Ncr du flyt-
tar sctet kan gas lccka ut ur tcn-
daren och orsaka en brand.
Var extra fursiktig ncr du stcller in 
sctet om det finns passagerare i 
baksctet.
Var fursiktig ncr du tar upp ndgot 
furemdl som har fastnat under 
sctet eller mellan sctet och mitt-
konsolen. Vassa delar i sctesme-
kanismen cr en olycksrisk.

Scteslcdrets funktioner (i furekom-
mande fall)

Lcdret cr gjort av en djurhud som 
gdr igenom en speciell process som 
gur det mujligt att anvcnda. Efter-
som det cr ett naturcmne har varje 
del olika tjocklek och densitet.

Rynkor kan furekomma som ett 
naturligt resultat av strcckningar 
och krympningar, beroende pd 
temperatur och fuktighet.

Sctets klcdsel cr tillverkad av ett 
strcckbart material fur att uka 
passagerarkomforten.
Delarna som kommer i kontakt 
med kroppen cr kurvformad och 
sidorna fur studomrddet cr hugt, 
vilket ger komfort och stabilitet.
Rynkor kan uppkomma naturligt 
av anvcndande. Produkten cr inte 
felaktig.

Viktigt
Rynkor eller repor som uppkom-
mer naturligt vid anvcndning 
tccks inte av garantin.
Bclten med metalldelar, dragked-
jor eller nycklar i bakfickan kan 
skada tyget i sctet.
Var noga med att inte sctet blir 
vdtt. Det kan furcndra lcdrets 
naturliga form.
Jeans eller klcder som man blekas 
kan kontaminera ytan pd tyget.

Instcllning av framscte - manuellt 
(i furekommande fall)

Framsctet gdr att stclla med hjclp 
av manuverspaken pd sitsens 
utsida.
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Justera framdt och bakdt

Stcll in sctet innan du burjar kura 
och kontrollera att sctet cr spcrrat 
genom att fursuka flytta det framdt 
eller bakdt utan att anvcnda regla-
get. Sctet cr inte ordentligt spcrrat 
om du kan flytta det.

Sd hcr flyttar du sctet framdt eller 
bakdt:
1. Lyft reglaget fur sctets furskjut-

ning i lcngdled uppdt och hdll kvar 
det i detta lcge.

2. Skjut sctet till lcmpligt lcge.
3. Slcpp reglaget och kontrollera att 

sctet cr spcrrat.

Stcll in sctet innan du burjar kura 
och kontrollera att sctet cr spcrrat 
genom att fursuka flytta det framdt 
eller bakdt utan att anvcnda regla-
get. Sctet cr inte ordentligt spcrrat 
om du kan flytta det.

Luta ryggstudet

Luta ryggstudet:
1. Luta ryggstudet ndgot framdt 

och lyft ryggstudsreglaget.
2. Luta dig bakdt mot ryggstudet till 

lcmpligt lcge.
3. Slcpp reglaget och kontrollera att 

ryggstudet cr spcrrat. (Reglaget 
MDSTE dtergd till sitt ursprungliga 
lcge fur att ryggstudet ska vara 
spcrrat.)

Cndra sctets hujd (furarscte)

OMQ4030008

OMQ4030009

OMQ4030010
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Tryck spaken uppdt eller neddt fur 
att cndra hujden pd sctesdynan.

Tryck spaken neddt upprepade 
gdnger fur att scnka sitsen.
Tryck spaken uppdt upprepade 
gdnger fur att huja sitsen.

Instcllning av framscte - elektriskt 
(i furekommande fall)

Furarsctet gdr att stclla med hjclp 
av manuverspaken pd sitsens 
utsida. Innan du startar bilen stcller 
du in sctet i ett bekvcmt lcge sd att 
det cr lctt att nd ratten, pedalerna 
och reglagen pd instrumentpanelen.

Varning
Elmanuvreringen kan anvcndas cven 
med tcndningsldset pd OFF.
Lcmna dcrfur aldrig barn ouverva-
kade i bilen.

Viktigt
Elmanuvreringen drivs via en 
separat elmotor. Anvcnd den 
endast medan du stcller in sctet. 
Uverdriven anvcndning kan skada 
elmotorn.
Elmanuvrerad instcllning av sctet 
krcver stor strumfurbrukning. Fur 
att furhindra att batteriet laddas 
ur ska du inte justera elsctet 
lcngre cn nudvcndigt innan du 
startar motorn.

Tryck endast pd en knapp i taget. I 
annat fall kan det bli fel pd elmo-
torn eller andra elektriska kompo-
nenter.

Justera framdt och bakdt

Sd hcr flyttar du sctet framdt eller 
bakdt:
1. Skjut reglaget framdt eller bakdt 

fur att flytta sctet till unskat lcge.
2. Slcpp reglaget ncr instcllningen 

kcnns bra.

Luta ryggstudet

OMQ4030012

OMQ4030013
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Luta ryggstudet:
1. Skjut reglaget framdt eller bakdt 

fur att flytta ryggstudet till uns-
kad vinkel.

2. Slcpp reglaget ncr instcllningen 
kcnns bra.

Cndra sctets lutning och hujd

Fur att cndra sctets hujd:
1. Dra reglagets framkant uppdt fur 

att lyfta frcmre delen av sctet 
och scnk genom att istcllet trycka 
reglaget neddt.
Dra reglagets bakkant uppdt fur 
att lyfta sctet och scnk genom 
att istcllet trycka reglaget neddt.

2. Slcpp reglaget ncr instcllningen 
kcnns bra.

Justera svankstud (i furekom-
mande fall)

Typ A

Typ B

Svankstudet kan stcllas in genom 
att trycka pd svankstudsreglaget pd 
sidan av sctet.
1. Tryck framtill pd reglaget fur att 

uka svankstudet och baktill fur att 
minska det.

2. Slcpp reglaget ncr instcllningen 
kcnns bra.

OMQ4030015

OMQ4030011

OMQ4030016
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Justera sitsen i furarsctet (i fure-
kommande fall)

1. Tryck framtill pd reglaget fur att 
huja sitsen och baktill fur att 
scnka den.

2. Slcpp reglaget ncr sitsen cr i uns-
kat lcge.

Styrning av frcmre passagerarscte 
(i furekommande fall)

Passagerare i baksctet kan anvcnda 
reglagen fur att styra det frcmre 
passagerarsctet.

Skjuta framdt och bakdt:
Tryck reglaget (1) framdt fur att 
flytta det frcmre passagerarsctet 
framdt. Tryck reglaget (2) bakdt 
fur att flytta det frcmre passage-
rarsctet bakdt.

Justering av vinkeln:
Tryck pd reglaget (3) fur att luta 
det frcmre passagerarsctet 
framdt. Tryck pd reglaget (4) fur 
att luta det frcmre passagerarsc-
tet bakdt.

Nackskydd (framsctet)

Furarsctet och passagerarsctet har 
nackskydd fur de dkandes sckerhet 
och komfort.

Nackskydden cr inte bara bekvcma 
utan hjclper cven till att skydda 
nacke och huvud vid en eventuell 
kollision.

OMQ4030014

OMQ4030002

OMQ4030082L
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Varning
Nackskyddet ska stcllas in sd att 
mitten pd nackskyddet cr pd 
samma hujd som huvudets 
tyngdpunkt fur att ge maximalt 
skydd. I allmcnhet cr huvudets 
tyngdpunkt i ugonhujd. Stcll cven 
in nackskydden sd att de cr sd 
ncra huvudet som mujligt. Lcgg 
inte en kudde mellan huvudet och 
nackskyddet.

Anvcnd inte fordonet med nack-
studen borttagna eller bak-
dtvcnda, det kan leda till att 
medpassagerarna fdr allvarliga 
skador vid en olycka. Nackskydd 
som cr rctt instcllda ger ett gott 
skydd mot nackskador.
Stcll inte in hujden pd furarens 
nackskydd under fcrd.

Viktigt
Om det inte sitter ndgon passage-
rare i baksctet ska du stclla nack-
skyddet i sitt nedersta lcge. De 
bakre nackskydden kan furscmra 
sikten bakdt.

Instcllning framdt och bakdt (i 
furekommande fall)

Nackskydden kan justeras framdt 
och bakdt i 3 olika lcgen genom att 
dra nackskyddet till lcmpligt lcge.

Fur att justera nackskyddet till det 
frcmsta lcget ska du dra det helt 
framdt och slcppa det.

Stcll in nackskyddet sd att det ger 
ett korrekt stud dt huvud och nacke.

ODL3039089L

OMQ4030021
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Justera uppdt/neddt

Huj nackskyddet:
1. genom att dra det till lcmplig hujd 

(1).
2. Scnk till lcmplig hujd medan du 

trycker in spcrrknappen (2) pd 
nackskyddet.

3. Scnk nackstudet till unskad posi-
tion (3).

Varning
Kontrollera att nackskyddet cr 
spcrrat i rctt lcge ncr du har stcllt in 
det fur att ge bcsta skydd.

Viktigt
Om du fcller ryggstudet framdt med 
nackskydd och sits i sina uversta 
lcgen kan nackskyddet komma i 
kontakt med solskyddet eller ndgon 
annan del i bilen.

Ta bort nackskyddet

Typ A

Typ B

OMQ4030020

ODEEV058008NR
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Ta bort ett nackskydd:
1. Fcll ryggstudet (2) med rygg-

studsreglaget (1).
2. Huj nackskyddet till det uversta 

lcget.
3. Tryck pd nackskyddets spcrr (3) 

samtidigt som du drar nackskyd-
det uppdt (4).

Varning
Ldt ALDRIG ndgon sitta i ett scte 
utan nackskydd under fcrd.

Sctt tillbaka nackskyddet

Typ A

Typ B

Sctta tillbaka nackskyddet:
1. Sctt i stagen (2) i hdlen samtidigt 

som du hdller spcrrknappen (1) 
intryckt.

2. Fcll ryggstudet (4) med rygg-
studsreglaget (3).

3. Stcll in nackskyddet pd lcmplig 
hujd.

Varning
Kontrollera alltid att nackskyddet cr 
spcrrat i sitt lcge ncr du har satt 
tillbaka det och stcllt in det.

Ryggstudsficka

Det sitter en dubbel ficka (1) pd 
framsctets baksida dcr baksctes-
passagerare har tillgdng till en USB-
laddare (2) (i furekommande fall) 
och kan furvara bucker eller vcgkar-
tor.

OMQ4030023

OMQ4030025

OMQ4030027
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Varning
Ryggstudsfickor
Lcgg inte tunga eller vassa saker i 
ryggstudsfickorna. Vid en olycka kan 
de kastas ut ur fickorna och utgura 
en skaderisk.

Liten ficka (2:a sctesraden i 6-sit-
sig modell) (i furekommande fall)

Det finns en liten furvaringsficka i 
den andra sctesraden.

Instcllning av bakscte

Framdt och bakdt (2:a sctesraden)

Sd hcr flyttar du sctet framdt eller 
bakdt:
1. Lyft reglaget fur sctets furskjut-

ning i lcngdled uppdt och hdll kvar 
det i detta lcge.

2. Skjut sctet till lcmpligt lcge.
3. Slcpp reglaget och kontrollera att 

sctet cr spcrrat.

Stcll in sctet innan du burjar kura 
och kontrollera att sctet cr spcrrat 
genom att fursuka flytta det framdt 
eller bakdt utan att anvcnda regla-
get. Sctet cr inte ordentligt spcrrat 
om du kan flytta det.

Ryggstudets lutning (2:a sctesra-
den)

Luta ryggstudet:
1. Dra ryggstudsreglaget uppdt.
2. Hdll i reglaget och justera rygg-

studet till lcmpligt lcge.
3. Slcpp reglaget och kontrollera att 

ryggstudet cr spcrrat. (Reglaget 
MDSTE dtergd till sitt ursprungliga 
lcge fur att ryggstudet ska vara 
spcrrat.)

OMQ4030089

OMQ4030026

OMQ4030029
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Instegsscte (2:a sctesraden i 6/7-
sitsig modell)

Stiga in och ut ur 3:e sctesraden:
1. Dra sckerhetsbcltet genom dess 

hdllare i baksctet. Strcck det 
sedan genom att dra det uppdt.

2. Tryck pd omkopplaren (1) ovanpd 
den andra sctesraden eller tryck 
omkopplaren (2) under den andra 
sctesraden fur att ldsa upp.

Annars kan andra radens scten 
ldsas upp genom att dra i remmen 
(i furekommande fall) som sitter 
under ryggstudet pd andra raden. 
Om remmen cr sitter under den 

andra radens ryggstud visar en 
etikett var remmen sitter.

3. 2:a sctesraden fclls ned och 
skjuts fram sd ldngt det gdr.
Ncr passagerarna har stigit in/ut 
skjuter du tillbaka den 2:a sctes-
raden. Dra sedan ryggstudet 
bakdt tills det spcrras och du hur 
ett klick. Kontrollera att det har 
spcrrats ordentligt.

OMQ4030006

OMQ4030034

OMQ4030090

OMQ4030035L
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Varning
Fursuk aldrig att justera sctet under 
fcrd eller ncr det finns passagerare 
pd den 2:a sctesraden. Sctet kan 
flytta sig ovcntat och personskador 
kan bli fuljden.

Fclla baksctet

Baksctets ryggstud kan fcllas ned 
om du t.ex. behuver transportera 
ldnga furemdl eller utuka bilens las-
tutrymme.

Varning
Syftet med nedfcllbara ryggstud cr 
att lcngre furemdl ska kunna fd 
plats i lastutrymmet.
Tilldt inte passagerare att sitta 
ovanpd ett nedfcllt ryggstud medan 
bilen cr i rurelse. Detta cr inte en 
korrekt passagerarplats och det 
finns inga sckerhetsbclten tillgcng-
liga fur anvcndning. Detta kan leda 
till allvarlig skada eller dudsfall i 
hcndelse av en olycka eller ett tvcr-
stopp. Furemdl i det nedfcllda rygg-
studet bur inte strccka sig hugre cn 
uverst pd framsctets ryggstud. 
Hugre last kan kastas framdt och 
orsaka allvarliga skador vid en hcftig 
inbromsning.

Fclla ned baksctets ryggstud
1. Stoppa in ldset i fickan mellan 

ryggstudet och sitsen och hcng 
remmarna i hdllaren fur att fur-
hindra skador pd sckerhetsbcltet.

2:a sctesraden

OMQ4030071

OMQ4030006
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3:e sctesraden (i furekommande fall)

2. Res upp framsctets ryggstud och 
skjut det framdt om det behuvs.

3. Sctt baksctets nackskydd i sitt 
nedersta lcge.

4. Dra i reglaget (fur 2:a raden) eller 
remmen (fur 3:e raden) fur att 
fclla ned ryggstudet och fcll 
sedan sctet mot bilens framparti. 
Ncr du dterstcller ryggstudet till 
upprctt lcge kontrollerar du att 
det cr spcrrat genom att trycka 
upptill pd ryggstudet.

2:a sctesraden

3:e sctesraden (i furekommande fall)

5. Fur att anvcnda baksctet lyfter 
och drar du sctet bakdt genom 
att dra i ryggstudsreglaget (fur 
2:a raden) eller remmen (fur 3:e 
raden).
Dra ryggstudet bakdt tills det 
ldses fast.
Kontrollera att det cr spcrrat i 
uppfcllt lcge.

OMQ4030072

OMQ4030003

OMQ4030036R

OMQ4030037
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2:a sctesraden

3:e sctesraden (i furekommande fall)

6. Sctt tillbaka det bakre sckerhets-
bcltet pd rctt plats.

Fclla ned 2:a sctesraden (frdn 3:e 
raden) (i furekommande fall)

Omkopplaren fur att fclla ned den 
2:a sctesraden sitter pd sidan av 
den 3:e sctesraden.

Andra sctesraden fclls ned.

Om du trycker pd reglaget pd vcn-
ster sida, fclls vcnstersctet och 
mittsctet ned.

Om du trycker pd reglaget pd huger 
sida, fclls hugersctet ned.

Varning
Fclla ned baksctet
Fcll aldrig ned baksctena (2:a och 
3:e sctesraden) ncr det finns passa-
gerare, husdjur eller bagage i 
sctena.
Passagerare, husdjur och bagage 
kan skadas.

OMQ4030038R

OMQ4030039

OMQ4030040
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Varning
Fclla upp sctet
Ncr du fcller upp ryggstudet, hdll i 
det fcll upp det ldngsamt. Om du 
inte hdller i ryggstudet kan det 
ovcntat fjcdra framdt och eventuellt 
orsaka personskada.

Viktigt
Sckerhetsbclten i baksctet
Tcnk pd att dterstclla axelbcltet till 
rctt lcge ncr du reser upp ryggstu-
den i 2:a och 3:e sctesraden till upp-
rctt lcge. Dra sckerhetsbcltet 
genom hdllarna fur att furhindra att 
det fastnar bakom eller under sctet.

Viktigt
Undvika skador pd sckerhetsbclte-
nas lds
Ncr du fcller ned ryggstuden i bak-
sctena (2:a och 3:e raden) ska du 
stoppa in ldset i fickan mellan rygg-
studet och sitsen. Dd kan bcltesld-
sen inte skadas.

Varning
Last
Last ska alltid furankras sd att den 
inte kan kastas omkring i bilen vid 
en kollision och orsaka personskada. 
Lcgg inga furemdl pd 2:a eller 3:e 
sctesraden, eftersom det dcr sak-
nas mujligheter till scker furankring 
och furemdlen dcrmed utgur en 
skaderisk vid en eventuell kollision.

Varning
Lastning
Kontrollera att motorn cr avstcngd, 
att den automatiska vcxellddan stdr 
pd P (Parkering), eller att den 
manuella vcxellddan stdr pd R 
(Backen) eller 1:a vcxeln och att 
parkeringsbromsen cr ordentligt 
dtdragen vid i- och urlastning. I 
annat fall finns risk fur att bilen bur-
jar rulla om en annan vcxel oavsikt-
ligt skulle lcggas i.
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Nackskydd (baksctet)

Baksctena cr utrustade med nack-
skydd pd alla platser fur passage-
rarnas sckerhet och komfort.

Nackskydden cr inte bara bekvcma 
utan hjclper cven till att skydda 
nacke och huvud vid en eventuell 
kollision.

Varning
Nackskyddet ska stcllas in sd att 
mitten pd nackstudet cr pd 
samma hujd som huvudets 
tyngdpunkt fur att ge maximalt 
skydd. I allmcnhet cr huvudets 
tyngdpunkt i ugonhujd. Stcll cven 
in nackskydden sd att de cr sd 
ncra huvudet som mujligt. Lcgg 
inte en kudde mellan huvudet och 
nackskyddet.
Anvcnd inte fordonet med nack-
studen borttagna eller bak-
dtvcnda, det kan leda till att 
medpassagerarna fdr allvarliga 
skador vid en olycka. Nackskydd 

som cr rctt instcllda ger ett gott 
skydd mot nackskador.
Stcll inte in hujden pd furarens 
nackskydd under fcrd.

Viktigt
Om det inte sitter ndgon passage-
rare i baksctet ska du stclla nack-
skyddet i sitt nedersta lcge. De 
bakre nackskydden kan furscmra 
sikten bakdt.

Stclla in hujden (2:a och 3:e sctes-
raden)

Huj nackskyddet genom att dra det 
till lcmplig hujd (1). Scnk till lcmplig 
hujd (3) medan du trycker in spcrrk-
nappen (2) pd nackskyddet.

OMQ4030083L

OMQ4030031
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Borttagande (2:a och 3:e radens 
scten)

Ta bort ett nackskydd genom att 
lyfta upp det till sitt uversta lcge, 
trycka in spcrren (1) och dra nack-
skyddet uppdt (2).

Ncr du sctter tillbaka nackskyddet 
sctter du i stagen (3) i hdlen medan 
du hdller spcrren (1) intryckt. Stcll in 
det pd lcmplig hujd.

Varning
Kontrollera att nackskyddet cr 
spcrrat i rctt lcge ncr du har stcllt in 
det fur att ge bcsta skydd.

Armstud (i furekommande fall)

Ncr armstudet ska anvcndas fcller 
du fram det ur ryggstudet.

Justering av armstud (2:a sctesra-
den i 6-sitsig modell) (i furekom-
mande fall)

Ett justerbart armstud finns pd var-
dera sida av den andra radens rygg-
stud. Fcll fram armstudet ur 
ryggstudet och justera det till uns-
kad lutning om du vill anvcnda det. 
Tryck det bakdt om du vill flytta det.

OMQ4030032
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Sckerhetsbclten

Sckerhetsbcltena cr avsedda att 
spcnnas fast uver kroppens bens-
tomme och bur fcstas ldgt ned uver 
huftpartiet, uver brustkorgen och 
axlarna.

Bcltessystem

Varning
Fur maximalt skydd mdste scker-
hetsbcltena alltid anvcndas ncr 
bilen cr i rurelse.
Sckerhetsbclten cr effektivast 
ncr ryggstuden cr i upprctt lcge.
Barn som cr 13 dr eller yngre bur 
alltid sitta fastspcnda i baksctet. 
Ldt aldrig barn fcrdas i framsctet. 
Om ett barn uver 13 dr mdste 
fcrdas i framsctet ska du se till 
att sckerhetsbcltet cr ordentligt 
instcllt och sctet tillbakaskjutet 
sd ldngt som mujligt.
Dra aldrig sckerhetsbcltet under 
armen eller bakom ryggen. Ett 
sckerhetsbclte som sitter olcmp-
ligt kan orsaka allvarliga skador 
vid en olycka. Axelremmen bur 
sitta mitt pd axeln uver nyckelbe-
net.
Placera aldrig sckerhetsbcltet 
uver ndgot umtdliga furemdl. Vid 
hastiga inbromsningar eller kollisi-
oner kan sckerhetsbcltet skada 
det.

Anvcnd inte ett sckerhetsbclte 
som har snott sig. Ett snott bclte 
fungerar inte optimalt. Vid en 
krock kan det till och med skada 
dig. Se till att bcltet cr slctt och 
inte snott.
Var fursiktig sd att remmarna 
eller fcstet inte skadas. Skadade 
remmar eller fcsten ska bytas ut.

Varning
Sckerhetsbcltena cr avsedda att 
spcnnas fast uver kroppens bens-
tomme och bur fcstas ldgt ned uver 
huftpartiet, uver brustkorgen och 
axlarna. Sctt inte huftremmen av 
bcltet uver magen.
Sckerhetsbcltet bur sitta sd hdrt 
fastspcnt som mujligt, utan att 
skapa obehag, fur att ge det skydd 
som det har konstruerats fur.
Ett slakt bclte ger passageraren ett 
avsevcrt furscmrat skydd.
Undvik att utsctta bcltet fur poler-
medel, oljor och kemikalier och var 
scrskilt noga med att akta det fur 
batterisyra.
Anvcnd diskmedel och vatten vid 
renguring. Ett bclte bur bytas ut om 
det cr nutt, hdrt smutsat eller ska-
dat. Det cr viktigt att hela scker-
hetsbcltet byts ut om det har varit i 
funktion vid en kraftig kollision, cven 
om sckerhetsbcltet inte cr uppen-
bart skadat. Anvcnd inte ett bclte 
med snodda remmar. Ett sckerhets-
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bclte cr endast avsett fur en person. 
Att t.ex. dra ett bclte runt ett barn 
som sitter i knct medfur stor fara.

Varning
Inga cndringar eller tillcgg som 
pdverkar sckerhetsbcltets juste-
ringsanordningar fdr utfuras av 
anvcndaren.
Ncr du fcster bcltet ska du kont-
rollera att du inte anvcnder fel 
bclteslds. Det cr vcldigt riskfyllt 
och sckerhetsbcltet kanske inte 
fungerar ordentligt.
Spcnn inte loss bcltet under fcrd. 
Det kan leda till att du tappar 
kontrollen och furorsakar en 
olycka. Det kan medfura livsfara 
eller risk fur allvarliga person- och 
materialskador.
Ncr du spcnner fast sckerhets-
bcltet ska du kontrollera att det 
inte luper uver hdrda eller umtd-
liga furemdl.
Kontrollera att fcstet cr rent. I 
annat fall sitter inte sckerhets-
bcltet ordentligt.

Pdminnelse om sckerhetsbclte

Varningslampan och varningsljudet 
fur pdminnelse om sckerhetsbclte 
fungerar under fuljande furhdllan-
den.

Furarens sckerhetsbclte
Oavsett om furaren har bcltet pd 
sig lyser varningslampan fur bcl-
tespdminnelsen i ungefcr 3~6 
sekunder ncr du vrider tcndnings-
ldset eller ENGINE START/STOP till 
ON. Om furaren inte har scker-
hetsbcltet pd sig kommer var-
ningsljudet att huras i cirka 6 
sekunder and varningslampan 
kommer att lysa tills furaren tar 
pd sig sckerhetsbcltet.
Om du burjar att kura utan att 
sckerhetsbcltet cr fastsatt ncr du 
kur i under 20 km/h, eller stannar 
kommer varningslampan att tcn-
das. Ncr hastigheten cr 20 km/h 
eller hugre kommer varningslam-
pan att blinka och en varningssig-
nal kommer att ldta i cirka 100 
sekunder.
Ncr furarens sckerhetsbclte inte 
cr fastsatt under kurning kommer 
varningslampan att tcndas ncr 
hastigheten cr under 20 km/h. 
Ncr hastigheten cr 20 km/h eller 
hugre kommer varningslampan 
att blinka och en varningssignal 
kommer att ldta i cirka 100 sek-
under.

ODEEV068095NR



Sckerhetsfunktioner i bilen

243

Sckerhetsbclten

Framsctespassagerarens bclte
Oavsett om passageraren har 
bcltet pd sig lyser varningslampan 
fur bcltespdminnelsen i ungefcr 
3~6 sekunder ncr du vrider tcnd-
ningsldset till ON. Om passagera-
rens sckerhetsbclte inte cr 
fastspcnt kommer varningsljuset 
att lysa tills passagerarens scker-
hetsbclte spcnns fast.
Om du burjar att kura utan att 
passagerarens sckerhetsbclte cr 
fastsatt, eller om du lusgur scker-
hetsbcltet ncr du kur i under 20 
km/h, eller stannar kommer var-
ningslampan att tcndas. Ncr has-
tigheten cr 20 km/h eller hugre 
kommer varningslampan att 
blinka och en varningssignal kom-
mer att ldta i cirka 100 sekunder.
Ncr passagerarens sckerhets-
bclte inte cr fastsatt under kur-
ning kommer varningslampan att 
tcndas ncr hastigheten cr under 
20 km/h. Ncr hastigheten cr 20 
km/h eller hugre kommer var-
ningslampan att blinka och en 
varningssignal kommer att ldta i 
cirka 100 sekunder.

Varning
En olcmplig sittposition pdverkar 
bcltespdminnelsesystemets funk-
tion negativt. Det cr viktigt att fura-
ren instruerar passageraren att 
sitta ordentligt enligt anvisningarna 
i denna bruksanvisning.

Observera
Framsctespassagerarens bclte-
spdminnelselampa sitter mitt pd 
instrumentklustret.
Cven i det fall passagerarplatsen 
cr tom blinkar bcltespdminnelse-
lampan eller lyser i 6 sekunder.
Bcltespdminnelsen fur framscte-
spassageraren kan aktiveras cven 
om du lcgger bagage pd sctet.

Bcltespdminnelse baksctespassa-
gerare (i furekommande fall)

2:a sctesraden

* (1) Vcnster sida, (2) Mitten, (3) 
Huger sida

OMQ4030091L
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3:e sctesraden (i furekommande fall)

* 2:a sctesraden: (1) Vcnster sida, 
(2) Mitten, (3) Huger sida

* 3:e sctesraden: (4) Vcnster sida, 
(5) Huger sida

Europa
Som en pdminnelse till passagera-
ren i baksctet lyser lampan fur 
bcltespdminnelse i ungefcr 6 sek-
under oavsett om bcltet cr fast-
spcnt eller inte ncr du vrider 
tcndningsldset till ON.
Om du burjar att kura utan att 
sckerhetsbcltet cr fastsatt, eller 
om du lusgur sckerhetsbcltet ncr 
du kur i under 20 km/h, eller stan-
nar kommer motsvarande var-
ningslampa att tcndas.
Om du burjar att kura utan att 
sckerhetsbcltet cr fastsatt, eller 
om du lusgur sckerhetsbcltet ncr 
du kur i uver 20 km/h, kommer en 
varningssignal kommer att ldta i 
cirka 35 sekunder och den mot-
svarande varningslampan kom-
mer att blinka.

Ej Europa
Som en pdminnelse till passagera-
ren i baksctet lyser lampan fur 
bcltespdminnelse i ungefcr 6 sek-
under oavsett om bcltet cr fast-
spcnt eller inte ncr du vrider 
tcndningsldset till ON.
Om du burjar att kura utan att 
sckerhetsbcltet cr fastsatt kom-
mer varningslampan att blinka i 
cirka 70 sekunder.
Om du lossar sckerhetsbcltet ncr 
hastigheten understiger 20 km/h 
lyser varningslampan fur scker-
hetsbclte under ytterligare ca 70 
sekunder.
Om du lossar sckerhetsbcltet ncr 
hastigheten uverstiger 20 km/h 
hurs bcltespdminnelsesignalen i 
ungefcr 35 sekunder och var-
ningslampan blinkar.
Om bakdurren uppnas eller stcngs 
ncr hastigheten understiger 10 
km/h fungerar inte varningslam-
pan och varningssignalen cven om 
du kur i uver 20 km/h.

OMQ4030041L
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Sckerhetsbclte - Furarens 3-
punktssystem med sckerhetsspcrr

Spcnna fast sckerhetsbcltet:

Ta pd sckerhetsbcltet genom att 
dra ut bcltet ur rullen och trycka 
fast ldstungan (1) i ldset (2). Du 
hur ett tydligt "klick" ncr 
ldstungan spcrras i ldset.

Sckerhetsbcltet stclls in pd en 
lcmplig lcngd endast efter att mid-
jebcltet har strcckts fur hand sd att 
det sitter tctt intill hufterna. Om du 
lutar dig framdt i en ldngsam rurelse 
fuljer bcltet med och du kan rura dig 
fritt. Om det blir ett plutsligt stopp 
eller en kollision spcrras dock scker-
hetsbcltet. Det spcrras ocksd om du 
lutar dig snabbt framdt.

Observera
Om du inte kan dra ut sckerhetsbcl-
tet ur rullen ska du dra i det 
bestcmt och sedan slcppa det. 
Sedan kan du dra ut sckerhetsbcl-
tet.

Varning
Placera midjebcltet sd ldgt som 
mujligt och tctt intill hufterna, inte 
mot midjan. Om sckerhetsbcltet 
placeras fur hugt upp ukar skaderis-
ken vid en eventuell kollision. Du ska 
inte ha bdda armarna under eller 
uver sckerhetsbcltet. Istcllet ska en 
arm vara uver och den andra under 
sd som bilden visar.
Ha aldrig sckerhetsbcltet under 
armen ncrmast durren.

Lossa sckerhetsbcltet:

Tryck pd friguringsknappen (1) i 
ldsspcnnet.

Sckerhetsbcltet dras in automa-
tiskt ncr du har lossat det.

Om det inte gur det ska du kontroll-
era om sckerhetsbcltet cr snott.

ODEEV058025NR
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Justera hujden pd axelremsbcltet

Du kan stclla in hujden fur det uvre 
fcstet i 4 olika lcgen fur att sitta 
maximalt bekvcmt och sckert.

Sckerhetsbcltet ska inte vara fur 
ncra halsen. Det ger inte det effek-
tivaste skyddet. Axelbcltet ska jus-
teras sd att bcltet luper tvcrs uver 
brustet, halvvcgs uver axeln mot 
durrsidan och inte ncrmare halsen.

Scnk eller huj fcstet till ett lcmpligt 
lcge fur att fd rctt placering.

Fur att huja hujdjusteringen drar 
du upp den (1).
Fur att scnka den trycker du ned 
den (3) samtidigt som du trycker 
pd hujdjusteringsknappen (2).

Slcpp knappen fur att ldsa ankaret 
pd plats. Kontrollera att det har 
spcrrats genom att fursuka flytta 
pd det.

Ett sckerhetsbclte som sitter 
olcmpligt kan orsaka allvarliga 
skador vid en olycka.

Varning
Kontrollera att axelbcltets fcste 
sitter pd rctt hujd. Ha aldrig axel-
bcltet uver halsen eller ansiktet.
Sckerhetsbcltena ska bytas ut 
efter en olycka eftersom de inte 
lcngre ger ett fullgott skydd utan 
kan innebcra livsfara eller risk fur 
allvarliga personskador vid en 
eventuell ny olycka. Byt ut scker-
hetsbcltena sd fort som mujligt 
efter en olycka.

Viktigt
Fcll INTE ned vcnster sida av baksc-
tet medan mittenbcltet cr fast-
spcnt. LOSSA ALLTID mittenbcltet i 
baksctet innan du fcller ned vcnster 
sida av baksctet. Om mittenbcltet i 
baksctet cr fastspcnt ncr vcnster 
sida av baksctet fcllt ned kan den 
uvre delen av ryggstudet och scker-
hetsbcltesmekanismen skadas, vil-
ket gur att ryggstudet fastnar i det 
nedfcllda lcget.

ODEEV058027NR
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Sckerhetsbcltet ska ldsas i sctet vid 
varje scteskudde, fur att vara 
sckert fastsatt.

1. Bakre huger spcnne till scker-
hetsbcltet

2. Bakre mittenspcnne till scker-
hetsbcltet

3. Bakre vcnster spcnne till scker-
hetsbcltet

Varning
Innan du spcnner fast sckerhetsbcl-
ten i baksctet ska du se till att du 
anvcnder rctt fcste. Om du fcster 
vcnster- eller hugerbcltet i mitten-
fcstet kan det hcnda att bcltet inte 
skyddar dig i en olycka.

Bcltesldset som cr markerat med 
"CENTER" ska anvcndas fur mitt-
platsens sckerhetsbclte.

Viktigt
Tvinga inte ldset till huger eller vcn-
ster, i mittensctesbcltet.
Kontrollera att du ldst mittenscker-
hetsbcltet i mittensckerhetsbcltets 
spcnne.
Om inte kan det felaktigt fastsatta 
bcltet inte ge ordentligt skydd.

Furvaring av sckerhetsbclten i bak-
sctet

Ldsen till sckerhetsbcltena i baksc-
tet kan stoppas in i fickan mellan 
ryggstudet och sitsen ncr de inte 
anvcnds.

OMQ4030070 OMQ4030073
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2:a sctesraden

3:e sctesraden

1. Dra sckerhetsbcltet genom dess 
hdllare i baksctet. Det furhindrar 
att sckerhetsbcltet fastnar 
bakom eller under sctet.

2. Strcck det sedan genom att dra 
det uppdt.

Viktigt
Ncr du drar ut sckerhetsbcltet fur 
att fcsta det ska tungan ldngsamt 
dras ut ur sckerhetsbcltets hdllare 
sd att hdllaren inte halkar av.

Lossa sckerhetsbcltet:

Tryck pd knappen (1) i bcltesldset 
fur att lossa sckerhetsbcltet.
Sckerhetsbcltet dras in automa-
tiskt ncr du har lossat det.
Om det inte gur det ska du kont-
rollera om sckerhetsbcltet cr 
snott.

Bcltesstrcckare

Bilen cr utrustad med ett bcl-
tesstrcckarsystem fur furaren och 
framsctespassageraren.

OMQ4030071
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Syftet med bcltesstrcckaren cr att 
hdlla sckerhetsbcltet ncra passage-
rarens kropp vid vissa typer av kolli-
sioner.

Sckerhetsbcltenas bcltesstrcckare 
aktiveras vid olyckor dcr kollisions-
krafterna cr tillrcckligt stora.

Om fordonet stannar plutsligt eller 
om passageraren fursuker luta sig 
framdt fur snabbt ldses sckerhets-
bcltet i rullen. Vid vissa kollisioner 
aktiveras bcltesstrcckaren och drar 
sckerhetsbcltet ncrmare kroppen.

Om systemet kcnner av uverdriven 
spcnnkraft i furarens eller passage-
rarens sckerhetsbclte slcpper 
belastningsbegrcnsningen i bcl-
tesstrcckaren en del av kraften pd 
sckerhetsbcltet. (i furekommande 
fall)

Varning
Fur din egen sckerhet bur du kont-
rollera att bcltet inte sitter lust eller 
cr snott och att det sitter rctt.

Observera
Bcltesstrcckaren aktiveras inte bara 
vid frontalkollisioner utan cven vid 
sidokollisioner om bilen cr utrustad 
med sidokrockkuddar eller sido-
krockgardiner.

Sckerhetsbcltets bcltesstrcckare 
bestdr huvudsakligen av fuljande 
delar. Deras placering framgdr av 
bilden:

1. Varningslampa krockkudde
2. Frcmre furspcnningsanordning till 

bcltesdtdragare
3. SRS-kontrollmodul

Varning
Sd hcr fdr du bcst nytta av scker-
hetsbcltets bcltesstrcckare:
1. Sckerhetsbcltet mdste sitta kor-

rekt. Lcs igenom och fulj all viktig 
information och alla fureskrifter i 
instruktionsboken om bilens 
sckerhetsfunktioner, inklusive de 
som handlar om sckerhetsbclten 
och krockkuddar.

2. Kontrollera alltid att du och dina 
passagerare anvcnder sckerhets-
bclten.

OON039121NR
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Observera
Ncr bcltesstrcckaren aktiveras 
hurs ett hugt ljud och ett fint 
damm, som kan furefalla vara ruk, 
kan mcrkas i kuphn. Det cr nor-
malt och inte farligt.
Cven om det cr ofarligt kan det 
fina dammet orsaka hudirritation 
och det bur inte inandas under en 
lcngre period. Tvctta exponerad 
hud noggrant efter en olycka dd 
sckerhetsbcltets bcltesstrcckare 
har aktiverats.
Eftersom sensorn som aktiverar 
SRS-krockkudden cr ansluten till 
sckerhetsbcltets bcltesstrcckare 
lyser SRS-indikatorn pd instru-
mentpanelen i 3~6 sekunder efter 
att tcndningsldset eller ENGINE 
START/STOP (motor start/
stopp)-knappen har vridits till 
ON-lcget och slccks sedan.

Viktigt
Om sckerhetsbcltets bcltesstrcck-
are inte fungerar normalt lyser 
SRS-indikatorn cven om det inte cr 
fel pd SRS-krockkudden. Om SRS-
indikatorn inte lyser ncr tcndnings-
ldset vrids till ON-lcget, eller om den 
fortsctter att lysa efter 3~6 sekun-
der, eller burjar lysa under fcrd, 
kontakta en professionell verkstad 
fur kontroll av systemet. Kia rekom-
menderar att du besuker en aukto-

riserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Varning
Bcltesstrcckare ska bara anvcn-
das en gdng. Efter att de aktive-
rats ska de erscttas. Alla 
sckerhetsbclten, oavsett typ, ska 
alltid bytas ut efter att de har 
anvcnts i en krock.
Sckerhetsbcltets bcltesstrcckare 
blir varm ncr den aktiveras. Rur 
inte vid sckerhetsbcltets bcl-
tesstrcckaranordning furrcn flera 
minuter efter att den har aktive-
rats.
Fursuk inte att sjclv kontrollera 
eller byta ut bcltesstrcckaren. 
Systemet behuver kontrolleras av 
en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscl-
jare/servicepartner.
Fursuk inte att underhdlla eller 
reparera sckerhetsbcltets bcl-
tesstrcckare pd ndgot sctt.
Ovarsam hantering av sckerhets-
bcltets bcltesstrcckare och negli-
gering av varningar om att inte 
sld pd, cndra, kontrollera, byta ut, 
underhdlla eller reparera scker-
hetsbcltets bcltesstrcckare kan 
leda till felfunktioner eller oav-
siktlig aktivering och allvarliga 
personskador.
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Anvcnd alltid sckerhetsbclten ncr 
du kur eller cr passagerare i ett 
motorfordon.
Om bilen ska skrotas eller scker-
hetsbcltets bcltesstrcckare kas-
seras, kontakta en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.
Karosseriarbete pd bilens 
framparti kan skada sckerhets-
bcltets bcltesstrcckarsystem. Ldt 
dcrfur en professionell verkstad 
serva systemet. Kia rekommen-
derar att du besuker en auktori-
serad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Fureskrifter fur sckerhetsbclte

Varning
Alla inuti bilen mdste anvcnda 
sckerhetsbclten under hela fcrden. 
Sckerhetsbclten och bilbarnstolar 
minskar risken fur allvarliga skador 
eller livsfara fur passagerarna vid en 
krock eller ett plutsligt stopp. Utan 
sckerhetsbclte kan passagerarna 
befinna sig fur ncra en krockkudde 
som luser ut, skadas mot bilens 
inredning eller kastas ut ur bilen. 
Sckerhetsbclten som sitter korrekt 
minskar dessa risker markant.
Fulj alltid fureskrifterna fur scker-
hetsbclten, krockkuddar och passa-

gerarscten som anges i 
instruktionsboken.

Smd barn

Iaktta eventuella lokalt gcllande reg-
ler. Bilbarnstolar mdste vara rctt 
monterade i baksctet.

Mer information om bilbarnstolar 
finns i "Bilbarnstolar (CRS)" pd sid 3-
35.

Varning
Alla dkande, inklusive barn, i bilen 
mdste vara ordentligt fastspcnda 
under fcrd. Barn fdr inte sitta i 
ndgons knc under fcrd. De krafter 
som uppkommer vid en kollision sli-
ter loss barnet och kastar runt det i 
bilen. Anvcnd alltid en bilbarnstol 
som cr avpassad fur barnets lcngd 
och vikt.

Observera
Smdbarn cr bcst skyddade vid en 
eventuell olycka om de sitter fast-
spcnda i baksctet i en bilbarnstol 
som uppfyller gcllande lokala fure-
skrifter. Innan du kuper en bilbarn-
stol ska du kontrollera att den cr 
certifierad fur anvcndning i det 
aktuella landet. En bilbarnstol mdste 
alltid vara avpassad fur barnets 
lcngd och vikt. Se informationen pd 
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etiketten pd bilbarnstolen. Se "Bil-
barnstolar (CRS)" pd sid 3-35.

Cldre barn

Barn som cr fur stora fur bilbarn-
stolar ska alltid fcrdas i baksctet 
och anvcnda tillgcngliga trepunkts-
bclten. Midjebcltet ska sitta tctt 
mot huften och sd ldgt som mujligt. 
Kontrollera regelbundet att scker-
hetsbcltet sitter rctt. Barn som har 
svdrt att sitta stilla kan fd scker-
hetsbcltet ur rctt position. Barn cr 
som bcst skyddade vid en eventuell 
olycka om de sitter i baksctet, 
ordentligt fastspcnda med scker-
hetsbclte. Om ett cldre barn (uver 
13 dr) mdste sitta i framsctet ska 
barnet anvcnda ett vclsittande tre-
punktsbclte och sctet ska placeras i 
sitt bakersta lcge. Barn som cr 13 
dr eller yngre ska sitta fastspcnda i 
baksctet. Ldt ALDRIG ett barn som 
cr 13 dr eller yngre sitta i framsc-
tet. Placera ALDRIG en bakdtvcnd 
barnstol i bilens framscte.

Om axelbcltet riskerar att komma i 
kontakt med barnets hals eller 
ansikte ska barnet sitta ncrmare 
mitten pd sctet. Om det inte hjclper 
ska barnet sitta i en bilbarnstol.

Varning
Axelbclten och smd barn

Axelbcltet fdr aldrig komma i kon-
takt med barnets hals eller 
ansikte under fcrd.
Ett sckerhetsbclte som inte sitter 
pd rctt sctt och cr anpassat efter 
barnet cr en skaderisk och kan 
innebcra livsfara.

Gravida kvinnor

Gravida kvinnor bur anvcnda scker-
hetsbclte fur att minska risken fur 
skador vid olyckor. Sckerhetsbcltet 
ska placeras ldgt och stabilt uver 
hufterna, inte uver magen. Mudra-
vdrden kan ge ytterligare rekom-
mendationer.

Varning
Gravida kvinnor
Gravida kvinnor fdr aldrig placera 
den nedre delen av sckerhetsbcltet 
uver den del av magen dcr fostret 
finns eller ovanfur magen dcr bcltet 
kan skada fostret vid en olycka.

Skadade personer

Sckerhetsbcltet ska anvcndas ncr 
en skadad person transporteras. 
Kontakta sjukvdrden fur rdd om det 
behuvs.



Sckerhetsfunktioner i bilen

343

Sckerhetsbclten

En person per bclte

Ett sckerhetsbclte fdr aldrig anvcn-
das av tvd personer (inklusive barn). 
Detta kan uka allvarligheten av 
skador vid en olycka.

Fcrdas aldrig liggande

Sckerhetsbcltena ger effektivast 
skydd ncr alla passagerare sitter i 
upprctt stcllning och framsctena cr 
i upprctt lcge. Ett sckerhetsbclte 
ger inte ett fullgott skydd om pas-
sageraren ligger ned i baksctet eller 
om ryggstuden i framsctena cr 
bakdtfcllda.

Varning
Att fcrdas med ett bakdtfcllt rygg-
stud ukar risken fur allvarliga skador 
i hcndelse av en kollision eller ett 
plutsligt stopp. Skyddet som scker-
hetssystemet (sckerhetsbclte och 
krockkuddar) ger blir pdtagligt 
scmre om ryggstudet cr bakdtfcllt. 
Sckerhetsbcltet ska ligga tctt intill 
huft och uverkropp fur att fungera 
som bcst. Ju mer bakdtlutat ett 
ryggstud cr desto sturre blir risken 
fur att passageraren glider under 
bcltet med allvarliga inre skador 
som fuljd. Passagerarens hals kan 
ocksd skadas av axelremmen. Fura-
ren och passagerarna ska alltid sitta 
med ryggen tctt intill ryggstudet i 
upprctt lcge och med sckerhetsbcl-
tet rctt placerat.

Skutsel av sckerhetsbclten

Sckerhetsbcltessystem fdr aldrig 
monteras iscr eller modifieras. 
Dessutom bur du vara noga med att 
inte skada sckerhetsbclten eller 
ndgon fcstanordning med sctets 
gdngjcrn, durrar eller annat.

Varning
Ncr du flyttar tillbaka baksctets 
ryggstud till upprctt lcge efter att 
det har varit nedfcllt ska du vara 
fursiktig sd att du inte skadar 
sckerhetsbcltet eller ldset. Kont-
rollera att bcltet eller ldset inte 
fastnar eller klcms i baksctet. Ett 
skadat sckerhetsbclte eller lds 
inte cr sd starkt och kan gd sun-
der vid en krock eller ett plutsligt 
stopp och leda till allvarliga 
skador. Om bcltet eller ldset cr 
skadat ska du byta ut det direkt.
Sckerhetsbclten kan bli heta i en 
bil som har stdtt parkerad med 
stcngda durrar i solsken.
Det kan ge smdbarn brcnnskador.

Regelbunden kontroll

Det rekommenderas att alla scker-
hetsbclten ska kontrolleras regel-
bundet. Det fdr inte finnas slitage 
eller andra slags skador. Skadade 
delar mdste bytas ut snarast muj-
ligt.
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Hdll sckerhetsbcltena rena och 
torra

Sckerhetsbclten ska vara rena och 
torra. Om ett sckerhetsbclte blir 
smutsigt kan det renguras med en 
mild tvdllusning och varmt vatten. 
Blekmedel, fcrgcmnen, starka ren-
guringsmedel eller slipmedel fdr inte 
anvcndas eftersom de kan skada 
och fursvaga materialet.

Byta ut sckerhetsbclten

Alla sckerhetsbcltesdelar som har 
pdverkats i en olyckssituation ska 
bytas ut. Detta ska guras cven om 
det inte finns ndgra synliga skador. I 
det hcr fallet behuver systemet 
bytas ut av en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du 
rddfrdgar en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/verkstad.

Bilbarnstolar (CRS)

Vdr rekommendation: barn sitter 
alltid i baksctet

Varning
Spcnn alltid fast barnen ordentligt i 
bilen. Barn i alla dldrar cr sckrare ncr 
de dker i baksctet. Placera aldrig ett 
bakdtvcnt en fasthdllningsanord-
ning fur barn i frcmre passagerar-
sctet, om inte krockkudden cr 
avaktiverad.

Barn under 13 dr bur alltid dka i bak-
sctet och mdste alltid vara ordent-
ligt fasthdllna fur att minimera 
risken fur skada vid en olycka, tvcr-
stopp eller plutslig manuvrering.

Enligt olycksstatistik cr barn sck-
rare ncr de cr ordentligt fasthdllna i 
baksctet cn i framsctet. Barn som 
cr fur stora fur en fasthdllningsan-
ordning fur barn mdste anvcnda de 
monterade sckerhetsbcltena.

De flesta lcnder har regler som krc-
ver att barn reser i godkcnda fast-
hdllningsanordningar fur barn.

Lagarna som reglerar dlders- eller 
hujd-/viktbegrcnsningar ncr scker-
hetsbclten kan anvcndas istcllet fur 
fasthdllningsanordningar fur barn, 
skiljer sig i olika lcnder, sd du bur 
vara medveten om de specifika kra-
ven i ditt land och i de lcnder du 
reser.
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Bilbarnstolar (CRS)

Fasthdllningsanordningar fur barn 
mdste installeras korrekt pd bilens 
scte. Anvcnd alltid en fasthdllnings-
anordning fur barn som uppfyller 
kraven i ditt land.

Bilbarnstolar (CRS)

Spcdbarn och yngre barn mdste 
vara fasthdllna i en lcmplig bak-
dtvcnd eller framdtriktad CRS som 
furst fcsts ordentligt pd bilens scte. 
Lcs och furstd tillverkarens anvis-
ningar fur montering och anvcnd-
ning av bilbarnstolen.

Varning
Fulj alltid tillverkarens bruksanvis-
ning fur hur bilbarnstolen ska 
installeras och anvcndas.
Spcnn alltid fast ditt barn ordent-
ligt i bilbarnstolen.
Anvcnd inte sckerhetsscte och 
spcdbarnsskydd av typen som 
"hcngs" uver ryggstudet, dd dessa 
ger otillrccklig sckerhet vid en 
olycka.
Efter en olycka behuver systemet 
kontrolleras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Vclja bilbarnstol (CRS)

Ncr du vcljer bilbarnstol fur ditt barn 
ska du alltid:

Kontrollera att bilbarnstolen har 
en etikett dcr det stdr att den cr 
certifierad fur anvcndning i det 
aktuella landet.
Enbart bilbarnstolar som uppfyller 
kraven fur ECE-R44 eller ECE-
R129 fdr monteras i bilen.
Vclj bilbarnstol efter barnets 
lcngd och vikt. Den erfordrade 
etiketten eller anvcndningsin-
struktionerna innehdller oftast 
den hcr informationen.
Vclj en bilbarnstol som passar pd 
den plats i bilen dcr den ska 
anvcndas.
Lcs mer om lcmpliga bilbarnstolar 
pd olika platser i bilen i "Sctets 
lcmplighet fur bilbarnkuddar och 
i-Size och ISOFIX-bilbarnstolar 
(CRS) enligt FN-bestcmmelser 
(Information fur bilanvcndare och 
CRS-tillverkare)" pd sid 3-44.
Lcs och beakta de varningar och 
anvisningar som gcller montering 
och anvcndning av bilbarnstol.

Typer av bilbarnstolar

Det finns tre huvudtyper av bilbarn-
stolar:

Bakdtvcnd CRS
Framdtvcnd CRS
Bilbarnkudde
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De cr klassificerade efter barnets 
dlder, lcngd och vikt.

Bakdtvcnd bilbarnstol

En bakdtvcnd bilbarnstol ger skydd 
med sittytan mot barnets rygg. 
Selen hdller barnet pd plats, och i 
hcndelse av en olycka hdller den 
barnet i rctt position i bilbarnstolen 
och minskar pdfrestningen pd den 
umtdliga nacken och ryggraden.

Alla barn under ett dr mdste alltid 
dka i en bakdtvcnd bilbarnstol. Det 
finns olika typer av bakdtvcnda 
fasthdllningsanordningar fur barn: 
fasthdllningsanordningar fur spcd-
barn kan endast anvcndas bak-
dtvcnda. Bilbarnstolar med 
nedfcllbart tak och 3-i-1 bilbarnsto-
lar brukar ha hugre lcngd- och vikt-
grcns fur bakdtvcnd position och 
ldter dcrfur ditt barn sitta bak-
dtvcnt under en lcgre period.

Fortsctt anvcnda bilbarnstol i bak-
dtvcnd position sd lcnge barnen cr 
inom den lcngd- och viktgrcns som 
anges av bilbarnstolens tillverkare.

Framdtvcnd bilbarnstol

En framdtvcnd bilbarnstol skyddar 
barnets kropp med en sele. Ldt bar-
nen dka i framdtvcnd bilbarnstol tills 
de ndr den lcngd- eller viktgrcns 
som anges av bilbarnstolens tillver-
kare.

Ncr ditt barn vcxer ur den fram-
dtvcnda bilbarnstolen kan barnet 
burja anvcnda en bilbarnkudde.

Bilbarnkuddar

En bilbarnkudde cr en bilbarnstol 
som cr utformad fur att furbcttra 
passningen av bilens bcltessystem. 
En bilbarnkudde gur att bilbcltet 
hamnar uver de starkare delarna pd 
barnets kropp. Ldt dina barn dka pd 
bilbarnkudde tills de cr stora nog att 
passa i ett bclte ordentligt.

ODEEV058035NR

ODEEV058036NR
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Bilbarnstolar (CRS)

Fur att sckerhetsbcltet ska passa 
ordentligt mdste huftbcltet ligga 
bekvcmt uver de uvre ldren, inte 
uver magen. Axelbcltet ska ligga 
bekvcmt uver axeln och brustet och 
inte uver nacken eller ansiktet. Barn 
under 13 drs dlder vara ordentligt 
fastspcnda fur att minska skaderis-
ken vid en olycka, plutslig inbroms-
ning eller undanmanuver.

Montera en bilbarnstol (CRS)

Varning
Innan du installerar din bilbarnstol:
Lcsa och fulja instruktionerna som 
tillhandahdlls av tillverkaren av fast-
hdllningssystemet fur barn.
Underldtelse att fulja alla varningar 
och instruktioner kan uka risken fur 
ALLVARLIG SKADA eller DUDSFALL 
om en olycka uppstdr.

Varning
Om fordonets nackstud furhindrar 
en ordentlig installation av bilbarn-
stolen ska nackstudet vid respektive 
sctesplats justeras eller tas bort 
helt.

Efter att ha valt en ordentlig bil-
barnstol till ditt barn och kontrolle-
rat att bilbarnstolen passar 
ordentligt pd sctesplatsen sd finns 
tre allmcnna steg fur en ordentlig 
installation:

Sckra bilbarnstolen ordentligt i 
fordonet. Alla bilbarnstolar mdste 
sckras i fordonet med midjebcltet 
eller del av midje-/axel-bcltet, 
eller med ISOFIX tillsammans med 
och/eller ISOFIX-ankare och/eller 
med studben.
Kontrollera att bilbarnstolen sit-
ter sckert fast. Efter att ha 
installerat en fasthdllningsanord-
ning fur barn i bilen, tryck och dra 
sedan anordningen framdt och 
frdn sida till sida fur att kontroll-
era att den sitter ordentligt fast i 
sctet. En fasthdllningsanordning 
fur barn sckrat med sckerhets-
bclte ska installeras sd stadigt 
som mujligt. Men viss rurelse i 
sidled kan furvcntas. Ncr du 
installerar en fasthdllningsanord-
ning fur barn justerar du bilsctet 
och ryggstudet (upp och ned, 
framdt och bakdt) sd att barnet 
passar i fasthdllningsanordningen 
fur barn pd ett bekvcmt sctt.
Sctt barnet i bilbarnstolen. Kont-
rollera att barnet sitter fast 
ordentligt i bilbarnstolen i enlighet 
med bilbarnstolstillverkarens 
instruktioner.
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fur barn

Viktigt
En bilbarnstol i ett tillstcngt fordon 
kan bli mycket varmt. Fur att fur-
hindra brcnnskador, kontrollera 
sctets yta och spcnnena innan du 
placerar barnet i bilbarnstolen.

ISOFIX-fcsten och uverrem 
(ISOFIX-fcstsystem) fur barn (i 
furekommande fall)

ISOFIX-systemet hdller bilbarnstolar 
pd plats under fcrd och vid en even-
tuell olycka. Systemet cr utformat 
fur att underlctta installationen av 
fasthdllningsanordningar fur barn 
och minska risken att felaktigt 
installera din fasthdllningsanord-
ning fur barn. ISOFIX-systemet 
anvcnder furankringar i bilen och 
tillbehur fur fasthdllningsanord-
ningar fur barn. ISOFIX-systemet 
eliminerar behovet av att anvcnda 
sckerhetsbclten fur att fcsta fast-
hdllningsanordningar fur barn i bak-
sctet.

ISOFIX-furankringar cr metall-
stcnger som cr inbyggda i bilen. Det 
finns tvd nedre furankringar fur 
varje ISOFIX-sittplats som omfattar 
en fasthdllningsanordning fur barn 
med ldga adaptrar.

Fur att kunna anvcnda ISOFIX-sys-
temet i din bil mdste du ha en fast-
hdllningsanordning fur barn med 
ISOFIX-tillbehur.

Tillverkaren av bilbarnstolen tillhan-
dahdller anvisningar om hur du 
anvcnder bilbarnstolen och dess 
fcsten tillsammans med ISOFIX-
systemet.
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ISOFIX-fcsten och uverrem (ISOFIX-fcstsystem)
fur barn

ISOFIX-fcstena cr endast avsedda 
fur bilbarnstolar som placeras pd 
huger och vcnster ytterplats i bak-
sctet. Deras placering framgdr av 
bilden.

Varning
Fursuk inte att installera en bilbarn-
stol med ISOFIX-fcsten pd baksc-
tets mittplats. Det finns inga 
ISOFIX-furankringar fur detta scte. 
De yttre fcstena kan skadas om du 
anvcnder dem fur att sctta fast en 
bilbarnstol pd mittplatsen.

1. Indikator fur ISOFIX-fcstpunkt
2. ISOFIX-fcstpunkt

ISOFIX-fcstena sitter mellan rygg-
studet och sitsen pd baksctets 
ytterplatser och cr mcrkta med 
symboler.

Montera en bilbarnstol med ISO-
FIX-fcsten  (i furekommande fall)

Sd hcr monterar du en bilbarnstol 
med ett ISOFIX-system pd ndgon av 
de yttre sittplatserna:
1. Flytta bort bcltesspcnnet frdn 

ISOFIX-fcstena.
2. Flytta alla andra objekt bort frdn 

furankringarna eftersom de kan 
furhindra en scker anslutning 
mellan fasthdllningsanordningen 
fur barn och ISOFIX-furankring-
arna.

3. Stcll bilbarnstolen pd bilens sitt-
plats och fcst sctet med ISOFIX-
fcsten enligt instruktionerna till 
bilbarnstolen.

4. Fulj instruktionerna frdn tillverka-
ren av bilbarnstolen vid montering 
och anslutning av ISOFIX-fcstena 
pd bilbarnstolen till bilens ISOFIX-
fcsten.

Varning
Observera fuljande ncr du anvcnder 
ISOFIX-systemet:

Lcs och fulj alla installationsanvis-
ningar som medfuljer ditt fast-
hdllningsanordningen fur barn.

OMQ4030043

OMQ4030044
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fur barn

Fur att furhindra att barnet ndr 
och tar tag i ej indragna scker-
hetsbclten, spcnn alla oanvcnda 
sckerhetsbclten i baksctet och 
dra in sckerhetsbcltets band 
bakom barnet. Barn kan strypas 
om ett axelbclte sitter runt hal-
sen och sckerhetsbcltet stramas 
dt.
Fcst aldrig mer cn en fasthdll-
ningsanordning fur barn till en 
furankring. Det kan medfura att 
fcstet i bilen eller pd bilbarnstolen 
lossnar eller gdr sunder.
Ldt alltid en verkstad kontrollera 
ISOFIX (i-Size)-systemet efter en 
olycka. Olyckor kan skada ISOFIX-
systemet sd att bilbarnstolar inte 
sitter korrekt.

Sckra en bilbarnstol med ett uver-
remssystem (i furekommande fall)

Krokhdllare fur bilbarnstolar sitter 
pd ryggstudet.

1. Dra bilbarnstolens uverrem uver 
ryggstudet.
I bilar med instcllbara nackskydd 
ska uverremmen dras under 
nackskyddet och mellan stagen, i 
annat fall ska uverremmen dras 
uver ryggstudet.

2. Fcst uverremmen i sitt fcste och 
dra sedan dt den enligt anvisning-
arna frdn bilbarnstoltillverkaren 
sd att bilbarnstolen sitter ordent-
ligt pd plats.

Varning
Observera fuljande ncr du anvcnder 
uverremmen:

Lcs och fulj alla installationsanvis-
ningar som medfuljer ditt fast-
hdllningsanordningen fur barn.
Fcst ADRIG mer cn en fasthdll-
ningsanordning fur barn till en 
enda ISOFIX-furankring med uvre 
hdllrem. Detta kan orsaka att fur-
ankringen eller fcstet lossnar eller 
gdr sunder.

OMQ4030042
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ISOFIX-fcsten och uverrem (ISOFIX-fcstsystem)
fur barn

Fcst inte den uvre hdllremmen till 
ndgot annat cn korrekt furankring 
med uvre hdllrem. Den kanske 
inte fungerar korrekt om det 
fcsts i ndgot annat.
Furankringarna fur fasthdllnings-
anordningar fur barn cr endast 
utformade fur att tdla belast-
ningar frdn en korrekt monterad 
fasthdllningsanordning fur barn.
De fdr inte under ndgra 
omstcndigheter anvcndas till 
sckerhetsbclten fur vuxna eller till 
selar eller fur att fcsta andra 
furemdl eller utrustning i bilen.

Scker anvcndning av bilbarnstol och 
trepunktsbclte

Om ISOFIX-systemet inte anvcnds 
ska bilbarnstolen monteras i baksc-
tet med midjedelen av trepunkts-
bcltet.

Gur pd fuljande sctt fur att montera 
en bilbarnstol pd mittplatsen i bak-
sctet:
1. Placera bilbarnstolen i baksctet 

och dra sckerhetsbcltet runt eller 
genom bilbarnstolen enligt anvis-
ningarna frdn bilbarnstolens till-
verkare.
Kontrollera att bcltet inte cr 
snott.

2. Tryck fast sckerhetsbcltets 
ldstunga i ldset. Tryck tills du hur 
ett "klick". Placera spcrrknappen 
sd att den cr lctt att nd i hcndelse 
av en olycka.

3. Spcnn remmen sd mycket som 
mujligt genom att trycka ned bil-
barnstolen ordentligt samtidigt 
som du matar in axelremmen i 
rullen fur sckerhetsbcltet.

4. Tryck och dra i bilbarnstolen fur 
att kontrollera att den sitter 
sckert.

ODEEV058041NR
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Sckerhetsfunktioner i bilen ISOFIX-fcsten och uverrem (ISOFIX-fcstsystem)
fur barn

Om tillverkaren av bilbarnstolen 
rekommenderar att en uverrem 
anvcnds hcnvisas till informationen i 
Furankra en bilbarnstol i ett "Top-
tether Anchorage"-system med 
uverrem i detta kapitel.

Tryck pd knappen pd sckerhetsbcl-
tets lds ncr du vill ta bort bilbarn-
stolen. Dra ut sckerhetsbcltet ur 
bilbarnstolen och var noga med att 
ldta bcltet dras tillbaka helt.

ODEEV058043NR
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ISOFIX-fcsten och uverrem (ISOFIX-fcstsystem)
fur barn

Sctets lcmplighet fur bilbarnkuddar och i-Size och ISOFIX-bilbarnstolar 
(CRS) enligt FN-bestcmmelser (Information fur bilanvcndare och CRS-till-
verkare)

Ja: Cr lcmplig fur placering av den avsedda CRS-kategorin
Nej: Cr inte lcmpligt fur placering av den avsedda CRS-kategorin
"-": Gcller inte
Tabellen cr baserad pd vcnsterstyrda fordon. Furutom fur passagerarsctet cr tabellen giltig fur RHD-bil.
Fur RHD-bilens frcmre passagerarscte, anvcnd information fur passagerarplats nummer 3.

F: Framdtriktad
B: Bakdtriktad

*1. Fur att installera Universal CRS, 1:a sctesraden ska ryggstudet vara helt 
upprctt

*2. Montera aldrig CRS med ett studben pd scten pd 3:e raden

*3. Fur att installera CRS ska 2:a sctesraden skjutas framdt

CRS-kategorier

Sctespositioner

1 2
3

4 5 6 7 8 9Krock-
kudde PD

Krock-
kudde AV

CRS med univer-
salbclten

Alla viktgrup-
per

- - Nej Ja*1

(F, R)
Ja

(F, R)
Ja

(F, R)
Ja

(F, R)
Ja*2*3

(F, R)
- Ja*2*3

(F, R)

i-size-CRS
ISOFIX CRF:
F2, F2X, R1, 
R2

- - Nej Nej
Ja

(F, R)
Nej

Ja
(F, R)

Nej - Nej

Babyskydd
(ISOFIX sidostclld 
bilbarnstol)

ISOFIX CRF:
L1, L2

- - Nej Nej Nej Nej Nej Nej - Nej

SOFIX-CRS fur 
spcdbarn*
(*: ISOFIX baby 
CRS)

ISOFIX CRF:
R1

- - Nej Nej
Ja
(R)

Nej
Ja
(R)

Ja*2

(R)
- Ja*2

(R)

ISOFIX-smd-
barn CRS - liten

ISOFIX CRF:
F2,F2X, 
R2,R2X

- - Nej Nej
Ja

(F, R)
Nej

Ja
(F, R)

Ja*4

(F, R)
- Ja*4

(F, R)

ISOFIX-smd-
barn CRS - stor*
(*: inte bilbarn-
kuddar)

ISOFIX CRF:
F3,R3

- - Nej Nej
Ja

(F, R)
Nej

Ja
(F, R)

Ja
(F)

-
Ja
(F)

Bilkudde - mins-
kad bredd

ISO CRF:
B2

- - Nej Nej Ja Nej Ja Ja - Ja

Bilkudde - hel-
bredd

ISO CRF:
B3

- - Nej Nej Ja Nej Ja Ja - Ja
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fur barn

*4. R2X tilldts inte pd 3:e raden

* Om fordonets nackstud furhindrar en ordentlig installation av en CRS ska 
nackstudet vid sctesplatsen justeras eller tas bort helt

* Placera aldrig en bakdtvcnd bilbarnstol i framsctet om inte frontkrockkud-
den pd passagerarsidan cr urkopplad

* Bilen har en 3:e sctesrad om den cr 6- eller 7-sitsig

* Ncr du monterar en bilbarnstol pd 2:a  sctesraden ska du flytta sctet till 
sitt bakersta lcge

CRS som rekommenderas fur bilen enligt FN-bestcmmelser

Tillverkarens information om bilbarnstolar

Britax Rumer: www.britax.com

Osann: www.osann.de

Sctesnummer Position i fordonet Sctespositioner

1 Vcnster fram

2 Mittenplats

3 Huger fram

4 2a raden, vcnster

5 2a raden, mitten

6 2a raden, huger

7 3:e raden vcnster

8 3:e raden mitten

9 3:e raden huger OMQ4030084L

Viktgrupp Namn Tillverkare Infcstning ECE godkcnnandenr.

Grupp 0-1
BABY-SAFE 2 i-
SIZE och BABY-
SAFE i-SIZE BASE

Britax Romer
ISOFIX med studben, bak-

dtvcnd
R129 - E1 - 000008

Grupp 1 Duo Plus Britax Romer ISOFIX och uverarms R44 - E1  04301133

Grupp 2 KidFix2 R Britax Romer
ISOFIX och bilbclte, med CRS 

midjebclteshdllare
E1 - 04301304

Grupp 3 Dream Nania/OSANN Bilbclte E2 - 0403011
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Krockkudde - SRS

* Krockkuddarna i bilen kan skilja sig frdn bilden.
1. Passagerarkrockkudde
2. Furarens krockkudde
3. Sidokrockkudde*
4. Sidokrockgardin*
5. Krockkudde i mitten pd furarsi-

dan*
6. Strumbrytare fur framsctespas-

sagerarens frontkrockkudde*

* : i furekommande fall

OMQ4030069L

OMQ4030085L
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Varning
Cven i bilar med krockkuddar 
mdste du och dina passagerare 
bcra de sckerhetsbclten som 
finns tillgcngliga fur att minska 
riskerna fur och omfattningen av 
skador i hcndelse av krock eller 
voltning.
SRS och bcltesstrcckare 
innehdller explosiva kemikalier.
Om en bil skrotas utan att SRS 
och bcltesstrcckare monteras 
bort kan brand uppstd. Innan du 
skrapar en bil, kontakta en pro-
fessionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.
Skydda delarna och kablaget till 
SRS frdn vatten och andra vcts-
kor. Om SRS-komponenterna inte 
fungerar pd grund av att de har 
utsatts fur vatten eller vctskor 
utsctter du dig och dina passage-
rare fur brandrisk eller risk fur all-
varliga personskador.

Hur krockkuddesystemet fungerar
Krockkuddarna utluses (bldses 
upp vid behov) endast ncr tcnd-
ningsldset eller knappen ENGINE 
START/STOP (motor start/stopp) 
cr i lcget ON (PD) eller 3 minuter 
efter att tcndningsldset har vri-
dits av.

Krockkuddarna utluses omedel-
bart vi en sturre frontal- eller 
sidokollision (om det finns sido-
krockkuddar eller sidokrockgardi-
ner) fur att skydda passagerarna 
frdn allvarliga fysiska skador.

Observera
Om sensor fur voltning ingdr i 
utrustningen
Krockkuddarna utluses cven auto-
matiskt vid voltning (om det finns 
sidokrockkuddar eller sidokrockgar-
diner) fur att skydda passagerarna 
frdn allvarliga fysiska skador.

Det finns ingen specifik hastig-
hetsgrcns fur att krockkuddar ska 
lusa ut.
Krockkuddar cr i allmcnhet kon-
struerade fur att lusa ut beroende 
pd krockvdldets storlek. Fuljande 
tvd faktorer avgur om sensorerna 
avger en elektronisk utlusnings-
signal.
Krockkudden luser ut pd grund av 
ett flertal faktorer, inklusive 
bilens hastighet, kollisionsvinkel 
och det kolliderande fordonets 
eller furemdlets egenskaper. Det 
finns cven andra faktorer som 
kan ha betydelse.
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Frontkrockkuddarna luser ut och 
tums blixtsnabbt.
Det cr praktiskt taget omujligt fur 
dig att se krockkuddarna bldsa 
upp under en olycka. Det cr mer 
troligt att du bara ser en tom 
krockkudde som hcnger ut frdn 
furvaringsfacket efter kollisionen.
Fur att skydda pd bcsta sctt 
mdste krockkuddarna lusa ut 
mycket snabbt. Krockkuddarnas 
expansionshastighet cr avvcgd 
efter den ugonblickliga tid som en 
krock sker pd och behovet av att 
ha krockkudden som ett skydd 
mellan de dkande och bilens delar. 
Expansionshastigheten minskar 
riskerna fur livshotande skador 
vid allvarliga kollisioner och cr 
dcrmed en viktig del av krockkud-
dens uppbyggnad.
Krockkuddar kan dock orsaka 
skador, som: skrapsdr i ansiktet, 
bldmcrken och till och med brutna 
ben pd grund av att krockkudden 
luser ut med stor kraft.
Det har cven hcnt att rattens 
krockkudde har lett till dudsfall dd 
furaren har befunnit sig alldeles 
fur ncra ratten.

Varning
Fur att undvika personskador eller 
livsfara som orsakas av krockkud-
dar bur furaren sitta sd ldngt bort 
frdn rattens krockkudde. Passa-
geraren i framsctet bur alltid 

flytta sitt scte sd ldngt bak som 
mujligt och sitta tctt intill rygg-
studet.
Krockkuddarna utluses omedel-
bart vid en kollision, passagerarna 
kan skadas av expansionskraften 
om de inte sitter rctt.
Krockkuddar som luser ut kan 
orsaka skrapsdr, skcrskador av 
trasigt glas eller brcnnskador.

Ljud och ruk

Ncr en krockkudde luser ut kan det 
huras ett hugt ljud och ruk och 
damm kan virvla runt i kuphn. Det cr 
normalt och cr ett resultat av 
krockkuddens funktion. Efter att en 
krockkudde har lust ut kan det vara 
pdtagligt svdrt att andas beroende 
pd tryck mot brustet, bdde frdn 
sckerhetsbcltet och krockkudden, 
samt den ruk- och dammbemcngda 
luften. Uppna durrar och funster 
snarast mujligt efter krocken fur att 
minska obehaget frdn ruk och 
damm.

Cven om ruken och dammet inte cr 
giftiga kan de orsaka irritationer (pd 
t.ex. ugon, ncsa och hals m.m.). 
Tvctta och skulj i sd fall omedelbart 
med kallt vatten och kontakta sjuk-
vdrden om symptomen kvarstdr.
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Varning
Ncr en krockkudde har lust ut cr 
tillhurande delar, i ratten, instru-
mentpanelen, framsctet och/eller 
taket uver fram- eller bakdur-
rarna, mycket varma. Rur inte vid 
krockkuddarnas furvaringsutrym-
men omedelbart efter att krock-
kuddarna har lust ut.
Montera eller placera inte ndgot 
tillbehur ncra krockkuddarnas 
utlusningsomrdde som t.ex. 
instrumentpanelen, funster, stol-
par och taklister.

Varningsetikett fur aktiverad 
frontkrockkudde vid anvcndning av 
bilbarnstol

Typ A

Typ B

Varning
Placera aldrig en bakdtvcnd bil-
barnstol i framsctet om front-
krockkudden pd passagerarsidan 
cr aktiverad. Om passagerarens 
krockkudde luser ut kan den 
trcffa den bakdtvcnda bilbarnsto-
len med sddan kraft att barnet 
utsctts fur livsfara.
Extrem fara! Anvcnd inte en bak-
dtvcnd bilbarnstol pd ett scte dcr 
en krockkudde cr installerad 
framfur den!
Montera aldrig en bilbarnstol i 
framsctet. Om frontkrockkudden 
pd passagerarsidan luser ut inne-
bcr det livsfara eller risk fur all-
varliga personskador.

Det cr inte heller lcmpligt att pla-
cera en framdtvcnd bilbarnstol i 
framsctet. Om frontkrockkudden pd 
passagerarsidan luser ut innebcr 
det livsfara eller risk fur allvarliga 
skador fur barnet.

OSP2I039031

OHM036053L



Sckerhetsfunktioner i bilen

503

Krockkudde - SRS

Om bilen cr utrustad med strum-
brytare fur passagerarsidans front-
krockkudde kan du aktivera/
inaktivera denna krockkudde vid 
behov.

Mer information finns i "Bilbarnsto-
lar (CRS)" pd sid 3-35. (i furekom-
mande fall)

Varning
Montera ALDRIG en bakdtvcnd 
bilbarnstol pd ett scte som skyd-
das av en AKTIV KROCKKUDDE 
framfur sctet. Det innebcr LIVS-
FARA fur BARNET.
Om barnet sitter pd ndgon av 
baksctets ytterplatser som har 
sidokrockkuddar och/eller sido-
krockgardiner ska bilbarnstolen 
monteras sd ldngt ifrdn durren 
som mujligt och fcstas ordentligt 
pd plats.
Ett barn kan utscttas fur livsfara 
eller risk fur allvarliga skador ncr 
sidokrockkuddar och/eller sido-
krockgardiner luser ut.

Varningslampa fur krockkudde

Varningslampa krockkudde

Syftet med varningslampan pd 
instrumentpanelen cr att varna i det 
fall det uppstdr fel pd krockkudde-
systemet - SRS.

Ncr tcndningsldset eller ENGINE 
START/STOP (motor start/stopp)-
knappen vrids till ON ska varnings-
lampan lysa i 3~6 sekunder och 
sedan slcckas.

Kontrollera systemet om:
Lampan lyser inte en kort stund 
ncr du vrider tcndningen till ON.
Lampan fortsctter att lysa efter 
att ha lyst i 3~6 sekunder.
Lampan tcnds under fcrd.
Lampan blinkar ncr tcndningsld-
set eller ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen stdr 
pd lcget ON.

Indikator fur aktiverad frontkrock-
kudde pd passagerarplatsen (i 
furekommande fall)

ODEEV068100NR

OMQ4030086L
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Indikatorn fur aktiverad 
frontkrockkudde pd passa-
gerarsidan lyser normalt ca 

4 sekunder efter att tcndningsldset 
eller knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) har stcllts i 
lcget ON. Men indikatorn lyser inte 
om tcndningsldset eller knappen 
ENGINE START/STOP (motor start/
stop) vrids till lcget ON (PD) inom 3 
minuter efter att tcndningsldset har 
vridits till lcget OFF (AV).

ON-indikatorn fur passagerarsidans 
frontkrockkudde tcnds cven ncr 
strumbrytaren fur passagerarsi-
dans frontkrockkudde vrids till ON-
lcget.

Indikator fur inaktiverad front-
krockkudde pd passagerarplatsen (i 
furekommande fall)

Indikatorn fur avstcngd front-
krockkudde pd passagerarsi-

dan lyser ca 4 sekunder efter att 
tcndningsldset eller ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knappen 
har stcllts pd ON. Men indikatorn 
lyser inte om tcndningsldset eller 
knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stop) vrids till lcget ON 
(PD) inom 3 minuter efter att tcnd-
ningsldset har vridits till lcget OFF 
(AV).

Indikatorn fur avstcngd frontkrock-
kudde pd passagerarsidan tcnds 
cven ncr krockkuddeknappen stclls 
pd OFF, och slccks ncr krockkuddek-
nappen stclls pd ON.

Viktigt
Om strumbrytaren fur frontkrock-
kudden pd passagerarsidan inte 
fungerar tcnds inte indikatorn fur 
avstcngd frontkrockkudde (ON-indi-
katorn fur frontkrockkudden tcnds) 
och frontkrockkudden pd passage-
rarsidan kommer att lusa ut i hcn-
delse av frontalkrock trots att 
strumbrytaren stdr pd avstcngt 
lcge.
I det hcr fallet ska passagerarens 
frcmre krockkuddes PD/AV-knapp 
och SRS-krockkuddesystemet kont-
rolleras av en professionell verkstad.
Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

OMQ4030087L
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SRS-komponenter och -funktioner

* SRS-komponenternas exakta posi-
tioner kan skilja sig frdn bilden.

SRS bestdr av fuljande komponen-
ter:
1. Furarens frontkrockkudde
2. Passagerarens frontkrockkudde
3. Sidokrockkuddar*
4. Sidokrockgardiner*
5. Furspcnningsanordning till bcl-

tesstrcckare
6. Varningslampa krockkudde
7. SRS-kontrollmodul (SRSCM)/Volt-

ningssensor
8. Frontalkrocksensorer
9. Sensorer fur sidokollision
10.Sidotrycksensorer
11.Strumbrytare fur frcmre passa-

gerarkrockkudde*
12.Krockkuddemodul i mitten pd 

furarsidan*

* : i furekommande fall

Kontrollmodulen fur SRS-systemet 
uvervakar kontinuerligt alla SRS-
komponenter ncr tcndningsldset 
eller ENGINE START/STOP-knappen 
stdr pd ON-lcget. I det fall en krock 
identifieras som allvarlig nog utluses 
krockkuddarna eller sckerhetsbcl-
tets bcltesstrcckare.

SRS-indikatorn pd instrumentpane-
len lyser i ungefcr 6 sekunder efter 
att tcndningsldset eller ENGINE 
START/STOP (motor start/stopp)-
knappen cr i ON-lcget och slccks 
sedan.

Varning
Om ndgot av fuljande sker tyder det 
pd fel pd SRS-systemet. I det hcr 
fallet behuver systemet inspekteras 
av en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

Lampan lyser inte en kort stund 
ncr du vrider tcndningen till ON.
Lampan fortsctter att lysa efter 
att ha lyst i ungefcr 6 sekunder.
Lampan tcnds under fcrd.
Lampan blinkar ncr tcndningsld-
set eller ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen stdr 
pd lcget ON.

OMQ4030068L
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Furarens krockkudde (1)

Krockkuddar finns bdde i ratten och 
i panelen framfur framsctespassa-
geraren uver handskfacket. Ncr 
SRS-kontrollmodulen registrerar ett 
tillrcckligt krockvdld i bilens front 
luses krockkuddarna automatiskt 
ut.

Furarens krockkudde (2)

Ncr en krockkudde luser ut spricker 
summarna pd det stoppade skyddet 
upp av trycket frdn krockkuddens 
expansion. Ncr skyddet cr helt 
uppet kan krockkudden expandera 
helt.

Furarens krockkudde (3)

En korrekt utlust krockkudde i kom-
bination med ett korrekt anvcnt 
sckerhetsbclte scnker krockhastig-
heten fur furare och passagerare 
och minskar riskerna fur skador pd 
huvud och brustkorg.

Krockkudden burjar omedelbart att 
tummas efter att den har lust ut 
och skymmer dcrmed inte furarens 
sikt. Styrning och reglagekontroll 
underlcttas dcrmed.

Passagerarkrockkudde

ODEEV058048NR

ODEEV058049NR

ODEEV058050NR

ODEEV058051NR
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Varning
Montera eller placera inga tillbe-
hur (mugghdllare, CD-hdllare, klis-
termcrken m.m.) pd panelen uver 
handskfacket framfur framsctes-
passageraren. Dessa tillbehur kan 
bli till farliga projektiler och orsaka 
skador om passagerarens krock-
kudde luser ut.
Om du anvcnder flytande luftre-
nare inuti bilen ska du inte placera 
behdllaren ncra instrumente-
ringen eller pd instrumentpanelen.
De kan bli till farliga projektiler och 
orsaka skador om krockkudden 
luser ut.

Varning
Ncr en krockkudde luser ut hurs 
ett hugt ljud och ett fint damm 
sprids i bilen. Detta cr helt nor-
malt och inte farligt. Det fina 
dammet cr krockkuddarnas fur-
packningsmaterial. Dammet frdn 
krockkuddar som luser ut kan 
orsaka irritation pd hud eller ugon 
och cven ge upphov till astma hos 
vissa mcnniskor. Tvctta noggrant 
all exponerad hud med kallt vat-
ten och en mild tvdl efter att du 
har varit i en situation dcr krock-
kuddarna har utlusts.

SRS fungerar endast dd tcndldset 
stdr pd ON. Om SRS-lampan inte 
tcnds, eller fortsctter att lysa 
efter de 6 sekunder som den lyser 
ncr nyckeln vrids till lcget ON eller 
motorn startas, eller tcnds under 
fcrd cr det fel pd SRS-systemet. I 
det hcr fallet behuver systemet 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.
Innan du byter ut en sckring eller 
kopplar ifrdn en batteripol ska 
tcndningsldset eller ENGINE 
START/STOP (motor start/
stopp)-knappen vridas till positio-
nen LOCK (lds) och sedan ska 
nyckeln tas ur eller stcng av med 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knapp. Koppla aldrig 
ur eller byt ut krockkuddens sck-
ring(-ar) ncr tcndningsldset eller 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen stdr i lcget 
ON. Om du inte fuljer detta tcnds 
SRS-varningslampan.
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Furarens och passagerarens krock-
kuddar

Furarens krockkudde

Passagerarkrockkudde

Bilen cr utrustad med ett SRS-sys-
tem (krockkuddesystem) och tre-
punktsbclten i bdde furar- och 
passagerarsctena.

En indikator pd att systemet cr 
monterat cr bokstcverna "AIR BAG" 
som sitter pd det stoppade krock-
kuddeskyddet pd ratten och pd 
frontpanelen uver handskfacket pd 
passagerarsidan.

SRS-systemet innehdller krockkud-
dar som cr installerade under 
stoppade skydd i mitten av ratten 
och pd frontpanelen uver 
handskfacket pd passagerarsidan.

Syftet med SRS cr att ge furaren 
och passageraren ett extra skydd 
som enbart sckerhetsbcltet inte kan 
ge dem vid en kraftig frontalkolli-
sion.

Varning
Furarens hcnder bur hdllas i positio-
nerna 9:00 och 3:00 pd ratten. Pas-
sagerarens hcnder bur vila i knct.

Varning
Anvcnd alltid sckerhetsbclten och 
bilbarnstolar, vid varje resa, och fur 
samtliga passagerare! Krockkudden 
luser ut pd ett ugonblick och med en 
avsevcrd kraft. Sckerhetsbcltena 
hdller passagerarna pd rctt plats fur 
att krockkuddarna ska ge maximal 
sckerhetseffekt. Cven med krock-
kuddar kan passagerare som sitter 
olcmpligt eller inte cr fastspcnda 
skadas allvarligt ncr krockkuddarna 
luser ut. Fulj alltid den hcr instruk-
tionsbokens fureskrifter fur scker-
hetsbclten, krockkuddar och 
passagerarsckerhet.

OMQ4030045

OMQ4030046
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Gur pd fuljande sctt fur att opti-
mera furdelarna med sckerhetssys-
temet och minska risken fur 
allvarliga skador och livsfara:

Placera aldrig ett barn i bilbarn-
stol eller pd en bilbarnkudde i 
framsctet.
ABC - Spcnn alltid fast barnen 
(Always Buckle Children) i baksc-
tet. Det cr den sckraste platsen 
fur barn oavsett dlder.
Front- och sidokrockkuddar kan 
skada de dkande i framsctet om 
de sitter olcmpligt.
Flytta sctet sd ldngt bort frdn 
krockkuddarna som mujligt, men 
cndd sd att alla reglage cr inom 
bekvcmt rcckhdll.
Du och dina passagerare ska alltid 
beakta att hdlla lcngsta mujliga 
avstdnd till krockkuddarna. Furare 
och passagerare som sitter 
olcmpligt kan skadas allvarligt av 
krockkuddar som luser ut.
Luta dig aldrig mot durren eller 
mittkonsolen. Sitt rakt upp i sctet.
Inga furemdl fdr placeras uver och 
ncra krockkudden pd ratten, 
instrumentpanelen och vid 
handskfacket pd passagerarsi-
dan. I annat fall blir dessa furemdl 
en extra skaderisk vid en krock 
som fdr krockkuddarna att lusa 
ut.

Koppla inte ur eller gur cndringar 
pd SRS-kablar eller andra kompo-
nenter i SRS-systemet. Det kan 
leda till skador pd grund av att 
krockkuddar oavsiktligt luser ut 
eller att SRS inte fungerar.
Om varningslampan fur SRS-sys-
temet lyser under fcrd, kontakta 
en professionell verkstad fur kon-
troll. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.
Krockkuddar kan endast anvcndas 
en gdng - systemet behuver 
bytas ut av en professionell verk-
stad.
Kia rekommenderar att du besu-
ker en auktoriserad Kia-dterfur-
scljare/servicepartner.
SRS cr konstruerat fur att lusa ut 
krockkuddarna endast ncr en kol-
lision cr tillrcckligt kraftig och kol-
lisionsvinkeln cr mindre cn 30/ 
frdn bilens lcngdaxel. Krockkuddar 
kan endast lusa ut en gdng. 
Anvcnd alltid sckerhetsbclte.
Frontkrockkuddarna cr inte kon-
struerade fur att lusa ut vid sido-
kollisioner, pdkurningar bakifrdn 
eller voltning. Frontkrockkuddarna 
luser heller inte ut vid frontalkolli-
sioner som inte uppndr instcllda 
grcnsvcrden.
En bilbarnstol fdr aldrig placeras i 
framsctet. Barnet kan utscttas 
fur allvarliga eller livshotande 
skador om krockkudden luser ut i 
hcndelse av olycka.
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Barn som cr 13 dr eller yngre bur 
alltid sitta fastspcnda i baksctet. 
Ldt aldrig barn fcrdas i framsctet. 
Om ett barn uver 13 dr mdste 
fcrdas i framsctet ska du se till 
att sckerhetsbcltet cr ordentligt 
instcllt och sctet tillbakaskjutet 
sd ldngt som mujligt.
Bilens passagerare, inklusive fura-
ren, ska alltid anvcnda sckerhets-
bclten. Krockkuddar cr ingen 
erscttning utan ett komplement 
fur att uppnd maximal sckerhet 
vid olika typer av kollisioner och 
undvika allvarliga skador och livs-
fara. Hdll alltid avstdnd till krock-
kuddarna medan bilen cr i rurelse.
Felaktig sittstcllning kan resultera 
i allvarliga eller livshotande skador 
i hcndelse av olycka. Alla passage-
rare ska ha en god sittstcllning, 
upprctt, mitt pd sitsen och med 
fastspcnt sckerhetsbclte. Benen 
ska hdllas bekvcmt utstrcckta och 
futterna pd golvet tills bilen har 
parkerats och startnyckeln har 
tagits ut.
SRS-krockkuddesystemet mdste 
lusa ut mycket snabbt fur att ge 
skydd vid en kollision. En passage-
rare som inte sitter korrekt med 
fastspcnt sckerhetsbclte kan 
skadas mycket allvarligt av en 
utlust krockkudde.

Varning
Inga fastsatta furemdl
Inga furemdl (t.ex. stoppning, tele-
fonhdllare, mugghdllare, bilparfym 
eller etiketter) fdr placeras pd eller i 
ncrheten av krockkudden pd ratten, 
instrumentpanelen, vindrutan eller 
ovanfur handskfacket pd passage-
rarsidan. Sddana furemdl kan orsaka 
skada om bilen rdkar ut fur en kolli-
sion som cr tillrcckligt kraftig fur att 
lusa ut krockkuddarna. Placera inga 
furemdl uver krockkudden eller mel-
lan krockkudden och dig sjclv.

Strumbrytare fur frcmre passage-
rarkrockkudde (i furekommande 
fall)

Passagerarsidans frontkrockkudde 
kan inaktiveras med en strumbry-
tare om en bilbarnstol ska monteras 
dcr eller om passagerarsctet inte 
anvcnds.

OCDW039070
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Om det inte gdr att undvika att pla-
cera en bilbarnstol i frcmre passa-
gerarsctet mdste krockkudden 
inaktiveras. I annat fall utsctts bar-
net fur en sckerhetsrisk.

Inaktivera och dteraktivera passa-
gerarsidans frontkrockkudde

Fur att koppla ur passagerarsi-
dans frontkrockkudde sctter du 
huvudnyckeln i krockkuddens 
strumbrytare och vrider den till 
OFF-lcget.
Frontkrockkuddens OFF (AV)-indi-
kator ( ) lyser och fortsctter 
att lysa tills krockkudden dterak-
tiveras.
Ncr du vill dteraktivera passage-
rarsidans frontkrockkudde sctter 
du huvudnyckeln i krockkuddens 
strumbrytare och vrider den till 
ON-lcget.

OFF-indikatorn fur passagerarsi-
dans frontkrockkudde slccks, och 
ON-indikatorn fur passagerarsidans 

frontkrockkudde ( ) kommer att 

lysa tills passagerarens frontkrock-
kudde inaktiveras.

Varning
Du kan vrida frontkrockkuddens 
strumbrytare ett litet stelt stift. 
Kontrollera alltid strumbrytarstatu-
sen fur passagerarsidans front-
krockkudde och krockkuddens ON/
OFF (PD/AV)-indikator.

Observera
Om strumbrytaren fur passage-
rarsidans frontkrockkudde cr i 
ON-lcget cr krockkudden aktiv 
och en bilbarnstol fdr inte monte-
ras i framsctets passagerarscte.
Om strumbrytaren fur passage-
rarsidans frontkrockkudde cr i 
OFF-lcget cr krockkudden 
urkopplad.

Viktigt
Om reglaget fur passagerarsidans 
frontkrockkudde inte fungerar 
korrekt lyser varningslampan 

( ) pd instrumentpanelen. Och, 

OFF-indikatorn fur passagerarsi-
dans frontkrockkudde ( ) kom-
mer inte att lysa (ON-indikatorn 

OMQ4030092L
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fur passagerarsidans frontkrock-
kudde burjar lysa), SRS-kontroll-
modulen dteraktiverar 
passagerarsidans frontkrock-
kudde och passagerarsidans 
frontkrockkudde kommer att bld-
sas upp vid en frontalkrock cven 
om ON/OFF-brytaren till passa-
gerarsidans frontkrockkudde cr i 
lcget OFF.
I det hcr fallet behuver systemet 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.
Kontakta en professionell verk-
stad fur kontroll om varningslam-
pan fur SRS-systemet blinkar 
eller inte lyser ncr du vrider tcnd-
ningsldset eller ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knap-
pen till lcget ON, eller om den 
tcnds under fcrd. Kia rekommen-
derar att du besuker en auktori-
serad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Varning
Furaren ansvarar fur att strum-
brytaren fur passagerarsidans 
frontkrockkudde cr i rctt lcge.

Stcng enbart av passagerarsidans 
frontkrockkudde om tcndningsld-
set eller ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen cr 
avstcngd, annars kan ett fel upp-
std i SRS-kontrollmodulen.
Det finns ocksd risk fur att fura-
rens eller framsctespassagera-
rens sidokrockkudde eller 
sidokrockgardin inte fungerar 
eller fungerar bristfclligt vid en 
krock.
Installera aldrig en bakdtvcnd 
barnstol pd passagerarplatsen i 
framsctet om inte frontkrock-
kudden har kopplats ur. Barnet 
kan utscttas fur allvarliga eller 
livshotande skador om krockkud-
den luser ut i hcndelse av olycka.
Montera inte en bilbarnstol pd 
passagerarplatsen i framsctet 
ens om bilen cr utrustad med 
strumbrytare fur krockkudden. En 
bilbarnstol fdr aldrig placeras i 
framsctet. Barn som cr fur stora 
fur bilbarnstolar ska alltid fcrdas i 
baksctet och anvcnda tillgcngliga 
trepunktsbclten. Barn cr som 
bcst skyddade vid en eventuell 
olycka om de sitter i baksctet, 
ordentligt fastspcnda med scker-
hetsbclte.
Ncr bilbarnstolen inte lcngre 
behuver vara monterad i framsc-
tet ska frontkrockkudden dterak-
tiveras.
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Sctt aldrig ndgot furemdl i eller pd 
de smd uppningarna vid sido-
krockkuddarnas etiketter som 
sitter pd bilens scten. Om krock-
kudden luser ut kan sddana fure-
mdl pdverka krockkuddens 
funktion och resultera i olycka 
eller personskada.

Varning
Inga fastsatta furemdl
Inga furemdl (t.ex. stoppning, tele-
fonhdllare, mugghdllare, bilparfym 
eller etiketter) fdr placeras pd eller i 
ncrheten av krockkudden pd ratten, 
instrumentpanelen, vindrutan eller 
ovanfur handskfacket pd passage-
rarsidan. Sddana furemdl kan orsaka 
skada om bilen rdkar ut fur en kolli-
sion som cr tillrcckligt kraftig fur att 
lusa ut krockkuddarna. Placera inga 
furemdl uver krockkudden eller mel-
lan krockkudden och dig sjclv.

Sidokrockkudde och krockkudde i 
mitten fram (i furekommande fall)

Bilen cr utrustad med en sidokrock-
kudde fur varje framscte.

* Krockkuddarna i bilen kan skilja sig 
frdn bilden.

Syftet med krockkudden cr att ge 
furaren och passageraren ett extra 
skydd som enbart sckerhetsbcltet 
inte kan ge dem.

Sidokrockkuddar och krockkudden i 
mitten pd furarsidan luser endast ut 
vid sidokollisioner, beroende pd 
kraften i sammanstutningen, vin-
keln, hastigheten och kontaktpunk-
ten. Sidokrockkuddarna och 
krockkudden i mitten pd furarsidan 
cr inte programmerade fur att lusa 
ut vid alla sammanstutningar frdn 
sidan.

OMQ4030074
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* Krockkuddarna i bilen kan skilja sig 
frdn bilden.

Varning
Se till att passagerarna inte lutar 
huvudet, hcnderna eller ndgon 
annan del av kroppen mot durrarna, 
vilar armarna mot durren, strccker 
ut armarna genom rutan eller place-
rar furemdl mellan sig och durren 
ncr de sitter pd en plats som skyd-
das av sidokrockkuddar och sido-
krockgardiner.

Observera
om sensor fur voltning ingdr i 
utrustningen

Sidokrockkuddarna luser ut pd 
bdda sidor i vissa voltningssitua-
tioner.
Sidokrockkuddar luser ut ncr volt-
ningssensorerna identifierar en 
voltningssituation.

Varning
Sidokrockkudden och krockkudden 
i mitten pd furarsidan cr ett till-
skott till skyddet som furarens 
och passagerarens sckerhetsbclte 
ger och inte en erscttning. Dcrfur 
mdste sckerhetsbclten alltid 
anvcndas. Krockkuddarna luser 
bara ut vid vissa typer av sidokol-
lisioner eller voltning (Ncr bilen 
har voltningssensor)som cr all-
varliga nog att orsaka svdrare 
personskador.
Fur att sidokrockkudden ska 
fungera sd bra som mujligt och 
undvika skador av att krockkud-
den luser ut ska bdde furare och 
passagerare sitta upprctt med 
sckerhetsbcltet ordentligt fast-
spcnt.
Anvcnd inte extra sctesklcdsel.
Om du anvcnder sctesklcdsel kan 
systemet fungera scmre.
Fur att undvika oavsiktlig utlus-
ning av sidokrockkudden och 
krockkudden i mitten pd furarsi-
dan och de skador det kan leda till 
ska du akta sidokollisionssensorn 
fur stutar ncr tcndningen cr pd.
Om sctet, eller sctesskyddet cr 
skadat behuver systemet servas 
av en professionell verkstad.
Kia rekommenderar att du besu-
ker en auktoriserad Kia-dterfur-
scljare/servicepartner.

OMQ4030075
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Varning
Inga fastsatta furemdl

Placera inga furemdl uver krock-
kudden eller mellan krockkudden 
och dig sjclv. Fcst inte heller ndgra 
furemdl runt det omrdde dcr 
krockkudden bldser upp, till 
exempel durren, sidodurrfunster, 
fram- och bakstolpe.
Placera inga furemdl mellan dur-
ren och sctet. De kan bli farliga 
projektiler om sidokrockkudden 
bldser upp.
Montera inga tillbehur pd sidan av 
eller ncra sidokrockkuddarna.

Krockgardin (i furekommande fall)

* Krockkuddarna i bilen kan skilja sig 
frdn bilden.

Sidokrockgardinerna sitter lcngs 
takets sidor uver fram- och bakdur-
rarna.

De cr konstruerade fur att skydda 
huvudet pd passagerare i framsctet 
och pd ytterplatserna pd den andra 
sctesraden vid vissa typer av sido-
kollisioner.

Sidokrockgardiner luser ut vid vissa 
typer av sidokollisioner, beroende pd 
kraften i sammanstutningen, vin-
keln, hastigheten och kontaktpunk-
ten. Gardinkrockkuddarna cr inte 
utformade fur att anvcndas i alla 
sidokollisioner, kollisioner framifrdn 
eller bakifrdn, eller i de flesta volt-
ningar.

OMQ4030077
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Observera
om sensor fur voltning ingdr i 
utrustningen

Sidokrockkuddarna luser ut pd 
bdda sidor i vissa voltningssitua-
tioner.
Sidokrockgardinerna luser ut ncr 
voltningssensorerna identifierar 
en voltningssituation.

Varning
Av sckerhetsskcl ska du inte 
hcnga tunga saker pd klcdkro-
karna.
Fur att sidokrockkuddar och sido-
krockgardiner ska skydda pd 
bcsta sctt ska passagerare i 
framsctet och pd ytterplatserna i 
baksctet sitta upprctt med 
sckerhetsbcltet ordentligt fast-
spcnt.
Det cr viktigt att barn sitter fast-
spcnda i rctt typ av bilbarnstol i 
baksctet.
Barn som sitter pd ytterplats-
erna i baksctet mdste sitta fast-
spcnda i rctt typ av bilbarnstol.
Se till att bilbarnstolar placeras sd 
ldngt frdn bildurren som mujligt 
och spcnn fast bilbarnstolen.

Se till att passagerarna inte lutar 
huvudet, hcnderna eller ndgon 
annan del av kroppen mot dur-
rarna, vilar armarna mot durren, 
strccker ut armarna genom rutan 
eller placerar furemdl mellan sig 
och durren ncr de sitter pd en 
plats som skyddas av sidokrock-
kuddar och sidokrockgardiner.
Fursuk aldrig att uppna eller repa-
rera ndgra komponenter i krock-
gardinsystemet. Ldt, vid behov, 
en professionell verkstad serva 
systemet. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Om ovan ncmnda fureskrifter inte 
iakttas kan det leda till allvarliga 
personskador eller livsfara vid en 
olycka.

Varning
Inga fastsatta furemdl

Placera inga furemdl uver krock-
kudden. Sctt inte heller fast ndgot 
furemdl kring omrddet dcr krock-
kudden expanderar, t.ex. pd dur-
rar, sidodurrarnas funster, frcmre 
och bakre sidostolpen eller lcngs 
taksidorna.
Hcng inte hdrda eller umtdliga 
furemdl pd klcdkroken.



Sckerhetsfunktioner i bilen

643

Krockkudde - SRS

Krockkuddarnas krocksensorer

* Sensorernas faktiska utformning och position kan skilja sig frdn illustra-
tionen.

1. Kontrollmodul krockkuddesystemet (SRS) voltningssensor (i furekom-
mande fall)

2. Frcmre krocksensor
3. Sidotryckssensorer (framdurr) (i furekommande fall)
4. Sidokrocksensor (B-pelare) (i furekommande fall)
5. Sidokrocksensor (C-pelare) (i furekommande fall)

OMQ4H030002
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Varning
Skydda omrdden med krockkud-
dar eller sensorer frdn slag eller 
tryck frdn furemdl i bilen.
I annat fall kan krockkudden utlu-
sas oavsiktligt, vilket innebcr livs-
fara eller risk fur allvarliga 
personskador.
Om installationsplatsen eller vin-
keln cndras fur sensorerna kan 
krockkuddarna lusa ut slumpmcs-
sigt, eller kanske inte alls i en 
krocksituation, och utsctta passa-
gerarna fur livsfara eller risk fur 
allvarliga personskador.
Dcrfur bur du inte utfura under-
hdll pd och omkring krocksenso-
rerna pd egen hand. Ldt en 
professionell verkstad serva sys-
temet. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.
Problem kan uppstd om sensorns 
installationsvinkel cndras pd 
grund av deformerad frcmre 
stutfdngare eller B-stolpe dcr 
sidokrocksensorer cr installerade. 
I det hcr fallet behuver systemet 
servas av en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Bilen cr konstruerad fur att 
avleda krockkrafter och lusa ut 
krockkuddar vid vissa typer av 
kollisioner. Om du monterar ndgot 
annat cn originaldelar pd en stut-
fdngare eller byter ut den kan 
bilens krock- och krockkuddesys-
tem furscmras.

Varning
Om sensor fur voltning ingdr i 
utrustningen
Om bilen cr utrustad med sido-
krockkuddar eller sidokrockgardiner 
ska du sctta tcndningsldset eller 
knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) i lcget OFF eller 
ACC och vcnta i 3 minuter ncr bilen 
bogseras.
Sidokrockkuddar och sidokrockgar-
diner kan lusa ut om tcndningsldset 
cr i lcget ON (PD) eller 3 minuter 
efter att tcndningsldset har vridits 
till lcget OFF (AV) om voltningssen-
sorerna identifierar en voltningssi-
tuation.

Varfur luste inte krockkudden ut 
ncr jag krockade? (Omstcndigheter 
dd en krockkudde luser ut/inte 
luser ut)

Det finns mdnga sorters olyckor dd 
krockkudden inte furvcntas ge 
ndgot extra skydd.
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Bland dessa kan ncmnas krockar 
bakifrdn, seriekrockar och krockar i 
ldg hastighet.

Villkor fur att en krockkudde ska 
lusa ut

Frontkrockkuddar

De frcmre krockkuddarna cr kon-
struerade fur att lusa ut vid en 
frontalkollision beroende pd kraft, 
hastighet och kollisionsvinkel.

Sidokrockkuddar och krockgardiner 
(i furekommande fall)

* Krockkuddarna i bilen kan skilja sig 
frdn bilden.

Sido- och/eller gardinkrockkud-
darna cr konstruerade fur att lusa 
ut ncr sidokrocksensorerna kcnner 
av en krock av erforderlig styrka, 
hastighet och krockvinkel i en sido-
kollisionssituation.

Sidokrockkuddar och sidokrockgar-
diner luser ut ncr sensorn fur volt-
ning aktiveras.

Cven om frontkrockkuddarna (fura-
rens och framsctespassagerarens 
krockkuddar) cr konstruerade fur 
att lusa ut enbart vid frontalkollisio-
ner kan de kan cven lusa ut vid 
andra krockar om frontalkrocksen-
sorerna kcnner av erforderligt 
krockvdld. Sidokrockkuddarna (sido-
krockkuddar och sidokrockgardiner) 
cr konstruerade fur att lusa ut 
enbart vid sidokollisioner, men de 
kan cven lusa ut vid andra krockar 
dd krocksensorerna pd sidorna kcn-
ner av erforderligt krockvdld.

OMQ4H030003
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Till exempel kan sidokrockkudden 
och sidokrockgardinen bldsas upp 
om voltningssensorerna indikerar 
att en voltning intrcffar (cven om 
ingen faktiskt intrcffar) eller i andra 
situationer, exempelvis ncr fordonet 
lutar under bogsering. Cven om 
sidokrockkudden och / eller sido-
krockgardinen inte skyddar vid volt-
ning kommer de att lusas ut fur att 
furhindra att personer slungas ut ur 
bilen, scrskilt de som bcr sckerhets-
bclten.

Om fordonets chassi pdverkas av en 
mycket ojcmn kurbana pd ddligt 
underhdllna vcgar kan krockkud-
darna utlusas. Kur fursiktigt pd 
ddligt underhdllna vcgar eller i vcg-
lag som inte cr lcmpligt fur fordon-
strafik fur att furhindra att 
krockkuddarna luser ut i fel situa-
tion.

Observera
Om sensor fur voltning ingdr i 
utrustningen
Sidokrockkuddar och sidokrockgar-
diner luser ut ncr sensorn fur volt-
ning aktiveras.

Situationer ncr en krockkudde inte 
luser ut

Ncr hastigheten cr ldg luser 
krockkudden inte ut i alla lcgen. 
Krockkuddarna cr konstruerade 
fur att inte lusa ut i sddana fall 
eftersom de inte kan erbjuda 
ytterligare sckerhetsfurdelar utu-
ver de som sckerhetsbcltet ger.

Krockkuddar luser inte ut vid 
pdkurning bakifrdn eftersom pas-
sagerarna tvingas bakdt av kollisi-
onskraften. I sddana situationer 
ger en krockkudde inte ndgot 
ytterligare skydd.

OMQ4H030005
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Frontkrockkuddarna kanske inte 
luser ut vid en sidokollision efter-
som krockkrafterna i en sddan 
situation flyttar passagerarna dt 
ett hdll dcr frontkrockkuddarna 
inte skulle ge ytterligare skydd.

Om bilen har sidokrockkuddar och 
sidokrockgardiner kan de lusa ut 
beroende pd krockkrafter, bilens 
hastighet och kollisionsvinkeln.
Vid en kollision snett framifrdn 
flyttar kollisionskrafterna passa-
gerarna dt ett hdll dcr krockkud-
dar inte ger ndgot ytterligare 
skydd och krockkuddarna luser i 
detta fall inte ut.

Precis fure en kollision brukar 
furaren bromsa kraftigt. Vid en 
sddan kraftig inbromsning scnks 
bilens framparti sd att det kan 
"kuras under" under en bil med 
hugre markfrigdng. Krockkud-
darna luser eventuellt inte ut vid 
en "underkurning" eftersom 
bromskrafterna som sensorerna 
kcnner av bryts avsevcrt i den hcr 
situationen.

Krockkuddarna kanske inte luser 
ut vid en voltningsolycka efter-
som fordonet inte kan uppfatta 
dessa.
Men, sido- och/eller gardinkrock-
kudddarna kan lusas ut ncr fordo-
net har voltat, efter (eller vid) en 
stut ifrdn sidan.

OMQ4H030007
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Observera
Om bilen har sidokrockkuddar och 
sidokrockgardiner kan de lusa ut om 
bilen voltar som fuljd av en sidokolli-
sion.

Observera
Om sensor fur voltning ingdr i 
utrustningen
Om bilen har sidokrockkuddar och 
sidokrockgardiner kan de lusa ut om 
voltningssensorna kcnner av volt-
ningen.

Observera
utan sensor fur voltning
Om bilen har sidokrockkuddar och 
sidokrockgardiner kan de lusa ut om 
bilen voltar som fuljd av en sidokolli-
sion.

Krockkuddar luser inte ut om bilen 
kolliderar med furemdl som t.ex. 
lyktstolpar eller trcd, dcr kollisi-
onskraften cr koncentrerad till ett 
enda omrdde och sensorerna dcr-
med inte kcnner av hela kraften.

SRS-underhdll

SRS cr i princip underhdllsfritt och 
det finns inga delar som du kan 
serva sjclv pd ett sckert sctt.

Om varningslampan fur SRS-syste-
met inte lyser eller fortsctter att 
lysa under fcrd, kontakta en profes-
sionell verkstad fur kontroll. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

Varning
Cndringar pd SRS-komponenter 
eller kablage, klistermcrken pd de 
stoppade skydden eller en 
ombyggd kaross kan furscmra 
SRS-funktionen och innebcra risk 
fur personskador.

OMQ4030061
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Renguring av krockkuddens pane-
ler ska enbart guras med en torr 
trasa eller en trasa fuktad med 
vanligt vatten. Lusningsmedel 
eller renguringsmedel kan pdverka 
krockkuddepaneler och hur krock-
kudden luser ut.
Inga furemdl fdr placeras uver 
eller ncra krockkudden pd ratten, 
instrumentpanelen och vid 
handskfacket pd passagerarsi-
dan. I annat fall blir dessa furemdl 
en extra skaderisk vid en krock 
som fdr krockkuddarna att lusa 
ut.
Om krockkuddarna luses ut behu-
ver systemet bytas ut av en pro-
fessionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscl-
jare/servicepartner.
Koppla inte ur eller gur cndringar 
pd SRS-kablar eller andra kompo-
nenter i SRS-systemet. Det kan 
leda till skador pd grund av att 
krockkuddar oavsiktligt luser ut 
eller att SRS inte fungerar.
Om komponenterna i krockkud-
darna mdste kasseras, eller om 
bilen ska skrotas, finns det vissa 
sckerhetsfureskrifter som mdste 
fuljas. Kontakta en Kia-verkstad 
fur information om dessa fure-
skrifter. Om du inte fuljer dessa 
fureskrifter ukar risken fur per-
sonskador.

Om bilen varit uversvcmmad och 
har vattendrcnkt inredning, eller 
mattor ska du inte fursuka starta 
motorn. Be istcllet en auktorise-
rad verkstad att kontrollera bilen. 
Kia rekommenderar att du kon-
taktar en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Ytterligare sckerhetsfureskrifter
Ldt aldrig passagerare fcrdas i 
bagageutrymmet eller ovanpd ett 
nedfcllt ryggstud. Alla passage-
rare ska sitta upprctt, tctt intill 
ryggstudet, med fastspcnda 
sckerhetsbclten och futterna pd 
golvet.
Passagerarna fdr inte flytta mel-
lan scten under fcrd. En passage-
rare som inte cr fastspcnd i 
sckerhetsbcltet vid en olycka eller 
kraftig inbromsning kan kastas 
runt i bilen, mot andra passage-
rare eller ut ur bilen.
Sckerhetsbcltena cr anpassade 
fur en passagerare. Om flera per-
soner anvcnder samma scker-
hetsbclte utsctts de fur livsfara 
eller risk fur allvarliga personska-
dor vid en kollision.
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Anvcnd inte ndgot tillbehur till 
sckerhetsbclten. Tillbehur som 
avser att furbcttra komforten 
eller cndra lcget fur sckerhets-
bclten kan undergrcva skyddet 
som sckerhetsbcltena ger och 
orsaka allvarliga personskador vid 
en olycka.
Passagerarna fdr inte placera 
hdrda eller vassa furemdl mellan 
sig sjclva och krockkuddarna. 
Hdrda eller vassa furemdl i knct 
eller i munnen cr en skaderisk om 
en krockkudde luser ut.
Se till att passagerna hdller 
avstdnd till skydden uver krock-
kuddarna. Alla passagerare ska 
sitta upprctt, tctt intill ryggstu-
det, med fastspcnda sckerhets-
bclten och futterna pd golvet. 
Skyddet uver krockkuddarna cr en 
skaderisk om krockkudden luser 
ut. Sitt inte alltfur ncra.
Placera inte furemdl pd eller ncra 
skydden uver krockkuddarna. 
Furemdl framfur eller vid sidan av 
skyddet uver krockkudden kan 
inverka pd krockkuddens funktion.
Cndra inte framsctenas kon-
struktion.Cndring av framsctena 
kan stura funktionen av de kom-
pletterande sensorkomponen-
terna eller sidokrockkuddarna.
Placera inte furemdl under fram-
sctena. Furemdl under framsc-
tena kan pdverka SRS-systemets 
sensorer eller kablage.

Sitt aldrig med ett barn i knct 
under fcrd. Barnet utsctts fur 
livsfara eller risk fur allvarliga 
skador vid en olycka. Alla barn ska 
vara ordentligt fastspcnda i lcmp-
liga bilbarnstolar eller sckerhets-
bcltena i baksctet.

Varning
En olcmplig sittstcllning kan med-
fura att passageraren sitter fur 
ncra en utlusande krockkudde, 
kastas mot inredningen eller ut ur 
bilen vilket kan orsaka livshotande 
skador vid en kollision.
Sitt alltid upprctt med upprctt 
ryggstud, mitt pd sitsen, fast-
spcnd med sckerhetsbcltet, 
benen bekvcmt utstrcckta och 
futterna pd golvet.

Montera tillbehur eller cndra 
utrustning i en bil med krockkuddar

Om du gur en omkonstruktion av 
bilen genom att cndra bilens ram, 
stutfdngare, front- eller sidopldtar 
eller bilens hujd kan det pdverka 
bilens krockkuddesystem.
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Varningsetiketter pd krockkuddar (i 
furekommande fall)

Varningsetiketter pd krockkuddar cr 
fur att varna passagerarna om 
eventuell risk med krockkuddesys-
temet.

OMQ4030064
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Nycklar

Anteckna nyckelnumret

Nyckelnumret cr stcmplat pd nyck-
elkodbrickan som sitter pd nyckel-
ringen.

Om du furlorar dina nycklar rekom-
menderar Kia att du kontaktar en 
behurig Kia-dterfurscljare/service-
partner. Ta loss brickan med nyckel-
koden och furvara den pd scker 
plats. Notera cven nyckelkodnum-
ret och furvara det pd scker plats 
(inte i bilen).

Varning
Lcmna aldrig nycklarna i bilen
Det cr farligt att lcmna barn utan 
uppsikt med startnyckeln cven bilen 
cr i position ACC eller ON.
Ouvervakade barn kan sctta i nyck-
eln i tcndningsldset eller trycka pd 
ENGINE START/STOP-knappen och 
anvcnda funsterhissar eller andra 
kontroller, eller till och sctta bilen 
rurelse, vilket kan leda till allvarliga 
personskador eller dudsfall. Lcmna 
aldrig nyckeln i bilen tillsammans 
med ouvervakade barn ncr motorn 
cr igdng.

Batteribyte

Fjcrrkontrollen eller smartnyckeln 
anvcnder ett 3 volts litiumbatteri 
som normalt fungerar i flera dr.

Gur pd fuljande sctt ncr batteriet 
behuver bytas.
1. Sctt i ett smalt verktyg i hdlet och 

fursuk fursiktigt att uppna fjcrr-
kontroll- eller smartnyckel-
luckan.

2. Byt ut batteriet mot ett nytt 
(CR2032). Var noga med att sctta 
i det nya batteriet dt rctt hdll.

3. Sctt i batteriet pd samma sctt 
som du tog ur det, fast i omvcnd 
ordning.

Fur att byta ut fjcrrkontrollen eller 
smartnyckeln rekommenderar Kia 
att du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

OMQ4040498L
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Viktigt
Fjcrrkontrollen eller smartnyckel 
cr konstruerad fur dr av problem-
fri anvcndning, men fukt eller 
statisk elektricitet kan furorsaka 
felfunktioner. Om du cr oscker pd 
hur du anvcnder den eller byter 
batteri rekommenderar Kia att du 
kontaktar en godkcnd Kia-dter-
furscljare/servicepartner.
Om du anvcnder fel batteri kan-
ske fjcrrkontrollen eller smart-
nyckeln inte fungerar. Var noga 
med att anvcnda rctt batteri.
Undvik att tappa fjcrrkontrollen 
eller smartnyckeln och utsctt den 
inte fur vcta, stark vcrme eller 
solljus.

Viktigt
Ett batteri som inte blir 
rctt deponerat kan vara 
skadligt fur bdde milju och 
mcnniskor.

Kassera batteriet enligt lokala fure-
skrifter.

Fjcrrkontroll

Du kan ldsa eller ldsa upp durren och 
bakluckan med en fjcrrkontroll.

Lds (1)

Alla durrar ldses om du trycker pd 
ldsknappen medan alla durrar cr 
stcngda.

Varningsblinkersen blinkar en gdng 
fur att visa att alla durrar cr ldsta.

Men om ndgon durr, motorhuven 
eller bakluckan cr uppen kommer 
varningslamporna inte att fungera. 
Om alla durrar, motorhuven och 
bakluckan cr stcngda efter att ldsk-
nappen cr intryckt kommer var-
ningslampan att blinka en gdng.

Lds upp (2)

Alla durrar ldses upp om du trycker 
pd uppldsningsknappen.

Varningsblinkersen blinkar tvd 
gdnger fur att visa att alla durrar cr 
uppldsta.

OBDC049030RE
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Du har 30 sekunder pd dig att uppna 
durren (eller bakluckan). Dcrefter 
ldses den automatiskt igen.

Ldsa upp bagageluckan (3)

Om du trycker in den hcr knappen i 
mer cn en sekund slcpper ldset eller 
sd uppnas bakluckan beroende pd 
bilens funktioner.

Ncr du uppnar bakluckan och sedan 
stcnger den ldses den automatiskt.

Starta bilen

Du kan starta bilen utan att 
anvcnda nyckel.

* Mer information finns i "ENGINE 
START/STOP-knapp (motor start/
stopp) (i furekommande fall)" pd 
sid 5-13.

Observera
Undvik att skada fjcrrkontrollen:

Ldt inte fjcrrkontrollen komma i 
kontakt med vatten eller annan 
vctska och eld. Om fjcrrkontrol-
lens insida blir fuktig (pd grund av 
drycker eller fukt) eller vcrms 
upp, kan den interna kretsen gd 
sunder, vilket ogiltigfurklarar 
bilens garanti.
Undvik att tappa eller kasta fjcrr-
kontrollen.
Skydda fjcrrkontrollen mot 
extrema temperaturer.

Varning
Kia rekommenderar att du anvcnder 
delar frdn en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/verkstad. En startnyckel 
som kups pd eftermarknaden kan 
fungera otillfurlitligt och kanske inte 
dtergd till ON efter att den har vri-
dits till START. Startmotorn kan i sd 
fall fortsctta att gd och skadas och 
uverbelastade ledningar kan till och 
med fatta eld.

Mekanisk nyckel

Om fjcrrkontrollen inte fungerar 
normalt kan du ldsa eller ldsa upp 
durrarna genom den mekaniska 
nyckeln.

Fcll ut nyckeln:
Nyckeln fclls ut automatiskt ncr 
du trycker pd spcrrknappen.

Fcll in nyckeln:
Fcll in nyckeln manuellt medan du 
trycker pd spcrrknappen.

OBDC049028RE
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Viktigt
Fcll inte in nyckeln utan att trycka 
pd spcrrknappen. Det kan skada 
nyckeln.

Att tcnka pd fur fjcrrkontrollen

Observera
Fjcrrnyckeln fungerar inte under 
fuljande omstcndigheter:

Nyckeln sitter i tcndningsldset.
Du cr utanfur grcnsen fur det 
verksamma omrddet (runt 10 m).
Batteriet i fjcrrnyckeln cr svagt.
Andra fordon eller furemdl kanske 
blockerar signalen.
Vcdret cr extremt kallt.
Fjcrrnyckeln cr ncra en radioscn-
dare pd t.ex. en radiostation eller 
en flygplats som kan hindra fjcrr-
nyckelns normala funktion.

Om fjcrrnyckeln inte fungerar kor-
rekt kan du uppna och stcnga dur-
ren med startnyckeln. Om du har 
problem med fjcrrnyckeln rekom-
menderar Kia att du kontaktar en 
godkcnd Kia-dterfurscljare/service-
partner.

Om fjcrrnyckeln cr i ncrheten av 
din mobiltelefon kan signalen 
blockeras av mobiltelefonens 
funktioner. Detta gcller speciellt 
ncr telefonen anvcnds fur att 
ringa, ta emot samtal, skicka 
textmeddelanden och/eller skicka 
eller ta emot e-post.

Undvik att lcgga fjcrrnyckeln och 
mobiltelefonen i samma ficka och 
hdll dem separerade pd adekvat 
avstdnd.

Smartnyckel (i furekommande fall)

Du kan ldsa och ldsa upp durren med 
smartnyckeln och till och med starta 
bilen utan att sctta i nyckeln.

Typ A

Typ B

OMQ4040499L

OMQ4040501L
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Lds (1)

Alla durrar ldses om du trycker pd 
ldsknappen medan alla durrar cr 
stcngda.

Varningsblinkersen blinkar en gdng 
fur att visa att alla durrar cr ldsta.

Men om ndgon durr, motorhuven 
eller bakluckan cr uppen kommer 
varningslamporna inte att fungera. 
Om alla durrar, motorhuven och 
bakluckan cr stcngda efter att ldsk-
nappen cr intryckt kommer var-
ningslampan att blinka en gdng.

Lds upp (2)

Alla durrar ldses upp om du trycker 
pd uppldsningsknappen.

Varningsblinkersen blinkar tvd 
gdnger fur att visa att alla durrar cr 
uppldsta.

Du har 30 sekunder pd dig att uppna 
durren (eller bakluckan). Dcrefter 
ldses den automatiskt igen.

Uppen baklucka (3)

Om du trycker in den hcr knappen i 
mer cn en sekund slcpper ldset eller 
sd uppnas bakluckan beroende pd 
bilens funktioner.

Ncr du uppnar bakluckan och sedan 
stcnger den ldses den automatiskt.

Fjcrrstart (4) (i furekommande fall)

Du kan starta fordonet med fjcrr-
startknappen (4) pd smartnyckeln.

Fjcrrstarta bilen:
Lds durrarna genom att trycka pd 
durrldsknappen (1) med ett 
avstdnd pd mindre cn 10 m frdn 
bilen.
Tryck pd fjcrrstartknappen i mer 
cn 2 sekunder inte mer cn fyra 
sekunder efter du har ldst dur-
rarna.

Tryck pd fjcrrstartknappen en gdng 
fur att stcnga av motorn.

Om inga ytterligare dtgcrder vidtas 
fur att anvcnda / kura bilen kommer 
motorn att stcngas av 10 minuter 
efter en fjcrrstart.

Fjcrrstyrt smart parkeringsassis-
tanssystem (Remote smart par-
king assist - RSPA) (5, 6) (i 
furekommande fall)

Fjcrrstyrd smart parkeringsassis-
tent (RSPA) cr till hjclp ncr du ska 
parkera bilen. Sensorer mcter par-
keringsutrymmet och styr ratten, 
vcxling och hastigheten fur att 
halvautomatiskt parkera bilen. Med 
smartnyckeln kan furaren flytta 
bilen framdt eller bakdt med knap-
parna bak/fram (5, 6) pd smart-
nyckeln. Mer information finns i 
"Remote Smart Parking Assist 
(RSPA) (fjcrrstyrt smart parkerings-
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assistanssystem) (i furekommande 
fall)" pd sid 5-234.

Starta bilen

Du kan starta bilen utan att 
anvcnda nyckel.

* Mer information finns i "ENGINE 
START/STOP-knapp (motor start/
stopp) (i furekommande fall)" pd 
sid 5-13.

Mekanisk nyckel

Om smartnyckeln inte fungerar 
normalt kan du ldsa eller ldsa upp 
durren genom att anvcnda den 
mekaniska nyckeln.

Dra ut den mekaniska nyckeln:
hdll spcrrknappen (1) nedtryckt 
och ta ut den mekaniska nyckeln 
(2).

Sctt tillbaka den mekaniska nyckeln:
sctt tillbaka nyckeln i hdlet och 
tryck tills du hur ett klick.

Att tcnka pd fur din smartnyckel

Observera
Om du av ndgon anledning tappar 
bort din smartnyckel kan du inte 
starta motorn. Bogsera fordonet 
om det behuvs, kontakta en pro-
fessionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du kontaktar en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.
Det gdr att ha maximalt 2 smart-
nycklar till ett fordon. Kia rekom-
menderar att du kontaktar en 
godkcnd Kia-dterfurscljare/servi-
cepartner.
Smartnyckeln fungerar inte under 
fuljande omstcndigheter:
- Smartnyckeln cr ncra en radio-

scndare pd t.ex. en radiostation 
eller en flygplats som kan hin-
dra nyckelns normala funktion.

- Smartnyckeln cr ncra en kom-
munikationsradio eller en 
mobiltelefon.

- En smartnyckel till ett annat 
fordon anvcnds ncra bilen.
Om smartnyckeln inte fungerar 
som den ska kan du uppna och 
stcnga durren med den meka-
niska nyckeln. Om du har pro-
blem med smartnyckeln 
rekommenderar Kia att du kon-
taktar en godkcnd Kia-dterfur-
scljare/servicepartner.

OMQ4040500L
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Stuldlarmsystem (i furekommande 
fall)

Stuldlarmsystem cr konstruerat fur 
att furhindra att obehuriga kan 
komma in i bilen.

Fordon utrustade med inbrottslarm 
kommer ha en etikett fcst pd fordo-
net med fuljande text:
1. VARNING
2. SECURITY SYSTEM (SCKERHETS-

LARM)

Detta system drivs i tre steg:
Larmat lcge
Stuldlarmslcge
Inaktiverat lcge

Ncr systemet aktiveras hurs ett 
larm och varningsblinkersen aktive-
ras.

Larmat lcge

Stuldlarmsystemet larmas 30 sek-
under efter att durrarna har ldsts 
genom en brytare pd yttre durr-
handtag / ldsknapp pd nyckeln.

Att anvcnda smartnyckel

Parkera bilen och stcng av motorn. 
Aktivera systemet enligt beskriv-
ningen nedan.
1. Stcng av motorn.
2. Kontrollera att alla durrar, motor-

huven (och bakluckan) cr stcngda.
3. Gur ndgot av fuljande:

Lds durrarna genom att trycka 
pd knappen pd framdurrens 
yttre durrhandtag ncr du bcr pd 
smartnyckeln. Ncr du cr klar 
med ovanstdende blinkar var-
ningsblinkern en gdng fur att 
indikera att systemet cr aktive-
rat. Om ndgon durr cr uppen 
kommer durrarna inte att ldsas 
och ljudet kommer att ldta i 3 
sekunder. Stcng durren och fur-
suk igen fur att ldsa durrarna. 
Om bagageluckan eller motor-
huven cr uppen kommer var-
ningslamporna inte att fungera 
och stuldlarmet kommer inte 
att larma-pd. Efter detta, om 
bakluckan eller motorhuven 
stcngs hcrefter blinkar var-
ningsblinkern en gdng.

Aktiverat 

Inaktiverat 
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Lds durrarna genom att trycka 
pd knappen pd framdurrens 
yttre durrhandtag ncr du bcr pd 
smartnyckeln. Ncr du cr klar 
med ovanstdende blinkar var-
ningsblinkern en gdng fur att 
indikera att systemet cr aktive-
rat. Om ndgon durr cr uppen 
kommer durrarna inte att ldsas 
och ljudet kommer att ldta i 3 
sekunder. Stcng durren och fur-
suk igen fur att ldsa durrarna. 
Om bagageluckan eller motor-
huven cr uppen kommer var-
ningslamporna inte att fungera 
och stuldlarmet kommer inte 
att larma-pd. Efter detta, om 
bakluckan eller motorhuven 
stcngs hcrefter blinkar var-
ningsblinkern en gdng.
Lds alla durrar genom att 
trycka pd ldsknappen pd smart-
nyckeln. Ncr du cr klar med 
ovanstdende blinkar varnings-
blinkersen en gdng fur att indi-
kera att systemet cr aktiverat. 
Om en durr (och bagageluckan) 
eller motorhuven cr uppen 
kommer varningslamporna inte 
att fungera och stuldlarmet 
kommer inte att larma-pd. 
Efter detta, om alla durrar (och) 
bakluckan eller motorhuven 
stcngs hcrefter blinkar var-
ningsblinkern en gdng.

Anvcnd fjcrrkontrollen

Parkera bilen och stcng av motorn. 
Aktivera systemet enligt beskriv-
ningen nedan.
1. Stcng av motorn och ta bort 

startnyckeln frdn tcndningsldset.
2. Kontrollera att alla durrar, motor-

huven (och bakluckan) cr stcngda.
3. Lds alla durrar genom att trycka 

pd ldsknappen pd fjcrrkontrollen. 
Ncr du cr klar med ovanstdende 
blinkar varningsblinkersen en 
gdng fur att indikera att systemet 
cr aktiverat. Om en durr (och 
bagageluckan) eller motorhuven 
cr uppen kommer varningslam-
porna inte att fungera och stuld-
larmet kommer inte att larma-pd. 
Efter detta, om alla durrar (och) 
bakluckan eller motorhuven 
stcngs hcrefter blinkar varnings-
blinkern en gdng.

Ultrasonic Intrusion Protection 
(UIP) (i furekommande fall)

OMQ4040521SW
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Gd till Settings (instcllningar) → 
Convenience (Praktiska instcll-
ningar)  och vrid Ultrasonic Intru-
sion Protection till lcget OFF (av) 
fur att avbryta sensordriften.
Om systemet cr igdng ncr sen-
sorn cr i OFF-lcge, fungerar inte 
intrdngs/lutningssensorn.
Sedan aktiveras larmet ncr syste-
met muter "intrdngs/lutningssen-
sorns off-lcge" eller "stuldlarms"-
stadiet.
Gd till Settings (instcllningar) → 
Convenience (Praktiska instcll-
ningar)  och vrid Ultrasonic Intru-
sion Protection till lcget ON (pd) 
fur att dteraktivera sensordriften.

Viktigt
Aktivera inte sensorn om det 
finns en risk fur att fordonet bur-
jar luta pd grund av yttre 
omstcndigheter (t.ex. bdtfcrja, 
parkeringstorn etc.), eftersom 
det kan aktivera sirenen.
Se till att alla funster cr stcngda 
ncr du anvcnder systemet. 
Annars kan sensorn upptccka 
oavsiktliga rurelser inuti fordonet 
(till exempel vind som bldser eller 
en fjcril) och fd sirenen att ldta.
Om lddor staplas hugt i fordonet 
kan sensorn eventuellt inte kcnna 
av rurelse bakom lddorna. 
Lddorna kan ocksd falla vilket gur 
att sirenen ldter.

Om sensorn smutsas ner av 
frcmmande cmnen som till exem-
pel kosmetika eller funsterrengu-
ringsmedel kan sensorn fd svdrt 
att fungera normalt.

Stuldlarmslcge

Larmet aktiveras om ndgot av ful-
jande intrcffar medan systemet cr 
aktivt.

En durr uppnas utan att anvcnda 
fjcrrnyckeln eller en smart nyckel.
Bakluckan uppnas utan att 
anvcnda fjcrrnyckeln eller en 
smart nyckel.
Motorhuven uppnas.

Signalhornet signalerar och var-
ningslamporna blinkar under ca 30 
sekunder. Lds upp durrarna med 
fjcrrkontrollen eller smartnyckeln 
fur att stcnga av systemet.

Ultrasonic Intrusion Protection 
(UIP) OFF (av)

Larmet aktiveras om ndgot av ful-
jande intrcffar medan systemet cr 
aktivt.

En fram- eller bakdurr uppnas 
utan att fjcrrnyckeln (eller smart-
nyckeln) anvcnds.
Bakluckan uppnas utan att fjcrr-
nyckeln (eller smartnyckeln) 
anvcnds.
Motorhuven uppnas.
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Tcndningsldset eller ENGINE 
START/STOP (motor start/
stopp)-knappen stdr pd ON.

Observera
Ultrasonic Intrusion Protection cr i 
lcget ON (pd) ncr fordonsmotorn 
startas igen.

Ultrasonic Intrusion Protection 
(UIP) ON (pd)

Larmet aktiveras om ndgot av ful-
jande intrcffar medan systemet cr 
larmat ncr sensorn cr aktiverad.

En passagerare rur sig i fordonet.
Bilens lutning har cndrats till en 
viss grad.
En fram- eller bakdurr uppnas 
utan att fjcrrnyckeln (eller smart-
nyckeln) anvcnds.
Bakluckan uppnas utan att fjcrr-
nyckeln (eller smartnyckeln) 
anvcnds.
Motorhuven cr stcngd.
Tcndningsldset eller knappen 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp) cr i lcget OFF.

Sirenen kommer att ldta och var-
ningslamporna kommer att blinka 
oavbrutet i ca 27 sekunder och upp-
repa max. 8 gdnger ncr systemlar-
met aktiveras.

Lds upp durrarna med fjcrrnyckeln 
(eller smartnyckeln) fur att stcnga 
av systemet.

Inaktiverat lcge

Systemet stcngs av ncr:

Fjcrrkontroll
Du trycker pd durrens upplds-
ningsknapp.
Motorn cr startad.
Tcndningen har varit i lcget ON  i 
minst 30 sekunder.

Smartnyckel
Du trycker pd durrens upplds-
ningsknapp.
Du trycker pd knappen pd utsidan 
av durren och bcr smartnyckeln 
med dig.
Motorn cr startad.

Ncr durren cr uppldst blinkar var-
ningsblinkern tvd gdnger fur att 
bekrcfta att systemet cr inaktive-
rat.
Om inte ndgon durr (eller bakluckan) 
uppnas inom 30 sekunder efter att 
du har tryckt pd uppldsningsknap-
pen aktiveras systemet pd nytt.

Observera
System utan startspcrrsystem

Undvik att starta bilen ncr larmet 
cr aktiverat. Motorns startmotor 
cr inaktiverad medan stuldskyd-
det cr aktiverat.
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Om systemet inte har inaktive-
rats med fjcrrnyckeln sctter du i 
startnyckeln i tcndningsldset. Vrid 
tcndningsldset till ON-lcget och 
vcnta 30 sekunder. Systemet 
inaktiveras dd.

Startspcrr (i furekommande fall)

Din bil kan ha ett elektroniskt start-
spcrrsystem som furhindrar att 
obehuriga personer anvcnder den.

Startspcrrsystemet bestdr av en 
liten transponder i startknappen och 
en elektronisk enhet i bilen.

Bil med tcndningslds

Startspcrrsystemet kontrollerar och 
verifierar att nyckeln cr giltig varje 
gdng en nyckel sctts in i tcndnings-
ldset och vrids till ON (PD).

Om det cr rctt nyckel startar 
motorn.

Om det cr fel nyckel motorn startar 
inte.

Inaktivera startspcrrsystemet:
Sctt i startnyckeln i ldset och vrid 
den till lcget ON (pd).

Aktivera startspcrrsystemet:
Stcll tcndningsldset pd OFF (AV). 
Startspcrr systemet aktiveras 
automatiskt. Utan en giltig start-
nyckel till bilen startar inte motorn.

Bil med Smart Key

Startspcrrsystemet kontrollerar och 
verifierar att nyckeln cr giltig varje 
gdng ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knapparna stclls pd ON 
(PD).

Om det cr rctt nyckel startar 
motorn.

Om det cr fel nyckel motorn startar 
inte.

Inaktivera startspcrrsystemet
Stcll ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON.

Aktivera startspcrrsystemet:
Stcll ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd OFF. 
Startspcrr systemet aktiveras 
automatiskt. Utan en giltig smart-
nyckel till bilen startar inte motorn.

Varning
Pd grund av stuldrisken ska du aldrig 
ldta en startnyckel ligga kvar i bilen. 
Lusenordet till startspcrren cr per-
sonligt och bur hdllas hemligt. Ldt 
inte koden ligga synlig i bilen.
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Observera
Ncr du startar bilen ska du inte 
anvcnda nyckeln om andra start-
spcrrnycklar finns i ncrheten. I 
annat fall kan det hcnda att motorn 
inte startar eller stcngs av strax 
efter att den har startat. Hdll nyck-
larna separerade fur att furhindra 
startsvdrigheter.

Viktigt
Ha inte metallfuremdl i ncrheten av 
tcndningsldset. Metallfuremdl kan 
blockera transpondersignalen och 
pd sd vis furhindra att motorn star-
tar.

Observera
Om du behuver en extra nyckel eller 
om du furlorar dina nycklar rekom-
menderar Kia rekommenderar att 
du besuker en godkcnd Kia-dterfur-
scljare/servicepartner.

Viktigt
Transpondern i startnyckeln cr en 
viktig del i startspcrrsystemet. Den 
cr en kvalitetsprodukt med ldng 
livslcngd. Undvik att utsctta den fur 
fukt, statisk elektricitet och ovar-
sam hantering. Fel kan uppstd i 
startspcrrsystemet.

Viktigt
Cndra, modifiera eller justera inte 
startspcrrsystemet eftersom det 
kan bli fel pd det. I det hcr fallet 
behuver systemet servas av en pro-
fessionell verkstad. Kia rekommen-
derar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.
Felfunktion som orsakas av cnd-
ringar, justeringar eller modifie-
ringar pd startspcrrsystemet 
omfattas inte av tillverkningsgaran-
tin.

Durrlds

Ta reda pd hur du anvcnder durrld-
set sd att du kan ldsa eller ldsa upp 
durren vid behov.

Med smartnyckeln

OMQ4040522
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Du kan ldsa och ldsa upp bilens dur-
rar (och bagagelucka) genom att 
bcra med dig din smartnyckel. Du 
kan cven starta motorn. Mer infor-
mation finns under fuljande rubriker.

Ldsa

Ncr du trycker pd knappen pd furar-
durrens yttre handtag ncr alla dur-
rar cr stcngda och ndgon durr cr 
oldst ldses alla durrar. Om alla dur-
rar och motorhuven cr stcngda blin-
kar varningslamporna en gdng fur 
att visa att alla durrar cr ldsta.

Knappen fungerar endast dd smart-
nyckeln cr inom ett avstdnd pd 
0,7~1 m (28~40 tum) frdn durrhand-
taget pd furarsidan. Om du vill kont-
rollera om en durr cr ldst eller inte, 
kan du dra i handtaget pd furarsi-
dan.

Cven om du trycker pd handtaget pd 
furarsidan kan du inte ldsa durrarna 
och en signal hurs i 3 sekunder om 
du trycker pd knapparna:

Den smarta nyckeln befinner sig i 
bilen.
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen cr i ACC- 
eller ON-lcget.
Ndgon durr utuver bakluckan cr 
uppen.

Ldsa upp

Ncr du trycker pd knappen pd furar-
durrens yttre handtag ncr alla dur-
rar cr stcngda och ldsta, uppnas alla 
durrar. Varningsblinkersen blinkar 
tvd gdnger fur att visa att alla dur-
rar cr uppldsta.

Knappen fungerar endast dd smart-
nyckeln cr inom ett avstdnd pd 
0,7~1 m (28~40 tum) frdn durrhand-
taget fram pd furarsidan.

Med smartnyckeln inom 0,7~1 m 
(28~40 tum) frdn framdurrens yttre 
handtag kan cven andra mcnniskor 
som inte har en smartnyckel uppna 
durrarna.

Du har 30 sekunder pd dig att uppna 
durren (eller bakluckan). Dcrefter 
ldses den automatiskt igen.

Med den mekaniska nyckeln

1. Dra ut durrhandtaget.
2. Tryck pd spaken (1) som cr place-

rad i nedre delen av skyddet med 
en nyckel eller en skruvmejsel.

OMQ4AH040543
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3. Tryck ut skyddet (2) medan du 
trycker pd spaken.

4. Vrid nyckeln mot bilens bakparti 
fur att ldsa upp och mot bilens 
framparti fur att ldsa (endast 
furardurren kan ldsas/ldsas upp)
Durrarna kan cven ldsas och ldsas 
upp med fjcrrkontrollen.
Ncr durrarna cr uppldsta kan du 
uppna dem med durrhandtaget.
Stcng en durr genom att trycka 
igen den fur hand. Kontrollera att 
durren stcngs ordentligt.

Observera
Var medveten om att det bara cr 
furardurren som kan ldsas/ldsas 
upp ncr du ldser durren med en 
mekanisk nyckel.
Tryck pd centralldsknappen inuti 
bilen fur att ldsa alla durrar. 
Uppna durren med det invcndiga 
handtaget och stcng och lds 
sedan furardurren med en meka-
nisk nyckel.
Se "Ldsa durrarna inifrdn" pd sid 
4-20 hur du ldser bilen inifrdn.

Observera
Se till att inte tappa eller repa 
skyddet ncr du tar bort det.
Ncr nyckelskyddet fryser och inte 
gdr att uppna, kan du trycka pd 
det lctt eller vcrma upp det indi-
rekt (handtemperatur etc.).

Utsctt inte durren eller durrhand-
taget fur onudigt mycket kraft. 
De kan skadas.

Ldsa durrarna inifrdn

Du kan styra durrldsen med durrlds-
handtaget eller centralldskontakten.

Med durrhandtaget

Framdurr
Om det inre durrhandtaget dras 
ut ncr durren cr ldst kommer dur-
ren ldsas upp och uppnas.
Bakre durr
Om det inre durrhandtaget dras i 
en gdng ncr durren cr ldst kom-
mer durren att ldsa upp.
Om den inre durrhandtaget dras 
ut mer cn en gdng kommer dur-
ren att uppnas.

OMQ4040006
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Varning
Fel pd durrlds
Om det elektroniska ldset inte fung-
erar ncr du sitter i bilen kan du ta 
dig ut pd ett av fuljande sctt:

Anvcnd durrldsfunktionen uppre-
pade gdnger (bdde den elektro-
niska och manuella) samtidigt 
som du drar i durrhandtaget.
Anvcnd andra durrlds och hand-
tag, bdde fram och bak.
Uppna en framruta och anvcnd 
nyckel fur att ldsa upp durren frdn 
utsidan.
Furflytta dig till bagaget och 
uppna bakluckan.

Varning
Dra inte i durrhandtaget pd insidan 
av furar- (eller passagerar-)durren 
medan bilen cr i rurelse.

Med centralldsknappen

Furarsidan

Passagerarsida

1. Durrlds
2. Ldsa upp durr
3. Durrindikatorljus

Fungerar genom att du trycker pd 
centralldsknappen.

Fur att ldsa alla bilens durrar 
trycker du pd centralldsknappen 
(1) pd furar- och passagerarsidan.
Fur att ldsa upp alla bilens durrar 
trycker du pd centralldsknappen 
(2) pd furar- och passagerarsidan.

Ncr alla bilens durrar cr ldsta tcnds 
varningsblinkers (3) pd furar- och 
passagerardurren. Om ndgon av 
durrarna cr ldses upp stcngs de av.

Om nyckeln sitter i tcndningsldset 
(eller om smartnyckeln finns i bilen) 
och en durr cr uppen gdr det inte att 
ldsa durrarna cven om du trycker 
ned centralldsknappen.

OMQ4040416
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Varning
Durrar

Durrarna bur alltid vara helt 
stcngda och ldsta under fcrd fur 
att undvika att durrarna uppnas 
oavsiktligt. Ldsta durrar fursvd-
rar cven vid eventuella stuldfur-
suk ncr bilen stannas.
Var fursiktig ncr du uppnar durrar 
och se upp fur fordon, motorcyk-
lar, cyklar och fotgcngare som 
ncrmar sig bilen i durrens upp-
ningsriktning. Om du uppnar dur-
ren ncr ndgot fcrdas mot den kan 
en olycka uppstd.

Varning
Oldsta fordon
Om du lcmnar bilen oldst kan det 
leda till stuld eller att du eller ndgon 
annan skadas av ndgon som gum-
mer sig i ditt fordon ncr du inte cr 
dcr. Ta alltid ur startnyckeln, akti-
vera parkeringsbromsen, stcng alla 
funster och lds alla durrar ncr du 
lcmnar bilen ouvervakad.

Varning
Barn lcmnade utan uppsyn
En stcngd bil kan bli oerhurt varm. 
Den utgur en skaderisk och livsfara 
fur barn som lcmnas i bilen och inte 
kan ta sig ut. Dessutom kan barnen 
cven anvcnda funktioner som kan 
skada dem, eller de kan skadas pd 
annat sctt, t.ex. av ndgon som kom-
mer in i bilen. Lcmna aldrig barn eller 
djur ouvervakade i bilen.

Ldsa/ldsa upp durrar

Fordonet cr utrustat med durrlds / 
uppldsningsfunktioner fur passage-
rarnas sckerhet och bekvcmlighet.

Automatisk uppldsning vid kollision

Alla durrar ldses automatiskt upp 
ncr krockkuddarna luser ut vid en 
kollision.

Automatisk ldsning ncr bilen kurs

Alla durrar ldses automatiskt ncr 
bilens hastighet uverstiger 15 km/h.

Du kan aktivera/stcnga av bilens 
automatiska durrldsning. Se 
"Anvcndarinstcllningslcge" pd sid 4-
79.
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Barnlds (i furekommande fall)

Vissa fordon cr utrustade med 
barnlds-system. Det furhindrar att 
man kan uppna durren ifrdn varken 
in- eller utsidan, ncr fordonet har 
barnldset aktiverat. Det cr en extra 
sckerhetsutrustning i fordonet.

Fur att ldsa fordonet med barnlds-
funktionen mdste durrarna ldsas 
med smartnyckeln. Fur att ldsa upp 
fordonet mdste man anvcnda 
smartnyckeln igen.

Elektroniskt ldssystem fur barnsc-
kerhet (i furekommande fall)

Om du trycker pd knappen fur det 
elektroniska ldssystemet fur barn-
sckerhet och indikatorn tcnds, kan 
inte passagerare baksctet uppna 
sina durrar frdn insidan av bilen.

Tryck in knappen fur det elektro-
niska barnldset en gdng till fur att 
stcnga av det, efter vilket indikatorn 
slocknar.

Safe Exit Assist (SEA) anvcnds ncr 
det elektroniska barnldset cr aktive-
rat och SEA-systemet har valts i 
klustret. SEA aktiverar emellertid 
inte automatiskt det elektroniska 
ldssystemet fur barnsckerhet.

Det elektroniska barnldset cr alltid 
pd ncr knappen ENGINE START/
STOP cr i lcget ON eller ncr tcnd-
ningen cr i lcget ON, samt i cirka 3 
minuter efter att motorn har 
stcngts av.

Bilen har ingen manuell barnspcrr 
pd bakdurrarna om den cr utrustad 
med ett elektroniskt barnlds.

Om det elektroniska barnldset cr 
aktiverat kan passagerare i baksctet 
inte heller uppna eller stcnga sina 
funster. Fur ytterligare detaljer se 
"Funster" pd sid 4-42.

Viktigt
Ett meddelande visas och ett larm 
hurs om du trycker pd knappen till 
det elektroniska barnldset ncr det 
elektroniska barnldset inte anvcnds.

OMQ4040008
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Om det hcr sker behuver systemet 
kontrolleras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
besuker en godkcnd Kia-dterfurscl-
jare.

I nudfall

Om den elektriska ldsknappen inte 
fungerar (t.ex. om batteriet cr 
urladdat) cr det enda scttet att ldsa 
durren (durrarna) med den meka-
niska nyckeln med nyckelhdlet pd 
utsidan.

Durrar utan ett utvcndigt nyckelhdl 
kan ldsas enligt fuljande:
1. Uppna durren.
2. Sctt i nyckeln i nuddurrldset och 

vrid nyckeln till lcget som visas.

3. Stcng durren ordentligt.

Observera
Om strumbrytaren fur durrlds inte 
fungerar (t.ex. batteriet cr urladdat) 
och bakluckan cr stcngd, kommer 
du inte att kunna uppna bakluckan 
innan strummen har dterstcllts.

Barnspcrr (i furekommande fall)

Barnspcrren tillhandahdlls fur att 
furhindra att barn av misstag kan 
uppna bakdurrarna inifrdn bilen.

Barnspcrrarna ska anvcndas ncr det 
finns barn i bilen.

OMQ4040107SW OMQ4040020R

OMQ4H040021
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Barnspcrren sitter pd kanten av 
varje bakdurr. Ncr barnspcrren cr 
ldst (1) uppnas inte bakdurrarna ncr 
ndgon drar i det inre durrhandtaget.

Sctt i en nyckel (eller skruvmejsel) i 
hdlet och vrid till ldst lcge fur att 
ldsa barnspcrren.

Lds upp barnspcrren fur att uppna 
en bakdurr frdn fordonets insida.

Bakdurrarna uppnas genom att 
anvcnda de yttre handtagen (2).

Varning
Lds pd bakdurrarna
Om ett barn uppnar bakdurren av 
misstag under fcrden kan barnet 
falla ur bilen och skadas eller du. Fur 
att undvika att barn uppnar bakdur-
rarna frdn insidan bur barnspcrren 
alltid anvcndas ncr det finns barn i 
bilen.

Varning
Systemet upptccker inte alla hin-
der som ncrmar sig bakom bilen.
Furaren och passageraren ansva-
rar fur eventuella olyckor ncr de 
lcmnar bilen. Kontrollera alltid 
omgivningen innan du lcmnar 
bilen.

ROA-systemet (Varning om bak-
passagerare)

ROA finns fur att du inte ska kliva ur 
bilen och glumma passagerare i 
baksctet.

Varningsmeddelandet "Check rear 
seats" (Kontrollera baksctena) 
kommer att visas pd instrumen-
teringen ncr du uppnar framdur-
ren efter att bakdurren uppnats 
och stcngts och motorn stcngts 
av.

Du kan aktivera eller avaktivera ROA 
skcrmfunktion frdn lcget Anvcnda-
rinstcllningar pd LCD-skcrmen pd 
klustret. Om bilen cr utrustat med 
ett infotainmentsystem kan du lcra 
dig hur du anvcnder webbplatsen 
via en QR-kod i infotainment-syste-
mets snabbguide.

Alternativet finns under fuljande 
meny:

1. Tryck pd knappen MODE ( ) flera 

gdnger pd ratten tills menyn 
User Settings  visas pd LCD-
skcrmen.

OMQ4040109SW
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2. Vclj Convenience (Praktiska 
instcllningar) → Rear Occupant 
Alert (Varning om bakpassage-
rare)  med MOVE-knappen (  / 

) och OK-knappen pd ratten.

Om bilen cr utrustad med ett info-
tainment-system hittar du alterna-
tivet under fuljande meny:
1. Tryck pd SETUP-knappen pd Info-

tainment-systemet.
2. Tryck pd 'Vehicle (Fordon) → Con-

venience (Praktiska instcllningar) 
→ Rear Occupant Alert (Varning 
om bakpassagerare)' pd infotain-
ment-systemets skcrm.

Varning
ROA-systemet (Varning om bakpas-
sagerare) upptccker inte furemdl 
eller personer i baksctet. Systemet 
registrerar hur mdnga gdnger bak-
durrar har uppnats eller stcngts och 
informerar furaren att det kan fin-
nas ndgot i baksctet.

Viktigt
Bakpassagerarlarm (ROA)-syste-
met anvcnder sig av historik uver 
uppning och stcngning av bakdur-
rarna.

Historiken nollstclls efter att 
furaren stcnger av tcndningen 
normalt, stiger ur bilen och ldser 
durren med fjcrrkontrollen. Sd 
cven om en bakdurr inte uppnas 
igen, kan ROA-systemet utlusa en 
varning.
Till exempel, efter att ROA-syste-
met har utlust en varning, kan 
larmet uppstd igen om furaren 
inte ldser durren och sedan kur 
ivcg igen.

Varning
Durrldssystemet kanske inte funge-
rar om det uppstdr fel i det elek-
triska systemet. Dcrfur ska 
barnpassagerare instrueras om hur 
man uppnar bildurren manuellt 
innan en nudsituation uppstdr. Pd sd 
sctt kan de uppna durren manuellt i 
en nudsituation.
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Minnessystem fur furarstolsin-
stcllning (i furekommande fall)

Fuljande instcllningar fur furarsctet 
kan lagras i minnessystemet och 
hcmtas med ett enda knapptryck.

Furarsctets position
Yttre backspegelns position
Instrumentpanelbelysning - 
intensitet
HUD (Head Up Display) position 
och ljusstyrka (i furekommande 
fall)

Varning
Hcmta inte sparade instcllningar ncr 
bilen cr i rurelse.
Det kan leda till att du tappar 
kontrollen och furorsakar en olycka. 
Det kan medfura livsfara eller risk 
fur allvarliga person- och materi-
alskador.

Observera
Om batteriet kopplas ur raderas 
minnesinstcllningarna.
Om minnet fur furarsctets 
instcllning inte fungerar normalt 
rekommenderar vi att du kontak-
tar en behurig Kia-dterfurscljare 
fur att kontrollera systemet.

Lagring av furarsctets instcllningar
1. Tcndningsldset eller ENGINE 

START/STOP (motor start/
stopp)-knappen stdr pd ON.

2. Justera furarsctets och sidospeg-
larnas lcge och ljusstyrkan pd 
instrumentpanelen till unskat 
lcge.

3. Tryck pd SET-knappen. Systemet 
piper en gdng och meddelar dig 
"Tryck pd knappen fur att spara 
instcllningar" pd LCD-skcrmen.

4. Tryck pd ndgon av minnesknap-
parna (1 eller 2) inom 4 sekunder. 
Du hur tvd signaler frdn systemet 
ncr instcllningarna har registre-
rats i minnet.

5. "Settings 1 (or 2) saved" kommer 
att visas pd LCD-skcrmen.

Inlcsning av furarsctets instcll-
ningar
1. Tcndningsldset eller ENGINE 

START/STOP (motor start/
stopp)-knappen stdr pd ON.

OMQ4040004
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2. Tryck pd unskad minnesknapp (1 
eller 2). Systemet piper en gdng, 
och sedan justeras furarsctets 
och sidospeglarnas lcgen, instru-
mentpanelens ljusstyrka och hujd 
/ ljusstyrka pd HUD automatiskt 
till de lagrade positionerna.

3. "Settings 1 (or 2) applied" kommer 
att visas pd LCD-skcrmen.
Ncr du lcser in minneslcge "1", 
stannar tillfclligt justering en av 
det inlcsta minneslcget upp ncr 
du trycker du pd SET- eller 1-
knappen. Om du trycker pd 2-
knappen lcser du in minneslcge 
"2".
Ncr du lcser in minneslcge "2", 
stannar tillfclligt justering en av 
det inlcsta minneslcget upp ncr 
du trycker du pd SET- eller 2-
knappen. Om du trycker pd 1-
knappen lcser du in minneslcge 
"1".
Ncr du lcser in de lagrade positio-
nerna, genom att trycka pd en av 
reglagen fur furarsctet, sidospeg-
larna eller instrumentpanelens 
ljusstyrka, stannar respektive del 
upp och burjar rura sig i reglagets 
riktning.

Dterstcllning av minnet fur furar-
position

Om minnessystemet fur furarposi-
tionen inte fungerar ska systemet 
startas om enligt fuljande.

Hur man startar:
1. Stanna bilen och uppna furardur-

ren med tcndningsldset eller 
ENGINE START / STOP-knappen i 
ON-lcge och vcxeln pd P (par-
kera).

2. Dra furarsctet framdt sd ldngt 
som mujligt och ha bilbcltet sd 
rakt som mujligt och anvcnds 
furarsctets justering framdt/
bakdt och vinkeln pd sctesryggen 
(svank), med knapparna.

3. Tryck pd knappen SET och knap-
pen fur sctesrurelser framdt 
samtidigt i 2 sekunder.

Uppstart i processen:
1. Uppstarten burjar ncr larmet 

ldter.
2. Sctet och sctesryggen kommer 

automatiskt att flyttas bakdt. 
Larmljudet kommer att fortsctta 
medan systemet anvcnds.

3. Uppstarten kommer cr helt 
instclld ncr sctet och sctesryggen 
flyttas till mitten med ett larm-
ljud. Om, dock, fuljande fall sker 
kommer uppstartsprocessen att 
sluta och larmet slutar ldta ocksd.
Ncr man trycker pd furarposi-
tionsminnesknappen
Ncr man trycker pd justeringsk-
nappen fur furarsctets hujd
Ncr du vcxlar frdn P (parkera) till 
andra lcgen
Ncr kurhastigheten uverskrider 3 
km/h
Ncr furarens durr cr stcngd
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Funktion fur lcttare insteg (i fure-
kommande fall)

Systemet flyttar automatiskt 
furarstolen pd fuljande sctt:

Utan Smart Key-system
Furarstolen flyttas bakdt ncr du 
tar ur startnyckeln och uppnar 
furardurren.
Furarstolen flyttas framdt ncr du 
stcller in tcndningsldset pd ACC 
eller ON.

Med smartnyckelsystem
Furarstolen flyttas bakdt ncr du 
stcller ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen pd 
OFF och uppnar furardurren.
Furarstolen flyttas framdt ncr 
bilen startas eller du stcnger 
furardurren med smartnyckeln pd 
dig.

Du kan aktivera eller avaktivera 
Funktion fur lcttare insteg frdn 
lcget Anvcndarinstcllningar pd LCD-
skcrmen. Fur ytterligare detaljer se 
"LCD-skcrm" pd sid 4-76. Om ditt 
fordon cr utrustat med ytterligare 
navigering, ska du se infotainment-
systemets bruksanvisningar som 
levereras separat.

Baklucka

Varning
Avgaser
Giftiga avgaser riskerar att sugas in 
i bilen om bakluckan inte cr ordent-
ligt stcngd under kurning. Det kan 
innebcra livsfara eller risk fur allvar-
liga personskador.
Om du mdste kura med bakluckan 
uppen ska du uppna all ventilation 
och alla funster fur att fd in sd 
mycket friskluft som mujligt i bilen.

Varning
Bagageutrymme
Kur aldrig med passagerare i baga-
geutrymmet dcr det saknas scker-
hetsbclte. Passagerare ska alltid 
vara ordentligt fastspcnda fur att 
undvika skador vid eventuella kollisi-
oner eller plutsliga stopp.

Uppna bakluckan

OMQ4040009
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Bakluckan cr ldst ncr alla durrar 
har ldsts eller ldsts upp med 
startnyckeln, fjcrrnyckeln, smart-
nyckeln eller centralldsknappen.
Enbart bakluckan ldses upp om du 
trycker pd uppldsningsknappen pd 
fjcrrnyckeln eller smartnyckeln i 
ungefcr en sekund.
Ncr bakluckan cr uppldst kan du 
uppna den genom att trycka in 
handtaget och dra den uppdt.
Ncr du uppnar bakluckan och 
sedan stcnger den ldses den 
automatiskt. (Alla durrar mdste 
vara ldsta.)

Observera
I kallt och fuktigt klimat kan durrld-
sen och durrens mekanismer frysa 
och dcrfur inte fungera optimalt.

Varning
Bakluckan uppnas uppdt. Kontrollera 
att inga furemdl eller mcnniskor cr 
intill bilens bakparti ncr du ska 
uppna bakluckan.

Viktigt
Var noga med att stcnga bakluckan 
innan du kur. Eventuella skador kan 
uppstd pd bakluckans gasfjcdrar och 
deras konstruktion om bakluckan 
inte cr stcngd fure man kur ivcg.

Stcnga bakluckan

Fur att stcnga bakluckan, scnk 
och tryck ned bakluckan ordent-
ligt. Se till att bakluckan spcrras 
ordentligt.

Varning
Kontrollera att det inte finns ndgot i 
vcgen ncr du ska stcnga bakluckan.

Varning
Avgaser
Bakluckan mdste vara helt stcngd 
medan bilen cr i rurelse. Om den 
stdr uppen eller pd glcnt kan giftiga 
gaser trcnga in i bilen och orsaka 
allvarligt illamdende eller livsfara.

Viktigt
Kontrollera att det inte finns ndgot i 
vcgen fur bakluckans ldsanordning 
ncr du ska stcnga bakluckan. Det 
kan skada bakluckans lds.

OMQ4040486L
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Nuduppning av bakluckan

Bilen har ett nuduppningshandtag 
lcngst ned i bakluckan. Det cr prak-
tiskt att anvcnda om ndgon av 
misstag skulle ha blivit inldst i bak-
luckan.

Bakluckan kan uppnas pd fuljande 
sctt:
1. Sctt i den mekaniska nyckeln i 

hdlet.
2. Tryck den mekaniska nyckeln dt 

huger (1).
3. Tryck upp bakluckan.

Varning
I hcndelse av nudfall ska du veta 
var nudhandtaget sitter och hur 
du uppnar bakluckan om du oav-
siktligt stcngs in i bagageutrym-
met.
Ingen bur tilldtas att uppehdlla sig 
i bilens bagageutrymme vid ndgot 
tillfclle. Bagageutrymmet cr 
mycket farligt att befinna sig i vid 
en eventuell olycka.

Handtaget fdr endast anvcndas i 
nudfall. Var extremt fursiktig ncr 
du anvcnder det, speciellt om for-
donet cr i rurelse.

Varning
Ta inte tag i delen som studer baga-
geluckan (bensinlyftaren) det kan 
orsaka allvarlig skada.

OMQ4H040014
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Elmanuvrerad baklucka

Elmanuvrerad baklucka (i fure-
kommande fall)
1. Knapp fur att uppna och stcnga 

elektrisk baklucka

2. Handtag fur elektrisk baklucka

3. Stcngningsknapp fur elektrisk 
baklucka

4. Ldsknapp fur elektrisk baklucka

5. Knapp fur att uppna och stcnga 
elektrisk baklucka

OMQ4050262
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Observera
Den elektriska bakluckan kan anvcn-
das ncr tcndningsldset stdr pd ON 
och vcxeln cr P (parkering).

Observera
Ldt inte ndgot tungt furemdl ligga 
pd den elmanuvrerade bakluckan 
ncr du anvcnder den. Extra vikt pd 
bakluckan kan skada systemet.

Varning
Lcmna aldrig barn eller djur ouver-
vakade i bilen. Barn eller djur kan 
rdka uppna den elmanuvrerade bak-
luckan med risk fur skador pd dem 
sjclva, ndgon annan eller bilen.

Varning
Kontrollera att det inte finns ndgot 
hinder i vcgen innan du anvcnder 
den elektriska bakluckan (eller 
smart uppning av bakluckan). Allvar-
liga personskador eller skador pd 
bilen eller dess omgivning kan bli 
fuljden om ndgon eller ndgot cr i 
vcgen ncr den elektriska bakluckan 
(eller smart uppning baklucka) 
anvcnds.

Viktigt
Stcng eller uppna inte den elmanuv-
rerade bakluckan manuellt. Det kan 
orsaka skador pd mekaniken. Tcnk 
pd att inte anvcnda fur stor kraft 
om du mdste uppna eller stcnga den 
elmanuvrerade bakluckan manuellt 
ncr batteriet cr urladdat eller bort-
kopplat.

Varning
Kontrollera att inga mcnniskor eller 
furemdl befinner sig runt elektrisk 
bakluckan innan du uppnar eller 
stcnger den. Vcnta tills bakluckan cr 
helt uppnad och avstannad innan du 
lastar i eller ur bilen.

OMQ4040488L
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Uppna bakluckan

Uppna den elektriska bakluckan 
automatiskt pd ndgot av fuljande 
sctt:

Tryck pd bakluckans uppldsnings-
knapp pd smartnyckeln i cirka en 
sekund.

Tryck pd uppningsknappen till den 
elektriska bakluckan i ca en 
sekund.
Du kan nudstoppa den elmanuv-
rerade bakluckans funktion 
genom att kort tryckning pd bak-
luckans uppnings-/stcngningsk-
napp.

Tryck in bakluckans handtag ncr 
du har din smartnyckel med dig. 
Om alla durrar cr stcngda, kan 
bakluckan uppnas utan smart-
nyckeln.

Stcnga bakluckan

Stcng den elmanuvrerade bak-
luckan automatiskt pd ndgot av ful-
jande sctt:

Tryck pd stcngningsknappen fur 
den elektriska bakluckan i ungefcr 
en sekund ncr bakluckan cr uppen.

Bakluckan stcngs och ldses auto-
matiskt.

OMQ4040502L
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Du kan nudstoppa den elmanuv-
rerade bakluckans funktion 
genom att kort tryckning pd bak-
luckans uppnings-/stcngningsk-
napp.
Tryck pd stcngningsknappen fur 
bakluckan ncr bakluckan cr uppen.

Bakluckan stcngs automatiskt.
Tryck pd ldsknappen fur bak-
luckan ncr bakluckan cr uppen.

Bakluckan stcngs och ldses auto-
matiskt.

Situationer ncr den elmanuvrerade 
bakluckan inte fungerar

Den elmanuvrerade bakluckan upp-
nas inte automatiskt ncr du kur for-
tare cn 3 km/h (2 mph).

Varning
Du hur en konstant varningssignal 
om du kur i en hastighet uver 3 km/
h och bakluckan cr uppen. Stanna 
omedelbart bilen pd en trafikscker 
plats och kontrollera om bakluckan 
cr uppen.

Viktigt
Anvcnd inte den elmanuvrerade 
bakluckan mer cn 5 gdnger i fuljd.
Det kan skada det elektriska syste-
met. Om axeln uverbelastas pd 
grund av kontinuerlig anvcndning, 
ljuder signalen tre gdnger och den 
elmanuvrerade bakluckan slutar 
fungera. Anvcnd i sd fall inte elma-
nuvreringen pd minst 1 minut.

OMQ4H050031
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Observera
Den elmanuvrerade bakluckan kan 
anvcndas cven ncr motorn cr 
avstcngd. Den elmanuvrerade 
bakluckan furbrukar dock mycket 
strum frdn bilens elsystem. Fur 
att furhindra att batteriet laddas 
ur ska du vara fursiktig med att 
anvcnda det. Anvcnd det inte mer 
cn ca 10 gdnger i fuljd.
Lcmna inte den elmanuvrerade 
bakluckan uppen under ndgon 
lcngre tid. Batteriet kan laddas ur.
Cndra inte, och reparera inte hel-
ler, ndgon del av den elmanuvre-
rade bakluckan pd egen hand. Kia 
rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscl-
jare/servicepartner.
Anvcnd inte den elmanuvrerade 
bakluckan ncr du har lyft upp 
bilen fur att byta eller reparera 
ett dcck. Den elmanuvrerade bak-
luckan fungerar inte korrekt i 
detta lcge.
I kallt och fuktigt klimat kan den 
elmanuvrerade bakluckan frysa 
och dcrfur inte fungera optimalt.

Automatisk dtergdng

Om bakluckan blockeras av ndgot 
ncr den manuvreras elektroniskt 
kcnner den av motstdndet.

Om ett motstdndet kcnns av ncr 
den uppnas stcngs bakluckan 
igen.
Om motstdndet kcnns av ncr den 
stcngs uppnas bakluckan igen.

Om den kcnner av endast ett lctt 
motstdnd eller orsakas av ett fure-
mdl som cr tunt eller mjukt, eller om 
bakluckan cr ncra stcngningslcget, 
kan det uppstd problem med den 
automatiska dtergdngen. Om den 
automatiska dtergdngen aktiveras 
mer cn tvd gdnger vid uppning eller 
stcngning stannar bakluckan i den 
positionen. I detta fall mdste du 
kontrollera omgivningen och 
manuvrera bakluckan automatiskt 
igen.

Varning
Hdll aldrig ndgot furemdl eller 
ndgon kroppsdel i den elektro-
niska bakluckans riktning fur att 
kontrollera att automatisk dter-
gdng fungerar.
Anvcnd aldrig en elmanuvrerad 
baklucka om det finns ett tungt 
furemdl pdkopplat (t.ex. en cykel). 
Det kan skada den elektriska bak-
luckan.
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Dterstclla elmanuvrerad baklucka

Om batteriet har laddats ur eller 
kopplats loss, eller om kretssck-
ringen har bytts ut eller varit bort-
tagen, mdste den elmanuvrerade 
bakluckan dterstcllas innan den 
fungerar som vanligt igen. Gur pd 
fuljande sctt:
1. Se till att vcxeln har flyttats till P 

(parkering).
2. Hdll bakluckans stcngningsknapp 

intryckt samtidigt som du hdller 
bakluckans handtag intryckt i mer 
cn 3 sekunder. (summern hurs)

3. Stcng bakluckan fur hand.

Om den elmanuvrerade bakluckan 
inte fungerar efter ovanstdende 
furfarande ska systemet kontroll-
eras av en professionell verkstad. 
Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Observera
Om den elmanuvrerade bakluckan 
inte fungerar som avsett ska du 
kontrollera att du har rctt vcxel 
ilagd.

Justering av den elektriska bak-
luckans hastighet

Fur att justera den elmanuvrerade 
bakluckans hastighet, gd till User 
settings (anvcndarinstcllningar) → 
Door (durr) → Power tailgate speed 
(hastighet fur elmanuvrerad bak-
lucka) → Normal/Fast (normal/
snabb)  i instrumentklustrets 
instcllningar fur infotainmentsyste-
met.

Om funktionen fur elektrisk bak-
lucka stcngs av eller om bak-
luckan inte cr helt stcngd, kan du 
inte justera den elektriska bak-
luckans hastighet.
Standardinstcllningen fur den 
elektriska bakluckan cr "Snabb".

Mer information finns i"LCD-skcrm" 
pd sid 4-76.

Instcllning av uppningshujd pd 
elmanuvrerad baklucka (i furekom-
mande fall)

Fulj nedanstdende anvisningar fur 
att stclla in hujden pd helt uppen 
baklucka.

OMQ4050215SW
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Smart baklucka med auto-uppning

Bakluckans uppningshujd kan juste-
ras i instcllningarna fur instrument-
klustret eller infotainmentsystemet.

Fur att justera den elmanuvrerade 
bakluckans uppningshujd, gd till 
User Settings (anvcndarinstcll-
ningar) → Door (durr) → Power Tail-
gate Opening Height (den 
elmanuvrerade bakluckans upp-
ningshujd) → Level 1/Level 2/Level 
3/Full Open/ User Height Setting 
(nivd 1/nivd 2/nivd 3/helt uppen/
anvcndardefinierad) .

Fulj denna instruktion fur att justera 
bakluckans uppningshujd:
1. Justera bakluckan till furedragen 

hujd.
2. Tryck pd stcngningsknappen fur 

den elektriska bakluckan i ca3 
sekunder.

3. Instcllningen cr klar ncr ett pip 
hurs.

Ncr bilen levereras cr User Height 
Setting (anvcndarens uppningshujd)  
furinstclld pd Full Open (helt 
uppen) .

Bakluckan uppnas nu till den 
instcllda hujden.

Om bilen cr utrustat med ett info-
tainmentsystem kan du lcra dig hur 
du anvcnder webbplatsen via en 
QR-kod i infotainment-systemets 
snabbguide.

Smart baklucka med auto-upp-
ning (i furekommande fall)

Om du har en smartnyckel till din bil 
kan du uppna bakluckan genom att 
anvcnda funktionen fur smart bak-
lucka med auto-uppning.

Anvcnda smart baklucka med auto-
uppning

Bakluckan kan uppnas berurings-
fritt under nedanstdende 
omstcndigheter.

15 sekunder efter att alla durrar 
cr stcngda och ldsta
Du befinner dig i avkcnningsom-
rddet i mer cn 3 sekunder.

Observera
Smart uppning av baklucka med 
auto-uppning fungerar inte ncr:

Smartnyckeln kcnns av inom 15 
sekunder efter att durrarna har 
stcngts och ldsts och sedan fort-
sctter att kcnnas av.

OMQ4040011



39

4

4

Lcr kcnna bilen Smart baklucka med auto-uppning

Smartnyckeln kcnns av inom 15 
sekunder efter att durrarna har 
stcngts och ldsts och inom 1,5 m 
frdn framdurrens handtag (fur 
modeller som cr utrustade med 
vclkomstljus)
En durr cr oldst eller inte stcngd.
Den smarta nyckeln befinner sig i 
bilen.

1. Instcllning
Fur att aktivera smart uppning av 
bakluckan med auto-uppning 
anvcnder du lcget Anvcndarin-
stcllningar (User Settings) och 
vcljer Smart Tailgate (smart upp-
ning av bakluckan) pd LCD-skcr-
men.
Fur ytterligare detaljer se "LCD-
skcrm" pd sid 4-76.

2. Kcnna av och upplysa

Om du befinner dig inom avkcn-
ningsomrddet (50 ~100 cm [20~40 
in] bakom bilen) och har smart-
nyckeln med dig blinkar varnings-
lamporna och ett ljud hurs fur att 
upplysa om att smartnyckeln har 
kcnts av och att bakluckan upp-
nas.

Observera
Var inte i avkcnningsomrddet om du 
inte vill att bakluckan ska uppnas. 
Om du befinner dig i avkcnningsom-
rddet av misstag och varningslam-
por lyser och signaler hurs ska du 
lcmna omrddet tillsammans med 
smartnyckeln. Bakluckan fortsctter 
att vara stcngd.

3. Automatisk uppning

Blinkerslamporna blinkar och 6 
ljudsignaler markerar att bak-
luckan kommer att uppnas.

OMQ4040013
OMQ4040014
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Varning
Se till att stcnga bakluckan innan 
du kur.
Kontrollera att inga mcnniskor 
eller furemdl befinner sig runt 
bakluckan innan du uppnar eller 
stcnger den.
Kontrollera att furemdl i baga-
geutrymmet inte faller ut ncr du 
uppnar bakluckan i en backe. Det 
kan leda till allvarliga skador.
Var noga med att stcnga av 
smartbakluckan med auto-upp-
ning ncr du tvcttar bilen. I annat 
fall kan bakluckan uppnas oavsikt-
ligt.
Furvara nyckeln utom rcckhdll fur 
barn. Barn kan oavsiktligt uppna 
smartbakluckan med auto-upp-
ning ncr de befinner sig runt 
bilens bakparti.

Sd hcr inaktiverar du smartbak-
luckan med auto-uppning med 
smartnyckeln

1. Durrlds
2. Ldsa upp durr
3. Uppna baklucka

Funktionen fur smart baklucka med 
auto-uppning inaktiveras om du 
trycker pd ndgon av knapparna pd 
smartnyckeln under Kcnna av och 
upplysa-fasen.

Observera att du alltid mdste vara 
beredd pd att inaktivera funktionen 
fur smart uppning av bakluckan med 
auto-uppning i ett nudfall.

Observera
Om du trycker pd knappen fur att 
ldsa upp durrar (2) inaktiveras 
smart uppning av bakluckan med 
auto-uppning tillfclligt. Om du 
sedan inte uppnar en durr inom 
30 sekunder aktiveras smart upp-
ning av bakluckan med auto-upp-
ning pd nytt.
Om du trycker pd knappen fur att 
uppna bakluckan (3) i minst 1 
sekund uppnas bakluckan.
Om du trycker pd knappen fur att 
ldsa durrar (1) eller knappen fur 
att uppna bakluckan (3) ncr smart 
uppning av bakluckan med auto-
uppning inte cr i fasen Kcnna av 
och upplysa inaktiveras inte 
smart uppning av bakluckan med 
auto-uppning.

OMQ4040499L
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Om du har inaktiverat funktionen 
fur smart uppning av bakluckan 
med auto-uppning genom att 
trycka pd knappen pd smartnyck-
eln och sedan uppnat en durr kan 
du dteraktivera smart uppning av 
bakluckan med auto-uppning 
genom att stcnga och ldsa alla 
durrar.

Avkcnningsomrdde

Smartbakluckan vclkomnar dig 
med en signal om den kcnner av 
smartnyckeln inom 50~100 cm 
frdn bakluckan.
Signalen upphur om smartnyckeln 
flyttas bort frdn sensoromrddet 
fur funktionen Kcnna av och upp-
lysa.

Observera
Smart uppning av bakluckan 
auto-uppning fungerar inte under 
fuljande omstcndigheter:
- Smartnyckeln cr ncra en radio-

scndare pd t.ex. en radiostation 
eller en flygplats som kan hin-
dra scndarens normala funk-
tion.

- Smartnyckeln cr ncra en kom-
munikationsradio eller en 
mobiltelefon.

- En smartnyckel till ett annat 
fordon anvcnds ncra bilen.

Sensoromrddet kan uka eller 
minska dd:
- Ena sidan av bilen cr upplyft fur 

att byta ett dcck eller kontroll-
era bilen.

- Bilen har parkerats i en lutning 
eller pd en ojcmn vcg.

OMQ4H040015L
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Funster

Funster

Durrarna i bilen cr utrustade med elektriska funsterhissar som kan styras 
med en strumbrytare.

1. Furardurrens elfunsterhiss
2. Knapp fur elektriska funsterhissar pd passagerarsidan
3. Knapp fur elektriska funsterhissar bakdurr (vcnster)
4. Bakdurrens (huger) funsterhissbrytare
5. Uppna/stcng sidorutor
6. Automatisk elfunsterhiss uppdt/neddt
7. Ldsomkopplare fur elfunsterhiss

OMQ4040016
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Observera
OBSERVERA: I kalla och vdta klimat 
kan det hcnda att elfunsterhissarna 
inte fungerar korrekt pd grund av 
kallt vcder.

Tcndningsldset eller ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knappen 
mdste std pd lcget ON (pd) fur att 
elfunsterhissarna ska kunna anvcn-
das.

Pd varje durr finns en knapp fur 
funsterhissen. Furaren har cven en 
ldsknapp som blockerar funsterhis-
sarnas funktion pd alla bakre passa-
gerarplatser. De elmanuvrerade 
funstren kan manuvreras ca 3 
minuter efter att tcndningsldset 
eller ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knapp vridits till lcget 
ACC eller LOCK (lds)-lcge. Om fram-
durrarna cr uppna gdr det dock inte 
att anvcnda elmanuvreringen under 
3-minutersperioden.

Furardurren har en huvudknapp fur 
att anvcnda alla funsterhissar i 
bilen.

Om funstret inte gdr att stcnga fur 
att det sitter ndgot i vcgen tar du 
bort hindret och stcnger dcrefter 
funstret.

Observera
Om bakfunstren eller soltaket (i 
furekommande fall) cr uppna, helt 
eller delvis, kan olika vindljud mcr-
kas. Ljudet cr en normal fureteelse 
och kan minskas eller elimineras pd 
fuljande sctt. Om ljudet uppkommer 
ncr ndgon bakruta, eller bdda, cr 
uppna kan bdda framrutorna upp-
nas ett par centimeter. Om ljud 
genereras av soltaket minskar du 
soltakets uppning ndgot.

Varning
Montera inte tillbehur i omrddet 
kring funstren. Det kan pdverka 
klcmskyddet.

Uppna/stcng sidorutor

Du kan uppna och stcnga funstren 
med strumbrytaren.

Typ A

OMQ4040444
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Fur att uppna eller stcnga ett funs-
ter trycker du ned eller drar knap-
pen (5) uppdt i framkanten.

Typ B - Uppna/stcnga hela funstret 
automatiskt (i furekommande fall)

Tryck eller dra knappen fur elfuns-
terhissen till det andra hacket (6) 
fur att uppna eller stcnga funstret 
helt utan att behuva hdlla i knappen. 
Stanna funstret i unskat lcge medan 
funstret uppnas eller stcngs genom 
att dra knappen hastigt i motsatt 
riktning frdn hur funstret rur sig.

Dterstclla elmanuvrerade funster

Om elfunsterhissarna inte fungerar 
normalt mdste de automatiska 
elfunsterhissarna dterstcllas pd ful-
jande sctt:
1. Stcll in tcndningsldset eller ENG-

INE START/STOP (motor start/
stopp)-knappen pd ON.

2. Stcng funstret och fortsctt att 
dra funsterknappen uppdt i minst 

en sekund efter att funstret cr 
helt stcngt.

Automatisk dtergdng (i furekom-
mande fall)

Om rurelsen uppdt blockeras av ett 
furemdl eller kroppsdel kcnner 
funstret av motstdndet och slutar 
rura sig uppdt. Funstret uppnas 
sedan ungefcr 30 cm (11,8 tum) fur 
att hindret ska kunna tas bort.

Om funstret mcrker av ett hinder 
medan du hdller funsterknappen i 
uppdraget lcge stannar funstret och 
scnks istcllet ungefcr 2,5 cm (1 
tum).

Om du drar funsterknappen uppdt 
igen och hdller knappen uppdragen 
inom 5 sekunder efter att funstret 
har scnkts automatiskt fungerar 
inte den automatiska scnkningen.

OMQ4040445
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Observera
Funstrets automatiska dtergdngs-
funktion aktiveras bara ncr "auto-
mathissen" anvcnds genom att dra 
knappen helt uppdt. Den automa-
tiska dtergdngsfunktionen fungerar 
inte om funstret stcngs genom att 
dra knappen halvvcgs uppdt.

Varning
Kontrollera att inget cr i vcgen fur 
funstret innan du stcnger det fur 
att undvika person- och materi-
alskador. Det kan hcnda att funster-
mekanismen inte kcnner av ett 
furemdl som cr mindre cn 4 mm 
(0,16 tum) i diameter och dcrfur 
inte stannar och dtergdr.

Varning
Den automatiska dtergdngsfunktio-
nen aktiveras inte medan elfunster-
hissarna dterstclls.
Var uppmcrksam pd att inget cr i 
vcgen och kan klcmmas ncr du 
stcnger funstren. Det finns risk fur 
bdde personskada och skador pd 
bilen.

Ldsknapp fur elfunsterhissar

Furaren kan stcnga av elfunsterhis-
sarna i bakdurrarna genom att 
trycka pd ldsknappen fur elfunster-
hissar till det ldsta lcget (nedtryckt).

Ncr ldsknappen fur elfunsterhissar 
cr nedtryckt:

Furarens huvudreglage kan styra 
alla passagerarfunster.
Framsctespassagerarens knapp 
kan anvcndas till den egna elfuns-
terhissen.
Baksctespassagerarnas knappar 
kan inte anvcnda till de egna 
elfunsterhissarna.

* Om ldsknappen fur elektrisk funs-
terhiss anvcnds (indikatorn lyser), 
kan passagerare i baksctet inte 
uppna bakdurrarna (om bilen cr 
utrustad med det elektroniska 
barnsckerhetssystemet). Fur 
ytterligare detaljer se "Elektro-
niskt ldssystem fur barnsckerhet 
(i furekommande fall)" pd sid 4-23.

OMQ4040017
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Viktigt
Fur att undvika skada pd de elek-
triska funsterhissarna ska inte 
tvd eller flera funster stcngas pd 
samma gdng. Pd detta sctt hdller 
cven sckringen lcngre.
Tcnk pd att furarens huvudknapp 
aldrig fdr anvcndas samtidigt som 
ett funsters separata knapp 
manuvreras i motsatt riktning. 
Om detta skulle intrcffa stoppas 
rutan och det gdr varken att 
uppna eller stcnga den.

Varning
Funster

Lcmna ALDRIG nyckeln i bilen till-
sammans med ouvervakade barn 
ncr motorn cr igdng.
Lcmna ALDRIG ett barn ouverva-
kat i bilen. Cven mycket smd barn 
kan oavsiktligt sctta bilen i 
rurelse, klcmma sig i ett funster 
eller ldsa in sig sjclva och andra i 
bilen.
Kontrollera alltid att armar, hcn-
der, huvud och andra furemdl inte 
cr i vcgen fur ett funster som ska 
stcngas.

Ldt aldrig barnen leka med de 
elektriska funsterhissarna. Hdll 
furarens ldsknapp fur de elek-
triska funsterhissarna i LOCK-
lcget (nedtryckt). ALLVARLIGA 
SKADOR kan bli fuljden om ett 
barn anvcnder de elektriska funs-
terhissarna oavsiktligt.
Stick inte ut ndgon kroppsdel 
genom funstret under fcrd.
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Motorhuv

Motorhuven fungerar som ett skydd 
fur motorrummet.

Uppna motorhuven vid underhdll i 
motorrummet eller om du behuver 
kontrollera motorrummet.

Uppna motorhuven
1. Dra i spaken fur att ldsa upp 

motorhuven. Motorhuven uppnas 
en aning.

Varning
Uppna motorhuven furst efter att 
du har parkerat pd plan mark och 
stcngt av motorn. Vcxeln ska vara i 
P (parkering). Parkeringsbromsen 
ska vara dtdragen.

2. Stcll dig framfur bilen, lyft motor-
huven ndgot, tryck pd den andra 
spcrrhaken (1) till vcnster och lyft 
motorhuven (2).

Varning uppen motorhuv

Ncr motorhuven cr uppen visas var-
ningsmeddelandet om uppen 
motorhuv pd LCD-skcrmen.

Varningssignalen hurs ncr bilen kurs 
uver 3 km/h (2 brittiska mil/timma) 
och motorhuven cr uppen.

OMQ4040018
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Stcnga motorhuven
1. Innan du stcnger motorhuven ska 

du kontrollera fuljande:
Alla pdfyllningslock ska vara 
ordentligt fastsatta.
Handskar, trasor och annat 
brandfarligt ska ha avlcgsnats 
frdn motorrummet.

2. Scnk huven tills den cr cirka 30 cm 
uver stcngningslcget och ldt den 
falla. Kontrollera att den cr 
ordentligt stcngd.

3. Kontrollera att motorhuven cr 
ordentligt spcrrad.

Om det gdr att lyfta motorhu-
ven ndgot cr den inte tillrcckligt 
spcrrad.
Uppna den igen och stcng den 
med sturre kraft.

Varning
Innan du stcnger motorhuven ska 
alla hinder avlcgsnas frdn upp-
ningen. Om du stcnger motorhu-
ven med ett hinder i vcgen kan 
det orsaka person- eller materi-
alskador.
Lcmna inte kvar handskar, trasor 
och annat brandfarligt i motor-
rummet. Vcrmen kan orsaka en 
eldsvdda.

Varning
Kontrollera alltid att motorhuven 
har spcrrats innan du kur ivcg. 
Om motorhuven inte cr spcrrad 
kan den uppnas under fcrd och 
furarens sikt blir helt blockerad, 
vilket kan leda till en olycka.
Flytta inte bilen med motorhuven 
upplyft. Sikten cr skymd och 
motorhuven kan falla ned och 
skadas.



49

4

4

Lcr kcnna bilen Tanklucka

Tanklucka

Bilens tanklock mdste uppnas och 
stcngas fur hand frdn bilens utsida.

Uppning av tanklucka
1. Stcng av motorn.
2. Se till att alla durrar cr ldsta.
3. Tryck pd den bakre mittkanten pd 

takluckan.

4. Dra ut tankluckan (1) fur att 
uppna den helt.

Bensin

Diesel

5. Ta bort tanklocket (2) genom att 
vrida det moturs. Det kan huras 
ett vcsande ljud ncr trycket i tan-
ken utjcmnas.

6. Sctt fast locket pd tankluckan.

Observera
Tankluckan kommer uppnas ncr alla 
durrar cr oldsta.
Ldsa upp tanklucka :

Tryck pd uppldsningsknappen pd 
smartnyckeln.
Tryck pd centrala uppldsningsk-
nappen pd armstudet pd furarens 
durr. Tankluckan kommer ldsas 
ncr alla durrar cr ldsta.

Ldsa tanklucka :
Tryck pd ldsningsknappen pd 
smartnyckeln.
Tryck pd centrala ldsningsknap-
pen pd armstudet pd furarens 
durr.

OMQ4H040016
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Tanklucka

* Alla durrar ldses automatiskt, ncr 
bilens hastighet uverstiger 15 km/
h. Tankluckan ldses ocksd, ncr 
bilens hastighet uverstiger 15 km/
h.

Varning
Fure tankning ska du se till att kont-
rollera vilken typ av brcnsle som 
anvcnds fur ditt fordon.
Om du tankar diesel i ett bensindri-
vet fordon eller bensin i ett dieseld-
rivet fordon kan det pdverka 
brcnslesystemet och orsaka allvar-
liga skador pd fordonet.

Observera
Om tankluckan inte uppnas p.g.a. att 
det har bildats is runt den knackar 
du lctt eller trycker pd luckan fur att 
fd isen att lossna innan du uppnar 
luckan. Bcnd inte upp luckan. Vid 
behov kan du anvcnda en godkcnd 
deicer-produkt (inte kylarglykol) 
eller flytta bilen till en varm plats 
och ldta isen smclta.

Stcngning av tanklucka
1. Sctt pd tanklocket och vrid det 

medurs tills det hurs ett klick .
2. Stcng tankluckan genom att 

trycka pd dess bakre, mittre kant.

Observera
Lds bildurren och stcng tankluckan 
helt fur att ldsa tankluckan.
Om tankluckan inte cr helt stcngd 
ldser sig den inte.

Viktigt
Hdll durren i LOCK-lcge (ldst) ncr 
fordonet tvcttas (dvs. hug-
tryckstvctt, automatisk biltvctt, 
osv.)

Varning
Bensin cr mycket brandfarligt och 
explosivt. Underldtenhet att fulja 
dessa riktlinjer kan leda till ALLVAR-
LIGA SKADOR eller DUDSFALL:

Lcs och fulj alla varningar som 
finns uppsatta pd bensinstatio-
nen.
Innan du tankar ska du kontrollera 
var nudstoppet pd brcnslepum-
pen sitter, om det finns ett 
sddant.
Innan du rur vid munstycket ska 
du tcnka pd att ladda ur statisk 
elektricitet genom att rura vid en 
metalldel pd bilen med handen, pd 
sckert avstdnd frdn pdfyllnings-
halsen, munstycket och andra 
kcllor till brcnnbara gaser.
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Anvcnd inte mobiltelefonen 
medan du tankar. Elektrisk strum 
och/eller elektroniska sturningar 
frdn mobiltelefoner kan antcnda 
brcnsledngor och orsaka en 
brand.
Sctt dig inte i bilen ncr du har 
burjat tanka. Du skapa statisk 
elektricitet genom att rura, 
gnugga eller glida mot alla fure-
mdl eller tyg som kan producera 
statisk elektricitet. Statiska 
urladdningar kan antcnda brcns-
ledngor och orsaka en brand. Om 
du mdste sctta dig i bilen igen ska 
du dterigen ladda ur eventuell 
statisk elektricitet genom att rura 
vid en metalldel pd bilen med han-
den, pd sckert avstdnd frdn 
pdfyllningshalsen, munstycket 
och andra kcllor till brcnnbara 
gaser.
Vid tankning, anvcnd alltid P-lcge, 
lcgg i parkeringsbromsen och pla-
cera tcndningsldset eller ENGINE 
START/STOP (motor start/
stopp)-knappen i LOCK/OFF (lds/
av)-lcget.
Gnistor som skapas av elektriska 
motorkomponenter kan antcnda 
brcnsledngor och orsaka en 
brand.

Om du ska fylla pd en godkcnd 
reservdunk ska du stclla dunken 
pd marken innan du tankar. Sta-
tiska urladdningar frdn dunken 
kan antcnda brcnsledngor och 
orsaka en brand. Ncr du har burjat 
tanka ska du hdlla kontakt med 
fordonet med handen tills tank-
ningen cr klar.
Anvcnd endast godkcnda brcnsle-
dunkar i plast som cr konstrue-
rade fur att transportera och 
furvara brcnsle.
Anvcnd inte tcndstickor eller tcn-
dare och ruk inte eller lcmna en 
tcnd cigarett i bilen ncr du cr pd 
en bensinstation, i synnerhet inte 
medan du tankar.
Fyll inte pd fur mycket brcnsle i 
bilens tank eftersom det kan 
orsaka bensinutslcpp.
Om det bryter ut en brand medan 
du tankar mdste du lcmna omrd-
det kring bilen och omedelbart 
informera personalen pd bensin-
stationen. Larma rcddningstjcns-
ten. Fulj deras 
sckerhetsanvisningar.
Ncr du uppnar tanklocket kan 
brcnsle under tryck spruta ut och 
trcffa klcder eller hud. Det finns 
risk fur brand och brcnnskador. Ta 
alltid bort brcnslelocket fursiktigt 
och ldngsamt. Om du hur ett 
vcsande ljud ska du vcnta tills det 
slutar innan du tar bort locket.
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Panoramasoltak

Kontrollera alltid att tanklocket 
sitter ordentligt fur att furhindra 
att brcnsle lccker ut i hcndelse av 
olycka.

Observera
Tanka bilen enligt anvisningarna i 
"Brcnslerekommendationer" pd sid 
1-2.

Observera
Var fursiktig sd att du inte spiller 
brcnsle pd bilen. Alla typer av 
brcnsle som spills pd lack kan 
skada lacken.
Om brcnslepdfyllninslocket mdste 
bytas ut ska endast KIAs original-
delar anvcndas, eller motsva-
rande som finns specificerat fur 
ditt fordon. Fel typ av tanklock 
kan resultera i allvarliga fel pd 
brcnsle- eller avgasreningssyste-
met.

Panoramasoltak (i furekom-
mande fall)

Om bilen har ett soltak kan du 
uppna eller luta soltaket med sol-
taksreglaget som sitter i takkonso-
len.

Soltaket kan endast uppnas, 
stcngas och lutas ncr tcndningsld-
set eller ENGINE START/STOP-
knappen cr i lcget ON.

Soltaket kan anvcndas i 3 minuter, 
efter att tcndningsldset eller ENG-
INE START / STOP-knappen placeras 
i OFF eller ACC-lcge.

Om framdurrarna cr uppna gdr det 
dock inte att uppna soltaket, cven 
inom 3-minuter.

Observera
I kallt och fuktigt klimat kan det 
hcnda att soltaket fryser och dcr-
fur inte fungerar optimalt.

ODL3049470L
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Om bilen har varit utsatt fur hcf-
tigt regn eller tvcttats mdste allt 
vatten pd soltaket torkas bort 
innan det anvcnds.

Varning
Manuvrera aldrig soltaket eller 
solskyddet under fcrd. Det kan 
medfura att du furlorar kontrollen 
uver bilen och det finns risk fur en 
olycka med allvarliga konsekven-
ser.
Var fursiktig sd att du inte klcm-
mer dig eller ndgon annan ncr du 
anvcnder soltaket.
Hdll inte ndgon del av kroppen 
utanfur soltaket under fcrd fur 
att undvika allvarliga skador.
Lcmna aldrig nyckeln i bilen till-
sammans med ouvervakade barn, 
ncr motorn cr igdng.
Barn utan uvervakning kan 
anvcnda soltaket och det kan 
resultera i allvarliga skador.
Sitt inte ovanpd fordonet. Det kan 
orsaka personskador eller skador 
pd bilen.

Observera
Fortsctt inte att anvcnda soltaks-
reglaget ncr soltaket cr uppnat, 
stcngt eller lutat. Det kan uppstd 
skador pd motorn eller system-
komponenterna.

Kontrollera att soltaket cr helt 
stcngt ncr du lcmnar bilen.
Om soltaket cr uppet kan regn 
eller snu komma in i bilen och 
inredningen bli blut. Det finns 
ocksd ukad stuldrisk.

Varning fur uppet soltak

Om furaren stcnger av motorn 
ncr soltaket inte cr helt stcngt 
hurs en varningssignal under 
ndgra sekunder och ett medde-
lande om uppet soltak visas pd 
LCD-skcrmen.
Om furaren stcnger av motorn 
och uppnar durren ncr soltaket 
inte cr helt stcngt, kommer var-
ningen om uppet soltaket att 
visas pd LCD-skcrmen tills durren 
har stcngts eller soltaket cr helt 
stcngt.

Stcng soltaket ncr du lcmnar bilen.

OMQ4040131
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Solskydd

Fur att anvcnda solskyddet, 
trycker du soltakets reglage (1) 
bakdt till det fursta hacket.
Tryck solstakets reglage (1) 
framdt till fursta lcget fur att 
stcnga solskyddet medan solta-
kets glas cr stcngt.

Tryck helt kort pd solskyddets reg-
lage fur att stoppa det i lcmpligt 
lcge.

Observera
Veck som kan bildas pd solskyddet 
beror pd materialet och cr helt nor-
malt.

Uppna/stcnga takluckan

Ncr solskyddet cr stcngt

Om du drar soltaksreglaget (1) 
bakdt till det andra lcget, kommer 
solskyddet att glida upp helt ncr 
glaset uppnas helt. Fur att stoppa 
soltaket i valfritt lcge drar eller 
trycker du pd soltaksreglaget (1) 
kort.

Ncr solskyddet cr uppet

Dra soltaksreglaget bakdt, glaset till 
soltaket kommer att glida upp hela 
vcgen. Fur att stoppa soltaket i val-
fritt lcge drar eller trycker du pd 
soltaksreglaget helt kort.

Observera
Panoramasoltaket uppnas och 
stcngs endast i framkanten.

OMQ4040490L
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Vinkla upp luckan i bakkant

Ncr solskyddet cr stcngt

Om du trycker soltaksreglaget 
uppdt uppnas solskyddet och solta-
ket lutas.

Fur att stoppa soltaket i valfritt lcge 
drar eller trycker du pd soltaksreg-
laget helt kort.

Ncr solskyddet cr uppet

Om du trycker soltaksreglaget 
uppdt lutas soltaket.

Fur att stoppa soltaket i valfritt lcge 
drar eller trycker du pd soltaksreg-
laget helt kort.

Stcnga soltaket

Stcnga endast soltaket

Tryck soltakets reglage (1) framdt 
till det fursta hacket.

Stcnga soltaket och solskyddet 
samtidigt

Tryck pd soltakets reglage (1) 
framdt till det andra hacket.

Panoramasoltaket stcngs, sedan 
stcngs solskyddet automatiskt.

Fur att stoppa soltaket i valfritt lcge 
trycker du pd soltaksreglaget (1) 
kort.

OMQ4040491L ODL3049037L
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Automatisk dtergdng

Om ett furemdl eller ndgon kropps-
del skulle vara i vcgen medan solta-
ket eller solskyddet stcngs backar 
soltaket eller solskyddet omedelbart 
fur att sedan stanna.

Det cr inte sckert att den hcr auto-
matiska sckerhetsfunktionen fung-
erar om det hindrande furemdlet cr 
mycket litet. Kontrollera alltid att 
det inte finns ndgot i vcgen ncr du 
stcnger soltaket.

Varning
Smd furemdl som kan fastna mellan 
skjutfunstret och den frcmre glas-
kanalen kanske inte upptccks av det 
automatiska omvcndningssyste-
met. I det fallet kommer skjutfunst-
ret inte att upptccka furemdlet och 
inte vcnda funstrets riktning.

Varning
Var fursiktig sd att du inte klcm-
mer dig eller ndgon annan ncr du 
stcnger soltaket. Det finns risk 
fur bdde personskada och skador 
pd bilen.
Hdll inte ndgon del av kroppen 
utanfur soltaket under fcrd. Det 
innebcr risk fur allvarliga skador 
eller livsfara.
Felaktig anvcndning av soltaket, 
scrskilt av barn, kan leda till en 
olycka. Lcmna aldrig ett barn 
ouvervakat i fordonet.

Observera
Ta regelbundet bort smuts som 
kan ansamlas pd soltakets skena, 
eller mellan soltaket och pane-
lerna, vilket kan leda till oljud.
Fursuk inte uppna soltaket ncr 
det cr fruset eller ncr soltaket cr 
tcckt med snu eller is kan motorn 
skadas. I kallt och fuktigt klimat 
kan det hcnda att soltaket inte 
fungerar optimalt.

Observera
Om bilen har varit utsatt fur hcftigt 
regn eller tvcttats mdste allt vatten 
pd soltaket torkas bort innan det 
anvcnds.

OCDW049449
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Dterstcllning av soltaket

Soltaket kan behuva dterstcllas om 
fuljande sker:

Batteriet laddas ur eller kopplas 
loss, eller sckringen fur soltaket 
har bytts ut eller lossats
Soltakets kontrollspak fungerar 
inte som den ska

Dterstcll soltaket enligt nedan:
1. Starta motorn.
2. Stcng solskyddet och soltaket 

helt om de cr uppna.
3. Slcpp soltakets kontrollspak.
4. Tryck soltaksreglaget framdt i 

stcngningsriktningen (ca 10 sek-
under) tills soltaket flyttas ndgot. 
Dcrefter slcpper du reglaget.

5. Tryck soltaksreglaget framdt i 
stcngningsriktningen tills sol-
skyddet fungerar enligt fuljande 
igen, och slcpp sedan reglaget.

Solskydd uppet → Soltak uppet
→ Soltak stcngt → Solskydd 
stcngt

6. Ncr det cr klart har soltakets sys-
tem dterstcllts och one-touch-
uppningen och stcngningen bur 
vara dterstcllda.

Observera
Om soltaket inte nollstclls efter 
att bilens batteri har kopplats loss 
eller laddats ur, eller dess sckring 
har lust ut, kanske soltaket inte 
fungerar pd rctt sctt.
Kontakta en Kia-dterfurscljare 
om du behuver mer information.

ODL3049471L
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Bilens ratt cr utrustad med servo-
styrning (EPS).

Servostyrning (EPS)

Servostyrningen anvcnder en motor 
fur att underlctta styrningen av 
bilen.

Om motorn inte cr igdng eller om 
styrservon slutar att fungera kan 
bilen cndd styras, men det krcvs 
mer kraft.

EPS kontrolleras av kontrollenheten 
fur servostyrning som kcnner av 
rattens vridmoment och bilens has-
tighet fur att styra servomotorn.

Styrhjclpen minskar ncr hastigheten 
hujs och ukar ncr hastigheten scnks, 
fur att t ex underlctta vid parkering.

Om styrservon inte verkar fungera 
som den ska, vcnd dig till en profes-
sionell verkstad. Kia rekommenderar 
att du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Observera
Fuljande kan hcnda under kurning:

EPS-varningslampan lyser inte.

Ratten gdr trugt omedelbart 
efter att tcndningsldset eller 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen stcllts i 
lcget ON (Pd). Det beror pd att 
EPS-systemet gur en sjclvdiag-
nos. Ncr diagnosen cr klar ska 
styrservon fungera.
Ett klickljud kan huras frdn EPS-
relcet efter att tcndningsldset 
eller ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp) vridits till ON (pd)- 
eller LOCK (lds)-lcget.
Det kan ldta lite frdn styrservon 
ncr bilen stdr stilla eller kurs ldng-
samt.
Ncr avvikelsen upptccks i det 
elektriska servostyrningssyste-
met, kommer servofunktionen att 
stoppas i syfte att furebygga livs-
farliga olyckor. Dd tcnds eller blin-
kar instrumentpanelens 
varningslampa och servostyr-
ningen stcngs av. Kontrollera sys-
temet omedelbart efter att du 
har flyttat bilen till en scker plats.
Styrhjclpen furcndras om du vri-
der ratten upprepade gdnger dt 
huger/vcnster ncr bilen stdr stilla. 
Den dtergdr till normal funktion 
efter ett par minuter.
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Om det cr ndgot fel pd styrservon 
tcnds varningslampan i instru-
mentpanelen. Styrningen kanske 
inte kcnns som den ska. I det hcr 
fallet skall systemet inspekteras i 
en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscl-
jare/servicepartner.
Ncr du vrider ratten i ldga tempe-
raturer kan onormala ljud huras. 
Ljuden fursvinner ncr temperatu-
ren ukar. Det hcr cr normalt.

Ratt justerbar i hujd- och lcngdled

Med en ratt som cr justerbar i hujd- 
och lcngdled kan du stclla in ratten 
innan du kur. Du kan cven huja den 
fur att fd sturre benutrymme ncr 
du stiger in i och ut ur bilen.

Ratten bur alltid stcllas in sd att du 
fdr en bekvcm kurposition och cven 
ser varningslamporna och mctarna 
pd instrumentpanelen.

Varning
Justera aldrig rattens vinkel 
medan du kur. Du kan furlora 
kontrollen och riskera en olycka 
som medfur livsfara eller allvar-
liga personskador.
Ncr du har stcllt in ratten ska du 
fursuka flytta den uppdt och 
neddt fur att kontrollera att den 
sitter fast ordentligt.

Justera rattens vinkel och hujd

1. Fur att cndra rattvinkeln, dra ner 
ldsspaken (1).

2. Justera ratten till unskad vinkel 
(2) och hujd (3).
Justera ratten sd att den pekar 
mot brustet, inte mot ansiktet. Se 
till att du kan se instrumentpane-
lens varningslampor och mctare. 
Dra upp ldset efter justeringen.

3. Dra upp ldsspaken fur att ldsa 
ratten.
Tryck ratten bdde uppdt och 
neddt fur att kontrollera att den 
sitter fast ordentligt.

4. Stcll in ratten i unskat lcge innan 
du kur.

Observera
Ibland kan rattldset trcda ur funk-
tion ncr rattinstcllningen justeras.
Detta cr inget fel. Det sker ncr tvd 
kugghjul gdr i ingrepp. Gur i detta 
fall om instcllningarna och lds sedan 
ratten med rattldset.

OMQ4040028
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Rattvcrme (i furekommande fall)

Ncr tcndningsldset eller ENGINE 
START/STOP (motor start/stopp)-
knapp stdr pd lcget ON kan du sld pd 
rattvcrmen genom att trycka pd 
knappen. Indikatorn i knappen tcnds.

Om du vill stcnga av rattvcrmen 
trycker du pd knappen igen. Indika-
torn pd knappen slccks.

Rattvcrmen cr som standard 
instclld pd lcget OFF ncr tcnd-
ningsldset eller ENGINE START/
STOP-knappen cr i lcget ON.

Observera
Rattvcrmen stcngs av ungefcr 30 
minuter efter att den har slagits pd.

Viktigt
Installera inte ndgon typ av 
greppskydd fur ratten, det kan 
furscmra funktionen i rattvcrme-
systemet.

Anvcnd inte lusningsmedel som 
t.ex. lacknafta, bensen, alkohol 
eller bensin fur att rengura den 
uppvcrmda ratten. Det kan skada 
rattens yta.
Om ytan pd ratten har skadats av 
vassa furemdl, kan det ske skador 
pd komponenterna i den upp-
vcrmda ratten.

Varning
Om ratten blir fur varm ska du 
stcnga av systemet. Rattvcrmen 
kan orsaka brcnnskador cven vid 
ldga temperaturer, speciellt om den 
anvcnds under en lcngre tid.

Signalhorn

Du anvcnder signalhornet genom 
att trycka pd omrddet med en sig-
nalhornsymbol pd ratten (se bild).

Signalhornet hurs endast sd lcnge 
du trycker pd omrddet pd ratten. 
Kontrollera regelbundet att signal-
hornet fungerar.

OMQ4040029L
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Viktigt
Anvcnd inte signalhornet genom 
att sld hdrt pd det. Tryck inte med 
ndgot vasst furemdl.
Anvcnd inte lusningsmedel som 
t.ex. lacknafta, bensen, alkohol 
eller bensin fur att rengura ratten. 
Det kan skada den.

Speglar

Bilen cr utrustad med back- och 
sidospeglar sd att furaren kan se 
furemdl bakom bilen.

Kuphbackspegel

Stcll in backspegeln sd att sikten 
genom bakrutan cr centrerad.

Gur denna instcllning innan du burjar 
kura.

Varning
Sikt bakdt
Lcgg inget i baksctet eller baga-
geutrymmet som kan skymma sik-
ten genom bakrutan.

Varning
Justera inte backspegeln ncr bilen cr 
i rurelse. Det kan leda till att du tap-
par kontrollen och orsakar en olycka 
som kan innebcra LIVSFARA ELLER 
RISK FUR ALLVARLIGA PERSON- 
ELLER MATERIALSKADOR.

Varning
Gur inte furcndringar pd backspe-
geln och byt inte ut den mot en 
annan modell. Det kan leda till 
skador vid olycka eller att krockkud-
den luser ut.
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Avblcndningsbar backspegel (i fure-
kommande fall)

(A): Dag, (B): Natt

Gur instcllningarna innan du burjar 
kura och medan avblcndningsspa-
ken cr i daglcget. (1)

Dra avblcndningsspaken mot dig (2) 
fur att undvika att bli blcndad av 
strdlkastarna pd bakomvarande for-
don.

Tcnk dock pd att sikten furscmras i 
nattlcget.

Automatiskt avblcndningsbar back-
spegel (ECM) (i furekommande fall)

Den inre backspegeln blcndas auto-
matiskt av fur att furhindra att 
strdlkastare pd bakomvarande for-
don blcndar dig vid murkerkurning.

Det finns en sensor i spegeln som 
automatisk kcnner av ljusstyrkan 
och dcmpar strdlkastarreflexer frdn 
bakomvarande fordon.

Ncr motorn cr igdng regleras den 
hcr funktionen automatiskt med 
hjclp av sensorn som cr monterad i 
backspegeln.

Yttre backspegel

Bilen cr utrustad med yttre back-
speglar pd huger och vcnster sida.

Stcll in backspeglarna innan du bur-
jar kura.

Speglarna kan fjcrrjusteras med 
manuverspakarna eller fjcrrkontrol-
len, beroende pd den typ av spegel 
som cr installerad. Speglarna kan 
fcllas in fur att furhindra eventuella 
skador i en automatisk biltvctt eller 
ncr du kur i smala utrymmen.

OMQ4040496L

OMQ4040492L
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Varning
Backspeglar

Den yttre backspegeln cr konvex. 
Furemdl som syns i spegeln cr 
ncrmare cn de furefaller vara.
Anvcnd den inre backspegeln eller 
se dig om fur att bestcmma det 
verkliga avstdndet till bakomva-
rande fordon ncr du ska byta fil.

Viktigt
Skrapa inte bort is frdn spegelytan. 
Det kan skada glasytan. Var fursik-
tig om fastfrusen is furhindrar 
instcllningen av spegeln. Anvcnd en 
deicer-produkt eller en svamp eller 
mjuk trasa med varmt vatten.

Viktigt
Var fursiktig om spegeln cr istcckt. 
Anvcnd en godkcnd deicer-produkt 
(inte kylarglykol) fur att ta bort 
islagret pd mekanismen eller flytta 
bilen till en varm plats och ldt isen 
smclta.

Varning
Cndra inte instcllningen fur den 
yttre backspegeln och fcll heller inte 
in den ncr bilen cr i rurelse. Det kan 
leda till att du tappar kontrollen och 
orsakar en olycka som kan innebcra 
LIVSFARA ELLER RISK FUR ALLVAR-
LIGA PERSON- ELLER MATERI-
ALSKADOR.

Justering av yttre backspeglar

Med fjcrrmanuvreringsreglaget kan 
du stclla in positionen fur huger och 
vcnster ytterbackspegel.

Justering av yttre backspeglar:
1. Anvcnd R- eller L-omkopplaren 

(1) fur att vclja den hugra sido-
spegeln eller den vcnstra sidospe-
geln.

2. Tryck pd motsvarande plats pd 
instcllningsreglaget (2) fur att 
vinkla spegeln uppdt, neddt, dt 
huger eller vcnster.

OMQ4040447
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Viktigt
Speglarna slutar att rura sig ncr 
de ndtt sina maxlcgen, men serv-
omotorn fortsctter att gd sd 
lcnge knappen trycks in. Tryck 
inte pd knappen lcngre cn nud-
vcndigt dd motorn kan ta skada.
Fursuk aldrig att stclla in de yttre 
backspeglarna fur hand. Det kan 
skada komponenterna.

Infcllning av ytterbackspegeln

Manuell typ (i furekommande fall)

Fur att fclla in ytterbackspeglarna 
tar du tag i spegeln och fcller in den 
mot bilens baksida.

Elmanuvrerad typ (i furekommande 
fall)

Ytterbackspeglarna kan fcllas in 
eller ut genom att trycka pd knap-
pen pd fuljande sctt ncr tcndnings-
ldset eller ENGINE START/STOP -
knappen cr i ON-lcget.

Tryck pd knappen fur att fclla in 
ytterbackspegeln.
Tryck pd knappen igen ncr du vill 
fclla ut den.

Viktigt
De elektriskt manuvrerade ytter-
backspeglarna kan anvcndas cven 
om tcndningsldset eller ENGINE 
START/STOP (motor start/stopp)-
knapp cr i LOCK (lds)- eller OFF (av)-
lcget. Fur att undvika att batteriet 
laddas ur ska inte speglarna justeras 
mer cn nudvcndigt ncr motorn inte 
cr igdng.

Viktigt
Om backspeglarna cr elmanuvre-
rade ska de inte fcllas in fur hand. 
Det kan orsaka fel pd motorn.

OMQ4040031
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Automatisk instcllning av ytter-
backspeglarna vid backning (auto-
matisk sckerhetsfunktion) (i 
furekommande fall)

Ncr du lcgger i R (Back) -lcget, kom-
mer sidospeglarna att rotera neddt 
fur att underlctta vid backning.

Backspegelns reglage (1) avgur om 
speglarna kommer att rura sig eller 
inte:

Vcnster/Huger: Ncr antingen L 
(Vcnster) eller R (Huger) omkopp-
lare anvcnds kommer bdda sido-
speglarna att rura sig.

Neutral: Om ingen knapp vcljs kom-
mer backspeglarna inte flyttas.

De yttre backspeglarna kommer 
automatiskt gd tillbaka till sin 
ursprungsposition om ndgot av ful-
jande intrcffar:

Tcndningsldset eller ENGINE 
START/STOP (motor start/
stopp)-knappen befinner sig i 
lcget LOCK/OFF (lds/av) eller ACC.
Vcxelspaken flyttas till en annan 
position furutom R (backa).

Fjcrrkontrollen fur de yttre back-
speglarna cr inte vald.

Anvcndarinstcllningar fur automa-
tisk backspegelinstcllning vid back-
ning

Om du inte kan sckerstclla tillrcck-
ligt god sikt med fabriksinstcllning-
arna kan du cndra och spara 
vinklarna fur ytterbackspeglarna.

De fabriksinstcllda vinklarna pd 
huger och vcnster ytterbackspegel 
kan cndras oberoende fur att sikten 
ska bli den bcsta.
1. Vcxla till lcget P (parkera). Kont-

rollera att bilen stdr stilla och att 
speglarna inte rur sig.

2. Skjut vcljaren mot L (vcnster) 
eller R (huger) beroende pd vilken 
spegel som ska stcllas in.

3. Tryck ned bromspedalen och vcxla 
till R (back).

4. Ncr ytterbackspegeln slutar att 
vinklas neddt stcller du in en 
lcmplig vinkel genom att trycka 
pd ▼, ▲, ◀ eller ▶.

5. Om du lcgger in en annan vcxel cn 
R (back) eller stcller backspegel-
vcljaren pd mittlcget avslutas den 
automatiska dtergdngen av speg-
larna och den instcllda vinkeln 
sparas automatiskt.

6. Stcll in den andra ytterbackspe-
geln pd samma sctt (steg 1 - 5).

OMQ4040032
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Sd hcr initierar du ytterbackspeg-
larnas automatiska instcllning vid 
backning

Om du vill byta tillbaka till fabriksin-
stcllningen fur ytterbackspeglarnas 
automatiska instcllningsfunktion 
gur du pd fuljande sctt.
1. Stcll vcxeln pd lcget P (parkera). 

Kontrollera att bilen stdr stilla och 
att spegeln inte rur sig.

2. Vclj den spegel som ska stcllas in 
genom att flytta vcljaren till L 
(vcnster) eller R (huger).

3. Tryck ned bromspedalen och vcxla 
till R (back).

4. Ncr ytterbackspegeln slutar att 
vinklas neddt trycker du pd ▲ fur 
att stclla spegeln pd ett hugre 
lcge cn tidigare (i vcxellcget P, N 
eller D).
(Stcll spegeln pd ett lcge som cr 
hugre cn lcget vid kurning)

5. Det initieras ncr du byter vcxel till 
ndgon annan cn R (back) eller 
stcller backspegelvcljaren pd 
mittlcget. (Det initierade lcget 
kommer att anvcndas ncsta gdng 
funktionen anvcnds.)

6. Du kan initiera instcllningarna fur 
den andra ytterbackspegeln pd 
samma sctt (steg 1 - 5).

Viktigt
Det cr lcmpligt att fulja anvisning-
arna i angiven ordning ncr du stcller 
in eller initierar de automatiska 
backningsinstcllningarna.
Om du fortsctter till ncsta steg 
innan det furegdende har slutfurts 
kan det hcnda att den cndrade vin-
keln inte sparas eller att initieringen 
inte fungerar pd avsett sctt.
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Mctare, varnings- och kontrol-
lampor

Konventionellt kluster (typ A)

Helt LCD-kluster (typ B)

* Mctarna i din bil behuver inte se ut som pd bilden.
1. Varvrcknare
2. Hastighetsmctare
3. Temperaturmctare fur kylarvctska
4. Brcnslemctare
5. LCD-skcrm (inklusive fcrddator)
6. Varnings- och indikatorlampor

OMQ4040100L
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Helt LCD-kluster (i furekommande fall)

Helt LCD-kluster omfattar tvd teman.

Typ A

Typ A cr det grundlcggande temat fur hela LCD-klustret och erbjuder olika 
grafiska stilar beroende pd kurlcget.

Typ B (Dynamic)

Typ B stclls in av anvcndaren och erbjuder en digital display. Bakgrundsskcr-
men cndras beroende pd vcder och tid.

Vcder: sol, moln, regn eller snu (4 typer)
Tid: natt, dag, soluppgdng och solnedgdng (4 typer)

OMQ4040112

OMQ4040159
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Du kan cndra temat genom att vclja 
"Vehicle (Fordon) → Instrument 
Cluster Setting (Instcllning av 
instrumentkluster) → Theme Selec-
tion (Val av tema)" pd menyn.

Viktigt
Informationen visas efter informa-
tion tas emot frdn en vcderinfor-
mationsleverantur via GPS. 
Beroende pd GPS-mottagningen 
kan informationen skilja sig frdn det 
aktuella vcdret i ditt omrdde.
Om ingen information tas emot via 
GPS (om du t.ex. inte prenumererar 
pd UVO-tjcnst) visas vcdret och 
tiden som "sol" och "natt" i klustret.

Mctare

Mctarna visar olika information 
sdsom fordonets hastighet och sd 
vidare.

Hastighetsmctare

Hastighetsmctaren visar fordonets 
hastighet och cr kalibrerad fur kilo-
meter i timmen (km/h) och miles 
per hour.

Varvrcknare

Typ A

Typ B
Typ A

km/h MPH, km/h

OMQ4040156 OMQ4040156L

Typ B
km/h MPH

ODL3049155 OMQ4AH040164

OMQ4040157

ODL3049156
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Varvrcknaren visar ett ungefcrligt 
vcrde fur motorvarvtalet per minut 
(rpm).

Hdll ett uga pd varvrcknaren fur att 
vcxla vid rctt varvtal och fur att 
kontrollera att varvtalet inte blir fur 
ldgt eller fur hugt.

Viktigt
Varva inte upp motorn sd att varv-
talsmctaren cr i det RUDA OMRD-
DET. Det kan orsaka allvarliga 
skador pd motorn.

Temperaturmctare fur kylarvctska

Typ A

Typ B

Mctaren visar temperaturen pd 
motorns kylarvctska ncr tcndnings-
ldset eller ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen stdr 
pd ON.

Viktigt
Om mctarens ndl lcmnar normala 
temperaturer och rur sig mot H  cr 
det ett tecken pd uverhettning som 
kan skada motorn.
Fortsctt inte kura med en uverhet-
tad motor. Om ditt fordon uverhet-
tas, se "Om motorn har uverhettats" 
pd sid 6-8.

Varning
Avlcgsna aldrig kylarlocket ncr 
motorn cr varm. Motorns kylarvct-
ska cr trycksatt och kan orsaka all-
varliga brcnnskador. Vcnta tills 
motorn har svalnat innan du fyller 
pd kylarvctska i behdllaren.

OMQ4040153

ODL3049157
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Brcnslemctare

Typ A

Typ B

Brcnslemctaren indikerar ungefcr 
hur mycket brcnsle som finns kvar i 
brcnsletanken.

Observera
Brcnsletankens volym anges i 
"Rekommenderade smurjmedel 
och volymer" pd sid 8-6.
Brcnslemctaren cr kombinerad 
med en varningslampa som lyser 
ncr brcnslet hdller pd att ta slut.

I backar eller kurvor kan brcnsle-
mctarens visning fluktuera och 
varningslampan fur ldg brcnsle-
nivd tcndas tidigare cn vanligt pd 
grund av att brcnslet flyttas i 
tanken.

Varning
Brcnslemctare
Brcnslestopp kan utsctta passage-
rarna fur fara.
Stanna och fyll pd brcnsle sd snart 
som mujligt efter att varningslam-
pan har tcnts eller ncr brcnslemc-
taren ncrmar sig E -nivd.

Viktigt
Undvik att kura ncr tanken cr ncs-
tan tom. Soppatorsk kan gura sd att 
motorn misstcnder och skadar den 
katalytiska avgasrenaren.

Vcgmctare

Typ A

OMQ4040154

ODL3049158

OMQ4040113



Lcr kcnna bilen

724

Mctare, varnings- och kontrollampor

Typ B

Vcgmctaren visar bilens total kur-
strccka och bur anvcndas fur att 
avgura ncr regelbundet underhdll 
behuvs.

Vcgmctarens intervall: 0 - 
1 599 999 km eller 999 999 miles.

Kurstrccka till tom tank

Typ A

Typ B

Kurstrcckan tills tanken cr tom cr 
den uppskattade strcckan som 
bilen kan kura med kvarstdende 
brcnsle i tanken.
- Rcckviddsintervall: 1 ~ 9 999 km 

eller 1 ~ 9 999 brittiska mil.
Om uppskattat avstdnd cn under 
1 km visas kurstrccka till tom 
tank som "---".
Om nivdn fur kvarvarande brcnsle 
uverstiger trekvartstank mdste 
du fylla pd mer cn 3 liter brcnsle 
innan brcnslemctaren cndras. I 
annat fall mdste du fylla pd mer 
cn 6 liter brcnsle fur att brcnsle-
mctaren ska cndras.

Observera
Om bilen inte stdr pd plan mark 
eller om batteriet har varit 
urkopplat kan kurstrccka till tom 
tank visa fel vcrde.
Kurstrccka till tom tank kan skilja 
sig frdn verklig kurstrccka dd det 
cr en uppskattning av dterstd-
ende kurstrccka.

OMQ4040114

OMQ4040115

OMQ4040116
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Fcrddatorn kanske inte kcnner av 
pdfyllt brcnsle om du fyller pd en 
mindre mcngd cn 6 liter.
Brcnslefurbrukningen och kur-
strccka tills tanken cr tom kan 
variera mycket beroende pd vcg-
lag, kurstil och bilens skick.

Utomhustermometer

Typ A

Typ B

Termometern visar utomhustempe-
raturen med en noggrannhet pd 1 
/C.

Temperaturintervall: 40 /C ~ 60 /C 
(-40 /F ~ 140 /F)

Utomhustemperaturen pd dis-
playen cndras eventuellt inte lika 
snabbt som pd en vanlig termome-
ter fur att furhindra att furaren blir 
ouppmcrksam.

Byta temperaturenhet (frdn /C till 
/F eller frdn /F till /C)

Enheten fur temperaturen kan cnd-
ras i lcget "Anvcndarinstcllningar 
(User settings)" pd LCD-skcrmen.

* Fur ytterligare detaljer se "LCD-
skcrm" pd sid 4-76.

Indikator fur vcxellcge

Vcxelindikatorn visar vcxelinforma-
tion beroende pd bilens vcxelldda.

Indikator fur automatisk vcxelldda 
(i furekommande fall)

Typ A

OMQ4040117

OMQ4040118

OMQ4040120



Lcr kcnna bilen

744

Mctare, varnings- och kontrollampor

Typ B

Indikatorn visar vald automatvcxel.
Parkering: P
Back: R
Frilcge: N
Kurning: D

Manuellt vcxlingslcge
Vcxla upp: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, 
▲7*, ▲8*
Vcxla ned: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, 
▼6*, ▼7*

* i furekommande fall

Automatisk vcxelindikator fur 
genomgdende axel i manuellt vcx-
lingslcge (i furekommande fall)

I det manuellt vcxlingslcge visar 
indikatorn vilken vcxel som rekom-
menderas fur att spara brcnsle.

Typ A

Typ B

Vcxla upp: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, 
▲7*, ▲8*
Vcxla ned: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, 
▼6*, ▼7*

* i furekommande fall

Exempel
▲3: Visar att du unskar vcxla upp 
till tredje vcxeln (fur ncrvarande 
cr vcxelspaken i andra eller fursta 
vcxeln).
▼3: Nedvcxling till 3:e vcxeln 
rekommenderas (4:e, 5:e eller 6:e 
vcxeln cr vald).

OMQ4040158 OMQ4040494L

OMQ4040493L
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Om systemet inte fungerar visas 
inget i indikatorn.

Vcxellcgesindikator fur vcxelldda 
med dubbelkoppling (i furekom-
mande fall)

Den hcr indikatorn visar vilket lcge 
som har valts med vcxelvcljaren.

Parkering: P
Back: R
Frilcge: N
Kurlcge: D1, D2, D3, D4, D5, D6, 
D7, D8

Manuellt vcxlingslcge
Vcxla upp: ▲2, ▲3, ▲4, ▲5, ▲6, 
▲7*, ▲8*
Vcxla ned: ▼1, ▼2, ▼3, ▼4, ▼5, 
▼6*, ▼7*

* i furekommande fall

Pop-up-indikator fur vcxling

Pop-up-indikatorn anger den aktu-
ella vcxelpositionen och visas pd 
instrumentbrcdan i cirka 2 sekunder 
ncr de vcxlar till andra positioner (P/
R/N/D).

Pop-up-indikatorn fur vcxelfunktio-
nen kan aktiveras eller avaktiveras 
ifrdn anvcndarinstcllningarna i 
instrumentpanelens LCD-skcrm.

OMQ4040519L
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LCD-skcrm

Lcgena pd LCD-skcrmen kan cnd-
ras med hjclp av kontrollerna.

Kontroller pd LCD-skcrmen

1. : MODE-knappen fur att byta 

lcge
2.  / : MOVE-knapp fur att byta 

objekt
3. OK: SELECT/RESET-knapp fur att 

stclla in eller nollstclla valt objekt

OMQ4040034
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Lcgen pd LCD-skcrmen

LCD-skcrmen har fem lcgen. Du kan vcxla lcgen genom att trycka pd Mode-
knappen.

Informationen som lcmnas kan variera beroende pd vilka funktioner ditt 
fordon har.

* : i furekommande fall

 Lcge

Fcrddator Navigering 
(TBT)*

Kurassis-
tent

Anvcndarinstcll-
ningar

Huvudvarning

Upp/Ned

Brcnslefurbrukning
Vcgbeskriv-

ning
SCC*

HUD (Head-up dis-
play)*

Huvudvarningslcget 
visar meddelanden 
relaterade till fordonet 
ncr ett eller flera sys-
tem inte fungerar som 
de ska.

Ackumulerad info
Destina-
tionsinfor-
mation

LKA* Furarhjclp

Kurstatus
LFA* Durr

DAW* Ljus

TPMS* Ljud

Komfort

Serviceintervall

Uvriga funktioner

Dterstcll
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Fcrddatorlcge

I fcrddatorlcget visas information 
om bilens kurparametrar, bland 
annat brcnsleekonomi, trippmctare 
och bilens hastighet.

* Fur ytterligare detaljer se "Fcrdin-
formation (fcrddator)" pd sid 4-
86.

Navigeringslcge (TBT)

Detta lcge visar navigeringsstatus.

Furarassistanslcge

Det hcr lcget visar statusen fur:
Smart farthdllare (i furekom-
mande fall)
LSS (filsckerhetssystem) (i fure-
kommande fall)
Varning om furarens uppmcrk-
samhet (DAW) (i furekommande 
fall)
Dccktryck

* Fur mer information, se varje sys-
teminformation i "Tips fur kur-
ning" pd sid 5-7.

Dccktrycksstatus
Det hcr lcget visar information 
kopplad till dccktrycket.
* Fur ytterligare detaljer se "Uver-
vakningssystem fur dccktryck 
(TPMS) (i furekommande fall)" pd 
sid 6-10.

OMQ4040121SW

OMQ4040122

OMQ4040126SW
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Huvudvarningslcge

Varningslampan varnar furaren i 
fuljande situationer.

Fel pd LED-strdlkastare (i fure-
kommande fall)
Fel pd lampor
Fel pd helljusassistent (i furekom-
mande fall)

Nu kommer Master-varningsikonen 

( ) att visas bredvid ikonen fur 

Anvcndarinstcllningar ( ), pd LCD-

skcrmen. Om varningssituationen cr 
lust kommer mastervarningslampan 
att slcckas och huvudvarningsikonen 
kommer att fursvinna.

Anvcndarinstcllningslcge

I det hcr lcget kan du cndra instcll-
ningarna fur instrumentpanelen, 
durrarna och lampor m.m.
1. HUD (Head-up display)
2. Furarhjclp
3. Durr
4. Ljus
5. Ljud
6. Komfort
7. Serviceintervall
8. Uvriga funktioner
9. Dterstcll

Informationen som lcmnas kan 
variera beroende pd vilka funktio-
ner ditt fordon har.

OMQ4HQ010031SW OMQ4040129SW
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1. HUD (Head-Up Display) (i furekommande fall)

2. Furarassistans (i furekommande fall)

Objekt Furklaring

Aktivera HUD (Head-up 
display)

Om det hcr alternativet cr markerat kommer HUD (Head-
Up Display) att vara aktiverat.

Visa hujd Justera hujden (1~20) fur HUD-bilden pd HUD-skcrmen.

Rotation Justera HUD-rotationsgraden (-5~+5).

Ljusstyrka Justera intensiteten i HUD-ljusstyrkan (1~20).

Objekt Furklaring

Varningstid
Normal/Sen

Vclja varningstid

Varningsvolym
Hug / Medium / Ldg / Av

Fur att vclja varningsvolym

DAW (Uppmcrksamhets-
varning till furaren)

Startvarning fur framfurvarande fordon
Att vclja funktion.

Varning om ouppmcrksam kurning
Att vclja funktion.
* Fur ytterligare detaljer se "DAW (uppmcrksamhetsvar-
ning till furaren) (i furekommande fall)" pd sid 5-168.

Sckerhet framdt

Fur att justera FCA.
Aktiv assistans/endast varning/Av

Att vclja funktioner.
* Se "FCA-systemet (Forward Collision-Avoidance) (endast 
frontkamera) (i furekommande fall)" pd sid 5-100 eller 
"FCA (Forward Collision-Avoidance Assist, sensor fusion) 
(i furekommande fall)" pd sid 5-112 fur mer information.

Kurfcltssckerhet

Fur att justera kurfcltsassistans.
Assist/endast varning/Av

Att vclja funktioner.
* Fur ytterligare detaljer se "Kurfcltsassistans (Lane 
Keeping Assist)" pd sid 5-128.
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* Informationen som lcmnas kan variera beroende pd vilka system ditt for-
don har.

Sckerhet i duda-vinkeln

Duda-vinkel-visning
Aktivera eller inaktivera Duda-vinkel-visning.

Hjclp fur scker urstigning (SEA)
Aktivera eller avaktivera assistanssystem fur scker avstig-
ning.
* Fur ytterligare detaljer se "System fur scker avstigning 
(Safe Exit Assist - SEA) (i furekommande fall)" pd sid 5-
152.
Aktiv assistans/endast varning/Av

* Fur ytterligare detaljer se "BCA-assistanssystem (Blind-
spot Collision-avoidance Assist)" pd sid 5-134.

Parkeringssckerhet

Sckerhet gcllande korsande trafik bakom
Aktivera eller inaktivera sckerhet gcllande korsande trafik 
bakom.

Kamerainstcllningar
Fur att justera kamerainstcllningar.

Automatisk aktivering av omgivningsmonitor
Aktivera eller inaktivera omgivningsmonitor.
* Fur ytterligare detaljer se "System fur uvervakning av 
omgivningen (SVM) (i furekommande fall)" pd sid 4-114.
Automatisk aktivering av PDW

Aktivera eller inaktivera parkeringsvarning.
* Se "Avstdndsvarning vid bakdtparkering (PDW) (i fure-
kommande fall)" pd sid 4-119 eller "Avstdndsvarning vid 
parkering (PDW) (i furekommande fall)" pd sid 4-123 fur 
mer information.
Aktiv assistans fur bakomvarande trafik/endast bakre 
varning/Av

* Fur ytterligare detaljer se "RCCA (Kollisionsvarning bakdt) 
(i furekommande fall)" pd sid 5-215.

Objekt Furklaring
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3. Durr

* Informationen som lcmnas kan variera beroende pd vilka system ditt for-
don har.

Objekt Furklaring

Automatisk 
durrldsning

Ncr bilen kurs: Alla durrar har automatisk ldsning ncr bilens hastig-
het uverstiger 15 km/h (9.3 mph)
Aktiveras av vcxling: Alla durrar ldses automatiskt vid vcxling frdn 
lcget P (Park) till ndgot av lcgen R (Reverse), N (Neutral) eller D 
(Drive). (Ncr motorn cr ON (pd) aktiveras den)
Off: Den automatiska durruppldsningen cr avstcngd.

* Om instcllningen cndras under fcrd kanske den nya instcllningen 
inte burjar gclla direkt.

Automatisk 
durruppldsning

Vid avstcngning av bilen: Alla durrar ldses automatiskt upp ncr du 
tar ut startnyckeln ur tcndningsldset eller stcller ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knappen pd lcget OFF.
Vid P-lcge: Alla durrar ldses automatiskt upp ncr vcxeln skiftas till 
lcget P (parkering). (Ncr motorn cr ON (pd) aktiveras den)
Off: Den automatiska durruppldsningen cr avstcngd.

* Om instcllningen cndras under fcrd kanske den nya instcllningen 
inte burjar gclla direkt.

Elmanuvrerad 
baklucka

Fur att aktivera eller inaktivera elmanuvrerad baklucka.
* Fur ytterligare detaljer se "Elmanuvrerad baklucka (i furekommande 
fall)" pd sid 4-32.

Hastighet fur 
elmanuvrerad 

baklucka

Fur att justera den elektriska bakluckans hastighet.
* Fur ytterligare detaljer se "Justering av den elektriska bakluckans 
hastighet" pd sid 4-37.

Elmanuvrerad 
bakluckans 

uppningshujd

Fur att justera den elektriska bakluckans hujd.
* Fur ytterligare detaljer se "Instcllning av uppningshujd pd elmanuv-
rerad baklucka (i furekommande fall)" pd sid 4-37.

Smartbaklucka
Aktivera eller avaktivera smart baklucka med auto-uppning.
* Fur ytterligare detaljer se "Smart baklucka med auto-uppning (i 
furekommande fall)" pd sid 4-38.
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4. Ljus

* Informationen som lcmnas kan variera beroende pd vilka funktioner ditt 
fordon har.

5. Ljud

* Informationen som lcmnas kan variera beroende pd vilka funktioner ditt 
fordon har.

Objekt Furklaring

Upplysning Fur att justera upplysning i instrumentklustret.

Omgivande ljus Instcllningar av omgivande ljus.

One Touch Turn Signal 
(Vclj antal blinkningar)

Av: Kurriktningsvisarens One Touch-funktion inaktiveras.
3, 5, 7 blinkningar: Kurkurriktningsvisaren blinkar 3, 5 
eller 7 gdnger ncr du trycker lctt pd spaken.

* Fur ytterligare detaljer se "Belysning" pd sid 4-129.

Eskortbelysning
Om du markerar det hcr alternativet aktiveras funktionen 
fur strdlkastarfurdrujning.

Helljusassistent
Om du markerar det hcr alternativet aktiveras Automatiskt 
helljus.

Objekt Furklaring

Welcome Sound (Vcl-
komstljud)

Om du markerar det hcr alternativet aktiveras funktionen 
fur vclkomstljud.
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6. Komfort

* Informationen som lcmnas kan variera beroende pd vilka funktioner ditt 
fordon har.

7. Serviceintervall

Om serviceintervallen cr aktiverad och tiden och avstdndet cr justerade, 
visas meddelanden i fuljande situationer, varje gdng fordonet startas.

Service om: Visas fur att informera furaren om dterstdende kurstrccka 
och dagar till service.
Service krcvs: Visas ncr kurstrcckan och dagarna till service har uppndtts 
eller passerats.

Om ndgot av fuljande uppstdr kan vcgstrccka och antal dagar till service 
anges felaktigt.

Batterikabeln cr inte ansluten.
Batteriet cr urladdat.

Objekt Furklaring

Varning om bakpassage-
rare

Varning om bakpassagerare (ROA) kommer att aktiveras 
om du vcljer det hcr objektet.

Vclkomstspeglar/-ljus
Ncr durrarna ldses upp / ncr furaren ncrmar sig

Vclja funktionen vclkomstspeglar/-ljus.

Trddlust laddningssys-
tem

Om du markerar den hcr instcllningen aktiveras funktio-
nen Trddlust laddningssystem.

Display fur vindrutetor-
kare/lampor

Om du markerar det hcr alternativet kommer Visa tor-
kare/strdlkastare att aktiveras.

Automatisk vindrutetor-
kare bak (i R (back))

Om du markerar det hcr alternativet aktiveras automatisk 
vindrutetorkare bak.

Pop-up med vcxellcge
Om du vcljer det hcr objektet kommer vcxellcget att visas 
i det nedre vcnstra hurnet pd LCD-skcrmen ncr du byter 
vcxel.

Varning fur isig vcglag
Varning fur isig vcg kommer att aktiveras om du vcljer det 
hcr objektet.

Objekt Furklaring

Aktivera serviceintervall
Om du markerar det hcr alternativet aktiveras funktionen 
Serviceintervall.

Justera intervall
Om serviceintervallmenyn har aktiverats kan du justera 
tiden och avstdndet.

Dterstcll Fur att nollstclla funktionen serviceintervall.
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8. Uvriga funktioner

* Informationen som lcmnas kan variera beroende pd vilka funktioner ditt 
fordon har.

9. Dterstcll

Objekt Furklaring

Autonollstclla brcnsle-
furbrukning

Av: den genomsnittliga brcnslefurbrukningen nollstclls 
inte.
Efter att motorn startas/efter tankning: Den genom-
snittliga brcnslefurbrukningen nollstclls automatiskt 
efter att motorn startas/efter tankning.

Enhet fur hastighetsmc-
tare

km/h eller brittiska mil i timman
Att vclja hastighetsmctarens enhet.

Brcnslefurbrukning/vis-
ning

Km/L, L/100Km
Sd hcr vcljer man brcnslefurbrukningsenhet.

Fur ytterligare detaljer se "Fcrdinformation (fcrddator)" 
pd sid 4-86.

Temperatur
/C//F

Sd hcr vcljer man temperaturenhet.

Visa dccktryck
psi / kPa / bar

Fur att vclja dccktrycksenhet

Objekt Furklaring

Dterstcll

Du kan dterstclla menyerna i lcget anvcndarinstcllningar. 
In this case, have the vehicle inspected by a professional 
workshop.Alla menyer i anvcndarinstcllningslcget, utom 
sprdk och serviceintervall, dterstclls till fabrikslcge.
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LCD-skcrmar

LCD-skcrmarna visar fuljande infor-
mation fur furaren.

Fcrdinformation
LCD-lcgen
Varningsmeddelanden

Fcrdinformation (fcrddator)

Fcrddatorn cr ett furarinforma-
tionssystem som styrs av en mikro-
dator och visar information som 
gcller kursituationen.

Observera
Kurinformation som lagras i fcrdda-
torn nollstclls om batteriet kopplas 
loss.

Fcrdlcgen

Skrolla med reglaget ( / ) pd 
ratten.

Brcnslefurbrukning

Genomsnittlig brcnslefurbrukning 
(1)

Den genomsnittliga brcnslefur-
brukningen bercknas pd den 
totala kurstrcckan och brcnsle-
furbrukningen sedan den senaste 
nollstcllningen.
- Intervall fur brcnslefurbrukning: 

0~99,9 km/L, L/100 km eller 
mpg

Den genomsnittliga brcnslefur-
brukningen kan nollstcllas bdde 
manuellt och automatiskt.

Manuell nollstcllning
Tryck pd OK-knappen pd ratten i 
mer cn 1 sekund fur att nollstclla 
genomsnittsfurbrukningen ncr den 
visas.

Ackumulerad info

OMQ4049901SW

OMQ4040503SW
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Automatisk nollstcllning
Fur att fd vcrdet pd den genom-
snittliga brcnsleekonomin att dter-
stcllas automatiskt vid tankning 
vcljer du Fuel economy auto reset  
(Auto-dterstcllning av genomsnittlig 
brcnsleekonomi) i anvcndarinstcll-
ningsmenyn pd LCD-skcrmen (se 
"Anvcndarinstcllningslcge" pd sid 4-
79).

AV - Du kan stclla in pd default 
manuellt genom att dterstclla 
fcrdknappen.
Ncr tcndningen har startat kom-
mer fordonet automatiskt stcllas 
in pd standard-lcge 4 timmar.
Efter tankning - Efter pdfyllning 
med mer cn 6 liter och kurning 
uver1 km/h, dterstclls bilen auto-
matiskt till standard.

Observera
Den genomsnittliga brcnslefurbruk-
ningen visas inte med sturre preci-
sion om bilen inte kurs mer cn 10 
sekunder eller 50 meter(0,03 brit-
tiska mil)efter att tcndningsldset 
eller ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen stcllts pd ON.

Aktuell brcnslefurbrukning (2)
I det hcr lcget visas brcnslefur-
brukningen under de senaste 
sekunderna ncr bilens hastighet 
uverstiger 10 km/h.
- Intervall fur brcnslefurbrukning:

0,0~30 km/L, L/100 km eller 0,0 
~ 50,0 mpg

Lcge fur ackumulerad kurinforma-
tion

Denna display visar den ackumule-
rade fcrdstrcckan, den genomsnitt-
liga brcnsleeffektiviteten och den 
totala kurtiden.

Den ackumulerade informationen 
bercknas efter att bilen har kurt 
uver 300 meter.
Om du trycker pd OK -knappen i 
mer cn 1 sekund efter att "Cumu-
lative Information" (ackumulerad 
information) visas, kommer infor-
mationen att dterstcllas.
Information kommer att ackumu-
leras om motorn kurs, cven ncr 
den inte cr i rurelse.

OMQ4040138SW
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Skcrm fur kurstatus

Denna display visar fcrdstrcckan, 
genomsnittlig brcnslefurbrukning 
och total kurtid informationen upp-
dateras en gdng per en tcndcykel.

Brcnsleeffektivitet bercknas 
efter att bilen har kurt uver 300 
meter.
Kurinformationen kommer att 
dterstcllas 4 timmar efter att 
tcndningen har stcngts av. Sd ncr 
bilens tcndning cr startad inom 4 
timmar kommer informationen 
inte att dterstcllas.
Om du trycker pd OK -knappen i 
mer cn 1 sekund efter att Driving 
Information  (kurinformation) 
visas, kommer informationen att 
dterstcllas.
Information kommer att ackumu-
leras om motorn kurs, cven ncr 
den inte cr i rurelse.

Digital hastighetsmctare

Den hcr digitala hastighetsmctaren 
visar fordonets hastighet.

Servicelcge

Det hcr lcget pdminner dig om 
schemalagd underhdllsinformation.

Service om

Bercknar och visar ncr det cr dags 
fur en schemalagd service (mctar-
stcllning eller dagar).

OMQ4040139SW

OMQ4040140L
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Om dterstdende vcgstrccka eller tid 
cr 1 500 km (900 brittiska mil) eller 
30 dagar visas meddelandet "Ser-
vice in" (service om) i flera sekunder 
ncr du stcller tcndningsldset eller 
ENGINE START/STOP (motor start/
stopp)-knappen pd ON-lcget.

Dags fur service

Om du inte servat bilen enligt det 
inmatade serviceintervallet visas 
meddelandet "Service required" 
flera gdnger ncr du stcller tcnd-
ningsldset eller ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen pd 
ON-lcget.

Sd hcr dterstcller du serviceinter-
vallet till den mctarstcllning och de 
dagar du angav tidigare:

Tryck pd OK-knappen (dterstcll) i 
mer cn 1 sekund.

Observera
Om ndgot av fuljande uppstdr kan 
vcgstrccka och dagar anges felak-
tigt.

Batterikabeln cr inte ansluten.
Batteriet cr urladdat.

Skcrm fur kurinformation

I slutet av varje kurcykel visas kurin-
formations-meddelandet.

Typ A

Typ B

Skcrmen visar trippstrccka, genom-
snittlig brcnslefurbrukning och kur-
tid.

De hcr uppgifterna visas under 
ndgra sekunder ncr du stcnger av 
bilen och fursvinner sedan automa-
tiskt. Informationen bercknas fur 
varje gdng fordonet startas.

OMQ4040139SW

OMQ4040160SW
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Observera
Om varningen "solskydd uppet" 
visas pd instrumentbrcdan kan-
ske inte meddelandet om kurin-
formation visas.
Se separat bilnavigeringssystem-
manual fur detaljerad information 
om hur man stcller in laddningsti-
den och/eller klimatanlcggning-
ens tid.

LCD-skcrmmeddelanden

Uppen/uppet durr, motorhuv, bak-
lucka, soltak

Den hcr varningen visas och indi-
kerar att en specifik durr, motor-
huven, bakluckan eller soltaket cr 
uppen/uppet.

Varningsskcrm fur ldgt dccktryck

Det hcr varningsmeddelandet visas 
om dccktrycket cr ldgt. Motsva-
rande dcck pd fordonet kommer att 
tcndas.

* Fur ytterligare detaljer se "Uver-
vakningssystem fur dccktryck 
(TPMS) (i furekommande fall)" pd 
sid 6-10.

Ljuslcge

Typ A

OMQ4040130

OMQ4040126SW

OMQ4040135SW



91

4

4

Lcr kcnna bilen LCD-skcrmar

Typ B

Den hcr indikatorn visar vilka 
externa ljus som valts med hjclp av 
ljuskontrollen.

Du kan aktivera eller avaktivera 
vindrutetorkare/lampornas skcrm-
funktion frdn lcget Anvcndarinstcll-
ningar pd LCD-skcrmen pd klustret.

Torkarlcge

Typ A

Typ B

Den hcr indikatorn visar torkarhas-
tigheten som valts, med hjclp av 
torkarkontrollen.

Du kan aktivera eller avaktivera 
vindrutetorkare/lampornas skcrm-
funktion frdn lcget Anvcndarinstcll-
ningar pd LCD-skcrmen pd klustret.

Fyll pd spolarvctska! (i furekom-
mande fall)

Det hcr varningsmeddelandet visas 
ncr nivdn i spolarvctskebehdllaren 
ncrmar sig noll.

Spolarvctskans reservoar behuver 
fyllas pd.

OMQ4040161SW

OMQ4040136SW

OMQ4040162SW

OMQ4H040108SW
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Motorn cr uverhettad
Det hcr varningsmeddelandet 
visas ncr kylarvctskans tempera-
tur uverstiger 120 /C (248 /F). Det 
innebcr att motorn cr uverhettad 
och kan skadas.

* Mer information om uverhettad 
motor finns i "Om motorn har 
uverhettats" pd sid 6-8.

Byt batteri i Smart Key (gcller 
modell med smartnyckel)

Det hcr varningsmeddelandet 
tcnds om batteriet i Smart Key-
systemet laddas ur ncr du 
stcnger av motorn (OFF) med 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen.

Vrid pd ratten / Tryck pd START 
(gcller modell med smartnyckel)

Varningsmeddelandet visas om 
ratten inte ldses upp som normalt 
ncr du trycker pd ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knap-
pen.
Det betyder att du mdste trycka 
pd ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen samtidigt 
som du vrider ratten dt huger och 
vcnster.

Ratten cr inte ldst (gcller modell 
med smartnyckel)

Varningsmeddelandet visas om 
ratten inte ldses ncr du stcller 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd OFF.

Fel pd rattldset (gcller modell med 
smartnyckel)

Varningsmeddelandet visas om 
ratten inte ldser som vanligt ncr 
du stcller ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen till 
OFF-lcget.

Ingen Smart Key i bilen (gcller 
modell med smartnyckel)

Det hcr varningsmeddelandet 
visas om Smart Key-systemet 
inte kan hitta smartnyckeln ncr 
du trycker pd ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knap-
pen.
Dcrfur bur du alltid ha smart-
nyckeln pd dig.

Ingen kontakt med din Smart Key 
(gcller modell med smartnyckel)

Det hcr varningsmeddelandet 
visas om smartnyckelsystemet 
inte kan hitta smartnyckeln ncr 
du trycker pd ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knap-
pen.
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Vcxla till P (parkering) eller N (fri-
lcge) ncr du ska starta (gcller 
modell med smartnyckel)

Varningsmeddelandet visas om du 
fursuker starta motorn ncr vcxeln 
inte cr i P- eller N-lcget.

Tryck ned bromspedalen ncr du ska 
starta (gcller modell med smart-
nyckel)

Varningsmeddelandet visas om du 
trycker pd ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen 
flera gdnger utan att samtidigt 
trampa pd bromsen.
Trampa pd bromsen ncr motorn 
ska startas.

Batteriurladdning pd grund av 
externa elektriska enheter

Fordonet kan upptccka sjclvurladd-
ning av batteriet pd grund av uver-
strum som genereras av icke 
godkcnda elektriska enheter sd som 
en dashcam, vid parkering.

Om varningen fortsctter cven efter 
att de externa elektriska enheterna 
har tagits bort ska fordonet 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
kontaktar en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Tryck pd START igen (gcller modell 
med smartnyckel)

Meddelandet visas om du inte kan 
anvcnda ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen fur 
att det cr fel pd ENGINE START/
STOP-knappsystemet.
Det betyder att du kan starta 
motorn genom att trycka pd 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen en gdng till.
Om varningsmeddelandet visas 
varje gdng du trycker pd ENGINE 
START/STOP (motor start/
stopp)-knappen bur du kontakta 
en professionell verkstad fur kon-
troll av systemet. Kia rekommen-
derar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Tryck pd START med din Smart Key 
(gcller modell med smartnyckel)

Det hcr varningsmeddelandet 
lyser om du trycker pd ENGINE 
START/STOP (motor start/
stopp)-knappen ncr varnings-
meddelandet "Key not detected" 
(Nyckeln hittades inte) visas.
Samtidigt blinkar startspcrrindi-
katorn.
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Kontrollera BCW-systemet (i fure-
kommande fall)

Det hcr varningsmeddelandet visas 
om det finns problem med BCW 
(Blind-spot Collision Warning). Kon-
takta i detta fall en behurig Kia-
verkstad fur kontroll.

Varning fur isig vcglag

Den hcr varningen varnar furaren 
fur att det kan finnas is pd vcgen.

Ncr fuljande intrcffar, blinkar var-
ningsljus 5 gdnger (inklusive tempe-
raturmctare pd utsidan) och lyser 
sedan, och ett varningsljud ldter en 
gdng.

Temperaturen mctt med den 
yttre temperaturmctaren visar 
pd minus cirka 4/C.

Observera
Tcnds varningen fur isig vcg medan 
du kur ska du kura mycket upp-
mcrksamt och undvika hug hastig-
het, snabb acceleration, plutslig 
inbromsning, tvcra kurvor osv.

OMQ4040163SW
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Varnings- och indikatorlampor

Varningslampan och kontrollampan 
pdvisar en situation dcr furaren ska 
vara fursiktig och meddelar om de 
olika funktionerna cr aktiverade.

Varningslampor

Varningslampan meddelar om situa-
tioner som krcver att furaren cr 
uppmcrksam.

Observera
Kontrollera att alla varningslampor 
cr slcckta efter att motorn startats. 
Om ndgon lampa lyser indikerar det 
att ndgot cr fel.

Varningslampa krockkudde 

Varningslampan tcnds:
Ncr du stcller tcndningsldset eller 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON (pd).
- Den lyser i ca 6 sekunder och 

slccks sedan.
Ncr det cr fel pd SRS-systemet.
I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Pdminnelse om sckerhetsbclte 

Varningslampan informerar furaren 
om att sckerhetsbcltet inte cr 
fastsatt.
* Fur ytterligare detaljer se "Scker-
hetsbclten" pd sid 3-22.

Varningslampa parkeringsbroms 
och bromsvctskenivd 

Varningslampan tcnds:
Ncr du stcller tcndningsldset eller 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON (pd).
- Den lyser i ca 3 sekunder
- Den fortsctter att lysa om par-

keringsbromsen cr dtdragen.
Om parkeringsbromsen cr dtdra-
gen.
Om bromsvctskenivdn i behdlla-
ren cr ldg.
- Om varningslampan lyser med 

parkeringsbromsen lossad indi-
kerar det att bromsvctskenivdn 
i behdllaren cr ldg.

Ncr bromsvctskenivdn i behdllaren 
cr ldg:
1. Kur fursiktigt till ncrmaste trafik-

sckra plats och stanna bilen.
2. Ncr motorn har stcngts av ska du 

genast kontrollera bromsvctske-
nivdn och fylla pd vctska vid 
behov (mer information finns 
under "Bromsvctska" pd sid 7-
38). Kontrollera eventuellt vcts-
kelcckage i bromssystemet. Om 
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bromssystemet lccker, varnings-
lampan fortsctter att lysa eller 
om bromsarna inte fungerar 
ordentligt ska inte bilen kuras.
I det hcr fallet ska bilen bogseras 
till en professionell verkstad och 
inspekteras. Kia rekommenderar 
att du besuker en auktoriserad 
Kia-dterfurscljare/servicepartner.

Dubbelt diagonalt bromssystem
Bilen har ett dubbelt diagonalt 
bromssystem. Med det menas att 
du fortfarande bromsar pd tvd hjul 
cven om ett av de dubbla broms-
systemen skulle vara ur funktion.
Ncr bara ett av systemen fungerar 
krcvs lcngre pedalslag och ett sturre 
tryck pd pedalen cn vanligt fur att 
stanna bilen.
Bilen behuver cven en lcngre 
bromsstrccka dd inte hela broms-
systemet fungerar.
Om du fdr fel pd bromsarna medan 
du kur ska du vcxla ned fur att 
motorbromsa och stanna bilen sd 
fort det cr sckert att gura det.

Varning
Varningslampa parkeringsbroms och 
bromsvctskenivd
Det cr riskfyllt att kura bilen ncr en 
varningslampa lyser. Om varnings-
lampan fur parkeringsbroms och 
bromsvctskenivd lyser ncr parke-
ringsbromsen cr lossad indikerar 
det att bromsvctskenivdn i behdlla-
ren cr ldg.

I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Varningslampa ABS (ldsningsfritt 
bromssystem) 

Varningslampan tcnds:
Ncr du stcller tcndningsldset eller 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON (pd).
- Den lyser i ca 3 sekunder och 

slccks sedan.
Om det uppstdr ett fel pd ABS 
(det vanliga bromssystemet 
fungerar cven utan hjclp av ABS).
I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Varningslampa EBD (elektronisk 
bromskraftfurdelning) 

Bdda varningslamporna lyser sam-
tidigt ncr du kur:

Om ABS-systemet och det vanliga 
bromssystemet inte fungerar 
normalt.

Kontakta i detta fall en behurig Kia-
verkstad fur kontroll.
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Varning
Varningslampa EBD (elektronisk 
bromskraftfurdelning)
Ncr varningslampan fur ABS lyser 
samtidigt som varningslampan fur 
parkeringsbroms och bromsvctske-
nivd fungerar inte bromssystemet 
korrekt och du kan utscttas fur en 
ovcntad och riskfylld situation om 
du skulle behuva bromsa hdrt.
I dessa fall ska du undvika huga kur-
hastigheter och plutsliga inbroms-
ningar.
Du bur snarast kontakta en behurig 
Kia-verkstad fur kontroll.

Observera
Varningslampa EBD (elektronisk 
bromskraftfurdelning)
Om varningslampan fur ABS lyser, 
eventuellt samtidigt med varnings-
lampan fur parkeringsbroms och 
bromsvctskenivd, kan hastighets-
mctare, vcgmctare eller trippmc-
tare vara ur funktion. 
Varningslampan fur EPS kan lysa 
och styrningen kan kcnnas lcttare 
eller trugare.
Om detta hcnder bur du snarast 
kontakta en behurig Kia-verkstad 
fur kontroll.

Varningslampa fur EPB (elektro-
nisk parkeringsbroms)  (i fure-
kommande fall)

Varningslampan tcnds:
Ncr du stcller tcndningsldset eller 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON (pd).
- Den lyser i ca 3 sekunder och 

slccks sedan.
Det cr fel pd EPB-systemet.
Kontakta i detta fall en behurig 
Kia-verkstad fur kontroll.

Observera
Varningslampan fur EPB kan tcndas 
samtidigt med ESC-indikatorn fur 
att visa att ESC inte fungerar nor-
malt. (Det betyder inte att det cr fel 
pd EPB).

Varningslampa AWD (fyrhjulsdrift) 
 (i furekommande fall)

Varningslampan tcnds:
Ncr du stcller Engine start/stop 
(motor start/stopp)-knappen pd 
ON (pd).
- Den lyser i ca 3 sekunder och 

slccks sedan.
Ncr det cr fel pd AWD.
I detta fall ska du ldta en behurig 
Kia-verkstad kontrollera bilen.
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Varningslampa fur elektrisk servo-
styrning (EPS) 

Varningslampan tcnds:
Ncr du stcller tcndningsldset eller 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON (pd).
- Indikatorn tcnds ncr startnyck-

eln vrids till ON-lcget och slccks 
sedan efter ungefcr 3 sekun-
der.

Ncr det cr fel pd servostyrningen 
(EPS).
I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Varningslampa laddningssystem 

Varningslampan tcnds:
Ncr du stcller tcndningsldset eller 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON (pd).
Om det cr ndgot fel pd generatorn 
eller det elektriska laddningssys-
temet.

Ncr det cr ndgot fel pd generatorn 
eller det elektriska laddningssyste-
met:
1. Kur fursiktigt till ncrmaste trafik-

sckra plats och stanna bilen.
2. Stcng av motorn och kontrollera 

att generatorremmen inte sitter 
lust eller har gdtt av.

I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Motorkontrollampa (MIL) 

Varningslampan tcnds:
Ncr du stcller in tcndningsldset 
eller ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd lcget 
ON.
- Indikatorlampan fur funktions-

fel tcnds i cirka 3 sekunder och 
slccks sedan.

Ncr det finns ett fel med antingen 
utslcppskontrollsystemet eller 
motorn eller fordonets drivlinor.
Om detta sker rekommenderar vi 
att du kontaktar en godkcnd Kia-
dterfurscljare/servicepartner fur 
kontroll av bilen.

Observera
Om du kur vidare ncr motorkontrol-
lampan (MIL) lyser kan det orsaka 
skador pd avgasreningssystemet, 
vilket kan pdverka kurbarheten och/
eller brcnslefurbrukningen.
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Viktigt
Fur Smartstream G3.5-motor och 
Smartstream D2.2-motor
Om oljetrycket sjunker pd grund av 
fur liten mcngd motorolja etc. tcnds 
varningslampan fur oljetryck och ett 
skyddssystem fur motorn aktiveras 
och begrcnsar motorns effekt. Dcr-
efter tcnds motorns varningslampa, 
om du kur flera gdnger eller konti-
nuerligt.

Viktigt
Att motorkontrollampan (MIL) tcnds 
kan betyda risk fur katalysators-
kada och minskad motoreffekt. Du 
bur snarast kontakta en behurig 
Kia-verkstad/servicepartner fur 
kontroll av bilen.

Varningslampa ldgt motoroljetryck 

Varningslampan tcnds:
Ncr du stcller tcndningsldset eller 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON (pd).
- Den lyser tills motorn startas.
Ncr oljetrycket cr ldgt.

Om motorns oljetryck cr ldgt.:
Fur Smartstream G2.5-motor
1. Kur fursiktigt till ncrmaste trafik-

sckra plats och stanna bilen.
2. Stcng av motorn och kontrollera 

nivdn fur motoroljan (mer infor-
mation finns i "Motorolja (bensin-
motor)" pd sid 7-30). Om nivdn cr 
ldg fyller du pd erforderlig mcngd 
olja.
Om varningslampan fortfarande 
lyser ncr du har fyllt pd olja eller 
om olja inte finns till hands bur du 
kontakta en professionell verk-
stad snarast mujligt. Kia rekom-
menderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.
Fur Smartstream G3.5-motor och 
Smartstream D2.2-motor

Om oljetrycket sjunker pd grund 
av fur liten mcngd motorolja 
etc. tcnds varningslampan fur 
oljetryck och ett skyddssystem 
fur motorn aktiveras och 
begrcnsar motorns effekt.
Om denna varningslampa tcnds 
under kurning, kur fursiktigt in 
till sidan av vcgen, stanna bilen, 
kontrollera motoroljenivdn  
(mer information finns i 
"Motorolja (bensinmotor)" pd 
sid 7-30) och fyll pd olja vid 
behov.
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Om oljenivdn inte cr fur ldg eller 
om varningslampan inte slock-
nar ens efter oljepdfyllning, bur 
du ldta undersuka bilen pd en 
professionell bilverkstad. Kia 
rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscl-
jare/servicepartner. Kurning 
med tcnd varningslampa kan 
leda till motorhaveri.

* Ncr oljetrycket dtergdtt till opti-
mal nivd, slocknar varningslam-
pan fur oljetryck och 
skyddssystemet som begrcn-
sar motoreffekten stcngs ner. 
Cven om oljetrycket dtergdr till 
det normala, bur oljan kontroll-
eras cnnu en gdng pd en scker 
plats.

Viktigt
Varningslampa ldgt motoroljetryck

Om inte motorn stannas omedel-
bart efter det att varningslampan 
fur motorns oljetryck tcnts, kan 
allvarliga skador bli fuljden.
Om varningslampan lyser ncr 
motorn cr igdng tyder det pd att 
motorn cr skadad eller att ett all-
varligt fel har uppstdtt. Om sd cr 
fallet ska du:
1. Stanna bilen pd ncrmaste tra-

fiksckra plats.
2. Stcng av motorn och kontroll-

era oljenivdn. Om oljenivdn cr 
ldg, fyll pd olja till rctt nivd.

3. Starta motorn igen. Om var-
ningslampan fortsctter att lysa 
ska du stcnga av motorn direkt. 
I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar 
att du besuker en auktoriserad 
Kia-dterfurscljare/servicepart-
ner.

Varningslampa fortkurning  (i 
furekommande fall)

Varningslampan blinkar:
Ncr du kur fortare cn 120 km/h.
- Lampan uppmcrksammar dig 

pd att du kur fur fort.
- En varningssignal hurs i ca 5 

sekunder.

Varningslampa- Ldg brcnslenivd 

Varningslampan tcnds:
Ncr tanken ncstan cr tom.

Om tanken ncstan cr tom:
Tanka sd snart som mujligt.

Viktigt
Ldg brcnslenivd
Motorn kan misstcnda om du kur 
vidare trots att varningslampan fur 
brcnslenivd lyser med en brcnsleni-
vdn som understiger E .
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Multiindikator 

Indikatorn lyser:
Varningslampan varnar furaren i 
fuljande situationer
- Fel pd LED-strdlkastare (i fure-

kommande fall)
- Fel pd lampor
- Fel pd det automatiska helljuset 

(HBA) (i furekommande fall)
Fur att ta del av detaljer om var-
ningen, titta pd LCD-displayen.
Multiindikatorn slccks ncr varnings-
situationen cr dtgcrdad.

Varningslampa fur ldgt dccktryck 
 (i furekommande fall)

Varningslampan tcnds:
Ncr du stcller tcndningsldset eller 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON (pd).
- Den lyser i ca 3 sekunder och 

slccks sedan.
Ncr lufttrycket cr pdtagligt fur 
ldgt i ett eller flera dcck. (Dccken 
med ddligt lufttryck visas pd LCD-
skcrmen).

* Fur ytterligare detaljer se "Uver-
vakningssystem fur dccktryck 
(TPMS) (i furekommande fall)" pd 
sid 6-10.

Varningslampan burjar lysa konti-
nuerligt efter att ha blinkat i ca 60 
sekunder eller blinkar i intervall om 
ca 3 sekunder:

Ncr det cr fel pd TPMS-systemet.
I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

* Fur ytterligare detaljer se "Uver-
vakningssystem fur dccktryck 
(TPMS) (i furekommande fall)" pd 
sid 6-10.

Varning
Ldgt dccktryck

Ett pdtagligt ldgt dccktryck gur 
bilen instabil och kan bidra till att 
du furlorar kontrollen uver bilen. 
Bromsstrcckorna blir ocksd 
lcngre.
Dccket kan cven uverhettas och 
haverera om du fortsctter att 
kura utan att dccket pumpas.

Varning
Stanna sckert

TPMS kan inte varna dig fur all-
varlig och plutslig dcckskada orsa-
kad av yttre faktorer.
Om du mcrker att bilen blir tungs-
tyrd ska du omedelbart scnka 
farten och bromsa in fursiktigt. 
Stanna pd en trafikscker plats vid 
sidan av vcgen.
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Varningslampa brcnslefilter (die-
selmotor) 

Varningslampan tcnds:
Ncr du stcller tcndningsldset eller 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON (pd).
- Den lyser i ca 3 sekunder och 

slccks sedan.
Ncr vatten har ansamlats i brcns-
lefiltret. Det indikerar att det cr 
dags att tumma ut vattnet ur 
brcnslefiltret.

* Fur ytterligare detaljer se "Brcns-
lefilter (diesel)" pd sid 7-41.

Viktigt
Varningslampa fur brcnslefilter

Ncr varningslampan fur brcnsle-
filtret lyser kan motoreffekten 
(kurhastighet och tomgdngsvarv-
tal) minska.
Om du fortsctter att kura ncr 
varningslampan lyser kan 
motorns delar (insprutning, 
insprutningsrail, hugtrycksbrcns-
lepump) skadas. Om det hcr sker 
behuver bilen inspekteras av en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en auk-
toriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Varningslampa - Partikelfilter - 
DPF (diesel) 

Varningslampan tcnds:
Ncr det cr fel pd partikelfiltret.
Varningslampan slccks eventuellt 
efter en stunds kurning:
- i uver 60 km/h eller
- pd 2:an eller hugre vcxel och ett 

motorvarvtal pd 1500~2000 
varv/min (i ca 25 minuter).

Om varningslampan trots det fort-
sctter att blinka (ett varningsmed-
delande visas ocksd pd displayen) 
bur du kontakta en professionell 
verkstad fur att kontrollera parti-
kelfiltret. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Viktigt
Dieselmotor med partikelfilter (i 
furekommande fall)
Om du fortsctter att kura trots att 
varningslampan fur avgassystemet 
har blinkat en lcngre tid kan parti-
kelfiltret skadas och brcnslefur-
brukningen uka.



103

4

4

Lcr kcnna bilen Varnings- och indikatorlampor

SCR-varningslampa (dieselmotor) 

Varningslampan tcnds:
Ncr tanken fur urea/AdBlue ncs-
tan cr tom.

Om tanken fur urea/AdBlue ncstan 
cr tom.

Fyll pd karbamid-lusning sd snart 
som mujligt.

* Fur ytterligare detaljer se "Selektiv 
katalytisk reduktion (i furekom-
mande fall)" pd sid 7-108.

Varningslampa fur avgassystem 
(GPF) (bensinmotor) 

Varningslampan tcnds:
Ncr det cr fel pd bensin-partikel-
filtersystemet (GPF).
Varningslampan slccks eventuellt 
efter en stunds kurning:
- Fordonet bur kuras i mer cn 30 

minuter, vid en hastighet av 80 
km/h och snabbare.

- Sckerstcll att samtliga villkor 
muts: sckert vcgunderlag, vcx-
eln cr pd 3:an eller uver, och 
motorn har ett varvtal av 1 500 
- 4 000 vpm.

Om varningslampan trots det fort-
sctter att blinka (ett varningsmed-
delande visas ocksd pd displayen) 
bur du kontakta en professionell 
verkstad fur att kontrollera bensin-
partikelfiltret. Kia rekommenderar 
att du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Viktigt
Bensinmotor med GPF (i furekom-
mande fall)
Om du fortsctter att kura trots att 
varningslampan fur avgassystemet 
har blinkat en lcngre tid kan bensin-
partikelfiltret skadas och brcnsle-
furbrukningen uka.

Varningslampa LED-strdlkastare 
 (i furekommande fall)

Varningslampan tcnds:
Ncr du stcller Engine start/stop 
(motor start/stopp)-knappen pd 
ON (pd).
- Den lyser i ca 3 sekunder och 

slccks sedan.
Ncr det cr fel pd LED-strdlkasta-
ren.

I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.
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Varningslampan blinkar:
Ncr det cr fel pd ndgon del som 
hur samman med LED-strdlkas-
taren.

I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Varningslampa fur frcmre kollisi-
onsvarningssystem (FCA)  (i 
furekommande fall)

Indikatorn lyser:
Ncr det finns en felfunktion i FCA-
assistansen.

I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Indikatorlampor

ESC-indikator (antisladdsystem) 

Indikatorn lyser:
Ncr du stcller tcndningsldset eller 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON (pd).
- Den lyser i ca 3 sekunder och 

slccks sedan.
Ncr det cr fel pd ESC-systemet.

I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Indikatorn blinkar:
Medan ESC cr i funktion.
* Fur ytterligare detaljer se "EPB 
(elektronisk parkeringsbroms) (i 
furekommande fall)" pd sid 5-65.

Indikatorlampa ESC OFF (antisladd-
system) 

Indikatorn lyser:
Ncr du stcller tcndningsldset eller 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON (pd).
- Den lyser i ca 3 sekunder och 

slccks sedan.
Ncr du inaktiverar ESC-systemet 
genom att trycka pd knappen ESC 
OFF.

* Fur ytterligare detaljer se "Antis-
laddsystem (ESC)" pd sid 5-76.

Autostoppindikator  (i furekom-
mande fall)

Lampan lyser ncr stopp-/start-sys-
temet (ISG) har stcngt av motorn.

Auto Stop-lampan blinkar i 5 sekun-
der ncr motorn startas.

* Fur ytterligare detaljer se "Start/
stopp-system (ISG) (i furekom-
mande fall)" pd sid 5-86.
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Observera
Ncr ISG-systemet startar motorn 
automatiskt kan vissa varningslam-
por (ABS, ESC, ESC OFF, EPS och den 
fur parkeringsbromsen) lysa i ndgra 
sekunder. Det hcnder om batteriet 
har ldg spcnning. Det betyder inte 
att det cr ndgot fel pd systemet.

AUTO HOLD-indikator (AUTO HOLD) 
(i furekommande fall)

Indikatorn lyser:
Vitt Ncr du aktiverar AUTO HOLD 
genom att trycka pd AUTO HOLD-
knappen.
Grunt Ncr du stannar bilen helt 
genom att trycka ned bromspe-
dalen med AUTO HOLD-systemet 
aktiverat.
Gul Ncr det cr ndgot fel pd AUTO 
HOLD-systemet. I det hcr fallet 
behuver bilen inspekteras av en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en auk-
toriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

* Fur ytterligare detaljer se "AUTO 
HOLD (i furekommande fall)" pd sid 
5-71.

Startspcrrindikator (utan smart-
nyckel)  (i furekommande fall)

Indikatorn lyser:
Ncr bilen identifierar att start-
spcrren i nyckeln cr rctt och du 
stcller tcndningsldset pd ON.
- Nu gdr det att starta motorn.
- Indikatorlampan slocknar, ncr 

motorn startats.

Indikatorn blinkar:
Ncr det cr fel pd startspcrrsyste-
met.
I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Startspcrrindikator (med smart-
nyckel) 

Den hcr indikatorn lyser under 
maximalt 30 sekunder:

Ncr bilen upptccker en smart-
nyckel i bilen samtidigt som tcnd-
ningsnyckeln cr i lcget ACC eller 
ON.
- Nu gdr det att starta motorn.
- Indikatorlampan slocknar, ncr 

motorn startats.

Denna indikatorlampa blinkar i 
ndgra sekunder:

Ncr smartnyckeln inte finns i 
bilen.
- Nu gdr det inte att starta 

motorn.
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Indikatorn lyser i 2 sekunder och 
slccks sedan:

Ncr bilen inte upptccker smart-
nyckeln i bilen samtidigt som 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen cr i lcget 
ON.
I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Indikatorn blinkar:
Ncr batteriet i smartnyckeln cr 
svagt.
- Nu gdr det inte att starta 

motorn. Du kan dock starta 
motorn om du trycker pd ENG-
INE START/STOP (motor start/
stopp)-knappen med smart-
nyckeln. (Mer information finns 
i "Startspcrr (i furekommande 
fall)" pd sid 4-17).

Ncr det cr fel pd startspcrrsyste-
met.
I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Kurriktningsindikator 

Indikatorn blinkar:
Ncr du sldr pd kurriktningsvisaren.

Om ndgot av fuljande intrcffar kan 
det vara fel pd kurriktningsvisarna. I 
det hcr fallet behuver bilen inspekt-
eras av en professionell verkstad. 
Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Indikatorn lyser men blinkar inte.
Indikatorn blinkar snabbare.
Indikatorn lyser inte alls.

Halvljusindikator  (i furekom-
mande fall)

Indikatorn lyser:
Ncr strdlkastarna cr pd.

Helljusindikator 

Indikatorn lyser:
Ncr strdlkastarna lyser och hellju-
set cr valt.
Ncr kurriktningsspaken dras till 
lcget fur ljustuta.
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Indikator automatiskt helljus  (i 
furekommande fall)

Indikatorn lyser:
Ncr helljuset cr pd och ljusregla-
get i lcget AUTO.
Ncr systemet kcnner av ett 
mutande eller framfurvarande 
fordon sker omkoppling till halv-
ljus automatiskt.

* Fur ytterligare detaljer se "Hellju-
sassistent (HBA) (i furekom-
mande fall)" pd sid 4-134.

Indikator strdlkastare/bakljus 

Indikatorn lyser:
Ncr bakljusen eller strdlkastarna 
cr tcnda.

Indikator frcmre dimljus  (i fure-
kommande fall)

Indikatorn lyser:
Ncr frcmre dimljusen cr tcnda.

Indikatorlampa fur bakre dimljus 
 (i furekommande fall)

Indikatorn lyser:
Ncr bakre dimljusen cr tcnda.

Gludstiftsindikator (dieselmotor) 

Indikatorn lyser:
Ncr motorn furvcrms med tcnd-
ningsldset eller ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knap-
pen pd ON.
- Motorn kan startas ncr glud-

stiftsindikatorn har slcckts.
- Tiden som den lyser varierar 

beroende pd motortemperatur, 
lufttemperatur och batteriets 
kondition.

Om indikatorlampan fortsctter att 
lysa eller blinkar efter att motorn 
har vcrmts upp eller under fcrd kan 
det vara ndgot fel pd motorns fur-
vcrmningssystem.
I det hcr fallet behuver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Observera
Motorfurvcrmning
Om motorn inte startar inom 10 
sekunder efter att furvcrmningen 
cr klar ska du stclla tcndningsldset 
eller ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd lcget LOCK 
eller OFF i 10 sekunder. Vclj sedan 
ON (pd) fur att gura om furvcrm-
ningen.
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Indikatorlampa fur kurfcltsassis-
tans  (i furekommande fall)

LKA-indikatorn tcnds ncr du startar 
LKA genom att trycka pd filscker-
hetsknappen.

Den gula LKA-indikatorn tcnds om 
det cr ndgot fel pd systemet.

* Fur ytterligare detaljer se "Kurfclt-
sassistans (Lane Keeping Assist)" 
pd sid 5-128.

Indikatorlampa fur fartkontroll  
(i furekommande fall)

Indikatorn lyser:
Ncr farthdllarsystemet cr aktivt.

* Fur ytterligare detaljer se "Farthdl-
lare (CC) (i furekommande fall)" pd 
sid 5-177.

Indikatorlampa fur bromskontroll i 

nedfursbacke (DBC)  (i fure-
kommande fall)

Indikatorn lyser:
Ncr du sctter tcndningen eller 
motorstart-/stoppknappen i lcget 
ON (PD).
- Den lyser i ca 3 sekunder och 

slccks sedan.
Ncr du aktiverar systemet genom 
att trycka pd knappen fur DBC-
lcget.

Indikatorn blinkar:
Ncr DBC-systemet anvcnds.

Den hcr indikatorlampan lyser gult:
Ncr det cr fel pd DBC-systemet.

Om detta sker, ska ditt fordon 
inspekteras av en godkcnd Kia-
dterfurscljare.
* Fur ytterligare detaljer se "Down-
hill Brake Control (DBC)" pd sid 5-
79.

SPORT-lcgesindikator  (i 
furekommande fall)

Den hcr indikatorlampan tcnds:
Ncr du vcljer SPORT -lcge som 
kurlcge.

Fur ytterligare detaljer se "Integre-
rat kontrollsystem i kurlcget" pd sid 
5-90.

ECO-lcgesindikator  (i 
furekommande fall)

Indikatorn lyser:
Ncr du vcljer ECO -lcge som kur-
lcge.

Fur ytterligare detaljer se "Integre-
rat kontrollsystem i kurlcget" pd sid 
5-90.
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HUD (Head Up Display) (i fure-
kommande fall)

HUD cr en genomskinlig skcrm som 
projicerar en bild med viss informa-
tion ifrdn instrumentklustret och 
navigeringssystemet pd vindrutan.

HUD-skcrmbilden pd HUD-skcr-
men kan vara osynlig ncr:
- Man sitter felaktigt.
- Om man har polariserade sol-

glasugon.
- Om det finns objekt som tccker 

HUD-skcrmen.
- Vid kurning pd en vdt vcg.
- Otillrcckligt ljus i bilen.
- Ljus som kommer utifrdn.
- Anvcnda felaktiga glasugon fur 

din synfurmdga.
Om HUD-skcrmbilden inte syns 
bra, justera hujden, rotationen 
eller belysningen fur HUD-skcr-
men pd LCD-skcrmen.

Ncr HUD-skcrmen behuver 
inspekteras eller repareras, 
rekommenderar Kia att du besu-
ker en godkcnd Kia-dterfurscl-
jare/servicepartner.

Varning
HUD (Head-up display)

Placera inte ndgon skuggning eller 
metalltcckning pd fram-vindru-
tan. Dd kan HUD-skcrmbilden bli 
osynlig.
Placera inte ndgra tillbehur pd 
instrumentpanelen, eller fcst 
oblekt pd vindrutans glas.
Eftersom BCW (varningssystemet 
fur duda vinkeln) cr en tillbehur-
senhet fur din sckerhet i trafiken, 
kan det vara farligt att endast lita 
pd informationen ifrdn BCW-sys-
temet (varningssystemet fur 
duda vinkeln) i HUD-skcrmbilden, 
ncr du ska byta fil. Var alltid upp-
mcrksam pd kursckerhet.

Viktigt
Ncr man byter ut framvindrutans 
glas pd ett fordon som cr utrustat 
med HUD-skcrm, ska den bytas ut 
mot en vindruta som cr utformad 
fur att anvcndas med HUD-skcrm. 
Annars kan dubbla bilder visas pd 
vindrutans glas.

OMQ4040038
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Information om HUD (Head Up Dis-
play)

1. Information om svcng-fur-svcng 
(i furekommande fall)

2. Vcgskyltar
3. Hastighetsmctare
4. SCC stclla in hastighetsinforma-

tion (i furekommande fall)
5. SCC frihujdsinformation (i fure-

kommande fall)
6. Information om LKA-systemet (i 

furekommande fall)
7. Information om sckerhet i duda-

vinkeln (i furekommande fall)
8. Varningslampor (ldg brcnslenivd)
9. Information om AV-lcget
10.LFA-systemet (filfuljningsassis-

tans) (i furekommande fall)
11.Information om HDA-systemet (i 

furekommande fall)

Observera
Beroende pd region finns informa-
tion om vcgskyltar och "turn by 
turn"-navigering.

Instcllningar fur HUD (Head up dis-
play)

Pd LCD-skcrmen kan du furcndra 
instcllningarna fur HUD, enligt ful-
jande.
1. Visa hujd
2. Rotation
3. Ljusstyrka
4. Val av innehdll

* Fur ytterligare detaljer se "Lcgen 
pd LCD-skcrmen" pd sid 4-77.

OMQ4040449
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Backmonitor (RVM) (i furekom-
mande fall)

Backmonitorn visar omrddet bakom 
bilen fur att hjclpa dig parkera eller 
backa.

Varning
Den yttre backkameran visar inte 
fordonets hela bakdtvy. Furaren ska 
alltid kontrollera det bakre omrddet 
direkt genom backspegeln och sido-
speglarna innan han parkerar eller 
backar.

Detekteringssensor

Backkamera

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorn.

Varning
Bilden som visas pd skcrmen kan 
skilja sig frdn objektets faktiska 
avstdnd. Se till att du direkt kontrol-
lerar bilens omgivning fur sckerhet.

Viktigt
Hdll backkameralinsen ren. Kamera-
prestandan kan furscmras och 
backmonitorn kan sluta fungera 
normalt om kameralinsen cr tcckt 
av frcmmande furemdl.

OMQ4H040011

OMQ4040040L

OMQ4040489L
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Funktionsinstcllningar

Instcllning

Du kan cndra instcllningarna fur 
backmonitorn genom att trycka 
pd instcllningsikonen ( ) pd 
skcrmen medan funktionen cr i 
drift, eller vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Parking Safety 
(parkeringssckerhet) → Camera 
Settings (kamerainstcllning)  i 
menyn Settings (instcllningar) 
medan knappen ENGINE START/
STOP (motor start/stopp) cr i 
lcget ON (PD).
Instcllningar av backvy fur parke-
ringsassistanssystemet kan cnd-
ras via skcrminformationen, och 
vcrden fur skcrmens ljusstyrka/
kontrast kan cndras i skcr-
minstcllningarna.

Vclj Setting (instcllning) → 
Screen (skcrm) → Keep Rear 
Camera On (behdll backkameran 
pd)  i menyn Settings (instcll-
ningar) i infotainmentsystemet 
fur att anvcnda funktionen Keep 
Rear Camera On (behdll backka-
meran pd).

Knappen Parking/View (parkering/
vy)

Tryck pd knappen Parking/View 
(parkering/vy) (1) fur att starta 
eller stcnga av backmonitorn.

Funktionens drift

Backvyn med parkeringsrdd

Funktionen kommer att fungera ncr 
fuljande villkor cr uppfyllda:

Knappen ENGINE START/STOP cr i 
lcget ON
Vcxeln furs till R (back) och back-
lampan tcnds

OMQ4AH050163

OMQ4040041
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Upprctthdlla backvy
Vid parkering kommer backvyn 
att fortsctta synas pd skcrmen 
om fuljande villkor cr uppfyllda:
- Vcxeln cndras frdn R (back) till 

N (frilcge) eller D (kurlcge)
- Kurhastigheten understiger 10 

km/h
Backvyn kommer att inaktiveras 
ncr fordonshastigheten uversti-
ger 10 km/h.

Backvy under kurning

Av sckerhetsskcl kan furaren kont-
rollera backvyn pd skcrmen under 
kurning.

Funktionsvillkor
Knappen ENGINE START/STOP cr i 
lcget ON.
Knappen Parkering/vy (1) trycks 
in ncr vcxeln cr i D (kur) eller N 
(neutral).

Tillstdndet AV
Knappen Parking/View (parkering/
vy) (1) trycks in igen.
En av knapparna pd infotainme-
ntsystemet (2) trycks ned.

Under drift
Skcrmen kommer att vcxla uver 
till backvyn med parkeringsrdd 
om furaren vcxlar uver till lcget R 
(backa) medan backvyn visas pd 
skcrmen.
Ncr backvyn visas pd skcrmen 
under kurning kommer en ikon 
visas hugst upp till huger pd skcr-
men fur att indikera att backvyn 
visas pd skcrmen.

Bakre toppvy

OMQ4040041
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Ncr du trycker pd ikonen (1) visas 
vyn ovanifrdn pd skcrmen och visar 
avstdndet frdn fordonet bakom dig 
ncr du parkerar.

Fel och begrcnsningar

Fel

Om backmonitorn inte fungerar 
normalt, om skcrmen flimrar eller 
om kamerabilden inte visas normalt 
rekommenderar vi att du ber en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner inspektera funktionen.

Begrcnsningar

Avgaserna kan tillfclligt gura bilden 
oskarp ncr fordonet cr stillastd-
ende lcnge under vintern eller ncr 
fordonet cr parkerat inomhus.

System fur uvervakning av 
omgivningen (SVM) (i furekom-
mande fall)

SVM hjclper till med parkering 
genom att ldta furaren se runt for-
donet.

Varning
Se dig ALLTID omkring fordonet fur 
att kontrollera att det inte finns 
ndgra hinder, innan du flyttar fordo-
net. Det du ser pd skcrmen kan 
skilja sig ifrdn fordonets faktiska 
placering.

OMQ4040041
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Observera
Fur detaljerad information, skanna 
QR-koden i den separata guiden.

Viktigt
SVM-skcrmen cr utformad fur att 
anvcndas pd en plan yta. Om de 
sdledes anvcnds pd vcgar med olika 
hujder som trottoarkanter och has-
tighetsbultar, ser bilden pd skcrmen 
inte rctt ut.

Detekteringssensor

SVM-frontkamera (1) SVM-sidoka-
mera (2, 3)

SVM-backkamera (4)

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorerna.

Varning
Bilden som visas pd skcrmen kan 
skilja sig frdn objektets faktiska 
avstdnd. Se till att du direkt kontrol-
lerar bilens omgivning fur sckerhet.

Viktigt
Hdll kameralinsen ren. Kamerapre-
standan kan furscmras och omgiv-
ningsmonitorn kan sluta fungera 
normalt om kameralinsen cr tcckt 
av frcmmande furemdl.OMQ4H040010
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Funktionsinstcllningar

Instcllning

Du kan cndra instcllningarna fur 
SVM-systemet genom att trycka 
pd instcllningsikonen ( ) pd 
skcrmen medan funktionen cr i 
drift, eller vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Parking Safety 
(parkeringssckerhet) → Camera 
Settings (kamerainstcllning)  i 
menyn Settings (instcllningar) 
medan knappen ENGINE START/
STOP (motor start/stopp) cr i 
lcget ON (PD).

Knappen Parking/View (parkering/
vy)

Tryck pd knappen Parking/View 
(parkering/vy) (1) fur att starta eller 
stcnga av backmonitorn.

Tryck pd knappen igen fur att 
stcnga av funktionen.

Fur ytterligare detaljer se "Funktio-
nens drift" pd sid 4-116.

Funktionens drift

Parkeringsassistans vy

Funktionsvillkor
Funktionen kommer att fungera 
ncr fuljande villkor cr uppfyllda:
- Vcxeln furs till R (back)
- Vcxeln cndras frdn R (back) till 

N (frilcge) eller D (kurlcge) ncr 
fordonshastigheten cr under 15 
km/h

- Knappen Parkering/vy (1) 
trycks in ncr vcxeln cr i D (kur) 
eller N (neutral) ncr fordons-
hastigheten cr under 15 km/h

OMQ4AH040450

OMQ4040041
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- Knappen Parkering/vy (1) 
trycks in ncr vcxeln cr i P (par-
kering)

- Avstdndsvarning vid parkering 
varnar furaren ncr vcxeln cr i 
lcget D (kur). Dock mdste Dri-
ver Assistance (furarassistans) 
→ Parking Safety (parkerings-
sckerhet) → Camera Settings 
(kamerainstcllningar) → Sur-
round View Monitor Auto On  
(omgivningsmonitorns skcrm 
pd) vcljas frdn menyn Settings 
(instcllningar).

En indikator visas pd skcrmen ncr:
- Bagageluckan uppnas
- Furardurren eller den frcmre 

passagerardurren uppnas
- Ytterbackspeglarna cr infcllda
Backvy visas oavsett fordonshas-
tighet ncr vcxeln cr i D (kur) eller 
N (neutral). Se Backvy under kur-
ning  pd fuljande sidor.
Andra visningslcgen kan vcljas 
genom att peka pd visningsiko-
nerna (2) pd omgivningsmonitorn.

Tillstdndet AV
Knappen Parking/View (parkering/
vy) (1) trycks in igen.
Ncr du kur snabbare cn 15 km/h 
kommer SVM stcngas av och 
skcrmen kommer att vcxla uver 
till furegdende Infotainment-
skcrmen.

Ncr vcxeln cr i R (back) kommer 
omgivningsmonitorn att starta 
oavsett fordonshastighet eller 
knappstatus. Dock kommer sys-
temet att stcngas av om for-
donshastigheten cr uver 15 km 
ncr vcxeln cr i lcget D (kur).
En av infotainment-knapparna (3) 
trycks ned utan att vcxeln cr i R 
(back). Skcrmen kommer att cnd-
ras tillbaka till furegdende Info-
tainment-skcrm.

Backvy under kurning

Av sckerhetsskcl kan furaren kont-
rollera backvyn pd skcrmen under 
kurning.

OMQ4040041
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Varning
Backvyn som visas pd skcrmen 
under kurning kan skilja sig frdn 
objektets faktiska avstdnd. Se till 
att du direkt kontrollerar bilens 
omgivning fur sckerhet.

Funktionsvillkor
Knappen ENGINE START/STOP cr i 
lcget ON.
Knappen Parking/View (parkering/
vy) (1) trycks ned ncr hastigheten 
cr uver 15 km/h.
-ikonen (2) pd SVM-skcrmen vid-
rurs ncr hastigheten cr under 15 
km/h (9 mph).

Tillstdndet AV
Knappen Parking/View (parkering/
vy) (1) trycks in igen.
Andra visningslcgen kan vcljas 
frdn SVM-skcrmen ncr hastighe-
ten cr under 15 km/h.
En av knapparna pd infotainme-
ntsystemet (3) trycks ned.

Under drift
Ncr backvyn visas pd skcrmen 
under kurning upprctthdlls funk-
tionen oavsett kurhastighet.
Skcrmen kommer att vcxla uver 
till backvyn med omgivningsmoni-
torn om furaren vcxlar uver till 
lcget R (back) medan backvyn 
visas pd skcrmen.

Ncr backvyn visas pd skcrmen 
under kurning kommer en ikon 
visas hugst upp till huger pd skcr-
men fur att indikera att backvyn 
visas pd skcrmen. Blanda inte ihop 
den med ikonen fur vidvinkel-
frontvyn.

Fel och begrcnsningar

Fel

Om omgivningsmonitorn inte funge-
rar normalt, om skcrmen flimrar 
eller om kamerabilden inte visas 
normalt rekommenderar vi att du 
ber en auktoriserad Kia-dterfurscl-
jare/servicepartner inspektera sys-
temet.

Begrcnsningar

Avgaserna kan tillfclligt gura bilden 
oskarp ncr fordonet cr stillastd-
ende lcnge under vintern eller ncr 
fordonet cr parkerat inomhus.
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Avstdndsvarning vid bakdtpar-
kering (PDW) (i furekommande 
fall)

Avstdndsvarning vid backparkering 
kommer varna furaren om ett hin-
der upptccks medan fordonet 
backar i ldg hastighet.

Varning
Varningssystemet fur bakdtpar-
kering cr en kompletterande 
hjclpfunktion. Anvcndningen av 
systemet kan pdverkas av mdnga 
olika faktorer (inklusive miljumcs-
siga omstcndigheter). Det cr 
furarens ansvar att alltid kontroll-
era backvyn innan och under par-
kering.
Uppmcrksamma furemdl, fot-
gcngare och barn ncr du kur.
Ultraljudssensorerna kan inte 
kcnna av vissa furemdl pd grund 
av avstdnd, storlek eller material, 
som alla kan begrcnsa sensorns 
effektivitet.
Nybilsgarantin tccker inte even-
tuella olyckor eller skador pd bilen 
eller passagerarna.

Detekteringssensor

Ultraljudssensorer bak

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorerna.

Viktigt
Observera fuljande fur att upprctt-
hdlla detekteringssensorns opti-
mala prestanda:

Montera aldrig iscr detekterings-
sensorerna och utsctt dem inte 
fur tryck.
Om detekteringssensorn har 
bytts ut eller reparerats rekom-
menderar vi att du ldter en auk-
toriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner kontrollera din bil.
Avstdndsvarning vid backparke-
ring kanske inte fungerar ncr:
- Frost har frusit pd sensorn
- Sensorn cr tcckt av frcmmande 

material, sdsom snu eller vat-
ten (funktionen kommer att 
fungera normalt ncr sddana 
frcmmande material har 
avlcgsnats.)

OMQ4H040008
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Avstdndsvarning vid backparke-
ring kan sluta fungera ncr:
- Du kur pd ojcmnt underlag, 

grusvcg eller buskar
- Furemdl som genererar ultra-

ljudsvdgor, t.ex. signalhorn, 
hugljudda motorcykelmotorer 
eller lastbilsbromsar, finns ncra 
sensorn

- Det regnar kraftigt eller fure-
kommer vattenstcnk

- Det finns trddlusa scndare eller 
mobiltelefoner i ncrheten av 
sensorn

- Sensorn cr snutcckt
- Sensorn pdverkas av ett annat 

fordons sensorer
- Det rinner vatten uver sensorns 

yta
- Registreringsskylten har place-

rats om
Avkcnningsomrddet kan minska 
ncr:
- Sensorn cr tcckt av frcmmande 

material, t.ex. snu eller vat-
ten

- Vcdret cr extremt varmt eller 
kallt

Systemet kommer att fungera 
normalt ncr sddana frcmmande 
material har avlcgsnats.
Fuljande furemdl kan vara svdra 
att identifiera:
- Tunna, smala furemdl som rep, 

kedjor eller smala stolpar

- Furemdl i mjuka material som 
kan absorbera sensorfrekven-
sen sdsom klcder, skumgummi-
material och snu

- Furemdl som cr mindre cn 1 m 
och smalare cn 14 cm i diame-
ter

Funktionsinstcllningar

Starta/stcnga av
Tryck pd Parking Safety knappen 
( ) fur att aktivera avstdnds-
varning vid bakdtparkering. Tryck 
pd knappen igen fur att stcnga av 
funktionen.
Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) och du vcljer "Driver Assis-
tance (furarassistans) → Parking 
Safety (parkeringssckerhet) → 
Parking Distance Warning Auto On 
(Parkeringsvarning Automatiskt 
PD)" frdn menyn Settings (Instcll-
ningar), lyser indikatorn fur par-
keringssckerhetsknappen ( ). 
Funktionen fungerar ncr hastig-
heten cr under 10 km/h.
I hastigheter uver 10 km/h varnar 
funktionen inte furaren, cven om 
furemdl upptccks.
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Varningsvolym

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Volume 
(varningsvolym)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in High  
(hug), Medium  (medel), Low  (ldg) 
eller Off  (av) som volym fur 
avstdndsvarning vid bakdtparkering.

Systemets volym kommer inte att 
stcngas av, utan vara instclld pd 
Low  (ldg), cven om Off  (av) vcljs.

Om du cndrar varningsvolymen kan 
varningsvolymen cndras cven fur 
andra furarassistanssystem.

Funktionens drift

Funktionsvillkor

Ncr parkeringssckerhetsknappen 
( ) cr intryckt medan motorn 
cr pd, lyser knappindikatorlam-
pan ncr fordonet kur framdt eller 
bakdt.
Funktionen kommer att aktiveras 
automatiskt om du vcxlar till R 
(back) ncr knappen cr avstcngd 
(knappindikatorlampa slcckt).
Varningssystemet fur bakdtpar-
kering kanske inte fungerar ncr 
hastigheten cr uver 5 km/h. Funk-
tionen varnar inte furaren om 
hastigheten cr uver 10 km/h, och 
funktionen stcngs av om hastig-
heten cr uver 20 km/h.
Om utrustat med PCA-R-system 
kommer avstdndsvarning vid par-
kering framdt/bakdt att stcngas 
av ncr fordonets hastighet cr 
uver 30 km/h. Cven om du kur 
under 20 km/h igen kommer 
funktionen inte att slds pd.

OMQ4AH050335SW
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Hinder som fordonet upptccker 
kommer att visas i klustret och pd 
infotainment-skcrmen.
Ncr fler cn tvd furemdl upptccks 
samtidigt varnar systemet, 
genom en hurbar signal, om det 
ncrmaste furemdlet furst.

Typer av varningsljud och indikator

Motsvarande indikator kommer 
att lysa ncr varje ultraljudssensor 
upptccker ett furemdl i sitt 
avkcnningsomrdde.
Om ett furemdl befinner sig inom 
30 cm frdn ultraljudssensorerna 
kan sensorerna eventuellt inte 
upptccka furemdlet, eller sd kan 
en sensor som cr utanfur avkcn-
ningsomrddet varna furaren.
Avstdndsvarningar kanske inte 
genereras i turordning, beroende 
pd hastighet eller vilken form hin-
dret har.

Indikatorer och varningssignaler 
kan skilja sig frdn illustrationen 
ncr hinder cr centrerade i sen-
sorn, ncr hinder befinner sig ncra 
fordonet eller under olika 
omstcndigheter.
Formen pd indikatorn i illustra-
tionen kan skilja sig frdn det verk-
liga fordonet.

Funktionsfel och fursiktighetsdt-
gcrder

Fel

Varningssystemet fur bakdtparke-
ring har en sjclvdiagnostiserings-
funktion som kan beduma om 
ultraljudssensorn fungerar korrekt. 
Om furaren vcxlar till R (backa) ncr 
motorn cr igdng kommer ett pip 
indikera att funktionen fungerar 
korrekt.

Dock, om ndgot eller flera av ful-
jande intrcffar, bur du furst kont-
rollera om ultraljudssensorn cr 
skadad eller om systemet cr ur 
drift. Om det fortfarande inte fung-
erar rekommenderar vi att du kon-
taktar en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner fur att 
inspektera funktionen.

Avstdnd till 
furemdl

Varningsindi-
kator

Varningssignal

60 120 
cm (24 48 

tum)

Ljudsignal med 
lcngre intervall

30 60 cm 
(12 24 
tum)

Ljudsignal med 
kortare intervall

inom 30 
cm (12 
tum)

Kontinuerlig ljud-
signal
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Den hurbara varningen hurs inte.
Summern ldter intermittent.
Varningsmeddelandet Parking 
sensor error or blockage  (parke-
ringssensorn har ett fel eller cr 
blockerad) visas i klustret.

Fureskrifter
Varningssystemet fur bakdtpar-
kering kanske inte fungerar om 
fordonets stutfdngarhujd eller 
ultraljudssensorinstallation har 
modifierats eller skadats. Utrust-
ning och tillbehur som inte cr ori-
ginal kan ocksd pdverka 
sensorernas funktion.
Om ultraljudssensorerna tccks av 
is, snu, smuts eller regn kan det 
medfura att parkeringshjclpen 
inte fungerar. Torka i sddana fall 
rent med en mjuk trasa.
Du ska inte utsctta ultraljudssen-
sorn fur tryck, slag eller repning. 
Sensorn kan bli skadad.
Spraya inte ultraljudssensorerna 
eller omgivningen direkt med en 
hugtryckstvctt.

Avstdndsvarning vid parkering 
(PDW) (i furekommande fall)

Avstdndsvarning vid parkering 
framdt/bakdt kommer att varna 
furaren om ett hinder upptccks 
medan fordonet kur framdt eller 
bakdt i ldg hastighet.

Varning
Varningssystemet fur framdt-/
bakdtparkering cr en komplette-
rande hjclpfunktion. Anvcnd-
ningen av systemet kan pdverkas 
av mdnga olika faktorer (inklusive 
miljumcssiga omstcndigheter). 
Det cr furarens ansvar att alltid 
kontrollera backvyn och framvyn 
innan och under parkering.
Uppmcrksamma furemdl, fot-
gcngare och barn ncr du kur.
Ultraljudssensorerna kan inte 
kcnna av vissa furemdl pd grund 
av avstdnd, storlek eller material, 
som alla kan begrcnsa sensorns 
effektivitet.
Nybilsgarantin tccker inte even-
tuella olyckor eller skador pd bilen 
eller passagerarna.

OMQ4AH040510SW
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Detekteringssensor

Ultraljudssensorer fram

Ultraljudssensorer bak

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorerna.

Viktigt
Observera fuljande fur att upprctt-
hdlla detekteringssensorns opti-
mala prestanda:

Montera aldrig iscr detekterings-
sensorerna och utsctt dem inte 
fur tryck.

Om detekteringssensorn har 
bytts ut eller reparerats rekom-
menderar vi att du ldter en auk-
toriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner kontrollera din bil.
Avstdndsvarning vid parkering 
kanske inte fungerar ncr:
- Frost har frusit pd sensorn
- Sensorn cr tcckt av frcmmande 

material, sdsom snu eller vat-
ten (funktionen kommer att 
fungera normalt ncr sddana 
frcmmande material har 
avlcgsnats.)

Avstdndsvarning vid framdt-/
bakdtparkering kan sluta fungera 
ncr:
- Du kur pd ojcmnt underlag, 

grusvcg eller buskar
- Furemdl som genererar ultra-

ljudsvdgor, t.ex. signalhorn, 
hugljudda motorcykelmotorer 
eller lastbilsbromsar, finns ncra 
sensorn

- Det regnar kraftigt eller fure-
kommer vattenstcnk

- Det finns trddlusa scndare eller 
mobiltelefoner i ncrheten av 
sensorn

- Sensorn cr snutcckt
- Sensorn pdverkas av ett annat 

fordons sensorer
- Det rinner vatten uver sensorns 

yta
- Registreringsskylten har place-

rats om

OMQ4H040007
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Avkcnningsomrddet kan minska 
ncr:
- Sensorn cr tcckt av frcmmande 

material, t.ex. snu eller vat-
ten

- Vcdret cr extremt varmt eller 
kallt

Systemet kommer att fungera 
normalt ncr sddana frcmmande 
material har avlcgsnats.
Fuljande furemdl kan vara svdra 
att identifiera:
- Tunna, smala furemdl som rep, 

kedjor eller smala stolpar
- Furemdl i mjuka material som 

kan absorbera sensorfrekven-
sen sdsom klcder, skumgummi-
material och snu

- Furemdl som cr mindre cn 1 m 
och smalare cn 14 cm i diame-
ter

Funktionsinstcllningar

Varningsvolym

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Volume 
(varningsvolym)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in High  
(hug), Medium  (medel), Low  (ldg) 
eller Off  (av) som volym fur 
avstdndsvarning vid parkering 
framdt/bakdt.

Systemets volym kommer inte att 
stcngas av, utan vara instclld pd 
Low  (ldg), cven om Off  (av) vcljs.

Om du cndrar varningsvolymen kan 
varningsvolymen cndras cven fur 
andra furarassistanssystem.

Funktionens drift

Funktionsvillkor

Ncr parkeringssckerhetsknappen 
( ) cr intryckt medan motorn 
cr pd, lyser knappindikatorlam-
pan ncr fordonet kur framdt eller 
bakdt.

OMQ4AH050335SW
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Funktionen kommer att aktiveras 
automatiskt om du vcxlar till R 
(back) ncr knappen cr avstcngd 
(knappindikatorlampa slcckt).
Varningssystemet fur framdt-/
bakdtparkering kanske inte fung-
erar ncr hastigheten cr uver 5 
km/h. Funktionen varnar inte 
furaren om hastigheten cr uver 
10 km/h, och funktionen stcngs 
av (knappindikatorlampa slcckt) 
om hastigheten cr uver 20 km/h.
Om utrustat med PCA-R-system 
kommer avstdndsvarning vid par-
kering framdt/bakdt att stcngas 
av (knappindikatorlampa av) ncr 
fordonets hastighet cr uver 30 
km/h.
Cven om du kur under 20 km/h 
igen kommer systemet inte att 
slds pd. Tryck pd parkeringsscker-
hetsknappen ( ) vid behov.
Hinder som fordonet upptccker 
kommer att visas i klustret och pd 
infotainment-skcrmen.
Ncr fler cn tvd furemdl upptccks 
samtidigt varnar systemet, 
genom en hurbar signal, om det 
ncrmaste furemdlet furst.
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Typer av varningsljud och indikator

Motsvarande indikator kommer 
att lysa ncr varje ultraljudssensor 
upptccker ett furemdl i sitt 
avkcnningsomrdde.
Endast de frcmre ultraljudssen-
sorerna varnar furaren ncr bilen 
kur framdt. De frcmre och bakre 
sensorerna varnar furaren ncr 
bilen kur bakdt. Dock mdste fure-
mdlet vara inom 60 cm frdn 
frontsensorn fur att fungera.
Om ett furemdl befinner sig inom 
30 cm frdn ultraljudssensorerna 
kan sensorerna eventuellt inte 
upptccka furemdlet, eller sd kan 
en sensor som cr utanfur avkcn-
ningsomrddet varna furaren.
Avstdndsvarningar kanske inte 
genereras i turordning, beroende 
pd hastighet eller vilken form hin-
dret har.

Indikatorer och varningssignaler 
kan skilja sig frdn illustrationen 
ncr hinder cr centrerade i sen-
sorn, ncr hinder befinner sig ncra 
fordonet eller under olika 
omstcndigheter.
Formen pd indikatorn i illustra-
tionen kan skilja sig frdn det verk-
liga fordonet.

Avstdnd till furemdl
Varningsindikator

Varningssignal
Kura framdt Kura bakdt

60~100 cm 
(24~40 tum)

Fram -
Ljudsignal med lcngre inter-

vall

60~120 cm 
(24~48 tum)

Bak -
Ljudsignal med lcngre inter-

vall

30~60 cm 
(12~24 tum)

Fram
Ldter mer frekvent

Bak -

30 cm (inom 
12 tum)

Fram
Ldter oavbrutet

Bak -
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Avstdndsvarning vid parkering (PDW)

Funktionsfel och fursiktighetsdt-
gcrder

Fel

Varningssystemet fur framdt-/bak-
dtparkering har en sjclvdiagnostise-
ringsfunktion som kan beduma om 
ultraljudssensorn fungerar korrekt. 
Om furaren vcxlar till R (backa) ncr 
motorn cr igdng kommer ett pip 
indikera att funktionen fungerar 
korrekt.

Dock, om ndgot eller flera av ful-
jande intrcffar, bur du furst kont-
rollera om ultraljudssensorn cr 
skadad eller om funktionen cr ur 
drift. Om det fortfarande inte fung-
erar rekommenderar vi att du kon-
taktar en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner fur att 
inspektera funktionen.

Den hurbara varningen hurs inte.
Summern ldter intermittent.
Varningsmeddelandet Parking 
sensor error or blockage  (parke-
ringssensorn har ett fel eller cr 
blockerad) visas i klustret.

Fureskrifter
Varningssystemet fur framdt-/
bakdtparkering kanske inte fung-
erar om fordonets stutfdngarhujd 
eller ultraljudssensorinstallation 
har modifierats eller skadats. 
Utrustning och tillbehur som inte 
cr original kan ocksd pdverka sen-
sorernas funktion.
Om ultraljudssensorerna tccks av 
is, snu, smuts eller regn kan det 
medfura att parkeringshjclpen 
inte fungerar. Torka i sddana fall 
rent med en mjuk trasa.
Du ska inte utsctta ultraljudssen-
sorn fur tryck, slag eller repning. 
Sensorn kan bli skadad.
Spraya inte ultraljudssensorerna 
eller omgivningen direkt med en 
hugtryckstvctt.

OMQ4AH040557SW
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Belysning

Detta fordon cr utrustat med olika 
ljus fur att belysa fordonets inre och 
utsida.

Viktigt
Fur att undvika att batteriet laddas 
ur bur du inte lcmna strdlkastarna 
och kuphbelysningen pd underlcngre 
tid utan att motorn cr igdng.

Batterisparfunktion

Syftet med funktionen cr att hindra 
att batteriet blir urladdat om lam-
porna cr tcnda. Systemet stcnger 
automatiskt av positionslampan 30 
sekunder efter att motorn stcngts 
av och furardurren uppnas och 
stcngs.

Funktionen stcnger automatiskt av 
positionsljuset om furaren parkerar 
vid vcgkanten under den murka 
delen av dygnet och uppnar sin durr.

Om du behuver ha positionsljuset pd 
efter att bilen har stcngts avstcngd 
gur du fuljande:
1. Uppna furardurren.
2. Stcng AV och sld sedan PD posi-

tionsljuset med lampknappen pd 
rattstdngen.

Furdrujd slcckning av strdlkastarna

Med tcndningsldset i lcget ACC eller 
OFF och med strdlkastarna ON 
(tcnda) cr furdrujningen av strdl-
kastarbelysningen 5 minuter. Om du 
uppnar och stcnger furardurren 
slccks de istcllet efter 15 sekunder.

Du kan slccka strdlkastarna genom 
att trycka tvd gdnger pd ldsknappen 
pd fjcrrnyckeln (eller smartnyckeln) 
eller genom att vrida ljusreglaget till 
OFF.

Varselljus (DRL)

Varselljuset underlcttar fur andra 
trafikanter att se din bil i dagsljus.

Varselljuset cr anvcndbart under 
mdnga olika kurfurhdllanden, men i 
synnerhet cr det vcrdefullt under 
skymnings- och gryningstimmarna.

Varselljuset stcngs AV ncr:
Strdlkastarreglaget stdr pd on.
Fordonet cr avstcngt.
De frcmre dimljusen cr pd. (i fure-
kommande fall)
Lcgg i parkeringsbromsen.

Vcnster-/hugertrafik (Europa)

Halvljuset cr asymmetriskt. Om du 
reser utomlands till ett land med 
vcnstertrafik kommer den asym-
metriska delen att blcnda mutande 
trafik. Fur att furhindra detta fure-
skriver ECE flera tekniska lusningar 
(t.ex. automatiskt cndringssystem, 
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tejpremsor, omriktning av strdlkas-
tarna). Dessa strdlkastare cr utfor-
made fur att inte blcnda mutande 
furare. Sd du behuver inte cndra 
dina strdlkastare i ett land med 
motsatt kurriktning.

Instcllning av ljus

Ljusreglaget har lcgen fur strdlkas-
tare och positionsljus.

Vrid vredet lcngst ut pd spaken fur 
att vclja ndgot av fuljande lcgen:
1. Avstcngt
2. Automatisk avblcndning
3. Positions- och baklampa
4. Strdlkastarens position

Positions- och baklampa 

Ncr ljusknappen cr i positionsljus-
lcge, tcnds den frcmre positions-
lampan, baklyktan och 
nummerpldtsbelysningen.

Strdlkastare (halvljus) 

Ncr ljusknappen cr i strdlkastarlcge, 
tcnds strdlkastarna (halvljus), bak- 
och registreringsljus.

OMQ4040051L
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Observera
Tcndningsldset eller ENGINE START/
STOP (motor start/stop)-knappen 
mdste std pd lcget ON fur att strdl-
kastarna ska kunna tcndas.

Automatisk belysning

Om ljusomkopplaren cr i lcge AUTO 
tcnds eller slccks bakljus och strdl-
kastare automatiskt, beroende pd 
hur mycket ljus som detekteras av 
givaren under vindrutan.

Viktigt
Lcgg aldrig ndgot pd sensorn (1) 
pd instrumentpanelen. Det kan 
hindra autoljusets systemkontroll.
Rengur inte sensorn med funster-
puts, vctskan kan lcmna en tunn 
hinna som pdverkar sensorns 
funktion.

Om din bil har tonade rutor eller 
annan belcggning pd vindrutan 
kan det hcnda att den automa-
tiska belysningen inte fungerar 
korrekt.

Anvcnd helljus 

Gur sd hcr fur att sld pd helljuset:
Tryck spaken bort ifrdn dig.
Spaken dtergdr till sitt ursprungs-
lcge.
Helljusindikatorn tcnds ncr hellju-
set slds pd.

Varning
Anvcnd inte helljuset i ncrheten av 
andra fordon. Om du anvcnder hel-
ljuset kan du blcnda andra furare.

Gur sd hcr fur att blinka strdlkas-
tarna:

Dra spaken mot dig.

OMQ4040052L
OMQ4040056L
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Spaken dtervcnder till sin 
ursprungsposition (halvljus) ncr 
du slcpper den. Strdlkastarna 
mdste inte vara pd fur att blink-
funktionen ska kunna anvcndas.

Anvcnda kurriktningsvisare och sig-
naler vid filbyte

ENGINE START/STOP (motor start/
stopp)-knappen mdste std pd ON 
fur att bilens kurriktningsvisare ska 
fungera.

Tcnda kurriktningsvisarna:
Tryck spaken uppdt eller neddt 
(A).
Den gruna pilen pd instrumentpa-
nelen visar dt vilket hdll du signa-
lerar.
Den stcngs automatiskt av ncr du 
har svcngt. Om indikatorn fort-
sctter att blinka efter svcngen 
flyttar du spaken till OFF-lcget 
fur hand.

Visa att du tcnker byta fil:
Flytta spaken ndgot dt ena hdllet 
och hdll kvar den dcr (B).
Spaken dtergdr till OFF ncr du 
slcpper den.

Om en indikator fortsctter att lysa 
och blinkar inte eller blinkar onor-
malt kan det vara en lampa i ndgon 
kurkurriktningsvisare som cr trasig 
och behuva bytas ut.

Kurriktningsvisarens One Touch-
funktion

Tryck mycket kort pd kurriktnings-
spaken ncr du vill aktivera kurrikt-
ningsvisarens one Touch-funktion. 
Kurriktningsvisaren blinkar 3, 5 eller 
7 gdnger.

Du kan aktivera eller avaktivera 
funktionen One Touch Turn Signal 
(Vclj antal blinkningar) eller vclja 
antalet blinkningar (3, 5 eller 7) 
genom att vclja "User Settings 
(Anvcndarinstcllningar) → Lights 
(lampor) → One Touch Turn Signal 
(Vclj antal blinkningar)".

OMQ4040054L
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Observera
Om en indikator blinkar ovanligt 
snabbt eller ldngsamt kan det bero 
pd att en gludlampa cr trasig eller 
att det cr glappkontakt i kretsen.

Anvcnda de frcmre dimljusen  (i 
furekommande fall)

Dimljus ger bcttre sikt ncr sikten cr 
ddlig pd grund av dimma, regn, snu 
osv.

Dimljusen tcnds ncr dimljusreglaget 
(1) slds pd medan strdlkastarna cr 
pdslagna.

Gur sd hcr fur att stcnga av dimlju-
sen:

Vrid dimljusens reglage (1) till 
lcget ON (pd).

Viktigt
Dimljusen furbrukar mycket av 
bilens elstrum ncr de cr pd. Anvcnd 
dimljus endast dd sikten cr ddlig.

Anvcnda bakre dimljus  (i fure-
kommande fall)

Vrid ljusreglaget till tcnt lcge fur 
strdlkastarna och aktivera sedan 
bakre dimbakljuset med reglaget 
(1).

Ljusreglaget ska std i lcget fur par-
keringsljus innan du tcnder furst de 
frcmre dimljusen (i furekommande 
fall) och sedan de bakre.

Gur sd hcr fur att stcnga av de 
bakre dimljusen:

Vrid de bakre dimljusens reglage 
till lcget ON (pd) igen.

OMQ4040058L
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Helljusassistent (HBA) (i furekom-
mande fall)

Helljusassistenten (HBA) cr en funk-
tion som automatiskt justerar strdl-
kastarnas rcckvidd (vcxlar mellan 
helljus och halvljus) beroende pd 
ljusstyrkan hos detekterade bil och 
vissa vcgfurhdllanden.

Detekteringssensor

Frontkamera

Frontkameran anvcnds som en 
detekteringssensor som lcser av 
omgivande ljus och ljusstyrka under 
kurning. Se bilden ovan fur exakt 
placering av detekteringssensorn.

Observera
Hdll alltid frontkameran i gott 
skick fur att bibehdlla HBA-syste-
mets optimala prestanda.
Se avsnittet "FCA-systemet (For-
ward Collision-Avoidance) (endast 
frontkamera) (i furekommande 
fall)" pd sid 5-100fur mer infor-
mation om fursiktighetsdtgcrder 
fur frontkameran.

Funktionsinstcllning

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja eller vclja bort 
Lights (lampor) → High Beam 
Assist (eller HBA (High Beam Assist)) 
(helljusassistent)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att aktivera eller 
inaktivera helljusassistenten.

Varning
Av sckerhetsskcl bur furaren cndra 
instcllningarna efter att ha parkerat 
fordonet pd en scker plats.

Funktionens drift
Efter att du har valt High Beam 
Assist  (helljusassistent) i menyn 
Settings (instcllningar) kommer 
systemet fungera enligt procedu-
ren nedan.

OMQ4040059L
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- Placera strdlkastarstrumbryta-
ren i AUTOMATISKT lcge och 
tryck helljusspaken mot instru-
mentklustret. Indikatorn fur 
helljusassistenten ( ) kommer 
att lysa i klustret och systemet 
kommer att aktiveras.

- Helljusassistenten kommer att 
aktiveras ncr hastigheten cr 
uver 40 km/h ncr systemet cr 
aktiverat. Helljusassistenten 
kommer inte att aktiveras ncr 
hastigheten cr under 25 km/h.

- Indikatorn fur helljusassisten-
ten ( ) kommer att lysa i 
klustret ncr helljuset cr tcnt.

Funktionen fungerar enligt ful-
jande ncr HBA cr aktiverat och 
helljusspaken eller -brytaren 
manuvreras:
- Helljuset tcnds utan att HBA 

stcngs av om du drar helljus-
spaken mot dig ncr helljuset cr 
av. Ncr du slcpper helljusspaken 
kommer den att flyttas till mit-
ten och helljuset kommer att 
slcckas.

- Helljuset tcnds och HBA inakti-
veras om du trycker ljusbryta-
ren mot instrumentklustret.

- Om du flyttar helljusspaken 
frdn AUTO till ett annat lcge 
(headlamp/position/off) kom-
mer HBA att stcngas av och 
motsvarande lampa kommer 
att tcndas.

Helljuset vcxlar uver till halvljus i 
fuljande fall om HBA cr aktiverat:
- Ncr strdlkastaren pd ett 

mutande bil detekteras.
- Ncr bakljuset pd en bil framfur 

detekteras.
- Ncr strdlkastare eller baklyktor 

pd en motorcykel eller en cykel 
upptccks.

- Ncr det omgivande ljuset cr till-
rcckligt ljust fur att inte krcva 
helljus.

- Ncr gatubelysning eller andra 
ljus upptccks.

Fel och begrcnsningar

Fel

Ncr HBA-systemet inte fungerar 
korrekt kommer varningsmeddelan-
det Check High Beam Assist (HBA) 
system  (kontrollera HBA-syste-
met) visas samtidigt som varnings-
lampan ( ) lyser i klustret. Vi 

rekommenderar att du ldter en auk-
toriserad Kia-dterfurscljare/servi-
cepartner inspektera ditt fordon.

OMQ4HQ010031SW
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Begrcnsningar

HBA kanske inte fungerar korrekt i 
fuljande situationer:

Ljuset frdn en bil detekteras inte 
pd grund av lampskador eller fur 
att den cr utom synhdll etc.
Strdlkastaren pd en bil cr tcckt av 
damm, snu eller vatten.
En bils strdlkastare cr slcckta, 
men dimljusen cr pdslagna och sd 
vidare.
Det finns en lampa som har en lik-
nande form som en billampa.
Strdlkastare har skadats eller har 
inte reparerats ordentligt.
Strdlkastare cr inte korrekt inrik-
tade.
Kur pd en smal, krukt vcg, grov 
vcg, uppfursbacke eller nedfurs-
backe.
Bilen framfur cr delvis synlig i en 
vcgkorsning eller pd en krukt vcg.
Det finns ett trafikljus, reflekte-
rande skylt, blinkande skylt eller 
spegel framfur.
Det finns en tillfcllig reflex eller 
blixtljus framfur (byggnadsom-
rdde).
Vcgfurhdllandena cr ddliga, de cr 
till exempel vdta eller tcckta med 
is eller snu.
En bil kommer plutsligt fram ur en 
kurva.
Bilen stdr snett p.g.a. en punkte-
ring eller om den bogseras.

Ljus frdn en bil detekteras inte pd 
grund av avgaser, ruk, dimma, snu 
etc.

Observera
Se avsnittet "FCA-systemet (For-
ward Collision-Avoidance) (endast 
frontkamera) (i furekommande fall)" 
pd sid 5-100 fur mer information 
om begrcnsningar av frontkameran

Observera
Ibland kanske inte HBA fungerar 
korrekt. Systemet cr endast fur 
din bekvcmlighet. Det cr furarens 
ansvar att kura sckert och att all-
tid kontrollera vcgfurhdllandena.
Om HBA-systemet inte fungerar 
normalt cndrar du strdlkastarens 
position manuellt mellan helljus 
och halvljus.

Reglage fur strdlkastarnivdinstcll-
ning (i furekommande fall)

OMQ4040049
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Stcll in nivdn fur strdlkastarna efter 
antalet passagerare och last i baga-
geutrymmet genom att vrida pd 
strdlkastarens nivdreglage.

Ju hugre nummer pd brytarens 
position desto lcgre cr strdlkasta-
rens ljusnivd. Hdll halvljuset pd rctt 
nivd sd att du inte blcndar andra 
trafikanter.

Listan nedan cr exempel pd lcmpliga 
instcllningar pd nivdreglaget. Fur 
andra lastfurhdllanden cn de som 
anges nedan stcller du in nivdregla-
get sd att halvljuset cr sd ncra fur-
hdllandena i listan som mujligt.

Torkare och spolare

Torkare och spolare tar bort frcm-
mande cmnen frdn vindrutan och 
bakrutan, vilket hjclper till att bibe-
hdlla synligheten.

Typ A

Lastfurhdllande Vcxellcge

Endast furare 0

Furare + frcmre passage-
rare

0

Fullstcndigt antal passage-
rare (inklusive furare)

1

Passagerare pd alla platser 
(inklusive furare) + tilldten 
maxlast

2

Furare + max tilldten last 3

OMQ4040061
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Typ B

A: Vindrutetorkarhastighet
MIST/1X - Ett torkarslag
OFF / 0  Av
INT / ---  Intervalltorkning
AUTO* - Automatisk torkarfunk-
tion
LO / 1  Ldg torkarhastighet
HI / 2  Hug torkarhastighet

B: Justering av intervalltorkning/
automatisk vindrutetorkare*

C: Torka med korta slag

D: Bakre torkar/spolare
HI / 2  Kontinuerlig torkning
LO / 1 - Intervalltorkning
OFF / 0  Av

E: Torkning med korta slag (bak)

Vindrutetorkare

Gur fuljande ncr tcndningsldset eller 
knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON.

MIST/1X : Fur en enda torknings-
cykel flyttar du spaken till det hcr 
lcget och slcpper den. Torkarna 
fortsctter att vara pd ncr spaken 
cr i det lcget.
AV / 0: Vindrutetorkaren anvcnds 
inte
INT / ---: Torkarna kurs i regel-
bundna intervall. Anvcnd det hcr 
lcget i lctt regn eller dimma. Vrid 
pd hastighetsreglaget om du vill 
cndra instcllda hastigheten.
LO / 1: Normal torkarhastighet
HI / 2: Hug torkarhastighet

Observera
Om det finns stora ansamlingar snu 
och is pd vindrutan bur du anvcnda 
defrostern i 10 minuter eller tills 
snun och isen cr borta innan du 
anvcnder vindrutetorkarna. Om du 
inte tar bort snun och/eller isen 
innan du anvcnder vindrutetorka-
ren och vindrutespolaren kan det 
skada vindrutetork- och vindru-
tespolarsystemet.

OMQ4040543L
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Automatisk vindrutetorkare (i fure-
kommande fall)

Typ A

Typ B

Regnsensorn (A) sitter i uverkanten 
av vindrutan. Den kcnner av mcng-
den regn och reglerar torkarcykeln 
dcrefter. Vindrutetorkarna gdr for-
tare allteftersom regnet tilltar. Ncr 
regnet upphur stcngs vindrutetor-
karna av.

Om du vill cndra torkarhastigheten 
anvcnder du hastighetsreglaget (B).

Om vindrutetorkarna stdr pd lcget 
AUTO och tcndningsldset eller ENG-
INE START/STOP (motor start/
stopp)-knappen stclls pd ON sldr 
vindrutetorkarna ett slag fur att 
utfura en sjclvdiagnos. Stcll in vind-
rutetorkarna pd OFF (0) ncr de inte 
anvcnds.

Viktigt
Med tcndningsldset eller ENGINE 
START/STOP (motor start/stopp)-
knappen i lcget ON och vindrutetor-
karnas omkopplare i lcget AUTO ska 
du vara fursiktig i fuljande situatio-
ner fur att undvika skaderisk t.ex. 
pd hcnder:

Rur inte vid den uvre delen av 
vindrutan framfur regnsensorn.
Torka inte uvre delen av vindrute-
glaset med en fuktig eller vdt 
trasa.
Tryck inte pd vindrutans glas.

Viktigt
Stcll vindrutetorkarna pd OFF (0) 
fur att stoppa vindrutetorkarnas 
automatiska cykel ncr du tvcttar 
bilen.
Vindrutetorkarna kan starta och 
skadas om lcget AUTO cr instcllt 
under biltvctt.

OMQ4040064
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Ta inte bort sensorskyddet som 
sitter uverst pd vindrutan vid pas-
sagerarsidan. Systemet kan ska-
das och det cr inte sckert att 
skadan omfattas av fordonsga-
rantin.
Ha reglaget instcllt pd OFF (0) ncr 
du startar bilen vintertid. I annat 
fall kan vindrutetorkarna starta 
och torkarbladen skadas av is. Ta 
alltid bort snu och is frdn vindru-
tan innan du anvcnder vindrute-
torkarna.
Om du tonar rutan ska du vara 
noga med att ingen vctska kom-
mer pd sensorn som sitter hugst 
upp i mitten av vindrutan. Det kan 
skada systemet.

Anvcnda vindrutespolare

Typ A

Typ B

1. Stcll in reglaget fur vindrutetor-
karhastighet pd lcget OFF (0).

2. Dra spaken fursiktigt mot dig lcge 
fur att spruta spolarvctska pd 
vindrutan och svepa 1-3 gdnger 
med vindrutetorkarna. Anvcnd 
den hcr funktionen ncr vindrutan 
cr smutsig. Spolarna och torkarna 
fortsctter att arbeta tills du slcp-
per spaken.

Om spolarna inte fungerar ska du 
furst kontrollera att det finns spo-
larvctska. Om det inte finns tillrcck-
lig mcngd i behdllaren mdste du fylla 
pd.

Behdllaren fur spolarvctska finns 
framtill i motorrummet pd passage-
rarsidan.

Viktigt
Undvik att anvcnda spolaren ncr 
behdllaren cr tom fur att inte skada 
spolarmotorn.

Varning
Anvcnd inte spolaren ncr det cr 
minusgrader utan att furst ha 
vcrmt upp vindrutan med defros-
tern. I annat fall kan spolarvctskan 
frysa och hindra sikten.

OMQ4040554L
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Viktigt
Undvik att anvcnda vindrutetor-
karna pd en torr ruta fur att inte 
skada vindrutetorkarna eller vind-
rutan.
Anvcnd inte bensin, fotogen, lack-
nafta eller annat lusningsmedel 
pd eller i ncrheten av vindrutetor-
karna fur att furhindra att de tar 
skada.
Fursuk inte att svepa med vindru-
tetorkarna fur hand. Det kan 
skada torkararmarna eller andra 
komponenter.
Anvcnd spolarvctska med frost-
skyddsmedel vintertid fur att fur-
hindra att vctskan fryser och 
orsakar skador pd torkare och 
spolarsystem.

Anvcnda torkare/spolare fur bak-
ruta

Knappen fur bakrutans vindrutetor-
kare och spolare finns i cnden pd 
spaken fur torkare och spolare.

Vrid reglaget till unskat lcge fur 
att anvcnda bakrutans vindrute-
torkare och spolare.

Typ A

Typ B

HUG / 2 - Normal torkarfunk-
tion
LDG / 1 - Intervalltorkning (i 
furekommande fall)
AV / 0 - Vindrutetorkaren 
anvcnds inte

Tryck spaken frdn dig fur att 
spola bakrutan med spolarvctska 
och anvcnda de bakre vindrute-
torkarna flera gdnger.

Typ A

Typ B

Spolarna och torkarna fortsctter att 
arbeta tills du slcpper spaken.

OMQ4040555L

OMQ4040495L

OMQ4040556L

OMQ4040067L
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Vclkomstsystem

Ncr den frcmre torkaren cr aktive-
rad och du vcxlar till lcget R 
(Reverse, back), aktiveras den bakre 
torkaren en gdng fur att furbcttra 
sikten.

Vclkomstsystem (i furekom-
mande fall)

Vclkomstsystemet cr en funktion 
som lyser upp omgivningen eller 
interiuren ncr furaren ncrmar sig 
eller lcmnar fordonet.

Durrhandtagslampa (i furekom-
mande fall)

Ncr alla durrar (och bakluckan) cr 
stcngda och ldsta lyser durrhand-
tagslampan i ca 15 sekunder om 
ndgot av nedanstdende utfurs.

Ncr du trycker pd uppldsningsk-
nappen pd fjcrrkontrollen eller 
smartnyckeln.
Ncr knappen pd durrens utvcn-
diga handtag trycks in.
Ncr du ncrmar dig bilen med 
smartnyckeln.

OMQ4H040006
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Furdrujd slcckning av strdlkastarna

Strdlkastarna (och/eller bakljusen) 
fortsctter att lysa i ungefcr 5 minu-
ter efter att startnyckeln har tagits 
ur eller vridits till ACC eller LOCK. Om 
du uppnar och stcnger furardurren 
slccks de istcllet efter 15 sekunder.

Du kan slccka strdlkastarna genom 
att trycka tvd gdnger pd ldsknappen 
pd fjcrrnyckeln (eller smartnyckeln) 
eller genom att vrida ljusreglaget 
frdn lcget fur helljus eller Auto

Kuphbelysning

Ncr reglaget fur kuphbelysningen 
stdr pd DOOR och alla durrar (och 
bakluckan) cr stcngda och ldsta 
lyser kuphbelysningen i 30 sekunder 
om ndgot av nedanstdende intrcf-
far:

Med smartnyckelsystem
- Ncr du trycker pd uppldsnings-

knappen pd smartnyckeln.
- Ncr knappen pd durrens utvcn-

diga handtag trycks in.

I detta fall stcngs lamporna av 
direkt ncr du trycker pd durrldsk-
nappen.

Kuphbelysning

Detta fordon cr utrustat med olika 
ljus fur att lysa upp fordonets inte-
riur.

Viktigt
Anvcnd inte kuphbelysningen under 
ndgon lcngre tid medan motorn cr 
avstcngd.
Det kan ladda ur batteriet.

Varning
Anvcnd inte kuphbelysningen under 
murkerkurning. Det cr en olycksrisk 
pd grund av att murkerseendet fur-
scmras.

Automatisk avstcngningsfunktion

Kuphbelysningen stcngs av auto-
matiskt ungefcr 20 minuter efter 
att ENGINE START/STOP-knappen 
har stcngts av om belysning cr i 
lcget ON.

Om bilen cr utrustad med ett stuld-
skyddssystem stcngs kuphbelys-
ningen av ungefcr 5 sekunder efter 
att systemet aktiveras.
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Kuphbelysning

Kartlcsarlampa

Typ A

Typ B

Tryck pd glaset (1) fur att sld PD 
kartlampan.
Stcng AV kartlampan genom att 
trycka pd glaset (1) igen.

 (2): DOOR-lcge
- Kartlcsarlampan och kuphbe-

lysningen tcnds ncr en durr 
uppnas. Lamporna slccks efter 
ca 30 sekunder.

- Kartlcsarlampan och kuphbe-
lysningen tcnds under ca 30 
sekunder ncr du ldser upp dur-
rarna med smartnyckeln och 
durrarna inte uppnas.

- Kartlcsarlampan och kuphbe-
lysningen lyser under ca 20 
minuter om en durr uppnas och 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen stdr pd 
lcget ACC eller OFF.

- Kartlcsarlampan och kuphbe-
lysningen lyser kontinuerligt om 
en durr uppnas och ENGINE 
START/STOP (motor start/
stopp)-knappen stdr pd lcget 
ON.

- Kartlcsarlampan och kuphbe-
lysningen slccks omedelbart 
ncr du stcller ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-
knappen pd lcget ON eller om 
du ldser alla durrarna.

- Tryck pd knappen DOOR (2) en 
gdng till om du vill stcnga av 
DOOR-lcget (om du inte tidi-
gare har tryckt pd den).
 (3): Tryck pd kontakten fur att 

slccka eller tcnda frcmre och 
bakre kuphbelysningen.

Observera
DOOR-lcget och ROOM-lcget kan 
inte vcljas samtidigt.

OMQ4040559BR

ODL3049475L
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Taklampa (i furekommande fall)

Lcslampa

Tryck pd knappen fur att sld pd och 
av taklampan.

Bagagerumslampa
 : Lampan tcnds alltid ncr bak-

luckan uppnas / stcngs.
 : Lampan cr tcnd ncr bak-

luckan uppnas och av ncr bak-
luckan cr stcngd.

 : Lampan slccks alltid ncr bak-
luckan uppnas / stcngs.

Typ A

Typ B

Bagagerumslampan tcnds ncr 
bagaget uppnas.

Viktigt
Bagagerumslampan tcnds sd lcnge 
bagaget uppnas. Fur att furhindra 
att batteriet laddas ur ska du 
stcnga bakluckan noga efter att ha 
anvcnt utrymmet.

OMQ4040411

OMQ4040412

OMQ4040410

OMQ4040409
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Kuphbelysning

Lampa fur sminkspegel (i furekom-
mande fall)

Tryck pd kontakten fur att tcnda 
och slccka lampan.

: Lampan tcnds ncr du trycker 
pd knappen.

:Lampan slccks ncr du trycker 
pd knappen.

Observera
Fur att furhindra att laddningssys-
temet laddas ur ska du stcnga 
locket pd sminkspegeln efter att ha 
anvcnt den.

Lampa i handskfack (i furekom-
mande fall)

Lampan tcnds ncr handskfacket 
uppnas.

Observera
Fur att furhindra att laddningssys-
temet laddas ut ska du stcnga 
handskfacket sckert efter att ha 
anvcnt utrymmet.

OMQ4040092 OMQ4040417
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Klimatkontrollsystem

Klimatanlcggningen anvcnder kyl-
ning och vcrme fur att upprctthdlla 
en behaglig milju i fordonet.

Systemdrift

Ventilation

1. Vclj lcge .

2. Stcll luftintagsreglaget pd fris-
kluft (utomhus).

3. Stcll in temperaturen pd unskad 
nivd.

4. Stcll in flckthastigheten pd unskat 
lcge.

Vcrme
1. Vclj lcge .
2. Stcll luftintagsreglaget pd fris-

kluft (utomhus).
3. Stcll in temperaturen pd unskad 

nivd.
4. Stcll in flckthastigheten pd unskat 

lcge.
5. Starta luftkonditioneringen om du 

behuver avfukta luften.
Om det bildas imma pd vindru-
tan vcljer du lcget eller 

.

Anvcndningstips
Fur att hdlla damm och otrevliga 
dngor utanfur bilen utestcngt 
frdn ventilationssystemet stcller 
du temporcrt luftintaget pd dter-
cirkulering. Flytta reglaget till 
friskluftslcget ncr sturningen cr 
borta fur att dterigen ta in uteluft 
i kuphn. Det cr viktigt fur att fura-
ren ska kcnna sig pigg och hdlla 
sig uppmcrksam.
Luft till klimatanlcggningen sugs 
in genom ventilerna precis under 
vindrutan. Se till att dessa inte 
blockeras av luv, snu, is eller 
annat.
Fur att furhindra att imma bildas 
pd insidan av vindrutan:
- Stcll in luftintaget pd fris-

kluftslcget och flckthastighe-
ten pd unskat lcge.

- Sld pd luftkonditioneringssyste-
met och justera temperaturen 
till unskad temperatur.

Luftkonditionering (A/C)

Luftkonditionering frdn Kia 
innehdller kylmedel R-134a/R-
1234yf.
1. Starta bilen. Tryck pd A/C-knap-

pen.

2. Vclj lcge .

3. Stcll luftintagsreglaget pd fris-
kluft eller dtercirkulation.

4. Stcll in flckthastighet och tempe-
ratur fur maximal komfort.
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Viktigt
Uverdriven anvcndning av luftkondi-
tionering
Ncr du anvcnder luftkonditionering i 
varmt klimat och kur uppfur branter 
eller i tct trafik och utetemperatu-
ren cr hug ska du vara uppmcrksam 
pd temperaturmctaren. Luftkondi-
tioneringssystemet kan orsaka 
uverhettning i fordonet. Fortsctt att 
anvcnda flckten, men stcng av luft-
konditioneringen, om temperatur-
mctaren visar pd uverhettning i 
fordonet.

Viktigt
Luftkonditioneringssystemet bur 
endast anvcndas med funster och 
soltak stcngda fur att furhindra 
kondens i fordonet som kan orsaka 
skador pd elektriska komponenter.

Tips fur luftkonditioneringen
Om bilen har stdtt parkerad i 
direkt solljus i varmt vcder ska du 
uppna funstren en kort stund fur 
att vcdra ut den vcrsta hettan.
Vid regn eller hug luftfuktighet 
kan du anvcnda luftkonditione-
ringen fur att scnka luftfuktighe-
ten i bilen och minska imman pd 
funsterrutornas insida.
Ncr du anvcnder luftkonditione-
ringen kan du mcrka en viss skill-
nad i bilens varvtal dd 

luftkonditioneringens kompressor 
aktiveras. Detta cr normalt fur 
systemet.
Fur att sckerstclla systemets 
optimala funktion ska du anvcnda 
luftkonditioneringen ndgra minu-
ter varje mdnad.
Ncr du anvcnder luftkonditione-
ringen kan det droppa vatten (till 
och med samlas en pul) pd mar-
ken under passagerarsidan av 
bilen. Detta cr normalt fur syste-
met.
Luftkonditioneringen cr effekti-
vast ncr luften dtercirkuleras i 
bilen, dock kan det leda till ddlig 
luftkvalitet.
Ncr du kyler luften kan det ibland 
uppstd dimma pd grund av snabb 
kylning och fuktigt luftintag. 
Detta cr normalt fur systemet.

Klimatanlcggningens kuphfilter

Filtret som sitter bakom 
handskfacket filtrerar bort damm 
och smuts som sugs in utifrdn via 
bilens luftkonditionering.

ODEEV068230NR
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A: Friskluft

B: Dtercirkulerad luft

C: Klimatanlcggningens kuphfilter

D: Flckt

E: Kondensor

F: Vcrmeelement

Om damm och smuts fdr ansamlas i 
filtret under en lcngre tid kan luft-
fludet i ventilationssystemet 
minska. Detta kan resultera i ukad 
kondens pd vindrutan cven om fris-
kluftslcget cr instcllt. Om det hcr 
sker, byt ut luftkonditioneringsfil-
tret i en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

Observera
Byt filtret enligt underhdllssche-
mat. Om bilen kurs under krc-
vande kurfurhdllanden, t.ex. pd 
dammiga eller smutsiga vcgar, 
behuver klimatanlcggningens 
kuphfilter kontrolleras och bytas 
oftare.
Ncr fludet minskar plutsligt kont-
rollera systemet hos en professi-
onell verkstad. Kia 
rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscl-
jare/servicepartner.

Kylmedelsmcrkning fur luftkondi-
tioneringen

Exempel Typ A

Exempel Typ B

* Etiketten med luftkonditionering-
ens kylmedelsmcrkning kan skilja 
sig frdn bildens.

Symbolerna och specifikationer pd 
luftkonditioneringens kylmedels-
mcrkning har fuljande betydelser:
1. Kylmedlets klassificering
2. Kylmedelsvolym
3. Kompressoroljans klassificering
4. Viktigt
5. Eldfarlig kylvctska

OCDW069042

OCDW069043
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6. En behurig tekniker krcvs fur att 
serva luftkonditioneringssyste-
met

7. Servicebok

Vilket kylmedel som anvcnds i din bil 
framgdr av etiketten under motor-
huven.

Mer information om var du hittar 
kylmedelsmcrkningen finns i "Kyl-
medelsmcrkning" pd sid 8-12.

Kontroll av mcngden kylmedel fur 
luftkonditioneringen och kompres-
sorns smurjmedel

Ncr kylmedelsnivdn cr ldg furscm-
ras luftkonditioneringens funktion. 
Fur hug kylmedelsnivd i luftkonditio-
neringen cr inte heller bra.

Om bilen beter sig onormalt ska 
systemet inspekteras av en profes-
sionell verkstad. Kia rekommenderar 
att du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Varning
Bilar med R-134a

Eftersom kylmedlet cr hugt 
trycksatt bur luftkonditio-
neringen enbart servas av 

utbildad och ackrediterad personal. 
Det cr viktigt att rctt sort och rctt 
mcngd anvcnds av bdde kylmedel 
och olja.
I annat fall finns risk fur person- och 
materialskador.

Varning
Bilar med R-1234yf*

Eftersom kylmedlet cr ndgot eld-
farligt cr det lcmpligt att endast 
utbildad och ackrediterad personal 
underhdller luftkonditioneringssys-
temet.
Det cr viktigt att rctt sort och rctt 
mcngd anvcnds av bdde kylmedel 
och olja. Allt kylmedel bur tappas ut 
med lcmplig utrustning. Att tumma 
ut kylmedel direkt i atmosfcren cr 
farligt fur mcnniskor och miljun. 
Underldtenhet att fulja dessa var-
ningar kan orsaka allvarlig person-
skada.

Viktigt
AC-reparation
Det cr viktigt att rctt typ och 
mcngd av olja och kylmedel 
anvcnds. Annars kan skador pd bilen 
eller personer bli fuljden. Fur att 
furebygga skador bur luftkonditio-
neringen i bilen enbart servas av 
utbildad och certifierad Kia-perso-
nal.
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Manuell klimatanlcggning (i furekommande fall)

Den manuella klimatanlcggningen anvcnder kylning och vcrme fur att upp-
rctthdlla en behaglig milju i fordonet.

Typ A

Typ B

OMQ4040300

OMQ4040301
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Manuell klimatanlcggning

3:e sctesraden

1. Flckthastighet
2. Luftintagsknappen
3. Lcgesval
4. Bakrutedefroster
5. Frcmre vindrutans avfrostningsknapp
6. Temperatur-vred
7. Luftkonditioneringsknappen (A/C)
8. Luftkonditionering 3:e sctesraden ON/OFF-knapp (i furekommande fall)
9. Flckthastighetsreglage luftkonditionering 3:e sctesraden (i furekom-

mande fall)

Viktigt
Om flckten anvcnds ncr tcndnings-
ldset eller ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen stdr 
pd lcget ON kan batteriet laddas ur. 
Anvcnd flckten ncr motorn cr pd.

OMQ4040302
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Vcrme och luftkonditionering

1. Starta motorn.
2. Stcll in unskat lcge.

Fur bcsta effekt av vcrme eller kyla;
Vcrme: 

Kylning: 

3. Stcll in temperaturen pd unskad nivd.
4. Stcll luftintagsreglaget pd friskluft (utomhus).
5. Stcll in flckthastigheten pd unskat lcge.

Starta luftkonditioneringen i det fall du vill anvcnda luftkonditionering.

OMQ4040334L
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Val av luftriktning

Lcgesvalsknappen styr riktningen 
pd luftstrummen frdn ventilations-
systemet.

Luft kan riktas mot golvet, venti-
lerna pd instrumentpanelen eller 
vindrutan. Fem symboler anvcnds 
fur instcllningarna: Ansiktshujd, 
Dubbel nivd, Golv, Golv - Defroster 
och Defroster.

Ansiktsnivd (B, D, H)

Luftfludet riktas mot uverdelen av 
kroppen och ansiktet. Dessutom gdr 
det att manuellt rikta in luften som 
strummar ut frdn utloppet.

Dubbel nivd (B, C, D, E, F, H)

Luftfludet riktas mot ansiktet och 
golvet.

Golvnivd (A, C, D, E, F, H)

Sturre delen av luftfludet riktas mot 
golvet, men ett mindre flude riktas 
mot vindrutans och sidorutornas 
defrosterventiler och sidoventiler.

Golv/defroster-nivd (A, C, D, E, 

F, H)

Sturre delen av luftfludet riktas mot 
golvet och vindrutan men ett mindre 
flude riktas mot sidorutornas 
defrosterventiler sidoventiler.

Defrosternivd (A, D)

Sturre delen av luftfludet riktas mot 
vindrutan men ett mindre luftflude 
riktas mot sidorutornas defroster-
ventiler sidoventiler.

Ventilationsmunstycken pd instru-
mentpanelen

Fram

OMQ4040303

OMQ4040336L
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Mittplats

Bak

Du kan cven cndra riktningen pd 
luftfludet frdn dessa ventiler med 
hjclp av ventilationsreglaget enligt 
bilden.

Temperaturreglage

Med temperaturreglaget kontrolle-
rar du temperaturen pd luftfludet 
frdn ventilationssystemet.

Fur att cndra lufttemperaturen i 
kuphn vrider du ratten dt huger fur 
varmare och het luft och dt vcnster 
fur kallare luft.

Styr luftintaget

Luftintagsreglagen anvcnds fur att 
vclja friskluftslcge (utomhusluft) 
eller dtercirkulationslcge.

Typ A

OMQ4040560BR

OMQ4040337

OMQ4040305

OMQ4040306
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Typ B

Gur sd hcr fur att cndra luftintagets 
reglagelcge.

Tryck in unskat reglage

Dtercirkulation
Indikatorn pd knappen 
tcnds ncr dtercirkula-
tionslcget cr valt.
Ncr du vcljer dtercirkula-
tion dtercirkuleras luften 

i kuphn genom luftkonditioneringen 
och vcrms upp eller kyls ned bero-
ende pd vilken funktion som cr vald.

Friskluft (utomhus)

Indikatorn pd knappen slccks ncr 
friskluftslcget cr valt.
I friskluftslcget hcmtas luften uti-
frdn och vcrms upp eller kyls ned 
beroende pd vilken funktion som cr 
vald.

Observera
Om dtercirkulerad luft vcrms upp 
under ldng tid (utan att luftkonditio-
neringen cr pd) finns risk fur imma 
pd vindrutan och sidorutorna och 
luften i kuphn blir ddlig.
Om du anvcnder luftkonditionering 
och dtercirkulation samtidigt en 
lcngre tid blir luften i kuphn mycket 
torr.

Varning
Ldngvarig anvcndning av klima-
tanlcggningen i dtercirkulerat lcge 
kan uka luftfuktigheten. Du kan fd 
imma pd glasytorna och scmre 
sikt.
Sov inte i bilen med luftkonditio-
neringen eller vcrmesystemet 
pdslaget. Du utsctter dig fur livs-
fara eller risk fur allvarliga per-
sonskador pd grund av syrebrist 
och/eller scnkt kroppstemperatur.
Ldngvarig anvcndning av klima-
tanlcggningen i dtercirkulations-
lcge cr en olycksrisk. Det kan 
medfura ddsighet eller till och 
med sumn. Stcll dcrfur in luftin-
tagsreglaget pd friskluft (utom-
hus) sd mycket som mujligt under 
fcrd.

Typ A Typ B

OMQ4040307
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Styra flckthastigheten

Med flckthastighetsreglaget kon-
trollerar du hastigheten pd luftflu-
det frdn ventilationssystemet.

ENGINE START/STOP (motor start/
stopp)-knappen mdste std pd lcget 
ON (pd) fur att flckten ska kunna 
anvcndas.

Gur sd hcr fur att cndra flcktar-
nas instcllda hastighet:
Vrid ratten dt huger och dt vcn-
ster fur att minska den.

Gur sd hcr fur att stcnga av 
kuphflcktarna:

Vrid flckthastighetsreglage till 
"0"-lcget.

Luftkonditionering (A/C)

Tryck pd A/C-knappen fur att 
starta luftkonditioneringssyste-
met (indikatorlampan tcnds).
Tryck pd knappen ncr du vill 
stcnga av luftkonditioneringen.

3:e radens luftkonditionering (i 
furekommande fall)

OMQ4040308

OMQ4040312

OMQ4H040302
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Sd hcr aktiverar du luftkonditione-
ringen pd 3:e raden.
1. Du kan reglera luftkonditione-

ringen pd 3:e raden frdn kontroll-
panelen i framsctet. Om du har 
stcngt av luftkonditioneringen i 
framsctet och du vill stcnga av 
cven luftkonditioneringen fur 3:e 
raden trycker du pd luftkonditio-
neringsknappen fur 3:e raden en 
gdng till. Dd stcngs cven luftkon-
ditioneringen pd 3:e raden av.

2. Luftkonditioneringen pd 3:e raden 
kan styras separat med knap-
parna pd 3:e raden. Ncr luftkondi-
tioneringen slds pd, ON, eller av, 
OFF, visar reglaget i framsctet 
som avser 3:e raden ON eller OFF 
fur att informera framsctespas-
sagerarna om instcllningen.

3. Flckthastigheten fur 3:e radens 
luftkonditionering kan cven regle-
ras separat med flckthastighets-
reglaget.
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Automatisk klimatanlcggning (i furekommande fall)

Den automatiska klimatanlcggningen anvcnder kylning och vcrme fur att 
upprctthdlla en behaglig milju i fordonet.

Typ A

Typ B

OMQ4040313L

OMQ4040314L
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Automatisk klimatanlcggning

3:e sctesraden

1. Furarsidans temperaturreglage
2. Passagerarsidans temperaturreglage
3. AUTO (automatisk funktion)-knapp
4. Avstcngningsknapp
5. Flckthastighet-knappen
6. Lcgesvcljarknapp
7. Frcmre vindrutans avfrostningsknapp
8. Bakrutedefroster
9. SYNC-knapp
10.Luftintagsknappen
11.Luftkonditioneringsknappen (A/C)
12.3:e radens luftkonditionering PD/AV (i furekommande fall)
13.3:e radens flckthastighetsreglage (i furekommande fall)
14.Klimatanlcggningsdisplay

Observera
Om flckten anvcnds ncr tcndnings-
ldset eller ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen stdr 
pd lcget ON kan batteriet laddas ur. 
Anvcnd flckten ncr motorn cr pd.

OMQ4040302L
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Vcrme och luftkonditionering auto-
matiskt
1. Tryck pd AUTO-knappen.

Alla instcllningslcgen, flckthastig-
heter, luftintag och luftkonditio-
nering kontrolleras automatiskt 
genom att stclla in temperaturen.

2. Tryck pd temperaturinstcllningsk-
napparna fur att stclla in unskad 
temperatur.

Observera
Fur att stcnga av automatisk 
styrning vcljer du en av fuljande 
knappar:
- Lcgesvcljarknapp
- Luftkonditioneringsknapp
- Vindrutedefroster (Tryck en 

gdng till pd knappen fur att 
vclja bort defrosterfunktionen 
fur vindrutan. "AUTO"-symbo-
len tcnds pd informationsskcr-
men igen.)

- Flckthastighet
Den valda funktionen styrs manu-
ellt medan andra funktioner fung-
erar automatiskt.
Det smidigaste och effektivaste 
scttet att anvcnda klimatanlcgg-
ningen cr att vclja AUTO-knap-
pen och stclla in temperaturen pd 
22 /C (72 /F).

Nivd Indikator LCD-skcrm
Luft-
flude

Hel
1 ~ 8 
(EU)
2 ~ 8

Medium 1 ~ 7

Halv 1 ~ 5

OMQ4040350L
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Automatisk klimatanlcggning

Observera
Lcgg aldrig ndgot pd sensorn pd 
instrumentpanelen fur att scker-
stclla bcttre kontroll uver vcrme- 
och kylsystemet.

OMQ4040068
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Vcrme och luftkonditionering manuellt

Vcrme- och kylsystem kan styras manuellt genom att trycka pd andra 
knappar cn knappen AUTO.

Systemet fungerar sekventiellt i samma ordning som knapparna anvcnds.
1. Starta bilen.
2. Stcll in unskat lcge.

Fur bcsta effekt av vcrme eller kyla;
Vcrme: 

Kylning: 

3. Stcll in temperaturen pd unskad nivd.
4. Stcll luftintagsreglaget pd friskluft (utomhus).
5. Stcll in flckthastigheten pd unskat lcge.

Starta luftkonditioneringen i det fall du vill anvcnda luftkonditionering.

Tryck pd AUTO-knappen fur att styra systemet helt automatiskt.

OMQ4040339L
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Val av luftriktning

Lcgesvalsknappen styr riktningen 
pd luftstrummen genom ventila-
tionssystemet.

Luftfludesutloppen vcxlar i fuljande 
ordning:

Ansiktsnivd (B, D, H)

Luftfludet riktas mot uverdelen av 
kroppen och ansiktet. Dessutom gdr 
det att manuellt rikta in luften som 
strummar ut frdn utloppet.

Dubbel nivd (B, C, D, E, F, H)

Luftfludet riktas mot ansiktet och 
golvet.

Golvnivd (A, C, D, E, F, H)

Sturre delen av luftfludet riktas mot 
golvet, men ett mindre flude riktas 
mot vindrutans och sidorutornas 
defrosterventiler och sidoventiler.

Golv/defroster-nivd (A, C, D, E, 

F, H)

Sturre delen av luftfludet riktas mot 
golvet och vindrutan men ett mindre 
flude riktas mot sidorutornas 
defrosterventiler sidoventiler.

Defrosternivd (A, D)

Sturre delen av luftfludet riktas mot 
vindrutan men ett mindre luftflude 
riktas mot sidorutornas defroster-
ventiler sidoventiler.

Ventilationsmunstycken pd instru-
mentpanelen

Fram

OMQ4040319L

OMQ4040336L
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Mittplats

Bak

Du kan cven cndra riktningen pd 
luftfludet frdn dessa ventiler med 
hjclp av ventilationsreglaget enligt 
bilden.

Temperaturreglage

Temperaturen hujs till maxlcget (HI) 
ncr du trycker knappen uppdt.

Temperaturen scnks till minimilcget 
(Lo) ncr du trycker knappen neddt.

Ncr du manuvrerar knappen hujer 
respektive scnker du temperaturen 
med 0,5 /C. Ncr du stcller in den 
lcgsta temperaturen arbetar luft-
konditioneringen kontinuerligt.

Stclla in samma temperatur pd 
furar- och passagerarsidan

Typ A

OMQ4040560BR

OMQ4040337

OMQ4040321

OMQ4040322L
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Typ B

1. Tryck pd knappen SYNC  fur att 
stclla in samma temperatur pd 
furar- och passagerarsidan.
Temperaturen pd passagerarsi-
dan fuljer instcllningen pd furarsi-
dan.

2. Flytta furarsidans temperatur-
brytare. Instcllningarna pd furar- 
och passagerarsidan stclls in pd 
samma nivd.

3. Om du flyttar passagerarsidans 
temperaturbrytare kommer 
SYNC-knappen att vara av och 
passagerarsidans temperatur kan 
styras individuellt.

Stclla in temperaturen pd furar- 
och passagerarsidan var fur sig

Tryck pd knappen "SYNC" en gdng till 
om du vill kunna stclla in tempera-
turen pd furar- och passagerarsidan 
var fur sig. Knappens indikator 
slccks.

Cndra temperaturskala

Du kan vcxla temperaturlcget frdn 
Celcius till Fahrenheit enligt fuljande:

Tryck pd knappen AUTO i 3 sekun-
der eller lcngre medan du hdller 
inne knappen OFF (AV).

Skcrmen kommer att cndras ifrdn 
Celcius till Farenheit, eller ifrdn 
Farenheit till Celcius. Om batteriet 
har laddats ur eller kopplats bort 
kommer temperaturlcget att dter-
stcllas till Celsius.

Styr luftintaget

Luftintagsreglaget anvcnds fur att 
vclja friskluftslcge (utomhusluft) 
eller dtercirkulationslcge.

Gur sd hcr fur att cndra luftintagets 
reglagelcge:

Tryck in unskat reglage.

Dtercirkulation
Ncr du vcljer dtercirkulation dtercir-

kuleras luften i kuphn genom luft-
konditioneringen och vcrms upp 
eller kyls ned beroende pd vilken 
funktion som cr vald.

OMQ4040322

Typ A Typ B
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Friskluft (utomhus)

I friskluftslcget hcmtas luften uti-
frdn och vcrms upp eller kyls ned 
beroende pd vilken funktion som cr 
vald.

Observera
Om dtercirkulerad luft vcrms upp 
under ldng tid (utan att luftkonditio-
neringen cr pd) finns risk fur imma 
pd rutorna och luften i kuphn kan bli 
ddlig.
Om du anvcnder luftkonditionering 
och dtercirkulation samtidigt en 
lcngre tid blir luften i kuphn mycket 
torr.

Varning
Ldngvarig anvcndning av klima-
tanlcggningen i dtercirkulations-
lcge kan uka luftfuktigheten. Du 
kan fd imma pd glasytor och fur-
scmrad sikt.
Sov inte i bilen med luftkonditio-
neringen eller vcrmesystemet 
pdslaget. Du utsctter dig fur livs-
fara eller risk fur allvarliga per-
sonskador pd grund av syrebrist 
och/eller scnkt kroppstemperatur.

Ldngvarig anvcndning av klima-
tanlcggningen i dtercirkulations-
lcge cr en olycksrisk. Du kan bli 
ddsig och somna. Stcll dcrfur in 
luftintagsreglaget pd friskluft 
(utomhus) sd mycket som mujligt 
under fcrd.

Styra flckthastigheten

Flckthastigheten kan stcllas pd uns-
kad hastighet med flckthastighets-
reglaget.

Gur sd hcr fur att cndra flcktarnas 
instcllda hastighet:

Tryck in knappen till huger fur 
hugre hastighet eller vcnster fur 
lcgre hastighet.

Typ A

Typ A Typ B

OMQ4040327L
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Typ B

Ncr du vill stcnga av flckten:
Tryck pd OFF-knappen.

Luftkonditionering (A/C)

Tryck pd A/C-knappen fur att 
starta luftkonditioneringssyste-
met (indikatorlampan tcnds).
Tryck pd knappen ncr du vill 
stcnga av luftkonditioneringen.

Stcnga av den frcmre klimatan-
lcggningen

Tryck pd flcktens OFF (AV)-knapp 
fur att stcnga av klimatanlcgg-
ningen.
Det gdr fortfarande att anvcnda 
knapparna fur lcge och luftintag 
sd lcnge ENGINE START/STOP-
knappen stdr pd lcget ON.

Friskluft (i furekommande fall)

Ncr tcndningen eller ENGINE START/
STOP-knappen stdr i lcget "ON" 
fungerar luftreningsfunktionen 
automatiskt.

Cven luftreningsfunktionen stcngs 
av automatiskt ncr tcndningen eller 
ENGINE START/STOP-knappen stdr i 
lcget "OFF".

OMQ4040327
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3:e radens luftkonditionering (i 
furekommande fall)

Sd hcr aktiverar du luftkonditione-
ringen pd 3:e raden.
1. Du kan reglera luftkonditione-

ringen pd 3:e raden frdn kontroll-
panelen i framsctet. Ncr du 
anvcnder knapparna fur att cndra 
flckthastigheten fur framsctet 
cndras flckthastigheten fur 3:e 
raden automatiskt. Om du har 
stcngt av luftkonditioneringen i 
framsctet och du vill stcnga av 
cven luftkonditioneringen fur 3:e 
raden trycker du pd luftkonditio-
neringsknappen fur 3:e raden en 
gdng till. Dd stcngs cven luftkon-
ditioneringen pd 3:e raden av.

2. Luftkonditioneringen pd 3:e raden 
kan styras separat med knap-
parna pd 3:e raden. Ncr luftkondi-
tioneringen slds pd, ON, eller av, 
OFF, visar reglaget i framsctet 
som avser 3:e raden ON eller OFF 
fur att informera framsctespas-
sagerarna om instcllningen.

3. Flckthastigheten fur 3:e radens 
luftkonditionering kan cven regle-
ras separat med flckthastighets-
reglaget.

OMQ4H040306L



Lcr kcnna bilen

1704

Defrosterinstcllningar fur vindrutan

Defrosterinstcllningar fur vind-
rutan

Ncr vindrutan cr tcckt med frost 
eller fukt cr sikten suddig, dd ska du 
ta bort frosten och fukten.

Varning
Vcrme pd vindrutan

Anvcnd inte instcllningarna eller 

fur kylfunktion i extremt fuktig 

milju. Skillnaden mellan utomhus-
temperaturen och vindrutans tem-
peratur kan ge imma pd vindrutans 
utsida och skymd sikt. Vclj i detta 

fall lcget och stcll flckthastig-
heten pd den lcgsta nivdn.

Maximal defrosterfunktion fdr du 
genom att stclla in hugsta tem-
peratur och hugsta flckthastig-
het.
Anvcnd golv/defroster-instcll-
ningen om det behuvs varm luft 
pd golvet samtidigt som rutan 
avfrostas.
Ta bort all snu och is frdn vindru-
tan, ytterbackspeglarna och alla 
sidorutor innan du kur bilen.
Ta bort all snu och is frdn motor-
huven och luftinsugen framfur 
vindrutan fur att furbcttra 
defrosterns effektivitet och 
minska risken fur imma pd vind-
rutans insida.

Imma av insidan av vindrutan med 
manuell klimatanlcggning

1. Vclj valfri flckthastighet med 
undantag av lcget "0".

2. Vclj lcmplig temperatur.
3. Vclj - eller -lcget.
4. Friskluft (utomhusluft) och luft-

konditionering vcljs automatiskt.

Om luftkonditioneringen och fris-
kluft (utomhusluft) inte skulle vcl-
jas automatiskt trycker du pd 
motsvarande knapp manuellt.

Frosta av vindrutan med manuell 
klimatanlcggning

OMQ4040340
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1. Stcll in flckten pd hugsta hastig-
het (lcngst till huger).

2. Stcll in hugsta temperatur.
3. Vclj lcget .
4. Friskluft (utomhusluft) och luft-

konditionering vcljs automatiskt.

Imma av insidan av vindrutan med 
automatisk klimatanlcggning

1. Stcll in flckten pd lcmplig hastig-
het.

2. Vclj lcmplig temperatur.
3. Tryck pd defrosterknappen ( ).
4. Friskluftsinstcllningen vcljs auto-

matiskt och luftkonditioneringen 
startar beroende pd omgivnings-
temperaturen.

Stcll in reglagen manuellt om luft-
konditionering och friskluftsinstcll-
ning inte vcljs automatiskt. 
Flckthastigheten ukar om du vcljer 

-lcget.

Frosta av vindrutans utsida med 
automatisk klimatanlcggning

1. Stcll in flckten pd hugsta hastig-
het.

2. Stcll in hugsta temperatur (HI).
3. Tryck pd defrosterknappen ( ).
4. Friskluftsinstcllningen vcljs auto-

matiskt och luftkonditioneringen 
startar beroende pd omgivnings-
temperaturen.

Automatiskt defrostersystem 
(enbart fur automatisk luftkondi-
tionering) (i furekommande fall)

Automatisk avimning bidrar till att 
minska risken fur att vindrutan 
immar igen pd insidan genom auto-
matisk avkcnning av fukten pd vind-
rutans insida.

OMQ4040342

OMQ4040343



Lcr kcnna bilen

1724

Defrosterinstcllningar fur vindrutan

Det automatiska avimnings-
systemet fungerar ncr vcrmen 

eller luftkonditioneringen cr pd.

Ncr det automatiska avimningssys-
temet cr aktivt tcnds indikatorn.

Vid hug luftfuktighet upptccks i for-
donet aktiveras det automatiska 
avimningssystemet.

Fuljande steg utfurs automatiskt:
1. A / C-knappen slds PD.
2. Luftintaget vcxlar till fris-

kluftslcge vid ldg utetemperatur.
3. Lcget kommer att vcxla till 

avfrostning fur att leda luftfludet 
till vindrutan.

4. Flckthastigheten kommer att uka.

Avbryta eller dterstclla det automa-
tiska avimningssystemet

Tryck pd knappen fur vindruteav-
frostaren i 3 sekunder ncr tcnd-
ningsldset eller ENGINE START/
STOP-knappen stdr pd lcget ON.

Ncr det automatiska avimningssys-
temet stcngs av blinkar defroste-
rindikatorn 3 gdnger.

Ncr det automatiska avimningssys-
temet dterstclls blinkar defrosterin-
dikatorn 6 gdnger utan ndgon signal.

Observera
Ncr luftkonditioneringen aktiveras 
av det automatiska avimnings-
systemet kommer indikatorn att 
blinka 3 gdnger om du fursuker 
stcnga av luftkonditioneringen 
och luftkonditioneringen stcngs 
inte av.
Fur att bibehdlla det automatiska 
avimningssystemet effektivitet 
och effektivitet, vclj inte dtercir-
kuleringslcget medan systemet 
cr i drift.
Ncr det automatiska avimnings-
systemet cr aktivt, inaktiveras 
alla reglage fur flckthastighet, 
temperatur och luftintag.

Observera
Ta inte bort sensorskyddet som sit-
ter uverst pd vindrutan vid furarsi-
dan.
Systemet kan skadas och det cr inte 
sckert att skadan omfattas av for-
donsgarantin.

OMQ4040561BR
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Avfrostare

Fordonet cr utrustat med en 
avfrostare fur att ta bort frost eller 
imma frdn bakrutan.

Viktigt
Ledare
Fur att furhindra skador pd elled-
ningarna pd insidan av bakfunstret 
ska du aldrig anvcnda ndgot vasst 
furemdl eller funsterrenguringsme-
del som innehdller slipmedel ncr du 
rengur funstret.

Mer information om hur du tar bort 
frost eller imma frdn vindrutan finns 
i "Defrosterinstcllningar fur vindru-
tan" pd sid 4-170.

Anvcnda bakruteavfrostaren

Defrostern vcrmer funstret ncr 
motorn cr pd fur att fd bort frost, 
dimma och is frdn bakrutan.

Om det samlats mycket snu pd bak-
rutan ska den borstas av innan du 
anvcnder bakrutedefrostern.

Gur sd hcr fur att aktivera bakrute-
defrostern:

Tryck pd avfrostningsknappen fur 
bakrutan som sitter pd vcrmarens 
kontrollpanel.
Indikatorn pd knappen fur bakru-
tedefrostern lyser ncr defrostern 
cr pd.
Bakrutedefrostern stcngs auto-
matiskt av efter ungefcr 20 
minuter eller ncr du stcnger av 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen.

Gur sd hcr fur att stcnga av defros-
tern:

Tryck pd knappen fur bakruteav-
frostaren igen.

Eluppvcrmda ytterspegla (i fure-
kommande fall)

Om bilen har eluppvcrmda sido-
speglar cr de i funktion samtidigt 
som du anvcnder bakruteavfrosta-
ren.

OMQ4040332
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Avimningslogik (i furekommande 
fall)

Fur att reducera risken fur imma pd 
insidan av vindrutan, styrs luftinta-
get eller luftkonditioneringen auto-
matiskt enligt vissa furhdllanden, 

sdsom position eller .

Gur fuljande fur att avbryta auto-
matisk avimningslogik eller dtergd 
till automatisk avimningslogik.

Avbryta/dterstclla automatisk 
avimningslogik pd en manuell kli-
matanlcggning

1. Stcll in ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) pd ON.

2. Vclj lcget ( ).
3. Inom 10 sekunder efter att du har 

stcllt in DEFOG-lcget (avimning) 
ska du trycka pd intagsknappen i 
minst 5 sekunder och luftkondi-
tioneringsknappen (A/C) i minst 3 
sekunder.
Indikatorlampan pd luftintagsk-
nappen kommer att blinka tre 
gdnger. Det indikerar att avim-
ningssystemet avbryts eller dter-

stclls till den programmerade 
statusen.

Om batteriet har laddats ur eller 
kopplats bort dterstcller den till 
avimningssystemets logiska status.

Avbryta/dterstclla automatisk 
avimningslogik pd en automatisk 
klimatanlcggning

1. Stcll ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON.

2. Tryck pd defrosterknappen ( ).
3. Medan du hdller luftkonditione-

ringsknappen (A/C) intryckt, 
trycker du pd luftintagsknappen 
minst 5 gdnger inom 3 sekunder.
Dtercirkuleringsindikatorn blinkar 
3 gdnger med 0,5 sekunders 
intervall. Det indikerar att avim-
ningssystemet avbryts eller dter-
stclls till den programmerade 
statusen.

Om batteriet har laddats ur eller 
kopplats bort dterstcller den till 
avimningssystemets logiska status.

OMQ4040344L
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Furvaringsfack

Dessa fack kan anvcndas fur att 
furvara sddana smdsaker som fura-
ren och passagerarna behuver.

Viktigt
Fur att undvika stuldrisk ska du 
inte lcmna vcrdesaker i furva-
ringsfack.
Hdll furvaringsfacken stcngda ncr 
du kur. Fyll inte furvaringsutrym-
met sd mycket att luckan inte gdr 
att stcnga.

Varning
Eldfarliga material
Furvara inte gasolflaskor eller andra 
eldfarliga/explosiva material i bilen. 
Furemdlen kan burja brinna och/eller 
explodera om bilen utsctts fur huga 
temperaturer under ldnga perioder.

Furvaringsfack i mittkonsol

Uppna furvaringsfacket i mittkonso-
len:

Dra upp spaken.

Handskfack

Handsklddan kan ldsas och ldsas upp 
med den mekaniska nyckeln (1).

Gur sd hcr fur att uppna 
handskfacket:

Dra i handtaget och handskfacket 
uppnas automatiskt (2).

Stcng handskfacket ncr du har 
anvcnt det.

Varning
Handskfack
Fur att minimera risken fur olyckor 
eller hastiga stopp ska handskfacket 
vara stcngt ncr du kur.

Viktigt
Furvara inte mat i handskfacket 
under lcngre tid.

OMQ4040427
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Interiur utrustning

Interiur utrustning

Det finns olika funktioner fur att 
gura bilen bekvcmare fur passage-
rarna.

Omgivande ljus (i furekommande 
fall)

Lamporna fur omgivande ljus finns 
pd passagerarens krockkudde och i 
framdurrarna.

Ncr strdlkastaren cr tcnd tcnds 
samtidigt cven omgivande ljus. 
Detta kan stcllas in i infotainment-
menyn.

Mer information finns i bruksanvis-
ningen.

OMQ4040089
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Askkopp (i furekommande fall)

Uppna locket ncr askkoppen ska 
anvcndas.
Dra ut askkoppen ncr den ska 
renguras eller tummas.

Anvcnd askkoppen genom att luta 
den mot kopphdllaren jcmte.

Varning
Anvcnda askkoppen

Anvcnd inte bilens askkopp som 
papperskorg.
Om lcgga tcnda cigaretter eller 
brinnande tcndstickor i askkoppen 
med andra brcnnbara material 
kan orsaka en brand.

Mugghdllare

Fram

Bak

OMQ4040471L
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Interiur utrustning

Muggar och smd dryckesburkar kan 
placeras i mugghdllarna.

Varning
Varma vctskor

Placera inte muggar med varma 
vctskor utan lock i mugghdllaren 
ncr fordonet cr i rurelse. Om du 
spiller den varma vctskan kan det 
leda till brcnnskador. En brcnn-
skada kan leda till att furaren tap-
par kontrollen uver bilen.
Fur att minska risken fur person-
skador vid hastiga inbromsningar 
eller kollisioner ska inga uppna 
eller osckrade flaskor, glas, burkar 
m.m. placeras i mugghdllaren ncr 
bilen cr i rurelse.

Varning
Furvara inte burkar och flaskor i 
direkt solljus och lcgg dem inte i 
varma bilar. De kan explodera.

Observera
Uppna inte dryckesbehdllare ncr 
du kur. Det finns risk fur att 
vctska spills ut. Utspilld vctska 
kan trcnga in i bilens elektriska/
elektroniska system och skada 
elektriska/elektroniska kompo-
nenter.
Ncr du torkar upp utspilld vctska 
ska du inte anvcnda hug vcrme 
fur att torka mugghdllaren. Det 
kan skada mugghdllaren.

Sctesvcrme (i furekommande fall)

Sctesvcrmefunktionen vcrmer 
framsctena vid kallt vcder.

Framscte

OMQ4040074
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Bakscte

Ncr tcndningsldset eller ENGINE 
START/STOP (motor start/stopp)-
knappen stdr pd ON:

Tryck pd ndgot av spakarna/reg-
lagen fur att vcrma furarens scte 
eller passagerarsctet.

Vid milt vcder eller andra 
omstcndigheter dd du inte behuver 
anvcnda sitsvcrmen ska spakarna/
reglaget std i "OFF"-lcget.

Temperaturinstcllning (manuell)
Ncr du trycker pd spakarna/knap-
pen cndras temperaturinstcll-
ningen pd fuljande sctt:
- Framscte

- Bakscte

Sctesvcrmen stclls pd OFF (av) 
ncr tcndningsldset eller ENGINE 
START/STOP (motor start/
stopp)-knappen stclls pd lcget on 
(pd).

Temperaturreglage (Automatiskt)
Sitsvcrmen burjar automatisk kont-
rollera temperaturen i sctet fur att 
furhindra fryseffekter efter att du 
har stcllt den pd PD.

Du kan trycka manuellt pd knappen 
fur att uka sitstemperaturen. Det 
automatiska lcget dtertas dock 
efter en stund.

Om du hdller spakarna/knappen 
intryckt i mer cn 1,5 sekunder 
medan sctesvcrmen cr pd stcngs 
sctesvcrmen AV.
Sitsvcrmen stclls pd OFF ncr 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen stclls pd 
lcget ON.

Observera
Med sitsvcrmen i lcget ON anvcnds 
vcrmefunktionen automatiskt bero-
ende pd sctets temperatur.

Viktigt
Ncr du rengur sctet ska du inte 
anvcnda organiska lusningsmedel 
som lacknafta, fotogen, sprit eller 
bensin. Dessa cmnen kan skada 
sctets eller vcrmeelementets yta.
Fur att undvika att uverhetta 
sctesvcrme-funktionen fdr inget 
isolerande material som filtar, 
kuddar eller sctesuverdrag 
anvcndas ncr sctesvcrmen cr pd.

OMQ4040083
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Placera inte tunga eller vassa 
furemdl pd scten utrustade med 
sctesvcrme. Det kan bli skador pd 
sctesvcrme-komponenterna.
Byt inte ut sctesklcdseln. Det kan 
skada sctesvcrmen eller ventila-
tionen i sctena.

Varning
Brcnnskador av sitsvcrme
Passagerarna bur vara fursiktiga 
ncr de anvcnder sctesvcrmen 
eftersom det finns risk fur stark 
vcrme och brcnnskador. Sctesvcr-
men kan orsaka brcnnskador cven 
vid ldga temperaturer, speciellt om 
den anvcnds under en lcngre tid. 
Furaren bur vara extra fursiktig med 
fuljande passagerartyper:
1. Spcdbarn, barn, pensioncrer, han-

dikappade och sjukhuspatienter
2. Personer med kcnslig hy eller som 

brcnner sig lctt
3. Utmattade personer
4. Drogpdverkade personer
5.Mcnniskor som anvcnder lckeme-

del som medfur ddsighet (sumn-
piller, furkylningsmedicin osv.)

Luftventilerat scte (i furekom-
mande fall)

Temperaturinstcllningen fur sctet 
cndras efter spakarnas lcge.

Tryck pd spakarna fur att venti-
lera ditt scte.
Ncr du trycker pd spakarna cnd-
ras luftfludet pd fuljande sctt:

Sctesvcrmen (med ventilerat scte) 
stclls pd OFF (av) ncr ENGINE 
START/STOP-knappen vrids till lcget 
pd.

Viktigt
Sctesskada

Ncr du rengur sctet ska du inte 
anvcnda organiska lusningsmedel 
som lacknafta, fotogen, sprit eller 
bensin. Det kan skada det luftven-
tilerade sctet.

OMQ4040085
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Solskydd

Anvcnd solskyddet fur att skydda 
dig mot solljus framifrdn eller frdn 
sidan.

Vinkla ned solskyddet fur att 
anvcnda det.
Om du vill anvcnda solskyddet 
mot sidofunstret vinklar du ner 
det, kncpper loss det frdn fcstet 
(1) och vrider det dt sidan (2). Du 
kan anvcnda solskyddet vid behov 
(3) (i furkommande fall).
Anvcnd sminkspegeln genom att 
fclla ned solskyddet och uppna 
luckan (4) framfur spegeln.
Tryck pd PD-knappen ( )fur att 
tcnda lampan i solskyddet, ncr du 
anvcnder spegel. Se innan du fcl-
ler tillbaka solskyddet till 
ursprungslcget till att trycka pd 
AV-knappen ( ) furt att slccka 
den.
Biljetthdllaren (5) hdller fast par-
keringsbiljetten.

Varning
Blockera av sckerhetsskcl aldrig sik-
ten med solskyddet.

Observera
Placera inte flera biljetter i biljett-
hdllaren pd samma gdng. Det kan 
orsaka skador pd biljetthdllaren.

USB-laddare (i furekommande fall)

USB-billaddaren ldter furare ladda 
sina digitala enheter sd som smart-
telefoner, och PC-plattor.

Fram

OMQ4040075
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2:e sctesraden (i furekommande fall)

Scte (i furekommande fall)

3:e raden (i furekommande fall)

Anslut kabeln till USB-porten, ladd-
ningen kommer att pdburjas.

USB-billaddaren finns antingen i 
ACC-lcget, eller ncr tcndningen cr 
igdng. Men vi rekommenderar att 
ansluta USB-porten och de digitala 
enheterna med motorn igdng. Se pd 
enhetens skcrm fur att se om ladd-
ningsprocessen. Din smarttelefon, 
eller PC-platta kan vcrmas upp vid 
laddning. Det finns ingen anledning 
att oroa sig fur det, det pdverkar 
inte dess prestanda eller funktioner. 
Av sckerhetsskcl kan laddningen 
stoppas om batteriet vcrms upp till 
en vis punkt dd enheten skulle 
pdverkas negativt. Vissa digitala 
enheter gdr inte att ladda, eller krc-
ver scrskilda adaptrar om ladd-
ningsmetoden inte passar USB-
billaddarens funktioner. Quick 
Charge 2.0 finns pd smarttelefo-
nerna, eller PC-plattor som har 
snabbladdningsalternativ. Den gcl-
ler enligt fuljande: (https://
www.qualcomm.com/documents/
quick-charge-device-list)

Smarttelefoner eller PC-plattor 
utan snabbladdning laddas med 
vanlig hastighet.

Uppmctt uteffekt:
Digital enheter med snabb ladd-
ning:
- 9.0 V, 1.67 A
Digitala enheter med normal 
laddning:
- 5.0 V, 2.1 A

OMQ4040080L
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Viktigt
Anvcnd USB-laddaren med 
motorn igdng. Annars kan fordo-
nets batteri laddas ur.
Anvcnd den officiella USB-kabeln 
som med fuljer den digitala enhe-
ten som ska ladas.
Kontrollera att smuts, dricka, och 
vatten inte kommer i kontakt med 
USB-billaddaren. Vatten eller 
frcmmande objekt kan skada 
USB-laddaren.
Anvcnd inte enheten vars strum-
konsumtion uverskrider 2,1 A.
Anslut inte en elektrisk enhet som 
genererar uverdrivet elektromag-
netiskt brus till USB-porten. Om 
du gur det kan brus skapas, eller 
fordonets elektroniska enheter 
kan sturas ncr ljud eller AV cr pd.
Om laddaren inte cr ordentligt 
ansluten kan den orsaka allvarliga 
skador pd enheterna. Vcnligen 
notera att skador pd grund av fel-
aktig hantering inte tccks av 
garantiservicen.

Strumuttag (i furekommande fall)

Eluttaget anvcnds till mobiltelefoner 
och annan tillbehursutrustning som 
cr konstruerade fur anvcndning 
med elsystemet i fordonet.

2:a raden

3:e raden

Enheterna ska dra mindre cn 15 
amp. ncr bilen cr igdng.

Varning
Anvcnd eluttaget endast ncr bilen 
cr igdng och koppla loss tillbehu-
ret ncr det inte anvcnds. Batte-
riet kan laddas ur om ett tillbehur 
cr anslutet under en lcngre tid 
och fordonet cr avstcngt.
Anvcnd endast elektriska tillbehur 
fur 12 V och max. 15 A.

OMQ4040076L
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Stcll luftkonditioneringen eller 
vcrmen pd lcgsta mujliga nivd 
medan du anvcnder eluttaget.
Stcng locket ncr du inte anvcnder 
det.
Vissa elektroniska enheter kan 
orsaka sturning ncr de cr inkopp-
lade i fordonets eluttag. Sddana 
enheter kan orsaka kraftiga ljud-
sturningar och funktionsfel i for-
donets elektroniska system eller 
annan utrustning.
Tryck in kontakten sd ldngt det 
gdr. Om den inte fdr tillrcckligt 
med kontakt kan kontakten uver-
hettas och sckringen kan gd.
Anslut batteridrivna elektriska 
tillbehur med skydd mot reverse-
rad spcnning. Batterispcnning kan 
strumma in i bilens el/-elektronik-
system och furorsaka fel.

Varning
Elchock
Stoppa inte in fingrar eller frcm-
mande furemdl (pennor osv.) i elut-
taget och rur det inte med fuktiga 
hcnder. Du kan fd en elektrisk stut.

Trddlust system fur laddning av 
mobiltelefon (i furekommande fall)

Ett system fur trddlus laddning av 
mobiltelefon finns framfur mittkon-
solen.

[A] : Indikator, [B] : Laddningsplatta

Stcng alla durrar ordentligt. Tcnd-
ningsldset eller ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen stdr 
pd ON. Fur att starta trddlus ladd-
ning, placera din smartphone utrus-
tad med trddlus laddning pd den 
trddlusa laddningsplattan.

Fur bcst resultat av trddlus ladd-
ning, placera din smartphone i mit-
ten av laddningsplattan.

Det trddlusa laddningssystemet ska 
endast anvcndas fur att ladda en 
QI-utrustad mobiltelefon i taget. Du 
hittar information om din smartp-
hones eventuella QI-funktion pd 
furpackningen eller pd tillverkarens 
hemsida.

OMQ4040082L
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Varning
Om ett metalliskt furemdl, som till 
exempel ett mynt, hamnar mellan 
det trddlusa laddningssystemet och 
smart-phonen, kan laddningen stu-
ras. Det metalliska furemdlet kan 
ocksd hettas upp.

Trddlus laddning av mobiltelefon
1. Ta bort alla furemdl frdn smart-

phonens laddningsplatta, inklu-
sive smartnyckeln. Om det finns 
ndgra frcmmande furemdl pd 
plattan, furutom smart-phonen, 
kan det bli svdrt att fd den trdd-
lusa laddningsfunktionen att 
fungera pd rctt sctt.

2. Placera smart-phonen i mitten av 
den trddlusa laddningsplattan.

3. Indikator-lampan burjar lysa med 
ett orange ljus ncr den trddlusa 
laddningen burjar. Ncr laddningen 
cr klar lyser det grunt istcllet.

4. Du kan vclja att sctta PD eller 
stcnga AV den trddlusa laddnings-
funktionen genom att vclja USM 
pd instrumenteringen. (Mer infor-
mation finns i "Mctare, varnings- 
och kontrollampor" pd sid 4-67).

Om den trddlusa laddningen inte 
fungerar, flytta fursiktigt omkring 
din smart-phone pd plattan tills 
laddningslampan blir gul. Beroende 
pd smart-phonen kan det hcnda att 
laddningslampan inte blir grun cven 
efter att laddningen cr klar.

Om den trddlusa laddningen inte 
fungerar ordentligt blinkar det 
orange i 10 sekunder innan det 
stcngs av. Ncr detta hcnder, ta bort 
smart-phonen frdn plattan och lcgg 
tillbaka den pd plattan igen, eller 
kontrollera laddningsstatusen igen.

Om du lcmnar din smartphone pd 
laddningsplattan ncr fordonets 
tcndning cr AV, kommer fordonet 
att varna dig genom varningsmed-
delanden och ljud (fungerar i fordon 
med ruststyrningsfunktion) efter 
att hej dd -funktionen pd instru-
mentklustret upphur.

Observera
Systemet kanske inte cr kompati-
belt med alla telefontillverkare och 
kanske inte varnar dig cven om tele-
fonen har lcmnats pd den trddlusa 
laddningsenheten. Detta beror pd de 
scrskilda egenskaperna hos smart-
phonen och inte pd ndgot fel pd den 
trddlusa laddningsfunktionen.

Viktigt
Ncr temperaturen i det trddlusa 
laddningssystemet hamnar uver 
den instcllda temperaturen, kom-
mer den trddlusa laddningen sluta 
fungera. Efter att temperaturen 
sjunker under grcnsen, kommer 
den trddlusa laddningen dterupp-
tas.
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Ta omedelbart bort smart-pho-
nen om ett metalliskt furemdl 
hamnar mellan smart-phonen och 
den trddlusa laddningsplattan. Ta 
bort det metalliska furemdlet 
efter att det har svalnat helt.
Den trddlusa laddningen kanske 
inte fungerar pd avsett sctt om 
telefonens fodral cr tungt.
Den trddlusa laddningen avstan-
nar ncr den trddlusa smartnyck-
elsuknings-funktionen anvcnds 
fur att undvika sturande radiovd-
gor.
Den trddlusa laddningen avstan-
nar ncr smartnyckeln flyttas ut ur 
fordonet ncr tcndningen cr PD.
Den trddlusa laddningen avstan-
nar ncr ndgon av durrarna uppnas 
(gcller fur fordon utrustade med 
smartnycklar).
Den trddlusa laddningen avstan-
nar ncr fordonet stcngs AV.
Den trddlusa laddningen avstan-
nar ncr smart-phonen inte cr helt 
i kontakt med den trddlusa ladd-
ningsplattan.
Furemdl utrustade med magne-
tiska delar, till exempel kreditkort, 
telefonkort, bankbucker, trans-
portbiljetter och liknande, kan 
skada den trddlusa utrustningen.

Placera smart-phonen i mitten av 
laddningsplattan fur bcsta resul-
tat. Smart-phonen kan fd pro-
blem att ladda om den placeras 
ncra kanten pd laddningsplattan. 
Om smart-phonen inte laddas kan 
den hettas upp uverdrivet 
mycket.
Till en smartphone utan inbyggt 
trddlust laddningssystem mdste 
ett lcmpligt tillbehur anslutas.
Vissa tillverkares smart-phones 
kan visa meddelanden om svag 
strum. Detta beror pd de scrskilda 
egenskaperna hos smart-phonen 
och inte pd ndgot fel pd den trdd-
lusa laddningsfunktionen.
Vissa tillverkares indikatorlampor 
kan fortfarande vara gula efter 
att smartphonen cr fulladdad. 
Detta beror pd de scrskilda egen-
skaperna hos smart-phonen och 
inte pd ndgot fel pd den trddlusa 
laddningsfunktionen.
Ncr en smart-phone utan trddlus 
laddningsfunktion eller ett metal-
liskt furemdl placeras pd ladd-
ningsplattan, kommer ett ljud att 
huras. Detta ljud beror pd att for-
donet varnar fur att furemdlet 
inte cr kompatibelt med ladd-
ningsplattan. Det pdverkar inte 
ditt fordon eller din smart-phone 
pd ndgot sctt.
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Vissa telefonfabrikat som inte har 
testats med Qi-specifikationerna 

( ) kanske inte studs av det 

trddlusa laddningssystemet.
den trddlusa laddningshastighe-
ten kanske minskar och den trdd-
lusa laddningen kan avslutas fur 
vissa mobiltelefoner som har eget 
skydd.

Clock (klocka)

Varning
Justera inte klockan medan du kur. 
Du kan furlora kontrollen och riskera 
en olycka som medfur allvarliga per-
sonskador.
Mer information finns i bruksanvis-
ningen som medfuljde bilen.

Klcdkrok

Det finns en klcdkrok intill kurv-
handtaget.

* Det kan vara en annan typ av kro-
kar i din bil.

Viktigt
Hcnga upp klcder
Hcng inte upp tunga klcder efter-
som det kan skada kroken.

Varning
Hcng inte upp annat cn klcder, t.ex. 
galgar eller hdrda furemdl. Kontroll-
era att det inte finns ndgra tunga, 
vassa eller umtdliga furemdl i fick-
orna pd klcderna. Vid en olycka eller 
ncr sidokrockgardinerna luser ut 
skulle dessa kunna orsaka skador pd 
bilen eller passagerarna.

OMQ4040086

OMQ4040469



Lcr kcnna bilen

1884

Interiur utrustning

Sidogardin (i furekommande fall)

Anvcnda sidogardiner:
1. Lyft upp gardinen i kroken (1).
2. Hcng gardinen pd krokens bdda 

sidor.

Observera
Hcng alltid gardinen pd krokens 
bdda sidor. Detta kan orsaka 
skador pd sidogardinen om bara 
en sida av gardinen sitter fast.
Ldt inte ndgot frcmmande mate-
rial komma in mellan bilen och 
sidogardinen. Sidogardinen fdr 
inte lyftas upp.

Golvmattfcsten (i furekommande 
fall)

Om du anvcnder golvmattor pd 
innermattan ska de fcstas i golv-
mattfcstena i bilen. Det hindrar dem 
frdn att glida framdt.

Varning
Icke-standard golvmattor
Installera inte icke-standard golv-
mattor som inte kan fcstas ordent-
ligt pd fordonets golvfcsten.
Lusa golvmattor kan stura dig ncr 
du anvcnder pedalerna.

ALL installation av golvmattor 
mdste uppfylla fuljande kriterier.

Kontrollera att golvmattorna cr 
sckert furankrade i bilens golv-
mattfcsten innan du kur bilen.
Anvcnd ALDRIG golvmattor som 
inte kan fcstas i bilens golvmatt-
fcsten.

OMQ4040421
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Stapla inte golvmattor pd varan-
dra (t.ex. en gummimatta pd en 
vanlig golvmatta). Enbart en golv-
matta fdr anvcndas per position.

Hdllare fur lastnct (i furekom-
mande fall)

Det finns 4 fcsten i bagageutrym-
met dcr du kan fcsta ett lastnct 
som hdller furemdl pd plats. Eller sd 
kan du vika lastnctet pd hclften och 
fcsta det uppdt genom att anvcnda 
ytterligare 2 fcsten pd vardera sida.

Om det behuvs rekommenderar Kia 
att du kontaktar en godkcnd Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Viktigt
Var fursiktig ncr du transporterar 
skrymmande eller otympliga fure-
mdl i bagageutrymmet fur att fur-
hindra skador pd lasten eller bilen.

Varning
Undvik skador pd ugonen. Dra ALD-
RIG i bagagenctet, hdll ALLTID 
ansiktet och uvriga kroppsdelar 
borta frdn lastnctets returbana. 
ANVCND INTE ncr fcstremmarna 
uppvisar synliga tecken pd slitage 
eller skada.

Insynsskydd (i furekommande fall)

Anvcnd insynsskyddet fur att dulja 
furemdl som ligger i bagaget.

Observera
Lcgg inte ndgot pd insynsskyddet 
ncr det inte anvcnds dd det kan 
skadas eller bujas.

OMQ4040462
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Varning
Lcgg inget pd insynsskyddet. 
Dessa furemdl kan kastas runt i 
bilen och utgur en skaderisk fur 
passagerarna vid en olycka eller 
inbromsning.
Ldt aldrig ndgon dka i bagageut-
rymmet. Det cr enbart gjort fur 
bagage.
Tcnk pd bilens viktfurdelning och 
placera lasten sd ldngt fram som 
mujligt.

Sd hcr anvcnder du insynsskyddet

1. Dra ut insynsskyddet mot bakre 
delen av fordonet med handtaget 
(1).

2. Sctt i stiftet i skenan (2).

Observera
Dra ut insynsskyddet med handta-
get i mitten fur att furhindra att 
stiftet lossnar ur skenan.

Ncr insynsskyddet inte anvcnds:
1. Dra insynsskyddet bakdt och 

uppdt fur att lossa det frdn ske-
norna.

2. Insynsskyddet kommer automa-
tiskt att rulla tillbaka.

Observera
Insynsskyddet kanske inte glider 
tillbaka automatiskt om det inte cr 
helt utdraget. Dra ut det helt och 
slcpp sedan tillbaka det.

Sd hcr tar du bort insynsskyddet
1. Skjut styrstiftet i riktningen som 

visas pd nedanstdende bild.

2. Dra ut insynsskyddet medan du 
trycker pd spaken.

3. Uppna bagagebrickan och furvara 
insynsskyddet i bagaget.

OMQ4PH040503R
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Sd hcr tar du bort insynsskyddet 
ifrdn bagaget
1. Dra upp skcrmskyddet.

2. Skjut styrstiftet i riktningen som 
visas pd nedanstdende bild.

3. Dra ut insynsskyddet medan du 
trycker pd spaken.

Bagagebricka

Du kan placera fursta hjclpen, var-
ningstriangel, verktyg m.m. i furva-
ringsfacket fur att dessa ska vara 
lctta att komma dt.

1. Ta tag i handtaget vid uverst pd 
luckan och lyft.

2. Fcll ner den nedre delen av baga-
gekonsollen framdt

3. Lyft upp bagagerumsbrickan 
framdt (bagagerumsbrickan)

OMQ4040477L
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Bagagebricka (i furekommande fall)

Du kan placera fursta hjclpen, var-
ningstriangel (frcmre facket), verk-
tyg m.m. i lddan fur att de ska vara 
lctta att komma dt.

Mittfack

Frcmre fack

Ta tag i handtaget vid uverst pd 
luckan och lyft.

Bagagerummets sidofack (i fure-
kommande fall)

Bagagerummets sidofack kan 
anvcndas fur att furvara smd fure-
mdl.

Dra handtaget uppdt och lyft 
luckan fur att uppna den.

OMQ4040482L
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Exteriur utrustning

Takrccke (i furekommande fall)

Om bilen cr utrustad med takreling 
kan du lasta pd taket.

Lastbdgar och monteringsfcsten 
kan kupas hos ncrmaste Kia-dter-
furscljare/servicepartner eller 
annan vclsorterad butik.

Observera
Lastbdgarna (i furekommande 
fall) mdste monteras pd rctt plats 
innan du lastar.
Om bilen cr utrustad med soltak 
ska takrccket monteras sd att det 
inte pdverkar soltakets funktion.
Ncr takrccket inte anvcnds fur 
last kan lastbdgarna behuva pla-
ceras om i det fall vindljudet blir 
fur starkt.

Viktigt
Ncr takrccket anvcnds fur last cr 
det viktigt att se till att lasten inte 
skadar taket.
Se till att lasten ryms inom takets 
bredd och lcngd ncr du anvcnder 
takrccket.
Anvcnd inte soltaket ncr du har 
last pd takrccket. (i furekom-
mande fall)

Varning
Fuljande specifikationer anger 
maximal vikt fur last pd takrccket. 
Furdela lasten sd jcmnt som muj-
ligt pd lastbdgarna (i furekom-
mande fall) och takrelingen och 
surra fast lasten ordentligt.

Last uver angiven maxvikt kan 
skada bilen.
Bilens tyngdpunkt blir hugre med 
last pd takrccket. Undvik hcftiga 
starter och inbromsningar, sncv 
kurvtagning, plutsliga undanma-
nuvrar och hug fart. I annat fall 
finns risk fur att furlora kontrollen 
uver bilen med voltning eller 
annan incident som fuljd.

OMQ4AH040093
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Infotainment-system

Kur sakta och var fursiktig i kur-
vorna ncr du har last pd tak-
rccket. Hdrd vind eller vinddrag 
som orsakas av passerande for-
don kan riskera att lyfta lasten pd 
takrccket. Det gcller i synnerhet 
om du transporterar stora, platta 
furemdl som t.ex. skivmaterial 
eller madrasser. Furemdlen kan 
lossna frdn takrccket och orsakar 
skador pd bilen eller omgivningen.
Kontrollera dcrfur bdde innan du 
startar bilen och under fcrd att 
furemdlen pd taket cr sckert 
fastsurrade.

Infotainment-system

Ljudanlcggning

Observera
Om du installerar en HID-strdlkas-
tare frdn reservdelsmarknaden, kan 
fordonets ljud- och elektroniska 
anlcggning fd problem att fungera.

* Om ditt fordon cr utrustat med ett 
infotainmentsystem, hcnvisas du 
till en separat levererad manual 
fur detaljerad information.

Antenn

Typ A

OMQ4AH040094
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Typ B

1. Hajfeneantenn (Typ A, i furekom-
mande fall)
Hajfeneantennen tar emot uver-
furda data. (till exempel: GPS)

2.Mastantenn (Typ B, i furekom-
mande fall)
Ditt fordon anvcnder en mastan-
tenn fur att ta emot bdde AM- 
och FM-signaler.

Observera
Undvik att anvcnda metallbelcgg-
ning sdsom Ni, Cd osv. Dessa kan 
furscmra mottagandet av AM- 
och FM-scndningssignaler.

USB-port

Du kan anvcnda en USB-port om du 
vill koppla in en USB.

Viktigt
Beroende pd storleken, lcngden eller 
formen pd USB-minnet kan USB-
enheten skadas eller deformeras 
om locket stcngs, eller sd kanske 
inte locket kan uppnas igen om 
enheten sitter fast.
Om USB-minnet sitter fast kan det 
orsaka skador pd enheten om man 
uppnar locket vdldsamt.
Om USB-minnet inte fdr plats, ska 
locket inte stcngas och ett annat 
USB-minne med andra specifikatio-
ner ska istcllet anvcndas.

OMQ4AH050329

OMQ4040096
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Sd hcr fungerar radion i bilen

FM-mottagning

AM- och FM-radiosignaler scnds 
frdn radiomaster som finns utplace-
rade pd orten. De tas emot av radio-
antennen pd din bil. Den hcr signalen 
behandlas sedan av radion och hurs i 
bilens hugtalare.

I vissa fall cr signalen till bilen dock 
inte stark och sturningsfri.

Detta kan bero pd faktorer som 
avstdndet till radiostationen, ncrhet 
av andra radiostationer eller bygg-
nader, broar eller andra stora hinder 
i omrddet som furscmrar signalen.

AM-mottagning

AM-scndningar kan tas emot uver 
ett lcngre avstdnd cn FM-scnd-
ningar. Det beror pd att AM-radio-
signaler scnds med en lcgre 
frekvens. Dessa ldngdistans, ldg-
frekventa radiovdgor fuljer jordklo-
tets kurvatur istcllet fur att skickas 
rakt. Dessutom bujs de kring hinder 
vilket resulterar i att signaltcck-
ningen blir bcttre.

ODEEV068216NR

ODEEV068217NR
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FM-radiostation

FM-scndningar uverfurs vid huga 
frekvenser och bujs inte av sd att de 
fuljer jordens yta. Det leder till att 
FM-scndningar ofta fdr en svag sig-
nal redan inom ett kort avstdnd frdn 
scndaren. FM-signaler pdverkas 
ocksd i sturre utstrcckning av bygg-
nader, berg och andra hinder. Det 
kan leda till ounskade eller otrevliga 
lyssningsfurhdllanden som kan upp-
fattas som problem med radion.

Fuljande furhdllanden cr normala 
och innebcr inte att det cr fel pd 
radion:

Svagare ljud - Ncr bilen rur sig 
bort frdn radioscndaren blir sig-
nalen svagare och dcrmed cven 
ljudet. Vclj i sd fall en starkare 
frekvens.

Svaj/brus - Svaga FM-signaler 
eller stora furemdl mellan scnda-
ren och din radio kan stura signa-
len och orsaka svaj eller brus. Om 
du minskar diskanten kan effek-
ten minska tills sturningarna upp-
hur.
Stationsbyte - Ncr en FM-signal 
blir svagare kan en starkare signal 
pd en ncrliggande frekvens huras 
istcllet. Det beror pd att radion cr 
konstruerad fur att leta efter den 
bcsta signalen. Om det hcr intrcf-
far vcljer du en annan station med 
en starkare signal.

ODEEV068219NR

OSK3048403NR
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Flervcgsavbestcllning - Radiosig-
naler som mottas frdn flera hdll 
kan orsaka sturning eller flimmer. 
Detta kan orsakas av en direkt 
och reflekterad signal frdn 
samma station, eller av signaler 
frdn tvd stationer med ncra frek-
venser. Om detta intrcffar kan du 
vclja en annan station tills furhdl-
landena har cndrats.

Anvcnda en mobiltelefon eller tvd-
vcgsradio

Ncr en mobiltelefon anvcnds i en bil 
kan det ibland skapas sturningar i 
ljudsystemet. Det betyder inte att 
det cr fel pd ljudsystemet. Fursuk i 
sddana fall att anvcnda mobila 
enheter sd ldngt ifrdn ljudutrust-
ningen som mujligt.

Viktigt
Ncr du anvcnder dig av ett kommu-
nikationssystem som en mobiltele-
fon eller en radioinstcllning inuti 
fordonet mdste en extern antenn 
installeras. Ncr en mobiltelefon eller 
radioinstcllning anvcnds endast med 
en intern antenn sd kan det stura 
bilens elsystem och pdverka scker 
drift av fordonet.

Varning
Anvcndning av mobiltelefon
Anvcnd inte en mobiltelefon ncr du 
kur. Stanna pd en scker plats fur att 
anvcnda en mobiltelefon.
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Tips fur kurning

Kontrollera att avgassystemet 
inte lccker.

Avgassystemet bur kontrolleras ncr 
bilen cr upphissad fur oljebyte eller 
av annan anledning.

Om du hur ndgon furcndring av lju-
det frdn avgasruret eller om du kur 
uver ndgot som trcffar bilens 
undersida bur kontakta en professi-
onell verkstad fur kontroll av avgas-
systemet sd snart som mujligt. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

Varning
Avgaser frdn brcnslemotor
Andas inte in avgaser eller ldt 
motorn vara igdng i ett slutet 
utrymme under lcngre tid. Avgaser 
innehdller koloxid, en fcrglus och 
luktlus gas som kan orsaka med-
vetslushet och kvcvningsdud.

Fure kurning

Du bur undersuka bilen och dess 
omgivning innan du sctter dig i den. 
Ncr du har kommit in i billen ska du 
kontrollera ett antal saker fure kur-
ning.

Utanfur bilen
Kontrollera att alla funster, ytter-
speglar och lampor cr rena.
Kontrollera dcckens skick.
Leta efter tecken pd lcckage 
under bilen.
Kontrollera att det inte finns hin-
der bakom dig om du tcnker 
backa.

Kontrollera alltid

Vctskenivder, t.ex. motorolja, kylar-
vctska, bromsvctska och spolarvct-
ska ska kontrolleras regelbundet vid 
rctt tidpunkt som gcller fur respek-
tive vctska. Mer information finns i 
"Underhdll" pd sid 7-5.

Varning
Ouppmcrksam kurning
Ha alltid uppmcrksamheten riktad 
pd vcgen ncr du kur. Furarens frcm-
sta ansvar cr att framfura bilen 
sckert och enligt gcllande lagstift-
ning. Handhdllna enheter eller annan 
utrustning eller fordonssystem som 
kan vara distraherande fdr inte 
anvcndas under kurning.
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Fure kurning

Innan du startar motorn
Stcng och lds alla durrar.
Stcll in sctet sd att alla reglage cr 
lctta att nd.
Spcnn fast sckerhetsbcltet.
Stcll in inre och yttre backspeglar.
Kontrollera att alla lampor funge-
rar.
Kontrollera alla mctare.
Kontrollera att alla varningslam-
por lyser ncr du stcller ENGINE 
START/STOP-knappen (motor 
start/stopp) pd ON.
Slcpp parkeringsbromsen och 
kontrollera att bromsvarnings-
lampan inte lyser.

Se till att du cr vcl furtrogen med 
bilen och dess utrustning sd att du 
kan hantera den pd ett sckert sctt.

Varning
Om du behuver parkera eller stanna 
fordonet med motorn pd tomgdng 
ska du tcnka pd att inte gasa. Det 
kan uverhetta motorn eller avgas-
systemet och innebcra en brandrisk.

Varning
Kontrollera omgivningen
Kontrollera alltid att det cr fritt runt 
bilen, och var scrskilt noga med att 
uppmcrksamma barn, innan du stcl-
ler vcxelvcljaren pd D (kur) eller R 
(back).

Varning
Lusa furemdl
Se till att furemdl cr sckrade i bilen. 
Vid en hcftig inbromsning eller 
undanmanuver kan lust liggande 
furemdl i bilen falla ned pd golvet 
och eventuellt hindra manuvre-
ringen av pedalerna.

Varning
Kura pdverkad
Kur inte ncr du cr pdverkad av alko-
hol, droger eller andra berusande 
cmnen. Alkohol och bilkurning hur 
inte ihop. Cven en liten mcngd alko-
hol pdverkar reaktionsfurmdga, 
observationsfurmdga och omdume.
Droger eller andra berusande 
cmnen kan ha samma eller allvarli-
gare pdverkan pd bilkurning som att 
kura berusad.

Varning
Lcmpliga skor
Anvcnd alltid lcmpliga skor ncr du 
kur. Olcmpliga skor (hugklackat, 
pjcxor, sandaler m.m.) kan fursvdra 
anvcndningen av broms- och gas-
pedaler.
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Tcndningsldsets lcgen (i fure-
kommande fall)

Bilen cr utrustad med fyra olika 
tcndningslcgen.

Belyst tcndningslds (i furekom-
mande fall)

Tcndningsldset tcnds fur din 
bekvcmlighet ncr en framdurr upp-
nas furutom ncr tcndningsldset stdr 
pd lcget ON.

Lampan slccks direkt ncr tcndnings-
ldset slds pd. Den slccks ocksd ca 30 
sekunder efter att durren stcngs.

Tcndningsldsets lcge

Bilen cr utrustad med fyra olika 
tcndningslcgen.

LDS (1)

Startnyckeln kan endast tas ur i 
LOCK-lcget.

ACC (tillbehur) (2)

Elektronisk utrustning gdr att 
anvcnda. Om det tar emot ncr du 
ska vrida tcndningsldset till ACC-
lcget ska du vrida nyckeln samtidigt 
som du vrider ratten dt huger eller 
vcnster fur att minska motstdndet.

ON (PD) (3)

Varningslamporna gdr att kontroll-
era innan du startar motorn. Det hcr 
cr det normala kurlcget efter att du 
har startat motorn.

Lcmna inte tcndningen pdslagen om 
inte motorn gdr. Batteriet kan bli 
urladdat.

OMQ4050264L
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START (4)

Vrid startnyckeln till START fur att 
starta motorn. Startmotorn gdr tills 
du slcpper nyckeln, som stannar i 
ON-lcget. Bromsvarningslampan 
kan kontrolleras i det hcr lcget.

Varning
Tcndningslds
Vrid aldrig tcndningsnyckeln till 
LOCK- eller ACC-lcget medan du kur. 
Styr- och bromsservon kan upphura 
att fungera och du kan dcrmed rdka 
ut fur en olycka.

Observera
Om du ldter tcndningsldset std i 
lcget ACC eller ON under en lcngre 
tid kan batteriet laddas ur.

Varning
Nyckelhdllare
Fcst inte smd pldnbucker, flera 
nycklar eller andra tunga tillbehur i 
nyckelringen som anvcnds fur att 
starta bilen. Detta kan leda till att 
furarens nyckel oavsiktligt cndrar 
tcndningslcget till ACC-lcge medan 
fordonet rur sig, vilket ukar olycks-
risken och stcnger av flera scker-
hetsfunktioner.

Varning
Lcmna bilen
Fur att undvika ovcntad eller plutslig 
fordonsrurelse ska du aldrig gd ur 
bilen om vcxeln inte cr spcrrad i 
lcget P (Parkering) och parkerings-
bromsen cr helt dtdragen. Innan du 
lcmnar furarsctet ska du kontrollera 
att vcxeln cr instclld pd P; dra dt 
parkeringsbromsen och stcnga av 
motorn.

Spcrrsystem fur startnyckeln (i 
furekommande fall)

Startnyckeln gdr inte att ta ur utan 
att vcxelvcljaren cr i lcget P.

Starta motorn

Varning
Anvcnd alltid lcmpliga skor ncr du 
kur. Olcmpliga skor (hugklackat, 
pjcxor m.m.) kan fursvdra 
anvcndningen av broms-, gaspe-
dal.
Starta inte bilen med gaspedalen 
nedtryckt. Bilen kan rulla ovcntat 
och furorsaka en olycka.
Vcnta tills varvtalet cr normalt. 
Bilen kan rulla ovcntat om du 
slcpper bromspedalen och varv-
talet cr hugt.
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Observera
Gaspedalsspcrr (i furekommande 
fall)
Om din bil har gaspedalsspcrr fur-
hindras du att oavsiktligt kura med 
full gas genom att det blir trugare 
att trycka ned gaspedalen ncr du 
ncrmar dig bottenlcget. Om du 
dcremot trycker ned gaspedalen till 
ungefcr 82 % kan du kura bilen med 
full gas och gaspedalen blir lcttare 
att trycka ned. Detta cr inget fel, 
utan en normal funktion.

Viktigt
Du kan ocksd starta motorn ncr 
vcxeln cr i N (frilcge), men fur 
sckerhets skull ska du endast starta 
motorn ncr vcxeln cr i P (parkering).

Starta en bensinmotor
1. Kontrollera att parkeringsbrom-

sen cr ansatt.
2. Se till att vcxeln har flyttats till P 

(parkering). Tryck ned bromspe-
dalen helt.

3. Vrid tcndningsnyckeln till START 
och hdll den dcr tills motorn star-
tat (maximalt 10 sekunder) och 
slcpp den sedan.
Starta utan att trycka ned gaspe-
dalen.

4. Kur ivcg utan att vcrma upp 
motorn. Varva inte upp motorn i 
burjan av kurningen. (Undvik hcf-
tiga accelerationer och inbroms-
ningar.)

Starta en dieselmotor

Ncr dieselmotorn cr kall mdste den 
furvcrmas innan den startas samt 
varmkuras en kort stund innan du 
burjar kura.
1. Kontrollera att parkeringsbrom-

sen cr ansatt.
2. Se till att vcxeln har flyttats till P 

(parkering). Tryck ned bromspe-
dalen helt.

3. Sld pd tcndningen (ON). Lampan 
fur gludning/furvcrmning tcnds.

Gludstiftsindikator

4. Ncr lampan slocknar, vrid nyckeln 
till START och hdll den dcr tills 
motorn startat (max 10 sekun-
der) dd slcpper du den.

Observera
Om motorn inte startar efter att 
furvcrmningen pd 10 sekunder cr 
klar vrider du startnyckeln till 
lcget LOCK under 10 sekunder fur 
att sedan vclja ON och furvcrma 
motorn igen.

W-60
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Starta och stanna en turbomotor
1. Varva inte upp motorn omedel-

bart efter att den startats.
En kall motor ska gd pd tomgdng i 
ndgra sekunder fur smurjning av 
turbon.

2. Kur motorn pd tomgdng ca 1 
minut innan du stcnger av den om 
du har kurt i huga hastigheter 
eller en ldng strccka.
Denna tomgdngstid ldter turbon 
svalna innan du stcnger av 
motorn.

Viktigt
Stcng inte av motorn direkt efter 
att den har belastats hdrt. Det kan 
orsaka allvarliga skador pd motorn 
och/eller turbon.

Viktigt
Om motorn stcngs av ncr bilen cr i 
rurelse ska du inte fursuka flytta 
vcxelvcljaren till P-lcget (parkering). 
Om trafik- och vcgfurhdllanden til-
ldter det kan du vcxla till N (Frilcge) 
medan bilen fortfarande rur sig, och 
sedan vrida tcndningsnyckeln till 
lcget START i ett fursuk att starta 
om motorn.

Viktigt
Ldt aldrig startmotorn gd i mer cn 
10 sekunder. Om du fdr motor-
stopp eller om motorn inte star-
tar, vcnta 5 - 10 sekunder innan 
du gur ett nytt startfursuk. Om 
startmotorn uverbelastas kan den 
skadas.
Vrid inte tcndningsnyckeln till 
START-lcget ncr motorn cr igdng. 
Det kan skada startmotorn.
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ENGINE START/STOP-knapp 
(motor start/stopp) (i furekom-
mande fall)

Belyst ENGINE START/STOP-knapp 
(motor start/stopp) (i furekom-
mande fall)

Den slccks efter ca 30 sekunder 
efter att durren stcngs. Den kom-
mer ocksd att slockna direkt ncr 
inbrottslarmet cr pd.

ENGINE START/STOP-knappens 
(motor start/stopp) lcge

Bilen cr utrustad med fyra olika 
tcndningslcgen.

AV

Tryck pd ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen ncr 
vcxeln cr i lcget P (parkering) fur att 
stcnga av motorn. Om du trycker pd 
ENGINE START/STOP (motor start/
stopp)-knappen utan vcxeln i lcget 
P (parkering) gdr det inte att vclja 
OFF fur ENGINE START/STOP-knap-
pen utan endast ACC.

Bil med rattlds
Rattldset aktiveras ncr ENGINE 
START/STOP (motor start/stopp)-
knappen cr i lcget OFF fur att fur-
hindra stuld av bilen.
Det ldses ncr durren uppnas.
Om ratten inte cr ldst hurs ett var-
ningsljud ncr du uppnar durren. Gur 
om proceduren fur att aktivera 
rattldset. Om problemet inte cr lust, 
ldt en professionell verkstad kont-
rollera systemet. Kia rekommende-
rar att du besuker en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.
Dessutom, om du trycker ENGINE 
START/STOP (motor start/stopp)-
knappen till OFF efter att furardur-
ren uppnats, ldses inte ratten och en 
varningssignal ljuder. Stcng i sd fall 
durren. Dd ldses rattldset och var-
ningsljudet upphur.

OMQ4050016
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ENGINE START/STOP-knapp (motor start/stopp)

Observera
Om rattldset inte ldses upp fungerar 
inte ENGINE START/STOPP (motor 
start/stopp)-knappen. Tryck dd pd 
START-/STOP-knappen. samtidigt 
som du vrider ratten lite dt huger/
vcnster.

Observera
Motorn kan bara stcngas av ncr 
bilen stdr stilla.

Viktigt
Om det uppstdr en nudsituation och 
bilen cr i rurelse cr det mujligt att 
stcnga av motorn och vclja ACC-
lcget genom att trycka pd ENGINE 
START/STOP (motor start/stopp)-
knapp i mer cn 2 sekunder eller 3 
gdnger inom 3 sekunder.
Om fordonet fortfarande cr i 
rurelse, fur att starta om fordonet:

Tryck pd knappen ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knap-
pen ncr fordonets hastighet cr 5 
km/h (3 mph) eller mer.

ACC (tillbehur)

Tryck START-/STOPP-knappen frdn 
OFF-lcget. Trampa inte pd broms-
pedalen.

Rattldset ldses upp och vissa elek-
triska funktioner kan anvcndas, t ex 
radion.

Om ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen cr i ACC-lcget 
i mer cn 1 timme stcngs tcndningen 
av (OFF) automatiskt fur att furhin-
dra att batteriet laddas ur.

ON (pd)

Tryck pd ENGINE START-/STOP-
knappen ncr den cr i ACC-lcget. 
Trampa inte pd bromsen.

Varningslamporna gdr att kontroll-
era innan du startar motorn. Ha inte 
ENGINE START/STOP (motor start/
stopp)-knappen pdslagen (ON) 
under en lcngre tid. Batteriet kan 
laddas ur om motorn inte cr igdng.

OMQ4050294L
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Observera
Om du ldter ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp-knappen) std i 
lcget ACC eller ON under en lcngre 
tid laddas batteriet ur.

START/KUR

Tryck ned bromspedalen ncr du ska 
starta bilen och tryck sedan pd 
ENGINE START/STOP (motor start/
stopp)-knapp med vcxeln P (parke-
ring) eller N (frilcge). Ur sckerhets-
synpunkt ska du starta motorn med 
vcxeln i P.

Observera
Om du trycker pd ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knappen 
utan att ha tryckt ned bromsen 
startar inte motorn och motorns 
start-/stoppknapp cndras enligt 
fuljande:
OFF → ACC → ON → OFF eller ACC

Varning
Tryck aldrig pd ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knap-
pen medan bilen cr i rurelse. Styr- 
och bromsservon kan upphura att 
fungera och du kan dcrmed rdka 
ut fur en olycka.

Innan du lcmnar furarsctet ska du 
kontrollera att vcxeln cr instclld 
pd P; dra dt parkeringsbromsen 
och stcnga av motorn. Bilen kan 
ovcntat burja rulla om du inte ful-
jer dessa anvisningar.
Strcck aldrig en hand/arm genom 
ratten fur att trycka pd START-
knappen eller ndgot annat reglage 
ncr bilen cr i rurelse. Handen/
armen kan pdverka styrningen, sd 
att du orsakar en olycka.
Ldt inga furemdl ligga lusa pd gol-
vet framfur furarsctet, de kan t 
ex glida in under bromspedalen, sd 
att den inte kan trampas ner.

ENGINE START/STOP-knappens 
(motor start/stopp) spcrrsystem (i 
furekommande fall)

ENGINE START/STOP-knappens 
(motor start/stopp) kommer inte 
att gd in i lcget AV om inte vcxeln cr 
P (parkering) cr aktiverad.

Starta motorn

Varning
Anvcnd alltid lcmpliga skor ncr du 
kur. Olcmpliga skor (hugklackat, 
pjcxor m.m.) kan fursvdra 
anvcndningen av bromsen, gasen.
Starta inte bilen med gaspedalen 
nedtryckt. Bilen kan rulla ovcntat 
och furorsaka en olycka.
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Vcnta tills varvtalet cr normalt. 
Bilen kan rulla ovcntat om du 
slcpper bromspedalen och varv-
talet cr hugt.

Observera
Gaspedalsspcrr (i furekommande 
fall)
Om din bil har gaspedalsspcrr fur-
hindras du att oavsiktligt kura med 
full gas genom att det blir trugare 
att trycka ned gaspedalen ncr du 
ncrmar dig bottenlcget. Om du 
dcremot trycker ned gaspedalen till 
ungefcr 82 % kan du kura bilen med 
full gas och gaspedalen blir lcttare 
att trycka ned. Detta cr inget fel, 
utan en normal funktion.

Starta motorn med smartnyckel

Ncr fordonsdurrarna uppnas eller 
ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) trycks in kom-
mer bilen att suka efter smartnyck-
eln.

Om smartnyckeln inte hittas i bilen 
visas meddelandet Ingen smart-
nyckel i bilen  pd instrumentpane-
len och pd LCD-skcrmen, samt att 
lampan  lyser. Om alla durrar 
cr stcngda ljuder en signal i 5 sek-
under. Indikatorn eller varningen 
stcngs av ncr bilen kurs. Ha alltid din 
smartnyckel med dig.

Varning
Motorn kan bara startas om rctt 
smartnyckel finns i bilen. Ldt aldrig 
barn eller personer som inte cr 
bekanta med bilen rura ENGINE 
START/STOP (motor start/stopp)-
knappen eller din smartnyckel. Om 
du trycker pd knappen ENGINE 
START/STOP medan smartnyckeln 
cr inuti bilen kan det leda att 
motorn startas oavsiktligt och / eller 
att bilen rur sig oavsiktligt.

Viktigt
Om motorn stannar ncr bilen cr i 
rurelse, fur inte vcxeln till P-lcget, 
vcxellddan kan skadas. Om 
omstcndigheterna tilldter det kan 
du vclja N-lcget ncr bilen cr i rurelse 
och trycka pd ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen fur 
att fursuka att starta motorn igen.

Observera
Om batteriet cr svagt eller om 
smartnyckeln inte fungerar 
ordentligt kan du starta motorn 
genom att trycka pd ENGINE 
START/STOP (motor start/
stopp)-knappen med smartnyck-
eln.
Om du trycker pd motorns ENG-
INE START/STOP-knapp med 
smartnyckel ska den kontakta 
knappen i rctt vinkel.
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Om bromsljusets sckring har lust 
ut kan du inte starta motorn pd 
vanligt sctt.
Byt till en ny sckring. Om du inte 
kan byta till en hel sckring, kan du 
starta motorn genom att hdlla in 
START-knappen i 10 sekunder ncr 
tcndningen cr i ACC-lcget. Motorn 
kan startas utan att trycka ned 
bromspedalen. Av sckerhetsskcl 
bur du alltid trycka ned bromspe-
dalen innan du startar motorn.

Viktigt
Tryck inte pd ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knap-
pen i mer cn 10 sekunder utom i 
det fall dd bromsljusets sckring 
har lust ut.
Vrid inte tcndningsnyckeln till 
START-lcget ncr motorn cr igdng. 
Det kan skada startmotorn.

Viktigt
Du kan ocksd starta motorn ncr 
vcxeln cr i N (frilcge), men fur 
sckerhets skull ska du endast starta 
motorn ncr vcxeln cr i P (parkering).

Starta en bensinmotor
1. Bcr smartnyckeln pd dig eller 

lcmna den i bilen.
2. Kontrollera att parkeringsbrom-

sen cr ordentligt dtdragen.
3. Se till att vcxeln har flyttats till P 

(parkering). Tryck ned bromspe-
dalen helt.

4. Tryck pd ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knapp.
Starta utan att trycka ned gaspe-
dalen.

5. Kur ivcg utan att vcrma upp 
motorn. Varva inte upp motorn i 
burjan av kurningen. (Undvik hcf-
tiga accelerationer och inbroms-
ningar.)

Starta en dieselmotor

Ncr dieselmotorn cr kall mdste den 
furvcrmas innan den startas samt 
varmkuras en kort stund innan du 
burjar kura.
1. Kontrollera att parkeringsbrom-

sen cr ansatt.
2. Se till att vcxeln har flyttats till P 

(parkering). Tryck ned bromspe-
dalen helt.

OMQ4050018L
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ENGINE START/STOP-knapp (motor start/stopp)

Gludstiftsindikator

3. Trampa pd bromsen och tryck pd 
ENGINE START/STOP-knappen.

4. Hdll foten kvar pd bromsen tills 
lampan fur gludning/furvcrmning 
slocknat (ca 5 sekunder)

5.Motorn startar ncr lampan slock-
nar.

Viktigt
Det rekommenderas att man 
vcntar pd att dieselmotorn ska 
vcrma upp medan fordonet stdr i 
tomgdng pd vintern.
Rekommenderas att anvcnda die-
selbrcnsle i huga bergspartier, 
eller i lcnder du besuker pd vin-
tern.

Observera
Om du trycker pd ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knappen 
en gdng till under tiden motorn vcr-
mer upp kan motorn eventuellt 
startas.

Starta och stanna en turbomotor
1. Varva inte upp motorn omedel-

bart efter att den startats.
En kall motor ska gd pd tomgdng i 
ndgra sekunder fur smurjning av 
turbon.

2. Kur motorn pd tomgdng ca 1 
minut innan du stcnger av den om 
du har kurt i huga hastigheter 
eller en ldng strccka.
Denna tomgdngstid ldter turbon 
svalna innan du stcnger av 
motorn.

Viktigt
Stcng inte av motorn direkt efter 
att den har belastats hdrt. Det kan 
orsaka allvarliga skador pd motorn 
och/eller turbon.

W-60
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Automatisk vcxelldda (vcx-
elspak) (i furekommande fall)

Tryck ned bromspedalen och 
spcrrknappen ncr du vcxlar.

 Tryck pd uppldsningsknappen 
ncr du vcxlar.

 Vcxelvcljaren kan anvcndas 
fritt.

Anvcnda automatisk vcxelldda

Den automatiska vcxellddan har sex 
eller dtta vcxlar framdt och en 
backvcxel. De enskilda hastighe-
terna vcljs automatiskt beroende pd 
balansen mellan brcnsleekonomin 
och effekten.

Observera
Fursta vcxlingarna pd en ny bil kan 
bli ryckiga, om batteriet varit bort-
kopplat. Det cr normalt, vcxlingarna 
kommer att justeras efter ndgra 
vcxlingscykler av kontrollenheterna 
fur motorn (PCM) respektive vcx-
ellddan (TCM).

Fur att kura mjukt ska du trycka ned 
bromspedalen ncr du vcxlar frdn N 
till en framdt- eller bakdtvcxel.

Varning
Automatisk vcxelldda

Innan du ska kura eller backa, 
kontrollera ALLTID att det cr fritt 
runt bilen och var scrskilt noga 
om det finns barn i ncrheten.
Innan du lcmnar furarsctet ska du 
kontrollera att vcxelvcljaren stdr 
pd P; dcrefter kan du dra dt par-
keringsbromsen och stcnga av 
motorn. Bilen kan furflytta sig 
bdde ovcntat och plutsligt om du 
inte vidtar dessa fursiktighets-
mdtt i ncmnd ordning.
Undvik kraftig motorbromsning 
pd halt vcglag.
Bilen kan fd sladd och furorsaka 
en olycka.

OMQ4050021
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Viktigt
Fur att undvika skador pd vcxelld-
dan, gasa inte om bilen bromsas.
Om du mdste stanna i en backe, 
hdll inte bilen stilla med gasen. 
Anvcnd bromspedalen eller par-
keringsbromsen.
Motorn ska gd pd tomgdng ncr du 
lcgger i kurlcget (D) eller backen 
(R).

Vcxlingsintervaller

Indikatorn pd instrumentpanelen 
visar vcxelvcljarens lcge ncr tcnd-
ningsldset eller ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen cr i 
ON-lcget.

P (parkering)

Bilen ska std stilla ncr du fur vcxel-
vcljaren till P-lcget. I det hcr lcget 
ldses vcxellddan och furhindrar att 
framhjulen roterar.

Varning
Om du fur vcxelvcljaren till P-
lcget ncr bilen i rurelse bromsas 
bilen tvcrt eftersom framhjulen 
ldses och vcxellddan kan skadas.

Anvcnd inte P (parkering)-lcget i 
stcllet fur parkeringsbromsen. 
Kontrollera att vcxelvcljaren cr i 
P-lcget (parkering) och dra dt 
parkeringsbromsen.
Lcmna aldrig ett barn ouvervakat 
i bilen.

Viktigt
Vcxellddan skadas om du vcxlar till P 
(parkering) medan bilen cr i rurelse.

R (backen)

Anvcnd denna vcxel ncr du vill backa 
bilen.

Viktigt
Stanna alltid helt innan du lcgger i R 
(back). Du kan skada vcxellddan om 
du lcgger i R ncr bilen cr i rurelse, 
utom i den situation som beskrivs i 
" Gunga  loss bilen" pd sid 5-260.

N (frilcge)

Hjulen och vcxellddan cr inte aktiva. 
Bilen kan rulla cven i den minsta lut-
ning om inte parkeringsbromsen 
eller fotbromsen anvcnds.
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Varning
Kur inte med vcxelvcljaren i N (fri-
lcge).
Motorbromsen fungerar inte och 
det cr en olycksrisk.

Viktigt
Parkera alltid bilen i P -lcget och 
lcgg i parkeringsbromsen. Om du 
lcmnar bilen med vcxellddan i N -
lcget (frilcge) kan den komma i 
rullning och orsaka en olycka.
Den elektroniska bromsen kan 
inte avaktiveras ncr tcndningen 
har stcngts av.
Om tcndningen har stcllts pd 
lcget OFF  (Av) aktiveras den 
elektroniska parkeringsbromsen 
automatiskt i bilar med EPB (elek-
tronisk parkeringsbroms) och ncr 
AUTO HOLD-funktionen anvcnds 
under kurning. AUTO HOLD-funk-
tionen mdste dcrfur stcngas av 
innan tcndningen stcngs av.

D (kurlcge)

D - Normalt lcge fur kurning. Vcx-
ellddan vcljer automatiskt den mest 
lcmpliga ordningsfuljden av de sex 
eller dtta vcxlarna, d.v.s. den som 
ger bcst brcnsleekonomi och moto-
reffekt.

Fur att fd mer kraft vid omkurningar 
eller i uppfursbackar ska du trycka 
ner gaspedalen och vcxellddan vcx-
lar ned ett steg.

Observera
Bilen ska std stilla ncr du fur vcljars-
paken till D-lcget.

Manuellt lcge

Oavsett om bilen cr stillastdende 
eller i rurelse kan du vclja det manu-
ella lcget genom att flytta vcx-
elspaken frdn lcge D (kur) till det 
manuella spdret. Fur tillbaka vcx-
elspaken till huvudporten fur att 
dtergd till lcget D (kur).

I det manuella lcget kan du vcxla 
snabbt genom att flytta vcxelvclja-
ren framdt eller bakdt. I det manu-
ella lcget kan du vcxla med 
gaspedalen nedtryckt, till skillnad 
frdn en manuell vcxelldda.

OMQ4050268L
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Uppdt (+): Skjut vcxelvcljaren 
framdt fur att vcxla upp till ncsta 
hugre vcxel.
Neddt (-): Dra vcxelvcljaren bakdt 
fur att vcxla ner till ncsta lcgre 
vcxel.

Observera
Furaren mdste vcxla upp ncr var-
vrcknarndlen ncrmar sig den ruda 
zonen.
Endast de sex eller dtta fram-
dtvcxlarna kan vcljas. Fur att 
backa eller parkera bilen mdste 
vcxelvcljaren furas till R (back) 
resp. P (parkering).
Nedvcxling sker automatiskt ncr 
bilen saktar ned. Ncr bilen stannar 
lcggs 1:an i automatiskt.
Vcxlingar sker automatiskt om 
varvrcknarvisaren riskerar att 
komma in i den ruda zonen.
Av prestanda- och sckerhetsskcl 
genomfur inte systemet vissa 
vcxlingar ncr vcxelvcljaren 
anvcnds.
Vid kurning pd halt underlag ska 
du trycka vcxelvcljaren framdt till 
lcget + (upp). Med 2:ans vcxel blir 
det mjukare starter pd halt 
underlag. Dra vcxelvcljaren bakdt, 
om du vill lcgga i 1:an.

Rattpaddlar (i furekommande fall)

Du kan anvcnda rattpaddlarna ncr 
vcxelvcljaren cr i D-lcget eller det 
manuella lcget.

Med vcxelvcljaren i D-lcget

Det gdr att anvcnda rattpaddel-
funktionen ncr bilens hastighet 
uverstiger 10 km/h.

Dra i [+]- eller [-]-paddeln en gdng 
fur att vcxla upp respektive ned en 
vcxel och vcxla frdn automatiskt till 
manuellt lcge.

Gur ndgot av fuljande fur att byta 
tillbaka till automatiskt vcxellcge 
frdn manuellt vcxellcge:

Om du drar [+] rattpaddeln mer 
cn 1 sekund
Flytta vcxelspaken frdn D (kur) till 
det manuella spdret och tillbaka 
till D igen

OMQ4050042
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Det manuella vcxellcget byter ocksd 
tillbaka till automatiskt vcxellcge i 
ndgon av fuljande situationer:

Ncr gaspedalen cr fursiktigt ned-
tryckt i mer cn 6 sekunder under 
kurning
Ncr fordonet stannar

Med vcxelvcljaren i manuellt lcge

Dra i [+]- eller [-]-paddeln fur att 
vcxla upp eller ned en vcxel.

Observera
Om du drar i [+] och [-] samtidigt 
kan du inte byta vcxel.

Sckerhetsspcrr fur vcxling

Fur din sckerhet har den automa-
tiska vcxellddan en spcrr som gur 
att du mdste trampa pd bromsen 
ncr vcxelvcljaren ska furas frdn P-
lcget till backen (R).

Vcxla frdn P (parkering) till R (back):
1. Hdll bromspedalen nedtryckt.
2. Starta motorn eller vrid tcnd-

ningsldset till ON.
3. Flytta vcxelvcljaren.

Om du pumpar pd bromspedalen ncr 
vcxellddan cr i P-lcget kan du hura 
ett knattrande ljud frdn omrddet vid 
vcxelvcljaren. Det hcr cr normalt.

Varning
Tryck alltid ned bromspedalen helt 
och hdll den nedtryckt medan du 
vcxlar frdn P till ndgot annat lcge. 
Det furhindrar att bilen rullar oav-
siktligt och orsakar eventuell skada.

Koppla bort sckerhetsspcrren

Om du inte kan fura vcxelvcljaren 
frdn P-lcget ncr du trampar pd 
bromsen, hdll kvar foten pd brom-
sen och gur sd hcr:
1. Stcll intcndningsldset eller ENG-

INE START/STOP (motor start/
stopp)-knappen i lcget LOCK/OFF 
(lds/av).

2. Dra dt parkeringsbromsen.
3. Ta fursiktigt bort locket (1) som 

tccker sckerhetsspcrren.
4. Stoppa in ett verktyg (t.ex. en 

skruvmejsel) i dtkomsthdlet och 
tryck ned verktyget.

5. Flytta vcxelvcljaren.
6. Ta bort verktyget frdn sckerhets-

spcrren och sctt tillbaka locket.

OMQ4050033L
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7. Systemet behuver kontrolleras av 
en auktoriserad verkstad. Kia 
rekommenderar en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

God kurteknik
Motorn ska gd pd tomgdng ncr du 
fur vcxelvcljaren frdn P eller N till 
R eller D.
Flytta aldrig vcxelvcljaren till P 
(parkering) ncr bilen rullar.
Var noga med att bilen stdr helt 
stilla innan du fursuker lcgga i R 
(backen) eller D (kur).
Lcgg aldrig i neutrallcget fur att 
t.ex. rulla i en nedfursbacke. Det 
kan vara mycket farligt. Ha alltid 
en vcxel i ncr du kur.
Hdll inte bromspedalen ned-
tryckt. Bromsarna kan uverhettas 
och furlora bromseffekt. Ncr du 
kur nedfur ldnga och branta 
backar ska du istcllet sakta ned 
och anvcnda en lcgre vcxel. 
Motorbromsar du sd riskerar du 
inte att bromsarna uverhettas.
Sakta ned innan du lcgger i en 
lcgre vcxel. I annat fall kanske 
vcxeln inte lcggs i.
Anvcnd alltid parkeringsbromsen. 
Det rccker inte alltid med att fura 
vcxellddan till P-lcget (Park) fur 
att furhindra att bilen furflyttas.

Var mycket fursiktig ncr du kur pd 
halt underlag. Var extra fursiktig 
ncr du bromsar, accelererar eller 
vcxlar. En plutsligt fartfurcndring 
pd halt underlag kan medfura att 
du fdr sladd och du tappar 
kontrollen uver bilen.
Kur mjukt sd drar bilen mindre 
brcnsle.

Varning
Vid kurning i uppfursbackar eller 
nedfursbackar ska du alltid vcxla 
till D (Drive) fur kurning framdt 
eller till R (backvcxeln) fur kurning 
baklcnges och kontrollera vcxellc-
get pd instrumentbrcdan innan du 
kur ivcg. Kurning i motsatt rikt-
ning mot den valda vcxeln kan 
leda till en allvarlig situation 
eftersom motorn kan stcngas av 
och bromsens prestanda pdver-
kas.
Anvcnd alltid sckerhetsbclte! Att 
dka utan att anvcnda sckerhets-
bclte ukar risken att skadas all-
varligt vid en eventuell kollision.
Kur fursiktigt i kurvor och tvcra 
kurvor.
Gur inga hcftiga rattrurelser, t.ex. 
plutsliga filbyten.
Risken att volta ukar markant om 
du furlorar kontrollen uver bilen i 
hug fart.
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Det finns risk att bilen sladdar om 
bcgge hjulen pd sidan kommer 
utanfur vcgbanan och du vrider 
fur mycket pd ratten fur att styra 
tillbaka.
Undvik hcftiga rattrurelser om 
hjulen kommer utanfur vcgbanan. 
I stcllet ska du sakta ned innan du 
kur tillbaka till kurfclten.
Fulj gcllande hastighetsbestcm-
melser.

Varning
Om du kur fast i snu, lera, sand os.v. 
kan du fursuka att "gunga" loss bilen 
genom att kura omvcxlande framdt 
och bakdt. Gur inte detta om det 
finns personer eller furemdl i ncrhe-
ten av bilen. Bilen kan rura sig ovcn-
tat framdt eller bakdt ncr du 
kommer loss och personer eller 
furemdl i ncrheten utsctts fur en 
skaderisk.

Start i uppfursbacke

Start i uppfursbacke:
Tryck ner bromspedalen, lcgg i 
vcxel D (framdt).
Vclj lcmplig vcxel med hcnsyn till 
last och backens lutning och lossa 
sedan parkeringsbromsen. Tryck 
ldngsamt ned gaspedalen efter 
att du har slcppt servicebrom-
sarna.

Vcxelvcljare fur vcxelldda med 
dubbelkoppling (DCT) (i fure-
kommande fall)

Tryck ned bromspedalen och 
spcrrknappen ncr du vcxlar.

 Tryck pd uppldsningsknappen 
ncr du vcxlar.

 Vcxelvcljaren kan anvcndas 
fritt.

* Att flytta vcxelspaken ifrdn/ till P 
(Parkering) eller mellan R (Back) 
och D (Kur) mdste du trycka ner 
bromspedalen sd att fordonet stdr 
still.

Anvcnda vcxelldda med dubbelk-
oppling

Dubbelkopplingslddan cr 8-stegad.

I D-lcget vcljer vcxellddan automa-
tiskt rctt vcxel.

OMQ4050021
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Varning
Fur att minska riskerna fur allvarlig 
skada eller dudsfall:

Innan du ska kura eller backa, 
kontrollera ALLTID att det cr fritt 
runt bilen och var scrskilt noga 
om det finns barn i ncrheten.
Innan du lcmnar furarsctet ska du 
kontrollera att vcxelvcljaren stdr 
pd P (parkering); dcrefter kan du 
dra dt parkeringsbromsen och 
vcxla tcndningsnyckeln till LDS/
AV-position. Bilen kan ovcntat 
rulla om du inte fuljer anvisning-
arna.
Ncr du anvcnder manuellt vcxel-
lcge ska du vara fursiktig ncr du 
vcxlar till en lcgre vcxel pd hala 
vcgar. Det kan leda till att dccken 
halkar och kan leda till en olycka.
Fur att undvika skador pd din vcx-
elldda ska du inte fursuka att 
accelerera med vcxelvcljaren i 
lcget R (back) eller ndgon vcxel 
framdt med bromsarna aktive-
rade.
Ncr du stannar i en uppfursbacke 
ska du inte anvcnda gasen fur att 
hdlla fordonets position. Anvcnd 
bromspedalen eller parkerings-
bromsen.

Dubbelkopplingslddan fungerar i 
princip som en konventionell 
automatisk vcxelldda. Till skillnad 
ifrdn konventionell automatisk 

vcxelldda kan vcxlingarna ibland 
bli lite ryckiga
- Det kan uppfattas som om den 

vcxlar manuellt.
- I D-lcget fungerar den som en 

vanlig automatisk vcxelldda.
Vcxellddan med dubbelkoppling 
har vdtlameller och accelererar 
normalt snabbare cn automatisk 
vcxelldda med momentomvand-
lare. Men direkt i startugonblicket 
kan den vara lite ldngsammare cn 
en automatisk vcxelldda.
Vid snabb acceleration ifrdn ldg 
fart kan motorn varva hugt i vissa 
situationer.
Fur en mjuk start i uppfursbacke, 
trampa fursiktigt pd gasen.
Om du tar foten frdn gaspedalen i 
ldg hastighet blir motorbroms-
ningen ungefcr som i en bil med 
manuell vcxelldda.
Ncr du kur i nedfursbacke kan du 
anvcnda manuellt lcge fur att 
vcxla ned och anpassa hastighe-
ten genom att motorbromsa och 
du behuver dd inte anvcnda 
bromspedalen lika ofta.
Ncr du startar/stcnger av motorn 
kan du hura ett klickljud ncr sys-
temet gur ett sjclvtest. Det cr ett 
normalt ljud fur en dubbelkopp-
lingsldda.
Stanna alltid helt och hdllet innan 
du lcgger i D (kur) eller R (back).
Placera inte vcxelvcljaren i lcget N 
(frilcge), under kurning.
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Varning
Pd grund av fel i vcxellddan kan for-
donet inte flyttas och positionsindi-
katorn (D, R) kommer att blinka pd 
instrumentpanelen. I det hcr fallet 
behuver systemet kontrolleras av 
en auktoriserad verkstad. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

Vcxlingsintervaller

Vcxellcgesindikatorn visar vald vcxel 
ncr tcndningen cr pdslagen (ON).

P (parkering)

Bilen ska std stilla ncr du fur vcxel-
vcljaren till P-lcget.

Trampa hdrt pd bromsen ncr du ska 
fura vcxelvcljaren frdn P-lcget och 
rur inte gaspedalen.

Vcxelvcljaren mdste vara i P-lcget 
ncr du ska stcnga av motorn.

Varning
Om du lcgger i P (parkering) ncr 
bilen cr i rurelse kan tappa kon-
troll uver bilen.
Ncr fordonet har stannat ska du 
kontrollera att vcxelspaken cr i 
lcget P (parkering), lcgg i hand-
bromsen och stcng av motorn.

Anvcnd inte P (parkering)-lcget i 
stcllet fur parkeringsbromsen.

R (backen)

Anvcnd denna vcxel ncr du vill backa 
bilen.

Viktigt
Fur att inte vcxellddan ska skadas, 
se till att bilen stdr stilla ncr du vcx-
lar till/frdn backen (R).

N (frilcge)

Hjulen och vcxellddan cr inte aktiva.

Varning
Trampa alltid pd bromsen ncr du ska 
lcgga i en vcxel. Motorn ska gd pd 
tomgdng ncr du lcgger i en vcxel. 
Om bilen inte bromsas och motorn 
gdr pd hugt varv, kan den rura sig 
snabbt och orsaka en olycka.

Varning
Kur inte med vcxelvcljaren i N (fri-
lcge).
Motorbromsen fungerar inte och 
det cr en olycksrisk.
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D (kurlcge)

Det hcr cr det normala lcget fur 
kurning. Vcxellddan vcljer automa-
tiskt den mest lcmpliga av de dtta 
vcxlarna, dvs. den som ger bcst 
brcnsleekonomi och motoreffekt.

Fur snabb acceleration vid omkur-
ningar (kick down), trampa ner gas-
pedalen ytterligare sd sker 
nedvcxling till ncrmast lcgre vcxel.

Fur att stanna fordonet under kur-
ning, vcnligen tryck pd bromsbeda-
len helt, fur att furhindra oavsiktliga 
rurelser.

Manuellt lcge

Oavsett om bilen cr stillastdende 
eller i rurelse kan du vclja det manu-
ella lcget genom att flytta vcx-
elspaken frdn lcge D (kur) till det 
manuella spdret. Fur tillbaka vcx-
elspaken till huvudporten fur att 
dtergd till lcget D (kur).

Det manuella lcget hanterar kur-
ningsdynamiken genom att auto-
matiskt justera styrningsinsatsen 
och motor- och vcxelkontrollstyr-
ningen fur en ukad kurprestanda.

I det manuella lcget kan du vcxla 
snabbt genom att flytta vcxelvclja-
ren framdt eller bakdt. I fur manu-
ella lcget kan du vcxla med 
gaspedalen nedtryckt, till skillnad 
frdn en manuell vcxelldda.

Uppdt (+): Skjut vcxelvcljaren 
framdt fur att vcxla upp till ncsta 
hugre vcxel.
Neddt (-): Dra vcxelvcljaren bakdt 
fur att vcxla ner till ncsta lcgre 
vcxel.

Observera
Om furaren trycker spaken till + 
(upp) eller - (ner) sd kommer vcx-
ellddan inte att gura den begcrda 
vcxlingen om ncsta vcxel cr utan-
fur det tilldtna motorvarvalet.
Furaren mdste vcxla upp ncr var-
vrcknarndlen ncrmar sig den ruda 
zonen.
Endast de dtta framdtvcxlarna 
kan vcljas. Fur att backa eller par-
kera bilen ska du flytta vcxelspa-
ken till lcgena R (back) eller P 
(parkering) ncr bilen cr stillastd-
ende.
Nedvcxling sker automatiskt ncr 
bilen saktar ned. Ncr bilen stannar 
lcggs 1:an i automatiskt.

OMQ4050268L
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Vcxlingar sker automatiskt om 
varvrcknarvisaren riskerar att 
komma in i den ruda zonen.
Av prestanda- och sckerhetsskcl 
genomfur inte systemet vissa 
vcxlingar ncr vcxelvcljaren 
anvcnds.
Vid kurning pd halt underlag ska 
du trycka vcxelvcljaren framdt till 
lcget + (upp). Med 2:ans vcxel blir 
det mjukare starter pd halt 
underlag. Tryck vcxelvcljaren dt - 
(ned) fur att vcxla tillbaka till 
ettans vcxel.
Ncr det manuella lcget cr aktive-
rat:
- Motorns varvtal kommer ten-

dera att vara hugt under en viss 
tid, cven efter att gasen har 
slcppts.

- Uppvcxlingar fursenas vid acce-
leration.

I manuellt lcge kan brcnslefur-
brukningen uka.

DCT-varningsmeddelanden

Det hcr varningsmeddelandet visas 
ncr fordonet kurs ldngsamt i en lut-
ning och fordonet detekterar att 
bromspedalen inte anvcnds.

Brant lutning

Att kura uppfur backar eller i branta 
lutningar:

Anvcnd fotbromsen eller parke-
ringsbromsen fur att hdlla fordo-
net stilla i en lutning.
Ncr du stannar i stop-and-go-
trafik i en lutning ska du hdlla ett 
litet avstdnd till fordonet framfur 
innan du burjar kura. Hdll fordonet 
i lutningen med fotbromsen.
Om fordonet stdr still i en backe 
med hjclp av gaspedalen, eller 
genom att krypa med urkopplad 
bromspedal, kan kopplingen och 
vcxellddan uverhettas vilken kan 
leda till skador. I det hcr skedet 
kommer ett varningsmeddelande 
att visas pd LCD-skcrmen.
Lcgg i fotbromsen om varningen 
syns.
Om man ignorerar varningar kan 
det leda till skador i vcxellddan.

OMQ4050027SW
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Hug temperatur vcxelldda

Under vissa furhdllanden sdsom 
upprepad stop-and-go i branta 
lutningar, plutslig start eller acce-
leration eller andra hdrda kurfur-
hdllanden kommer vcxellddans 
temperatur att uka uverdrivet 
mycket. Till slut kan kopplingen i 
vcxellddan uverhettas.
Ncr kopplingen cr uverhettad 
aktiveras skyddslcget och vcxel-
positionsindikatorn pd klustret 
blinkar med en signal. I det hcr 
skedet visas varningsmeddelan-
det, "Transmission temp. is high! 
Stop safely  (Temperaturen i vcx-
ellddan cr hug! Stanna pd en tra-
fikscker plats.) pd LCD-skcrmen 
och kurningen kan kcnnas ryckig.
Om det hcr sker ska du stanna pd 
en scker plats, stanna fordonet 
med motorn igdng, lcgg i broms 
och vcxla fordonet till P (parke-
ring) och ldt vcxellddan kylas ned.

Om du ignorerar denna varning 
kan kurfurhdllandena bli scmre. 
Du kan uppleva hastiga vcxlingar, 
frekventa vcxlingar eller att bilen 
rycker till. Stanna bilen och tryck 
pd fotbromsen eller vcxla uver till 
P (Park) fur att dtergd till normal 
kurning.
Ldt sedan vcxellddan svalna i 
ndgra minuter med motorn igdng 
innan du kur ivcg.
Ncr det cr mujligt, kur fordonet 
mjukt.

Uverhettad vcxelldda

OMQ4050283SW

OMQ4050023SW
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Om man fortsctter att kura bilen 
och temperaturerna pd dubbelk-
opplingarna ndr maximaltempe-
raturgrcnsen visas ett 
meddelande "Hot transmission! 
Park with engine on" (vcxellddan 
cr varm! parkera med motorn pd). 
Ncr detta sker cr kopplingen 
avaktiverad tills den kylts ner till 
normal temperatur igen.
Varningen kommer att visa den 
tid det tar fur vcxellddan att kylas 
ner.
Om det hcr sker ska du stanna pd 
en scker plats, stanna fordonet 
med motorn igdng, lcgg i broms 
och vcxla fordonet till P (parke-
ring) och ldt vcxellddan kylas ned.
Du kan fortsctta att kura ditt for-
don ncr meddelandet Trans coo-
led. Resume driving.  (Vcxellddan 
kall. Dteruppta kurning.) visas.
Ncr det cr mujligt, kur fordonet 
mjukt.

Om ndgot av varningsmeddelandena 
pd LCD-skcrmen fortsctter att 
blinka, rekommenderar vi, fur din 
egen sckerhets skull, att du kontak-
tar en professionell verkstad som 
kan kontrollera systemet. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

Rattpaddlar (i furekommande fall)

Du kan anvcnda rattpaddlarna ncr 
vcxelvcljaren cr i D-lcget eller det 
manuella lcget.

Med vcxelvcljaren i D-lcget

Det gdr att anvcnda rattpaddel-
funktionen ncr bilens hastighet 
uverstiger 10 km/h.

Dra i [+]- eller [-]-paddeln en gdng 
fur att vcxla upp respektive ned en 
vcxel och vcxla frdn automatiskt till 
manuellt lcge.

OMQ4050032SW
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Gur ndgot av fuljande fur att byta 
tillbaka till automatiskt vcxellcge 
frdn manuellt vcxellcge:

Om du drar [+] rattpaddeln mer 
cn 1 sekund
Flytta vcxelspaken frdn D (kur) till 
det manuella spdret och tillbaka 
till D igen

Det manuella vcxellcget byter ocksd 
tillbaka till automatiskt vcxellcge i 
ndgon av fuljande situationer:

Ncr gaspedalen cr fursiktigt ned-
tryckt i mer cn 6 sekunder under 
kurning
Ncr fordonet stannar

Med vcxelvcljaren i manuellt lcge

Dra i [+]- eller [-]-paddeln fur att 
vcxla upp eller ned en vcxel.

Observera
Om du drar i [+] och [-] samtidigt 
kan du inte byta vcxel.

Sckerhetsspcrr fur vcxling

Det finns en sckerhetsspcrr som 
furhindrar vcxling av vcxellddan 
med dubbelkoppling frdn lcget P 
(parkering) till R (back), om inte 
bromspedalen cr nedtryckt.

Vcxla frdn P (parkering) till R (back):
1. Hdll bromspedalen nedtryckt.
2. Starta motorn eller vrid tcnd-

ningsldset till ON.
3. Flytta vcxelvcljaren.

Ett smattrande ljud och vibrationer 
kan furekomma frdn omrddet kring 
vcxelvcljaren om du pumpar med 
bromspedalen medan vcxelvcljaren 
cr i lcget P (parkering). Det hcr cr 
normalt.

Varning
Tryck alltid ned bromspedalen helt 
och hdll den nedtryckt medan du 
vcxlar frdn P till ndgot annat lcge. 
Det furhindrar att bilen rullar oav-
siktligt och orsakar eventuell skada.

Koppla bort sckerhetsspcrren

Om du inte kan flytta vcxelvcljaren 
frdn lcget P (parkering) till R (back), 
ncr du hdller bromspedalen ned-
tryckt, ska du gura pd fuljande sctt 
medan du fortsctter att hdlla 
bromspedalen nedtryckt:
1. Vrid tcndningsldset till lcget 

LOCK/OFF.
2. Dra dt parkeringsbromsen.

OMQ4050033L



33

5

5

Tips fur kurning Vcxelvcljare fur vcxelldda med dubbelkoppling
(DCT)

3. Tryck pd knappen fur att koppla 
bort sckerhetsspcrren.

4. Tryck och hdll inne ldsknappen pd 
vcxelvcljaren.

5. Flytta vcxelvcljaren.

Om du vill koppla bort sckerhets-
spcrren rekommenderar vi att du 
ldter en auktoriserad Kia-dterfur-
scljare/servicepartner inspektera 
ditt fordon.

God kurteknik
Motorn ska gd pd tomgdng ncr du 
fur vcxelvcljaren frdn P eller N till 
R eller D.
Flytta aldrig vcxelvcljaren till P 
(parkering) ncr bilen rullar.
Var noga med att bilen stdr helt 
stilla innan du fursuker lcgga i R 
(backen) eller D (kur).
Lcgg aldrig i neutrallcget fur att 
t.ex. rulla i en nedfursbacke. Det 
kan vara mycket farligt. Ha alltid 
en vcxel i ncr du kur.
Hdll inte bromspedalen ned-
tryckt. Bromsarna kan uverhettas 
och furlora bromseffekt. Ncr du 
kur nedfur ldnga och branta 
backar ska du istcllet sakta ned 
och anvcnda en lcgre vcxel. Ncr 
du gur pd sd vis hjclper motor-
bromsen till att bromsa bilen.
Sakta ned innan du lcgger i en 
lcgre vcxel. I annat fall kanske 
vcxeln inte lcggs i.

Anvcnd alltid parkeringsbromsen. 
Det rccker inte alltid med att fura 
vcxellddan till P-lcget (Park) fur 
att furhindra att bilen furflyttas.
Var mycket fursiktig ncr du kur pd 
halt underlag. Var extra fursiktig 
ncr du bromsar, accelererar eller 
vcxlar. En plutsligt fartfurcndring 
pd halt underlag kan medfura att 
du fdr sladd och du tappar 
kontrollen uver bilen.
Kur mjukt sd drar bilen mindre 
brcnsle.

Varning
Vid kurning i uppfursbackar eller 
nedfursbackar ska du alltid vcxla 
till D (Drive) fur kurning framdt 
eller till R (backvcxeln) fur kurning 
baklcnges och kontrollera vcxellc-
get pd instrumentbrcdan innan du 
kur ivcg. Kurning i motsatt rikt-
ning mot den valda vcxeln kan 
leda till en allvarlig situation 
eftersom motorn kan stcngas av 
och bromsens prestanda pdver-
kas.
Anvcnd alltid sckerhetsbclte! Att 
dka utan att anvcnda sckerhets-
bclte ukar risken att skadas all-
varligt vid en eventuell kollision.
Kur fursiktigt i kurvor och tvcra 
kurvor.
Gur inga hcftiga rattrurelser, t.ex. 
plutsliga filbyten.
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Automatisk vcxelldda (SBW-knapp)

Olycksrisken ukar markant om du 
furlorar kontrollen uver bilen i hug 
fart.
Det cr lctt att fd sladd om tvd 
eller fler hjul kommer utanfur 
vcgbanan och du parerar genom 
att uverstyra.
Undvik hcftiga rattrurelser om 
hjulen kommer utanfur vcgbanan. 
I stcllet ska du sakta ned innan du 
kur tillbaka till kurfclten.
Fulj gcllande hastighetsbestcm-
melser.

Varning
Om du kur fast i snu, lera, sand os.v. 
kan du fursuka att "gunga" loss bilen 
genom att kura omvcxlande framdt 
och bakdt. Gur inte detta om det 
finns personer eller furemdl i ncrhe-
ten av bilen. Bilen kan rura sig ovcn-
tat framdt eller bakdt ncr du 
kommer loss och personer eller 
furemdl i ncrheten kan bli pdkurda.

Start i uppfursbacke

Starta i uppfursbacke genom att 
trycka ned bromspedalen:

Sctt vcxelspaken i lcge D (kur).
Vclj lcmplig vcxel med hcnsyn till 
last och backens lutning och lossa 
sedan parkeringsbromsen. Uka 
gasen ldngsamt efter att du 
gradvis har slcppt bromspedalen.

Automatisk vcxelldda (SBW-
knapp) (i furekommande fall)

Den automatiska vcxellddan har 
dtta vcxlar framdt och en backvcxel. 
De enskilda hastigheterna vcljs 
automatiskt beroende pd balansen 
mellan brcnsleekonomin och effek-
ten.

Anvcnda automatisk vcxelldda

Vclj vcxellcgen genom att stclla in 
SBW-knappen.

Varning
Fur att minska riskerna fur allvarlig 
skada eller dudsfall:

Innan du ska kura eller backa, 
kontrollera ALLTID att det cr fritt 
runt bilen och var scrskilt noga 
om det finns barn i ncrheten.

OMQ4050043
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Innan du lcmnar furarsctet ska du 
kontrollera att vcxelvcljaren stdr 
pd P (parkering); dcrefter kan du 
dra dt parkeringsbromsen och 
ENGINE START/STOP-knappen 
vcxla tcndningsnyckeln till AV-
position. Bilen kan ovcntat rulla 
om du inte fuljer anvisningarna.

Tryck fur din sckerhet alltid ned 
bromspedalen ncr du vcxlar till en 
annan vcxel.

Vcxlingsintervaller

Typ A

Typ B

Indikatorn pd instrumentpanelen 
visar vcxellcget ncr ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knappen 
cr i ON-lcget.

P (parkering)

Bilen ska std stilla ncr du fur vcxel-
vcljaren till P-lcget.

Fur att vcxla ifrdn R (back), N (fri-
lcge), eller D (kur), till P (parkering), 
tryck pd knappen [P].

Om du stcnger av fordonet i D (kur-
lcge), N (frilcge) eller R (back) kom-
mer vcxeln automatiskt att vcxla till 
P (parkering).

Med fordonet pd kommer vcxeln 
automatiskt att vcxla till P (parke-
ring) om du uppnar furardurren ncr 
vcxeln cr i N (frilcge), R (back) eller 
D (kurlcge) och fuljande villkor upp-
ndtts:

Broms- /gaspedalen inte tram-
pas ner.
Sckerhetsbcltet anvcnds inte.
Kurhastigheten uverstiger 2 km/h 
(1 mph).

Ncr fordonet cr uver en viss hastig-
het kommer inte vcxeln att dtergd 
till P (Parkering) ncr P trycks in.

OMQ4040120
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Varning
Om du lcgger i P (parkering) ncr 
bilen cr i rurelse kan tappa kon-
troll uver bilen.
Ncr fordonet har stannat ska du 
kontrollera att vcxeln cr i lcget P 
(parkering), lcgg i handbromsen 
och stcng av fordonet.
Anvcnd inte P (parkering)-lcget i 
stcllet fur parkeringsbromsen.

R (backen)

Anvcnd denna vcxel ncr du vill backa 
bilen.

Vrid pd SBW-knappen till R (Back) 
medan du trycker in bromspedalen, 
fur att vcxla till R (Back).

Viktigt
Vcxla
Stanna alltid helt innan du lcgger i R 
(back). Du kan skada vcxellddan om 
du lcgger i R ncr bilen cr i rurelse, 
utom i den situation som beskrivs i 
Gunga loss bilen  (" Gunga  loss 
bilen" pd sid 5-260).

N (frilcge)

Hjulen och vcxellddan cr inte aktive-
rad.

Vrid pd SBW-knappen till N (frilcge) 
medan du trycker in bromspedalen, 
fur att vcxla till N (frilcge).

Tryck alltid ned bromspedalen ncr 
du vcxlar frdn N (frilcge) till en 
annan vcxel.

Om furaren fursuker stcnga av 
motorn i lcget N (frilcge), stcngs 
motorn AV och vcxlar automatiskt 
till lcget P (parkering).

D (kurlcge)

Det hcr cr det normala lcget fur 
kurning.

Vrid pd SBW-knappen till D (kurlcge) 
medan du trycker in bromspedalen, 
fur att vcxla till D (kurlcge).

Om furaren fursuker stcnga av 
motorn i lcget D (kurlcge), stcngs 
motorn AV och vcxlar automatiskt 
till lcget P (parkering).

Behdll lcget N (frilcge) ncr motorn 
cr Av.

Om du vill behdlla lcget N (frilcge) 
efter att motorn har stcngts AV, gur 
fuljande.

OMQ4050044
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1. Avaktivera AUTO HOLD och slcpp 
parkeringsbromsen ncr knappen 
ENGINE START/STOPP cr ON.

2. Vrid SBW-knappen till N (frilcge) 
genom att trycka ned bromspe-
dalen. Om meddelandet ("Tryck 
och hdll ned OK-knappen fur att 
stanna kvar i frilcge ncr motorn 
cr Av") visas pd klustrets LCD-
skcrm, hdller du in OK-knappen pd 
ratten i mer cn 1 sekund. Fordo-
net kan inte fortsctta vara i N-
lcget efter att meddelandet fur-
svinner ncr fordonet stcngs av.

3. Stcng av motorn efter meddelan-
det ("Bilen stannar kvar i (N). Byt 
vcxel fur att avbryta") visas pd 
klustrets LCD-skcrm.

Om du i detta fall lossar furarens 
sckerhetsbclte och uppnar furar-
durren inom 3 minuter, vcxlar bilen 
till lcge P (Parkera) och ENGINE 
START/STOP-knappen stcngs av.

Ncr batteriet cr urladdat:
Du kan inte cndra pd vcxelvredet 
ncr batteriet cr urladdat.
I nudfall kan du gura fuljande fur att 
placera vcxelvredet i lcget N (fri-
lcge) pd plan mark.
1. Anslut kabeln mellan snabbstart-

sterminalerna i motorutrymmet 
och batteriterminalerna pd ett 
annat fordon/extrabatteri. Fur 
ytterligare detaljer se "Startka-
blar" pd sid 6-6.

2. Slcpp parkeringsbromsen med 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON.

3. Vcxla till N (frilcge). Koppla bort 
batteriet eller se "Behdll lcget N 
(frilcge) ncr motorn cr Av." pd sid 
5-36om du vill behdlla lcget N 
efter att fordonet har stcngts av.

Viktigt
Parkera alltid bilen i P -lcget och 
lcgg i parkeringsbromsen. Lcm-
nar du bilen med vcxellddan i N -
lcget kan den komma i rullning 
och orsaka en olycka.
Den elektroniska bromsen gdr 
inte att lossa efter att ENGINE 
START/STOP (motor start/
stopp)-knappen har stcngts av.

OMQ4040020L
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Om tcndningen har stcllts pd 
lcget OFF  (Av) aktiveras den 
elektroniska parkeringsbromsen 
automatiskt i bilar med EPB (elek-
tronisk parkeringsbroms) och ncr 
AUTO HOLD-funktionen anvcnds 
under kurning. AUTO HOLD-funk-
tionen mdste dcrfur stcngas av 
innan tcndningen stcngs av.

Ncr batteriet (12 V) cr urladdat

Du kan inte flytta vcxeln, ncr batte-
riet cr urladdat.

Snabbstarta ditt fordon (se "Start-
kablar" pd sid 6-6) eller kontakta en 
godkcnd Kia-dterfurscljare.

Parkering
1. Stanna alltid helt och fortsctt att 

hdlla foten pd bromspedalen.
2. Vcxla till P (parkering).
3. Dra dt parkeringsbromsen.
4. Stcll ENGINE START/STOP (motor 

start/stopp)-knappen pd OFF 
(av).

5. Ta nyckeln med dig ncr du lcmnar 
fordonet.

LCD-skcrmmeddelanden

Om ett meddelande visas pd LCD-
skcrmen ska du se ncsta avsnitt fur 
lcmpliga dtgcrder.

Vcxelkraven cr inte uppnddda

Meddelandet visas pd LCD-skcrmen 
under fuljande villkor:

Ncr kurhastigheten cr fur snabb 
fur att vcxla. Minska hastigheten 
eller sakta in innan du byter vcxel.

Tryck pd bromspedalen fur att byta 
vcxel

Meddelandet visas pd LCD-skcrmen 
ncr bromspedalen inte cr nedtryckt 
ncr man byter vcxel.

Tryck in bromspedalen och sedan 
byter vcxel.

OMQ4050004SW
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Vcxla till P efter att du stannat

Meddelandet visas pd LCD-skcrmen 
ncr vcxeln placeras i P-lcge (parke-
ring) medan fordonet kurs.

Stanna fordonet innan du vcxlar till 
P (parkering).

Vcxeln cr redan vald

Meddelandet visas pd LCD-skcrmen 
ncr P-vcxeln vcljs igen eller om vcx-
eln cr uverhettad.

Fel pd parkeringsfunktionen. Akti-
vera parkeringsbromsen ncr du 
parkerar ett fordon

Meddelandet visas ncr det cr pro-
blem med funktionen fur att akti-
vera P-lcget (parkering).

Ldt omedelbart fordonet inspekt-
eras av en godkcnd Kia-dterfurscl-
jare.

Kontrollera P-knappen

Meddelandet visas pd LCD-skcrmen 
ncr det cr problem med P-knappen.

OMQ4050011SW
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Ldt omedelbart fordonet inspekt-
eras av en godkcnd Kia-dterfurscl-
jare.

Kontrollera SBW-knappen

Meddelandet visas pd LCD-skcrmen 
ncr det cr problem med SBW-knap-
pen.

Ldt omedelbart fordonet inspekt-
eras av en godkcnd Kia-dterfurscl-
jare

Roteringsvcxlaren har fastnat

Meddelandet visas pd LCD-skcrmen 
ncr SBW-knappen lyser konstant 
eller det cr problem med SBW-
knappen.

Kontrollera att det inte finns ndgra 
objekt runt SBW-knappen. Om pro-
blemen fortgdr, ldt omedelbart for-
donet inspekteras av en godkcnd 
Kia-dterfurscljare.

Rattpaddlar (i furekommande fall)

Du kan anvcnda rattpaddlarna ncr 
SBW-knappen cr i D-lcget (kurlc-
get).

Med SBW-knappen i lcget D

Det gdr att anvcnda rattpaddlarna 
ncr bilens hastighet uverstiger 10 
km/h.

Dra i [+]- eller [-]-paddeln en gdng 
fur att vcxla upp respektive ned en 
vcxel och vcxla frdn automatiskt till 
manuellt lcge.

OMQ4050013SW
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Gur ndgot av fuljande fur att byta 
tillbaka till automatiskt vcxellcge 
frdn manuellt vcxellcge:

Om du drar [+] rattpaddeln mer 
cn 1 sekund
Flytta vcxelspaken frdn D (kur) till 
det manuella spdret och tillbaka 
till D igen

Det manuella vcxellcget byter ocksd 
tillbaka till automatiskt vcxellcge i 
ndgon av fuljande situationer:

Ncr gaspedalen cr fursiktigt ned-
tryckt i mer cn 6 sekunder under 
kurning
Ncr fordonet stannar

Observera
Om du drar i [+] och [-] samtidigt 
kan du inte byta vcxel.

Sckerhetsspcrr

Av sckerhetsskcl finns en scker-
hetsspcrr som furhindrar vcxling av 
ditt fordon frdn lcget P (parkering) 
eller N (frilcge) till R (back) eller D 
(kurlcge) ncr bromspedalen inte cr 
nedtryckt.

Vcxla frdn P (parkering) eller N (fri-
lcge) till R (back) eller D (kur) till R 
(back) till D (kurlcge) eller frdn D 
(kurlcge) till R (Back):
1. Hdll bromspedalen nedtryckt.
2. Starta bilen eller stcll in START/

STOP-knappen pd ON.

3. Vrid SBW-knappen till lcget R 
(back) eller D (kurlcge).

God kurteknik
Motorn ska gd pd tomgdng ncr du 
fur vcxelvcljaren frdn P eller N till 
R eller D.
Flytta aldrig vcxelvcljaren till P 
(parkering) ncr bilen rullar.
Var noga med att bilen stdr helt 
stilla innan du fursuker lcgga i R 
(backen) eller D (kur).
Lcgg aldrig i neutrallcget fur att 
t.ex. rulla i en nedfursbacke. Det 
kan vara mycket farligt. Ha alltid 
en vcxel i ncr du kur.
Hdll inte bromspedalen ned-
tryckt. Bromsarna kan uverhettas 
och furlora bromseffekt. Ncr du 
kur nedfur ldnga och branta 
backar ska du istcllet sakta ned 
och anvcnda en lcgre vcxel. 
Motorbromsar du sd riskerar du 
inte att bromsarna uverhettas.
Sakta ned innan du lcgger i en 
lcgre vcxel. I annat fall kanske 
vcxeln inte lcggs i.
Anvcnd alltid parkeringsbromsen. 
Det rccker inte alltid med att fura 
vcxellddan till P-lcget (Park) fur 
att furhindra att bilen furflyttas.
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Var mycket fursiktig ncr du kur pd 
halt underlag. Var extra fursiktig 
ncr du bromsar, accelererar eller 
vcxlar. En plutsligt fartfurcndring 
pd halt underlag kan medfura att 
du fdr sladd och du tappar 
kontrollen uver bilen.
Kur mjukt sd drar bilen mindre 
brcnsle.

Varning
Vid kurning i uppfursbackar eller 
nedfursbackar ska du alltid vcxla 
till D (Drive) fur kurning framdt 
eller till R (backvcxeln) fur kurning 
baklcnges och kontrollera vcxellc-
get pd instrumentbrcdan innan du 
kur ivcg. Kurning i motsatt rikt-
ning mot den valda vcxeln kan 
leda till en allvarlig situation 
eftersom motorn kan stcngas av 
och bromsens prestanda pdver-
kas.
Anvcnd alltid sckerhetsbclte! Att 
dka utan att anvcnda sckerhets-
bclte ukar risken att skadas all-
varligt vid en eventuell kollision.
Kur fursiktigt i kurvor och tvcra 
kurvor.
Gur inga hcftiga rattrurelser, t.ex. 
plutsliga filbyten.
Risken att volta ukar markant om 
du furlorar kontrollen uver bilen i 
hug fart.

Det finns risk att bilen sladdar om 
bcgge hjulen pd sidan kommer 
utanfur vcgbanan och du vrider 
fur mycket pd ratten fur att styra 
tillbaka.
Undvik hcftiga rattrurelser om 
hjulen kommer utanfur vcgbanan. 
I stcllet ska du sakta ned innan du 
kur tillbaka till kurfclten.
Fulj gcllande hastighetsbestcm-
melser.

Varning
Om du kur fast i snu, lera, sand os.v. 
kan du fursuka att "gunga" loss bilen 
genom att kura omvcxlande framdt 
och bakdt. Gur inte detta om det 
finns personer eller furemdl i ncrhe-
ten av bilen. Bilen kan rura sig ovcn-
tat framdt eller bakdt ncr du 
kommer loss och personer eller 
furemdl i ncrheten utsctts fur en 
skaderisk.

Start i uppfursbacke

Start i uppfursbacke:
Tryck ner bromspedalen, lcgg i 
vcxel D (framdt).
Vclj lcmplig vcxel med hcnsyn till 
last och backens lutning och lossa 
sedan parkeringsbromsen. Tryck 
ldngsamt ned gaspedalen efter 
att du har slcppt servicebrom-
sarna.
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Vcxelldda med dubbelkoppling 
(SBW-knapp) (i furekommande 
fall)

Dubbelkopplingslddan cr 8-stegad. 
De enskilda hastigheterna vcljs 
automatiskt beroende pd balansen 
mellan brcnsleekonomin och effek-
ten.

Anvcnda vcxelldda med dubbelk-
oppling

Vclj vcxellcgen genom att stclla in 
SBW-knappen.

Varning
Fur att minska riskerna fur allvarlig 
skada eller dudsfall:

Innan du ska kura eller backa, 
kontrollera ALLTID att det cr fritt 
runt bilen och var scrskilt noga 
om det finns barn i ncrheten.

Innan du lcmnar furarsctet ska du 
kontrollera att vcxelvcljaren stdr 
pd P (parkering); dcrefter kan du 
dra dt parkeringsbromsen och 
ENGINE START/STOP-knappen 
vcxla tcndningsnyckeln till AV-
position. Bilen kan ovcntat rulla 
om du inte fuljer anvisningarna.

Tryck fur din sckerhet alltid ned 
bromspedalen ncr du vcxlar till en 
annan vcxel.

Vcxlingsintervaller

Typ A

Typ B

OMQ4050043
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Indikatorn pd instrumentpanelen 
visar vcxellcget ncr ENGINE START/
STOP (motor start/stopp)-knappen 
cr i ON-lcget.

P (parkering)

Bilen ska std stilla ncr du fur vcxel-
vcljaren till P-lcget.

Fur att vcxla ifrdn R (back), N (fri-
lcge), eller D (kur), till P (parkering), 
tryck pd knappen [P].

Om du stcnger av fordonet i D (kur-
lcge), N (frilcge) eller R (back) kom-
mer vcxeln automatiskt att vcxla till 
P (parkering).

Med fordonet pd kommer vcxeln 
automatiskt att vcxla till P (parke-
ring) om du uppnar furardurren ncr 
vcxeln cr i N (frilcge), R (back) eller 
D (kurlcge) och fuljande villkor upp-
ndtts:

Broms- /gaspedalen inte tram-
pas ner.
Sckerhetsbcltet anvcnds inte.
Kurhastigheten uverstiger 2 km/h 
(1 mph).

Ncr fordonet cr uver en viss hastig-
het kommer inte vcxeln att dtergd 
till P (Parkering) ncr P trycks in.

Varning
Om du lcgger i P (parkering) ncr 
bilen cr i rurelse kan tappa kon-
troll uver bilen.

Ncr fordonet har stannat ska du 
kontrollera att vcxeln cr i lcget P 
(parkering), lcgg i handbromsen 
och stcng av fordonet.
Anvcnd inte P (parkering)-lcget i 
stcllet fur parkeringsbromsen.

R (backen)

Anvcnd denna vcxel ncr du vill backa 
bilen.

Vrid pd SBW-knappen till R (Back) 
medan du trycker in bromspedalen, 
fur att vcxla till R (Back).

Viktigt
Vcxla
Stanna alltid helt innan du lcgger i R 
(back). Du kan skada vcxellddan om 
du lcgger i R ncr bilen cr i rurelse, 
utom i den situation som beskrivs i 
Gunga loss bilen  (" Gunga  loss 
bilen" pd sid 5-260).

N (frilcge)

Hjulen och vcxellddan cr inte aktive-
rad.

Vrid pd SBW-knappen till N (frilcge) 
medan du trycker in bromspedalen, 
fur att vcxla till N (frilcge).

Tryck alltid ned bromspedalen ncr 
du vcxlar frdn N (frilcge) till en 
annan vcxel.
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Om furaren fursuker stcnga av 
motorn i lcget N (frilcge), stcngs 
motorn AV och vcxlar automatiskt 
till lcget P (parkering).

D (kurlcge)

Det hcr cr det normala lcget fur 
kurning.

Vrid pd SBW-knappen till D (kurlcge) 
medan du trycker in bromspedalen, 
fur att vcxla till D (kurlcge).

Om furaren fursuker stcnga av 
motorn i lcget D (kurlcge), stcngs 
motorn AV och vcxlar automatiskt 
till lcget P (parkering).

Behdll lcget N (frilcge) ncr motorn 
cr Av.

Om du vill behdlla lcget N (frilcge) 
efter att motorn har stcngts AV, gur 
fuljande.

1. Avaktivera AUTO HOLD och slcpp 
parkeringsbromsen ncr knappen 
ENGINE START/STOPP cr ON.

2. Vrid SBW-knappen till N (frilcge) 
genom att trycka ned bromspe-
dalen. Om meddelandet ("Tryck 
och hdll ned OK-knappen fur att 
stanna kvar i frilcge ncr motorn 
cr Av") visas pd klustrets LCD-
skcrm, hdller du in OK-knappen pd 
ratten i mer cn 1 sekund. Fordo-
net kan inte fortsctta vara i N-
lcget efter att meddelandet fur-
svinner ncr fordonet stcngs av.

3. Stcng av motorn efter meddelan-
det ("Bilen stannar kvar i (N). Byt 
vcxel fur att avbryta") visas pd 
klustrets LCD-skcrm.

Om du i detta fall lossar furarens 
sckerhetsbclte och uppnar furar-
durren inom 3 minuter, vcxlar bilen 
till lcge P (Parkera) och ENGINE 
START/STOP-knappen stcngs av.

OMQ4050044

OMQ4040020L
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Ncr batteriet cr urladdat:
Du kan inte cndra pd vcxelvredet 
ncr batteriet cr urladdat.
I nudfall kan du gura fuljande fur att 
placera vcxelvredet i lcget N (fri-
lcge) pd plan mark.
1. Anslut kabeln mellan snabbstart-

sterminalerna i motorutrymmet 
och batteriterminalerna pd ett 
annat fordon/extrabatteri. Fur 
ytterligare detaljer se "Startka-
blar" pd sid 6-6.

2. Slcpp parkeringsbromsen med 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen pd ON.

3. Vcxla till N (frilcge). Koppla bort 
batteriet eller se "Behdll lcget N 
(frilcge) ncr motorn cr Av." pd sid 
5-36om du vill behdlla lcget N 
efter att fordonet har stcngts av.

Viktigt
Parkera alltid bilen i P -lcget och 
lcgg i parkeringsbromsen. Lcm-
nar du bilen med vcxellddan i N -
lcget kan den komma i rullning 
och orsaka en olycka.
Den elektroniska bromsen gdr 
inte att lossa efter att ENGINE 
START/STOP (motor start/
stopp)-knappen har stcngts av.

Om tcndningen har stcllts pd 
lcget OFF  (Av) aktiveras den 
elektroniska parkeringsbromsen 
automatiskt i bilar med EPB (elek-
tronisk parkeringsbroms) och ncr 
AUTO HOLD-funktionen anvcnds 
under kurning. AUTO HOLD-funk-
tionen mdste dcrfur stcngas av 
innan tcndningen stcngs av.

Ncr batteriet (12 V) cr urladdat

Du kan inte flytta vcxeln, ncr batte-
riet cr urladdat.

Snabbstarta ditt fordon (se "Start-
kablar" pd sid 6-6) eller kontakta en 
godkcnd Kia-dterfurscljare.

Parkering
1. Stanna alltid helt och fortsctt att 

hdlla foten pd bromspedalen.
2. Vcxla till P (parkering).
3. Dra dt parkeringsbromsen.
4. Stcll ENGINE START/STOP (motor 

start/stopp)-knappen pd OFF 
(av).

5. Ta nyckeln med dig ncr du lcmnar 
fordonet.

LCD-skcrmmeddelanden

Om ett meddelande visas pd LCD-
skcrmen ska du se ncsta avsnitt fur 
lcmpliga dtgcrder.
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Vcxelkraven cr inte uppnddda

Meddelandet visas pd LCD-skcrmen 
under fuljande villkor:

Ncr kurhastigheten cr fur snabb 
fur att vcxla. Minska hastigheten 
eller sakta in innan du byter vcxel.

Tryck pd bromspedalen fur att byta 
vcxel

Meddelandet visas pd LCD-skcrmen 
ncr bromspedalen inte cr nedtryckt 
ncr man byter vcxel.

Tryck in bromspedalen och sedan 
byter vcxel.

Vcxla till P efter att du stannat

Meddelandet visas pd LCD-skcrmen 
ncr vcxeln placeras i P-lcge (parke-
ring) medan fordonet kurs.

Stanna fordonet innan du vcxlar till 
P (parkering).

Vcxeln cr redan vald

Meddelandet visas pd LCD-skcrmen 
ncr P-vcxelns knapp vcljs igen eller 
om vcxeln cr uverhettad.

OMQ4050004SW
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Fel pd parkeringsfunktionen. Akti-
vera parkeringsbromsen ncr du 
parkerar ett fordon

Meddelandet visas ncr det cr pro-
blem med funktionen fur att akti-
vera P-lcget (parkering).

Ldt omedelbart fordonet inspekt-
eras av en godkcnd Kia-dterfurscl-
jare.

Kontrollera P-knappen

Meddelandet visas pd LCD-skcrmen 
ncr det cr problem med P-knappen.

Ldt omedelbart fordonet inspekt-
eras av en godkcnd Kia-dterfurscl-
jare.

Kontrollera SBW-knappen

Meddelandet visas pd LCD-skcrmen 
ncr det cr problem med SBW-knap-
pen.

Ldt omedelbart fordonet inspekt-
eras av en godkcnd Kia-dterfurscl-
jare

Roteringsvcxlaren har fastnat

OMQ4050012SW
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Meddelandet visas pd LCD-skcrmen 
ncr SBW-knappen lyser konstant 
eller det cr problem med SBW-
knappen.

Kontrollera att det inte finns ndgra 
objekt runt SBW-knappen. Om pro-
blemen fortgdr, ldt omedelbart for-
donet inspekteras av en godkcnd 
Kia-dterfurscljare.

Rattpaddlar

Du kan anvcnda rattpaddlarna ncr 
SBW-knappen cr i D-lcget (kurlc-
get).

Med SBW-knappen i lcget D

Det gdr att anvcnda rattpaddlarna 
ncr bilens hastighet uverstiger 10 
km/h.

Dra i [+]- eller [-]-paddeln en gdng 
fur att vcxla upp respektive ned en 
vcxel och vcxla frdn automatiskt till 
manuellt lcge.

Gur ndgot av fuljande fur att byta 
tillbaka till automatiskt vcxellcge 
frdn manuellt vcxellcge:

Om du drar [+] rattpaddeln mer 
cn 1 sekund
Flytta vcxelspaken frdn D (kur) till 
det manuella spdret och tillbaka 
till D igen

Det manuella vcxellcget byter ocksd 
tillbaka till automatiskt vcxellcge i 
ndgon av fuljande situationer:

Ncr gaspedalen cr fursiktigt ned-
tryckt i mer cn 6 sekunder under 
kurning
Ncr fordonet stannar

Observera
Om du drar i [+] och [-] samtidigt 
kan du inte byta vcxel.

Sckerhetsspcrr

Av sckerhetsskcl finns en scker-
hetsspcrr som furhindrar vcxling av 
ditt fordon frdn lcget P (parkering) 
eller N (frilcge) till R (back) eller D 
(kurlcge) ncr bromspedalen inte cr 
nedtryckt.

Vcxla frdn P (parkering) eller N (fri-
lcge) till R (back) eller D (kur) till R 
(back) till D (kurlcge) eller frdn D 
(kurlcge) till R (Back):
1. Hdll bromspedalen nedtryckt.
2. Starta bilen eller stcll in START/

STOP-knappen pd ON.

OMQ4050042
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Vcxelldda med dubbelkoppling (SBW-knapp)

3. Vrid SBW-knappen till lcget R 
(back) eller D (kurlcge).

God kurteknik
Motorn ska gd pd tomgdng ncr du 
fur vcxelvcljaren frdn P eller N till 
R eller D.
Flytta aldrig vcxelvcljaren till P 
(parkering) ncr bilen rullar.
Var noga med att bilen stdr helt 
stilla innan du fursuker lcgga i R 
(backen) eller D (kur).
Lcgg aldrig i neutrallcget fur att 
t.ex. rulla i en nedfursbacke. Det 
kan vara mycket farligt. Ha alltid 
en vcxel i ncr du kur.
Hdll inte bromspedalen ned-
tryckt. Bromsarna kan uverhettas 
och furlora bromseffekt. Ncr du 
kur nedfur ldnga och branta 
backar ska du istcllet sakta ned 
och anvcnda en lcgre vcxel. Ncr 
du gur pd sd vis hjclper motor-
bromsen till att bromsa bilen.
Sakta ned innan du lcgger i en 
lcgre vcxel. I annat fall kanske 
vcxeln inte lcggs i.
Anvcnd alltid parkeringsbromsen. 
Det rccker inte alltid med att fura 
vcxellddan till P-lcget (Park) fur 
att furhindra att bilen furflyttas.

Var mycket fursiktig ncr du kur pd 
halt underlag. Var extra fursiktig 
ncr du bromsar, accelererar eller 
vcxlar. En plutsligt fartfurcndring 
pd halt underlag kan medfura att 
du fdr sladd och du tappar 
kontrollen uver bilen.
Kur mjukt sd drar bilen mindre 
brcnsle.

Varning
Vid kurning i uppfursbackar eller 
nedfursbackar ska du alltid vcxla 
till D (Drive) fur kurning framdt 
eller till R (backvcxeln) fur kurning 
baklcnges och kontrollera vcxellc-
get pd instrumentbrcdan innan du 
kur ivcg. Kurning i motsatt rikt-
ning mot den valda vcxeln kan 
leda till en allvarlig situation 
eftersom motorn kan stcngas av 
och bromsens prestanda pdver-
kas.
Anvcnd alltid sckerhetsbclte! Att 
dka utan att anvcnda sckerhets-
bclte ukar risken att skadas all-
varligt vid en eventuell kollision.
Kur fursiktigt i kurvor och tvcra 
kurvor.
Gur inga hcftiga rattrurelser, t.ex. 
plutsliga filbyten.
Olycksrisken ukar markant om du 
furlorar kontrollen uver bilen i hug 
fart.
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Det cr lctt att fd sladd om tvd 
eller fler hjul kommer utanfur 
vcgbanan och du parerar genom 
att uverstyra.
Undvik hcftiga rattrurelser om 
hjulen kommer utanfur vcgbanan. 
I stcllet ska du sakta ned innan du 
kur tillbaka till kurfclten.
Fulj gcllande hastighetsbestcm-
melser.

Varning
Om du kur fast i snu, lera, sand os.v. 
kan du fursuka att "gunga" loss bilen 
genom att kura omvcxlande framdt 
och bakdt. Gur inte detta om det 
finns personer eller furemdl i ncrhe-
ten av bilen. Bilen kan rura sig ovcn-
tat framdt eller bakdt ncr du 
kommer loss och personer eller 
furemdl i ncrheten kan bli pdkurda.

Start i uppfursbacke

Starta i uppfursbacke genom att 
trycka ned bromspedalen:

Sctt vcxelspaken i lcge D (kur).
Vclj lcmplig vcxel med hcnsyn till 
last och backens lutning och lossa 
sedan parkeringsbromsen. Uka 
gasen ldngsamt efter att du 
gradvis har slcppt bromspedalen.

AWD-system (fyrhjulsdrift) (i 
furekommande fall)

AWD-systemet ger motorkraft till 
fram- och bakhjul fur att fd maxi-
mal dragkraft.

AWD cr praktiskt dcr det behuvs 
extra drivning, t.ex. ncr det cr halt, 
lerigt, vdtt eller snu pd vcgen.

Om furhdllandena krcver fyrhjuls-
drift, kopplas fyrhjulsdriften in 
automatiskt.

Varning
Terrcngkurning
Den hcr bilen cr frcmst avsedd att 
kuras pd vanlig vcg cven om den 
cven har terrcngegenskaper. Den cr 
dock inte konstruerad fur att klara 
utmanande terrcngkurning. Kurning 
under furhdllanden fur vilka bilen 
inte cr avsedd eller som uverskrider 
furarens kurskicklighet kan resul-
tera i allvarliga eller livshotande 
skador. (i furekommande fall)
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Varning

Om varningslampan fur AWD ( ) 
fortsctter att lysa pd instrument-
brcdan kan ditt fordon ha ett fel i 
AWD-systemet. Ncr AWD-varnings-
lampan ( ) tcnds ska du ldta ditt 
fordon kontrolleras av en professio-
nell verkstad. Kia rekommenderar 
att du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Varning
Fur att minska riskerna fur ALLVAR-
LIG SKADA eller DUDSFALL:

Kur inte under furhdllanden som 
uverstiger fordonets avsedda 
anvcndning, sd som utmanande 
"off-road"-kurning.
Kur fursiktigt i kurvor och tvcra 
kurvor.
Gur inga hcftiga rattrurelser, t.ex. 
plutsliga filbyten.
Risken att volta ukar markant om 
du furlorar kontrollen uver bilen i 
hug fart.
Furaren mister oftast kontrollen 
om tvd eller fler hjul hamnar 
utanfur vcgbanan och furaren 
uverjusterar fur att komma till-
baka pd vcgen.
Undvik hcftiga rattrurelser om 
hjulen kommer utanfur vcgbanan. 
I stcllet ska du sakta ned innan du 
kur tillbaka till kurfclten.

Fyrhjulsdrift (AWD/TERRAIN MODE)

AWD hjclper fordonet att bibehdlla 
sin bcsta kurprestanda genom att 
styra fyra hjul, motor, vcxelldda och 
bromsar enligt vcglag som snu, lera, 
sand, osv.

Furdelar med fyrhjulsdrift
Furbcttra sckerheten pd raka 
vcgar.
Furbcttra prestandan pd kurviga 
vcgar.
Se till att bilen gdr bra i tuffa kur-
furhdllanden som snu, regn, sand 
osv.

Vcxla frdn / till TERRAIN-lcge (i 
furekommande fall)

Du kan vcxla frdn DRIVE- till TER-
RAIN-lcge genom att trycka pd 
DRIVE- / TERRAIN-knappen och 
sedan vclja SNU, LERA eller SAND 
genom att vrida pd TERRAIN-regla-
get. Om du trycker pd DRIVE / TER-
RAIN-knappen igen, dtergdr 
fordonet till DRIVE.

OMQ4040414
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Observera
Cven om du stcnger av bilen i lcget 
TERRAIN kommer DRIVE att aktive-
ras ncr du startar om motorn.
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Instcllning av AWD-lcge (fyrhjulsdrift)

* SNOW (SNU) ↔ MUD (LERA) ↔ SAND

Driftlcge
Instcllnings-
lcge

Beskrivning

D-lcge -

KURLCGET anvcnds vid kurning pd vcgar med nor-
mala kurfurhdllanden, vcgar i stcder och pd motor-
vcgar.
Alla hjulen driver ncr fordonet fcrdas i en konstant 
hastighet. Friktionen som krcvs av fram och bak-
dccken varierar beroende pd vcgvillkoren, samt kur-
villkoren, vilka automatiskt kontrolleras av 
datorsystemet.
Ncr klusterskcrmens KURLCGE cr instcllt, visar skcr-
men status fur hur de fyra hjulens dragkraft cr fur-
delad.

SNOW (SNU)
Lcget SNOW anvcnds fur att distribuera fordonets 
dragkrafter pd lcmpligt sctt och furhindra hjulglidning 
vid kurning pd snuiga eller hala vcgar.

MUD (LERA)
Lcget MUD anvcnds fur att sckerstclla scker kurning 
genom att furdela fordonets dragkrafter pd lcmpligt 
sctt ncr du kur pd leriga, grusiga eller guppiga vcgar.

SAND

Lcget SAND anvcnds fur att sckerstclla scker kurning 
genom att furdela fordonets dragkrafter pd lcmpligt 
sctt ncr du kur pd sandiga eller grusiga vcgar eller off-
road.

OMQ4040463
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Viktigt
Behdll KUR-lcget pd vid kurning pd 
vcgar som har normala kurvillkor. 
Att kura i lcget TERRAIN pd vanliga 
vcgar kan skada AWD-systemet och 
orsaka mekaniska vibrationer eller 
buller.
Vid kurning under normala vcgfur-
hdllanden (scrskilt vid hurn) i TER-
RAIN-lcge kan furaren uppleva 
mindre mekaniska vibrationer eller 
ljud vid det automatiska fyrhjuls-
driften, vilket cr et extremt normalt 
fenomen, inte ndgot fel. Ncr lcget 
TERRAIN slcpps kommer eventuella 
ljud och vibrationer att fursvinna 
omgdende. Ncr du stcnger av lcget 
TERRAIN kan det leda till smd 
chockar, men detta cr ett normalt 
fenomen som varar tills dragkraf-
terna pd fordonets fram- och bak-
hjul slcpps.

Kura sckert med AWD (fyrhjuls-
drift)

Varning
Fyrhjulsdrift
Att kura pd vcg eller i terrcng dd 
AWD behuvs innebcr att hela bilen 
utsctts fur extrem belastning jcm-
furt med normala kurfurhdllanden. 
Sakta ned och furbered dig pd att 
belcggningen och vcggreppet under 
dccken cndrar sig. Om du kcnner dig 
tveksam ska du stanna bilen och 
tcnka igenom bcsta tillvcgagdngs-
sctt.

Kur inte i djupt, stillastdende vat-
ten eller lera dd dessa omstcndig-
heter kan leda till att du fdr 
motorstopp och stopp i avgasru-
ren. Kur inte nedfur branta slutt-
ningar dd det krcvs extrem 
skicklighet fur att kontrollera 
bilen.

OON058159NR
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Ncr du kur upp- eller nedfur 
backar ska du kura sd rakt som 
mujligt. Var extremt fursiktig ncr 
du kur i branta backar dd det kan 
finnas voltningsrisk beroende pd 
lutning, grepp och vatten/lera pd 
marken.

Varning
Backar
Att kura tvcrs uver en backe kan 
vara extremt farligt. Faror kan upp-
komma frdn smd variationer i hjul-
vinkeln som kan furorsaka en 
instabilitet och detta kanske inte blir 
mcrkbart furrcn du hdller pd att 
stanna bilen. Ditt fordon kan volta 
utan furvarning och utan att du ges 
chans till parering, vilket kan leda till 
livsfara eller risk fur allvarliga per-
sonskador.

du mdste lcra dig att ta kurvor i 
en bil med fyrhjulsdrift. Lita inte 
pd dina erfarenheter av fram-
hjulsdrivna fordon ncr det gcller 
att ta kurvor i AWD-lcget. Innan 
du cr van mdste du kura ldng-
sammare med AWD.

Varning
AWD (fyrhjulsdrift)
Scnk farten ncr kurvan ncrmar sig. 
Tyngdpunkten pd AWD-bilar cr 
hugre cn pd framhjulsdrivna bilar 
och dcrfur finns en hugre voltnings-
risk vid kurvtagning i fur hug hastig-
het.

Varning
Ratt
Hdll inte pd rattens insida ncr du kur 
pd icke-asfalterade vcgar. Du kan 
skada armarna vid hastiga styrkom-
mandon eller ncr ratten reagerar pd 
kontakt med furemdl pd marken. Du 
kan tappa kontroll uver ratten.

OON058160NR
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Ha alltid ett stadigt grepp om rat-
ten ncr du kur pd icke-asfalterade 
vcgar.
Se till att alla passagerare har 
sckerhetsbclten.

Varning
Kraftig vind
Om du kur i kraftiga bldst gur bilens 
huga tyngdpunkt att styrfurmdgan 
furscmras och du behuver dcrmed 
kura ldngsammare.

Varning
Kurning i vatten
Kur ldngsamt. Om du kur fur fort i 
vatten kan vattnet trcnga in i 
motorrummet. Tcndningssystemet 
kan bli blutt och orsaka att ett 
plutsligt motorstopp. Om detta sker 
och din bil skulle std snett i en slutt-
ning finns risk fur voltning.

Observera
Kur inte i vatten som ndr upp till 
bilens underrede.
Kontrollera bromsverkan ncr du 
har lcmnat leran eller vattnet. 
Tryck sakta ned bromspedalen 
flera gdnger tills att du kcnner 
normal bromsverkan.

Minska serviceintervallen om du 
kur i terrcng med sand, lera eller 
vatten (se "Underhdll vid krcvande 
kurfurhdllanden - Europa, (ej 
Ryssland)" pd sid 7-16 eller 
"Underhdll under krcvande kur-
furhdllanden - ej Europa, (inklu-
sive Ryssland)" pd sid 7-23). 
Rengur bilen noggrant efter off-
road-kurning. Var extra noga med 
bilens underrede.
Eftersom drivningen alltid sker pd 
alla fyra hjulen pdverkas ett AWD-
fordon kraftigt av dcckens kondi-
tion. Anvcnd fyra dcck av samma 
storlek och fabrikat till bilen.
Ett AWD-fordon med konstant 
fyrhjulsdrift kan inte bcrgas av en 
vanlig bcrgningsbil. Bcrgningsbil 
med lastflak behuvs fur att trans-
portera bilen.

Varning
Kura med AWD (fyrhjulsdrift)

Undvik att kura snabbt i kurvor.
Gur inga hcftiga rattrurelser, t.ex. 
plutsliga filbyten.
Risken att rulla runt ukar kraftigt 
om du tappar kontroll uver bilen i 
hug hastighet.
Vid en kollision cr det betydligt 
sturre risk fur att en person utan 
sckerhetsbclte furolyckas cn om 
personen har sckerhetsbclte pd 
sig.
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Furaren mister ofta kontrollen om 
tvd eller fler hjul hamnar utanfur 
vcgbanan och furaren uverjuste-
rar fur att komma tillbaka pd 
vcgen. Undvik hcftiga rattrurel-
ser om hjulen kommer utanfur 
vcgbanan. I stcllet ska du sakta 
ned innan du kur tillbaka till kur-
fclten.

Viktigt
Lera eller snu
Om ett fram- eller bakhjul burja slira 
i lera, snu etc. kan det ibland hjclpa 
att uka gaspddraget ndgot. Undvik 
dock att kura motorn pd huga varv-
tal under en ldng tid dd det kan 
skada AWD-systemet.

Kura i sand eller lera
Bibehdll en ldngsam och konstant 
hastighet. Tryck ldngsamt ned 
gaspedalen fur att kura sckert 
(furebygger att hjulen slirar).
Hdll alltid ett sckerhetsavstdnd 
mellan din bil och det framfurva-
rande fordonet.
Minska fordonshastigheten och 
kontrollera alltid vcgens tillstdnd.
Undvik hastighetsukningar, snabb 
acceleration, snabba inbroms-
ningar och skarpa svcngar fur att 
furhindra att du fastnar.
Ncr fordonet sitter fast i snu, 
sand eller lera, kanske inte hjulen 
fungerar.

Detta cr till fur att skydda uverfu-
ringen och inte ndgot fel.

Observera
Att fursuka flytta bilen med kraft 
fur att komma ur lera eller sand kan 
orsaka skador / uverhettning av 
motorn eller skada / nedbrytning av 
vcxellddan, differentiell- eller 4WD-
systemet samt skador pd dcck. Om 
sccken slirar uverdrivet pd en sandig 
/ lerig vcg, kan fordonet fastna i 
sanden / leran. Om det hcnder ska 
du lcgga en sten eller en trcdgren 
under dccket och sedan fursuka dra 
loss bilen, eller fursuk att lossa den 
genom att upprepade gdnger kura 
framdt och bakdt.

Uverhettad vcxelldda

OMQ4050023SW
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Ncr du kur pd mycket leriga och 
sandiga vcgar kan vcxellddan 
uverhettas.
Ncr vcxellddan uverhettas aktive-
ras det sckra skyddslcget och 
"Transmission Hot! Park with eng-
ine on" visas pd LCD-skcrmen 
med ett varningsljud.
Om det hcr sker ska du stanna pd 
en scker plats, stanna fordonet 
med motorn igdng, lcgg i broms 
och vcxla fordonet till P (parke-
ring) och ldt vcxellddan kylas ned.
Om du ignorerar denna varning 
kan kurfurhdllandena bli scmre. 
Du kan uppleva hastiga vcxlingar, 
frekventa vcxlingar eller att bilen 
rycker till. Stanna bilen och tryck 
pd fotbromsen eller vcxla uver till 
P (Park) fur att dtergd till normal 
kurning. Ldt sedan vcxellddan 
svalna i ndgra minuter med 
motorn igdng innan du kur ivcg.
Du kan fortsctta att kura ditt for-
don ncr meddelandet Trans coo-
led. Resume driving.  (Vcxellddan 
kall. Dteruppta kurning.) visas.

Om varningsmeddelandena pd LCD-
skcrmen fortsctter att blinka, ska 
du, fur din egen sckerhets skull, 
kontakta en professionell verkstad 
och ldta dem kontrollera systemet. 
Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Dcckfureskrifter

Var alltid uppmcrksam pd dcck fur 
AWD-fordon (fyrhjulsdrift).

Ncr du kur i fyrhjulsdrift appliceras 
drivkraften pd alla dcck, och fordo-
nets kurprestanda pdverkas is stor 
utstrcckning av dcckslitage:

Ncr du byter dccken ska alla fyra 
dcck vara av samma storlek, typ, 
munster, mcrke och lastkapacitet. 
Anvcnd inte dcck oh hjul med olika 
storlek och typ, annan cn de som 
ursprungligen installerades pd ditt 
fordon. Sckerheten och bilens 
uppfurande pdverkas och det kan 
leda till bristfcllig styrfurmdga, 
voltning, orsaka allvarliga person-
skada.
Byt ut fram- och bakdccken var 
10 000:e km.
Alla dcck bur kontrolleras minst 
en gdng per mdnad. Kontrollera 
dccken ncr de cr kalla och fyll pd 
luft till rekommenderat dccktryck 
enligt bilens mcrkpldt eller etiket-
ten med dccktryck.

OMQ4050032SW
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Pd AWD-fordon (all-fyrhjulsdrift) 
ska kedjorna fcstas pd fram-
dccken. Detta kan dock skada 
AWD-systemet, sd kur sd kort 
som mujligt.

* Se "Snukedjor" pd sid 5-265.

Att tcnka pd vid bogsering

Bilar med fyrhjulsdrift fdr aldrig 
bogseras med hjulen i kontakt med 
marken. Din bil mdste bogseras utan 
att hjulen cr i kontakt med marken. 
Anvcnd en hjullyft, hjulvagn eller bil-
transport.

* Se "Bogsera med slcpvagn" pd sid 
5-268.

Viktigt
AWD-bilen kan inte bogseras med 
bogserlina. Anvcnd en hjullyft eller 
biltransport.

Varning
Bilen cr utrustad med dcck som 
erbjuder scker kurning och styrfur-
mdga. Anvcnd inte dcck och hjul 
med olika storlek och typ, so skiljer 
sig frdn de som ursprungligen 
installerades. Sckerheten och bilens 
uppfurande pdverkas och det kan 
leda till bristfcllig styrfurmdga, volt-
ning och allvarliga personskador. Ncr 
du byter ut dccken ska alla fyra 
dcck vara av samma dimension, typ, 
munstring, mcrke och lastkapacitet.

Varning
Upplyfta fordon
Ncr ett fordon med kontinuerlig 
AWD lyfts pd en domkraft ska inte 
motorn startas eller hjulen vridas.
Det finns risk fur att de dcck som 
stdr pd marken kan flytta fordonet 
och orsaka att det faller av dom-
kraften.

Fordon med kontinuerlig AWD 
mdste testas pd speciella test-
bcnkar fur fyrhjulsdrivna fordon.

Observera
Parkeringsbromsen fdr aldrig vara 
dtdragen ncr dessa test gurs.

OMQ4H060011
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Varning
Dynamometertestning
Undvik att std framfur bilen ncr den 
har vcxel ilagd pd testbcnken. Det cr 
vcldigt farligt dd bilen plutsligt kan 
furflyttas framdt och du kan utsct-
tas fur livsfara eller risk fur allvar-
liga skador.

Viktigt
Ncr bilen lyfts ska inte de frcmre 
och bakre hjulparen anvcndas 
separat. Alla fyra hjul bur anvcn-
das.
Om du behuver anvcnda framhju-
len eller bakhjulen ncr du lyfter 
bilen ska du lossa parkerings-
bromsen.

Bromssystem

Din bil har servostyrda bromsar, 
parkeringsbromsar och andra 
bromssystem fur scker kurning.

Bromsservo

Bilen har servostyrda bromsar som 
justeras automatiskt vid normal 
anvcndning.

Om de servostyrda bromsarna inte 
fungerar pd grund av motorstopp 
eller ndgot annat kan du fortfa-
rande stanna bilen genom att trycka 
hdrdare pd bromspedalen cn vanligt. 
Tcnk pd att bromsstrcckan blir 
lcngre.

Om motorn inte cr igdng anvcnds en 
del av reservbromskraften varje 
gdng du bromsar. Pumpa inte med 
bromspedalen ncr bromsservon inte 
fungerar.

Pumpa bara med bromspedalen ncr 
det krcvs fur att hdlla kontrollen pd 
halt underlag.

Viktigt
Bromspedal
Kur inte med foten vilande pd 
bromspedalen. Det skapar onormalt 
huga bromstemperaturer vilket kan 
slita pd bromsbelcggen.
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Varning
Bromsa i brant backe
Ncr du kur nedfur en ldng eller brant 
backe ska du lcgga i en lcgre vcxel 
och undvika att bromsa kontinuer-
ligt. Kontinuerlig bromsning kan 
medfura att bromsarna uverhettas 
och tillfclligt slutar att fungera.

Bluta bromsar kan pdverka bilens 
furmdga att bromsa in pd ett sckert 
sctt och bilen kan dra dt ena hdllet 
ncr du bromsar. Genom att bromsa 
lctt kan du avgura om de har pdver-
kats pd ndgot sctt. Prova alltid 
bromsarna sd hcr efter att du har 
kurt i djupt vatten. Fur att torka 
bromsarna bromsar du lctt medan 
du kur framdt i scker hastighet tills 
du fdr normal bromsverkan.

Om bromsarna inte fungerar

Om de vanliga bromsarna inte fung-
erar ncr bilen cr i rurelse kan du 
anvcnda parkeringsbromsen fur att 
stanna. Bromsstrcckan blir dock 
betydligt lcngre cn vanligt.

Varning
Parkeringsbroms
Anvcnd inte parkeringsbromsen fur 
att stanna bilen furutom i nudfall. 
Om du anvcnder parkeringsbromsen 
ncr du kur i normal hastighet kan du 
furlora kontrollen uver bilen. Om du 
mdste anvcnda parkeringsbromsen 
fur att stanna bilen ska du vara 
mycket fursiktig.

Bromsa med gasen pd

Om gaspedalen fastnar, ska du app-
licera ett stadigt och fast tryck pd 
bromspedalen fur att bromsa for-
donet och minska motoreffekten.

Om du upplever detta tillstdnd, gur 
fuljande:
1. Bromsa och stanna bilen pd ett 

sckert sctt.
2. Lcgg in vcxeln pd P (Park), stcng 

av motorn och dra dt parkerings-
bromsen.

3. Kontrollera gaspedalen fur even-
tuella problem.

Om inga hittas men problemet kvar-
stdr, ska ditt fordon bogseras till en 
professionell verkstad och kontroll-
eras. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.



63

5

5

Tips fur kurning Bromssystem

Slitagevarnare fur skivbromsbelcg-
gen

Ncr bromsbelcggen cr nedslitna och 
behuver bytas hurs ett hugt vinande 
varningsljud frdn frambromsarna 
eller bakbromsarna. Ljudet kan 
huras frdn och till eller ncr du tram-
par pd bromsen.

Tcnk pd att under vissa omstcndig-
heter eller klimatfurhdllanden kan 
bromsarna gnissla ncr du burjar 
bromsa (eller bromsar lctt). Det cr 
normalt och indikerar inte att det cr 
ndgot fel pd bromsarna.

Byt alltid bromsbelcggen fram och 
bak parvis.

Viktigt
Byt ut bromsbelcggen
Kur inte med slitna bromsbelcgg. 
Om du fortsctter att kura med 
slitna bromsbelcgg kan det skada 
bromssystemet och resultera i 
kostsamma reparationer.

Varning
Bromsfurslitning
Ignorera inte hug ljud frdn brom-
sarna. Om du ignorerar varningen 
finns risk fur att bilen furlorar 
bromsfurmdgan och att du rdkar ut 
fur en allvarlig olycka.

Observera
Bromsdamm kan samlas pd hjulen, 
cven under normala kurfurhdllan-
den. Visst damm cr oundvikligt 
eftersom bromsarna sliter och 
detta bidrar till ljud frdn bromsarna.

Parkeringsbroms (Pedaltyp) (i fure-
kommande fall)

Dra dt parkeringsbromsen

Lcgg alltid i parkeringsbromsen 
innan du lcmnar fordonet.

Dra dt parkeringsbromsen:
1. Trampa ordentligt pd bromsen.
2. Tryck ner parkeringsbromspeda-

len sd ldngt som mujligt.

OMQ4070008
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Varning
Anvcnd inte parkeringsbromsen ncr 
bilen rullar furutom i nudfall. Detta 
minskar risken fur ALLVARLIG PER-
SONSKADA eller DUDSFALL. Det kan 
skada bromssystemet och orsaka 
olyckor.

Lossa parkeringsbromsen

Frigur parkeringsbromsen:
1. Trampa ordentligt pd bromsen.
2. Tryck ner parkeringsbromspeda-

len sd slcpper den automatiskt.

Om parkeringsbromsen inte frigurs 
rekommenderar vi att du ldter en 
professionell verkstad gura en kon-
troll pd bilen.

Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Varning
Ncr du parkerar bilen ska du alltid 
stanna helt och fortsctta att hdlla 
foten pd bromspedalen. Se till att 
vcxelvcljaren cr i lcget P (parke-
ring), dra dt parkeringsbromsen 
och stcll in tcndningsldset i lcget 
LOCK/OFF.
Om parkeringsbromsen inte cr 
helt dtdragen riskerar du att bilen 
oavsiktligt kommer i rurelse och 
orsakar skador pd dig sjclv eller 
andra.
Ldt ALDRIG ndgon som inte cr 
bekant med fordonet anvcnda 
parkeringsbromsen. Allvarliga 
skador kan uppstd om parke-
ringsbromsen lossas oavsiktligt.
Slcpp bara parkeringsbromsen 
ncr du sitter i fordonet med foten 
ordentligt pd bromspedalen.

Observera
Applicera inte gaspedalen ncr 
parkeringsbromsen cr inlagd. Om 
du trycker ner gaspedalen med 
parkeringsbromsen aktiverad, 
kommer en varning att ljuda. Par-
keringsbromsen kan skadas.

OMQ4070090L



65

5

5

Tips fur kurning Bromssystem

Om du kur med parkeringsbrom-
sen kan bromssystemet uverhet-
tas och orsaka fur tidigt slitage 
eller skador pd bromsdelarna. 
Kontrollera att parkeringsbrom-
sen cr helt frigjord och att 
bromsvarningslampan inte lyser 
innan du ska kura.

Varning
Ldt aldrig en passagerare rura 
parkeringsbromsen. Allvarliga 
skador kan uppstd om parke-
ringsbromsen lossas oavsiktligt.

Kontrollera att bromsvarningslam-
pan cr hel, genom att sld pd tcnd-
ningen (ON), starta inte motorn. 
Lampan ska lysa ncr parkerings-
bromsen sctts an och tcndningen cr 
pdslagen (ON).

Kontrollera att parkeringsbromsen 
cr helt frigjord och att bromsvar-
ningslampan inte lyser ncr du ska 
kura.

Om bromsvarningslampan lyser ncr 
parkeringsbromsen cr helt frigjord 
och motorn cr igdng, kan det vara 
ndgot fel pd bromssystemet. Agera 
direkt.

Stanna bilen omedelbart om det cr 
mujligt. Kur sakta till en plats dcr du 
kan stanna utan att bilen utgur en 
trafikfara.

EPB (elektronisk parkeringsbroms) 
(i furekommande fall)

Ncr du har parkerat fordonet ska du 
anvcnda den elektroniska parke-
ringsbromsen (EPB) fur att furhin-
dra att fordonet rur sig.

Lcgg i parkeringsbromsen med 
EPB-reglaget

1. Tryck ned bromspedalen.
2. Dra upp EPB-reglaget.

Kontrollera att varningslampan 
tcnds.

EPB aktiveras automatiskt om Auto 
Hold-knappen cr pd ncr du stcnger 
av fordonet. Om du dessutom drar 
upp EPB-reglaget efter att fordonet 
har stcngts av kommer EPB att 
appliceras.

WK-23-1

OMQ4H050039
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Varning
Risk fur olyckor och personskador 
om barn lcmnas utan uppsikt i for-
donet.
Om du lcmnar barn utan uppsikt i 
fordonet kan de oavsiktligt sctta 
fordonet i rurelse, till exempel 
genom att:

Lossa parkeringsbromsen.
Vcxla ur lcget P (Parkera).
Starta motorn. Dessutom kan de 
anvcnda utrustningen i fordonet.

Lcmna aldrig barn och djur ouverva-
kade i bilen.
Ncr du lcmnar fordonet ska du alltid 
smartnyckeln med dig och ldsa for-
donet.

Observera
Gur sd hcr i branta backar eller om 
du drar slcp och bilen cr svdr att 
hdlla stilla:
1. Aktivera EPB.
2. Hdll EPB-reglaget uppdraget i 

mer cn 3 sekunder.

Anvcnd inte EPB ncr bilen rullar 
utom i nudfallssituationer.

Observera
Ett klick vinande ljud frdn den elek-
triskt bromsmotorns kan huras ncr 
du kur eller slcpper EPB.
Det cr normalt och innebcr att EPB-
systemet fungerar som det ska.

Lossa parkeringsbromsen med 
EPB-reglaget

Lossa parkeringsbromsen med EPB-
reglaget,
1. Stcll ENGINE START/STOP (motor 

start/stopp)-knappen pd ON (pd).
2. Trampa pd bromspedalen.
3. Se till att vcxeln har flyttats till P 

(parkering).
4. Tryck ned EPB-reglaget.
5. Kontrollera att bromsvarnings-

lampan slccks.

OMQ4050047
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Automatisk friscttning av EPB (om 
SBW inte finns)

EPB slcpps automatiskt under ful-
jande villkor.

Vcxeln i P (parkering)
Tryck pd bromspedalen medan 
motorn gdr och flytta vcxelvclja-
ren frdn P till R eller D.
Vclj vcxeln N (Frilcge)
Tryck ned bromspedalen medan 
motorn gdr och flytta vcxelvclja-
ren frdn N till R eller D.
Automatisk vcxelldda
1. Starta motorn.
2. Ta pd sckerhetsbcltet.
3. Kontrollera att furardurr, huv 

och bagagelucka cr stcngda.
4. Tryck ned gaspedalen med vcx-

eln i lcget R (back), D (kur) eller 
manuellt lcge.

Kontrollera att bromsvarningslam-
pan slccks.

Observera
Av sckerhetsskcl gdr det cven att 
aktivera EPB med ENGINE START/
STOP-knappen i lcget OFF, men 
inte inaktivera den.
Av sckerhetsskcl ska du trycka 
ned bromspedalen och slcppa 
parkeringsbromsen manuellt med 
EPB-knappen ncr du kur i nedfur-
slut eller backar bilen.

Gur inte pd ovanstdende sctt ncr du 
kur pd plan mark. Bilen kan rulla 
framdt pd ett ovcntat sctt.

Observera
Ldt en professionell verkstad kont-
rollera systemet om parkerings-
bromsens varningslampa inte slccks 
trots att EPB inaktiveras. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

Viktigt
Kur inte bilen med EPB aktiverad. 
Det kan orsaka kraftig furslitning pd 
bromsbelcgg och bromsskivor.

Automatisk tillcmpning av EPB

EPB appliceras automatiskt under 
fuljande villkor:

Byte till P (Parkering) i en slutt-
ning
Motorn AV med AUTO HOLD akti-
verad
Ncr bilen rur sig ett stycke i P 
(Parkering)-lcge
Furhdllanden nedan med AUTO 
HOLD aktiverad:
- Furardurren cr uppen
- Motorhuven cr uppnad
- Bagageluckan cr uppnad
- Bilen stannar i mer cn cirka 10 

minuter i en brant sluttning
Som en fuljd av andra system-
funktioner
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Observera
I bilar utrustade med EPB aktiveras 
EPB automatiskt ncr AUTO HOLD-
funktionen anvcnds under fcrd och 
ENGINE START/STOP-knappen har 
stcllts pd OFF. Dcrfur
mdste AUTO HOLD-funktionen 
stcngas av innan ENGINE START/
STOP-knappen stcngs av.

EPB-varning

EPB visar ett varningsmeddelande 
med ljud under vissa furhdllanden.

Om du fursuker att trycka ner 
gaspedalen och kura ivcg med 
EPB aktiverad, utan att den lossas 
automatiskt, hurs en varningssig-
nal och ett meddelande visas.
Om furarens sckerhetsbclte inte 
cr fastspcnt och fordonets huv, 
furarens durr eller bagageutrym-
met (bakluckan) cr uppen hurs en 
varningssignal och ett medde-
lande visas.

Om det cr ndgot fel pd fordonet 
kan en varningssignal huras och 
ett meddelande visas.

Om situationen ovan uppstdr ska du 
trycka ner bromspedalen och frigura 
EPB genom att trycka pd EPB-
knappen.

Varning
Anvcnda parkeringsbroms

Ldt aldrig en passagerare rura 
parkeringsbromsen. Allvarliga 
skador kan uppstd om parke-
ringsbromsen lossas oavsiktligt.
Parkeringsbromsen ska alltid sct-
tas an ordentligt ncr bilen parke-
ras, fur att undvika att bilen 
burjar rulla och dcrmed riskerar 
att orsaka en olycka som kan 
skada passagerare eller fotgcng-
are.

Ett klick vinande ljud frdn den 
elektriskt bromsmotorns kan 
huras ncr du kur eller slcpper EPB. 
Det cr normalt och innebcr att 
EPB-systemet fungerar som det 
ska.
Om du lcmnar nycklarna till en 
parkeringshjclp bur du informera 
henne/honom om hur EPB 
anvcnds.
EPB kan sluta fungera om du kur 
med EPB aktiverat.
Ncr du frigur EPB automatiskt 
genom att trycka ned gaspedalen 
ska du gura det ldngsamt.

OMQ4050049SW
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Ncr Auto Hold inte kan cndras till 
EPB hurs ett varningsljud och ett 
meddelande visas.

Observera
Tryck ned bromspedalen ncr ovan-
stdende meddelande visas om att 
Auto Hold och EPB eventuellt inte 
aktiveras.

Om EPB anvcnds ncr Auto Hold 
aktiveras pd grund av att en ESC-
signal (antisladdsystem) hurs ett 
varningsljud och ett meddelande 
visas.

Felindikator EPB

Varningslampan lyser om ENGINE 
START/STOP (motor start/stopp)-
knappen flyttas till ON-lcget och 
slccks igen efter ca 3 sekunder om 
systemet fungerar normalt.

Om felindikatorn fur EPB lyser kon-
tinuerligt, tcnds under fcrd eller inte 
tcnds ncr du vrider ENGINE START/
STOP-knappen till ON-lcget kan det 
indikera fel i EPB-systemet.

Om det hcr sker behuver bilen kont-
rolleras av en professionell verkstad. 
Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

EPB-felindikatorn kan tcndas sam-
tidigt med ESC-indikatorn fur att 
visa att ESC inte fungerar normalt, 
men det betyder inte att det cr fel 
pd EPB.

OMQ4050056SW
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Observera
EPB-varningslampan kan tcndas om 
EPB-knappen anvcnds onormalt. 
Stcng av motorn och starta igen 
efter ndgra minuter. Varningslam-
pan stcngs av och EPB-knappen 
fungerar normalt. Men om EPB-
varningslampan fortfarande lyser 
ska systemet kontrolleras av en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en aukto-
riserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.
Om varningslampan fur parkerings-
bromsen inte lyser eller blinkar ncr 
du drar EPB-knappen uppdt aktive-
ras inte EPB.
Om parkeringsbromsens varnings-
lampa blinkar ncr varningslampan 
fur EPB lyser ska du trycka pd EPB-
knappen och sedan dra den uppdt. 
Tryck tillbaka den till sitt ursprung-
liga lcge och dra den uppdt igen. Om 
EPB-varningen inte stcngs av, kont-
rollera systemet pd en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Nudbromsning med EPB-knappen

Om bromspedalen inte skulle fung-
era under fcrden cr det mujligt att 
nudbromsa med EPB-knappen 
(elektrisk parkeringsbroms).

Nudbromsen fungerar endast 
medan du hdller i EPB-knappen.

Varning
Anvcnd inte den elektroniska parke-
ringsbromsen (EPB) ncr bilen rullar 
furutom i nudfall. Om du anvcnder 
EPB ncr du kur i normal hastighet 
kan du furlora kontrollen uver bilen. 
Om du mdste anvcnda EPB fur att 
stanna bilen ska du vara mycket 
fursiktig.

Observera
Ncr du bromsar med EPB-knappen 
tcnds varningslampan fur parke-
ringsbromsen fur att visa att syste-
met cr i drift.

Om du noterar ett kontinuerligt ljud 
eller lukten av ndgot brcnt medan 
EPB anvcnds bur du ldta en profes-
sionell verkstad kontrollera bilen. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

Ncr EPB inte slcpper

Om EPB-systemet inte slcpper helt, 
lasta bilen pd en flatbcddsbogse-
ringsbil och ldt en professionell 
verkstad inspektera systemet. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.
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AUTO HOLD (i furekommande fall)

Auto Hold-systemet cr avsett att 
hdlla bilen stilla cven om bromspe-
dalen inte har tryckts ned in en lut-
ning cven om du inte fortsctter att 
hdlla bromspedalen nedtryckt efter 
att du har stannat bilen med hjclp 
av bromspedalen.

Tillcmpa Auto Hold-funktionen
1. Tryck pd bromspedalen och starta 

fordonet.
2. Tryck pd Auto Hold-knappen. Den 

vita AUTO HOLD-indikatorn tcnds 
fur att indikera att systemet cr i 
vcntelcge.

Innan Auto Hold aktiveras mdste 
furardurren, bakluckan och 
motorhuven vara stcngda.

Ncr du stannar helt genom att 
trycka pd bromspedalen cndras 
AUTO HOLD-indikatorn frdn vitt till 
grunt vilket indikerar att AUTO 
HOLD cr aktiverat. Fordonet fort-
sctter att std stilla cven om du slcp-
per bromspedalen.

Om EPB aktiveras avaktiveras Auto 
Hold-funktionen.

Om du trycker pd gaspedalen med 
vcxeln i D (kurlcge), R (back) eller 
manuellt lcge lossas Auto Hold 
automatiskt och bilen burjar rulla. 
Indikatorn cndras frdn grunt till vitt 
och indikerar att Auto Hold cr i vcn-
telcge och EPB frislcpps.

Ncr du kur ivcg genom att trycka pd 
gaspedalen efter att ha anvcnt Auto 
Hold ska du kontrollera omrddet 
kring bilen.

Tryck ldngsamt pd gaspedalen fur 
att mjukt kura ivcg.

OMQ4050051
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Avbryta Auto Hold-funktionen

Tryck pd Auto Hold-knappen fur 
att avbryta Auto Hold-funktionen. 
AUTO HOLD-indikatorn slccks.
Om du vill avbryta Auto Hold ncr 
fordonet stdr stilla trycker du pd 
Auto Hold-knappen medan du 
hdller bromspedalen nedtryckt.

Observera
I fuljande situationer kommer 
Auto Hold inte att aktiveras (Auto 
Hold-lampan blir inte grun och 
Auto Hold-systemet furblir i vcn-
telcge):
- Furardurren cr uppen
- Motorhuven cr uppen
- Bagageluckan uppnas
- Vcxeln cr i P (Parkering)
- EPB (Elektronisk Parkerings-

broms) cr dtdragen
Fur din sckerhet vcxlar Auto Hold 
automatiskt till EPB under ndgot 
av fuljande villkor (Auto Hold-lam-
pan furblir vit och EPB appliceras 
automatiskt):
- Furardurren cr uppen.

- Motorhuven uppnas.
- Bagageluckan uppnas
- Bilen har stdtt stilla i mer cn 10 

minuter.
- Bilen stdr i en brant backe.
- Fordonet rurde sig i ndgra sek-

under.
I dessa fall tcnds bromslam-
porna, AUTO HOLD-indikatorn 
cndras frdn grunt till vitt, en 
varningssignal hurs och ett 
meddelande visas om att EPB 
har aktiverats automatiskt. 
Innan du kur ivcg igen ska du 
trycka ned bromspedalen, 
kontrollera omgivningen runt 
bilen och lossa parkeringsbrom-
sen manuellt med EPB-knap-
pen.

Om AUTO HOLD-indikatorn lyser 
gult fungerar inte Auto Hold kor-
rekt. Ta med ditt fordon till en 
professionell verkstad och fd sys-
temet kontrollerat. Kia rekom-
menderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Varning
Fur att minska risken fur en olycka 
ska du inte aktivera Auto Hold ncr 
du kur nedfur, backar eller parkerar 
ditt fordon.

OMQ4050053
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Om det cr fel pd furardurrens, bak-
luckans eller motorhuvens upp-
ningssystem kan det hcnda att Auto 
Hold inte fungerar normalt.

Ta med ditt fordon till en professio-
nell verkstad och fd systemet kon-
trollerat. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Observera
Det kan huras ett klickljud eller ljud 
ifrdn den elektriska bromsmotorn 
ncr du anvcnder eller frigur EPB, 
men det cr helt normalt och tyder 
bara pd att EPB fungerar som det 
ska.

Varningsmeddelanden

Auto Hold-funktionen visar ett var-
ningsmeddelande med ljud under 
vissa furhdllanden.

Ncr EPB tillcmpas frdn Auto Hold 
hurs ett varningsljud och ett med-
delande visas.

Ncr Auto Hold inte kan cndras till 
EPB hurs ett varningsljud och ett 
meddelande visas.

Observera
Auto Hold och EPB kanske inte 
fungerar korrekt ncr detta medde-
lande visas. Fur din sckerhet: tryck 
pd bromspedalen.

Om du inte trycker pd bromspedalen 
ncr du frigur Auto Hold genom att 
trycka pd strumbrytaren [AUTO 
HOLD], sd kommer ett varningsljud 
ldta och ett meddelande kommer 
att visas.

OMQ4050054SW
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Ncr du trycker pd strumbrytaren 
[AUTO HOLD], om furardurren, bak-
luckan och motorhuven inte cr 
stcngda, kommer ett varningsljud 
att ldta och ett meddelande kom-
mer att visas pd LCD-skcrmen.

Om detta sker, tryck [AUTO HOLD] 
knappen efter stcngning av furar-
durren och motorhuven.

Ldsningsfritt bromssystem (ABS)

Ldsningsfritt bromssystem (ABS) 
furhindrar att hjulen ldser sig. Sd 
fordonet furblir stabilt och kan cndd 
styras.

ABS (eller ESC) kan inte kompensera 
fur vdrdslus kurning. Cven om du 
behdller god styrfurmdga under en 
kraftig inbromsning ska du tcnka pd 
att hdlla sckerhetsavstdnd mellan 
dig och de framfurvarande. Anpassa 
kurhastigheten efter rddande kur-
furhdllanden. Fordonet ska kuras 
med minskad hastighet under ful-
jande omstcndigheter:

Kurning pd underlag med lusgrus 
eller snu
Kurning med snukedjor monte-
rade pd dccken
Kurning pd gropiga, ojcmna vcgar.

Kurning under dessa furhdllanden 
ukar stoppavstdndet fur din bil.

ABS-systemet kcnner kontinuerligt 
av hjulens rotationshastighet. Om 
ett hjul tenderar att ldsas vid en 
inbromsning kommer ABS att reg-
lera det hydrauliska bromstrycket 
pd hjulen.

Ncr du bromsar i situationer dcr 
bromsarna riskerar att ldsas kan ett 
tickande  ljud huras frdn brom-
sarna och bromspedalen pulserar. 
Det cr normalt och innebcr att ABS-
systemet cr aktivt.

Fur att uppnd maximal effekt med 
ABS-systemet ska du inte fursuka 
att manuellt cndra bromstrycket 
eller pumpa med bromspedalen i en 
nudsituation. Tryck ned bromspeda-
len sd hdrt som mujligt och ldt sedan 
ABS-systemet reglera bromskraf-
ten pd hjulen.

Observera
Ett klickande ljud kan huras frdn 
fordonsrummet ncr du burjar kura 
bilen efter att den har startats. Det 
cr normalt och innebcr att ABS-
systemet fungerar som det ska.

OMQ4050057SW
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Tcnk pd att cven om bilen har ett 
ABS-system behuvs en tillrccklig 
bromsstrccka. Hdll alltid sckerhets-
avstdnd till framfurvarande fordon.

Scnk farten i kurvor. ABS-systemet 
kan inte kompensera fur vdrdslus 
kurning.

Pd lust och ojcmnt underlag kan 
bromsstrcckan i vissa fall bli lcngre 
med ABS-bromsar cn med bromsar 
utan ABS.

ABS-varningslampan ska lysa under 
ca 3 sekunder efter att du har vridit 
ENGINE START/STOP (motor start/
stopp)-knappen till ON.

Under denna period gur systemet 
en sjclvdiagnos och lampan slccks 
om allt cr normalt. Om ABS-var-
ningslampan fortsctter att lysa kan 
det vara fel pd ABS-systemet. Kon-
takta en professionell verkstad sd 
snart som mujligt. Kia rekommen-
derar att du besuker en auktorise-
rad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Ncr du kur pd en vcg dcr vcggreppet 
cr ddligt, t.ex. en istcckt vcgbana, 
och anvcnder bromsarna kontinuer-
ligt kommer ABS att vara aktivt hela 
tiden och ABS-varningslampan kan 
eventuellt tcndas. Parkera bilen pd 
en scker plats och stcng av fordo-
net.

Starta bilen igen. Om ABS-lampan 
slccks fungerar ABS-systemet pd 
normalt sctt. I annat fall kan det 
vara fel pd ABS-systemet. Kon-
takta en professionell verkstad sd 
snart som mujligt. Kia rekommen-
derar att du besuker en auktorise-
rad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Observera
Om bilen startas med hjclp av start-
kablar pd grund av ett urladdat bat-
teri kan fordonet gd ndgot ojcmnt 
och ABS-varningslampan lysa. Det 
beror pd ldg batterispcnning. Det 
betyder inte att det cr fel pd ABS-
systemet.

Pumpbromsa aldrig!
Ladda batteriet innan bilen kurs.
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Antisladdsystem (ESC)

Antisladd (ESC) stabiliserar bilen vid 
kurvtagning.

ESC bromsar ett eller flera hjul och 
samarbetar med motorstyrnings-
systemet fur att stabilisera bilen.

ESC kommer inte att motverka 
olyckor. Fur hug fart i kurvor, snabba 
undanmanuvrar och vattenplaning 
kan fortfarande orsaka allvarliga 
olyckor.

Endast en ansvarsfull och uppmcrk-
sam furare kan undvika olyckor och 
risksituationer dcr bilen kan furlora 
vcggreppet. Cven med ESC ska du 
iaktta alla normala fursiktighetsdt-
gcrder vid bilkurning, inklusive att 
hdlla lcmplig hastighet med hcnsyn 
till omstcndigheterna.

Varning
Anvcnd alltid sctesbcltet fur bcsta 
skydd. Inget system, oavsett hur 
avancerat, kan kompensera fur alla 
furarfel och / eller kurfurhdllanden. 
Kur alltid fursiktigt.

ESC-systemet cr ett elektroniskt 
system som cr avsett att ge ukad 
sckerhet och furarassistent. Det 
kan inte kompensera fur vdrdslus 
kurning. Faktorer sdsom bilens has-
tighet, vcglaget och rattutslaget cr 
alla viktiga fur att ESC-systemet 
ska kunna arbeta effektivt. Det cr 
fortfarande furarens ansvar att 
kura omdumesgillt och att hdlla till-
rcckliga sckerhetsmarginaler.

Ncr du bromsar i situationer dcr 
bromsarna riskerar att ldsas kan ett 
tickande  ljud huras frdn brom-
sarna och bromspedalen pulserar. 
Det cr normalt och innebcr att ESC 
cr aktivt.

Observera
Ett klickande ljud kan huras frdn 
fordonsrummet ncr du burjar kura 
bilen efter att den har startats. Det 
cr normalt och innebcr att ESC-sys-
temet fungerar som det ska.

OMQ4050058
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Anvcndning av ESC

ESC ON (pd)
Ncr ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen stclls pd ON 
lyser lamporna fur ESC och ESC 
OFF i ungefcr 3 sekunder. Dcref-
ter aktiveras ESC.
Tryck pd ESC OFF-knappen i 
dtminstone en halv sekund efter 
att du har vridit tcndningsldset till 
ON fur att stcnga av ESC. (ESC 
OFF-indikatorn lyser). Tryck pd 
ESC OFF-knappen fur att aktivera 
ESC (ESC OFF-indikatorn slccks).
Ncr du startar bilen kan ett tick-
ande ljud huras. Detta cr ESC-
systemet som gur en automatisk 
sjclvdiagnos och cr inte tecken pd 
ndgot fel.

Under drift
Ncr ESC cr aktiverat blinkar 
ESC-indikatorn.
Ncr antisladdsystemet (ESC) 

fungerar som det ska kan du kcnna 
en lctt pulsering i bilen. Det cr nor-
malt och beror pd bromskontrollen.
Om du kur bort frdn ett lerigt eller 
halt omrdde kan varvtalet (varv/
min) hdllas pd samma nivd cven om 
du trycker ned gaspedalen helt.

Bortkoppling av ESC-systemet

Den elektroniska stabilise-
ringskontrollen kan stcngas 
av i 2 steg.

Om fordonet stcngs av medan ESC 
cr bortkopplat furblir ESC avstcngt. 
Ncr bilen startas igen aktiveras ESC 
automatiskt.

ESC OFF 1
Fur att stcnga av antispinnsyste-
met och bara anvcnda ESC:s broms-
kontrollfunktion, trycker du pd ESC 

OFF-knappen (ESC OFF ) i mindre 

cn 3 sekunder sd tcnds ESC OFF-

indikatorlampan (ESC OFF ).

OMQ4050059SW

OMQ4050060SW
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ESC OFF 2
Fur att stcnga av antispinnsyste-
met och ESC:s bromskontrollfunk-
tion, trycker du pd ESC OFF-

knappen (ESC OFF ) i mer cn 3 

sekunder. ESC OFF-indikatorn (ESC 

OFF ) kommer att tcndas och 

varningsljudet fur ESC OFF hurs. I 
det hcr tillstdndet kommer antis-
laddsystemet vara bortkopplat.

Indikatorlampa

ESC Indikatorlampa

ESC OFF Indikatorlampa

Ncr ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen stclls pd ON 
tcnds indikatorlampan och slccks 
sedan om ESC-systemet fungerar 
normalt.

ESC-indikatorn blinkar ncr ESC cr i 
funktion och lyser kontinuerligt ncr 
ESC inte fungerar.

ESC OFF-indikatorn tcnds ncr du 
stcnger av ESC med knappen.

Varning
Elektronisk stabiliseringskontroll
Kur fursiktigt cven om ditt fordon 
har elektronisk stabilitetskontroll. 
Den hjclper dig bara att behdlla 
kontrollen under vissa omstcndig-
heter.

Anvcndning av ESC OFF

Under kurning
ESC ska i normalfallet vara aktive-
rat vid all kurning.
Om du vill stcnga av ESC-lcget 
trycker du pd knappen ESC OFF 
medan du kur pd plan vcg.

Varning
Anvcnda ESC
Tryck aldrig pd knappen ESC OFF ncr 
ESC cr i funktion (ESC-indikatorn 
blinkar).
Du kan fd sladd om du stcnger av 
ESC medan systemet cr i funktion.
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Observera
Kontrollera att ESC cr avstcngd 
om bilen testas pd en testbcnk 
och ESC OFF-lampan tcnds. Om 
ESC inte stcngs av kan det furhin-
dra att bilens hastighet ukar och 
du fdr ett falskt resultat.
Att stcnga av ESC pdverkar inte 
broms- eller ABS-systemets 
funktion.

Downhill Brake Control (DBC)

Bromskontrollen i nedfursbacke 
(DBC) assisterar furaren i ned fur en 
brant backe, utan att furaren behu-
ver trycka ned bromspedalen.

Systemet lcgger automatiskt i 
bromsarna fur att upprctthdlla for-
donshastigheten vid 4 km / h ~ 40 
km / h och ldter furaren koncentrera 
sig pd styrningen av fordonet, i ned-
fursbacken.

Stcng alltid av DBC pd normala 
vcgar. DBC kan aktiveras oavsiktligt 
frdn vilolcget, ncr man kur uver 
farthinder, eller gur skarpa svcngar.

Observera
DBC cr per standard AV ncr tcnd-
ningen cr i lcget ON (pd).
Ljud eller vibrationer kan komma 
ifrdn bromsarna ncr DBC cr aktive-
rat.
Bromsljuset bak lyser ncr DBC cr 
aktiverat.

OMQ4050061
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DBC-funktion

Lcge Indikatorlampa Beskrivning

Vilolcge
lyser

Tryck pd DBC-knappen ncr fordonshastigheten cr 
under 60 km/h. DBC-systemet kommer att starta 
(ON) och gd in i vilolcget.
Systemet startar (ON) inte om fordonshastigheten cr 
uver 60 km/h.

Aktiverad
blinkar

Frdn vcntelcget gdr det in i driftslcget ncr fuljande 
villkor cr uppfyllda.

Vcgytan har mer cn en viss lutningsvinkel
Gaspedalen fdr inte trampas ner.
Fordonets hastighet bur vara inom 4 km / h ~ 40 
km / h
- 2,5 km / h ~ 8 km / h (5 km / h) vid bakdtgdende 

rurelse
Inom kurhastigheten 4 km / h ~ 40 km / h kan furaren 
scnka eller huja fordonets hastighet genom att 
trampa pd bromspedalen eller gaspedalen.

Temporcrt 
avaktiverat

lyser

I det aktiverade lcget kommer DBC att automatiskt 
avaktiveras under fuljande villkor:

Backen cr inte brant nog.
Gaspedalen trampas ner.
Ncr fordonets hastighet cr i intervallet 40 km / h ~ 
60 km / h

Om ovanstdende villkor inte fureligger, kommer DBC-
systemet automatiskt att aktiveras igen.

AV
slcckt

DBC-systemet kommer att stcngas av (OFF) under 
fuljande villkor:

DBC-knappen trycks in igen.
Ncr gaspedalen trycks ned och fordonets hastighet 
uverstiger 60 km / h



81

5

5

Tips fur kurning Bromssystem

Varning
Om DBC-systemets gula lampa 
lyser kan systemet ha uverhettats 
eller fdtt ett fel. Ncr varningslam-
pan lyser cven om DBC-systemet 
har kylts av ska du kontrollera for-
donet hos en auktoriserad KIA-dter-
furscljare sd snart som mujligt.

Observera
DBC-systemet kanske inte avak-
tiveras i branta backar, cven om 
broms- eller gaspedalen cr ned-
tryckt.
DBC-funktionen cr inte aktiv ncr:
- Vcxeln cr i P (Parkering).
- ESC cr aktiverat.

Hjclp vid start i backe (HAC)

Ett fordon har en tendens att rulla 
bakdt ncr furaren ska starta efter 
ett stopp i en brant backe. Hjclp vid 
start i backe (HAC) hindrar bilen frdn 
att rulla bakdt genom att bromsen 
anvcnds automatiskt i ca 2 sekun-
der.

Bromsen lossas ncr gaspedalen 
trycks ned eller efter ca 2 sekunder.

HAC-funktionen cr aktiverad i 
endast ca 2 sekunder. Tryck dcrfur 
alltid ned gaspedalen ncr du startar 
bilen i backe.

Varning
Upprctthdlla bromstrycket i en 
backe
HAC ersctter inte behovet av att 
applicera bromsen ncr bilen har 
stannat i en backe. Medan du stdr 
still ska du se till att upprctthdlla 
bromstrycket tillrcckligt fur att fur-
hindra att ditt fordon rullar bakdt 
och orsakar en olycka. Slcpp inte 
bromspedalen innan du cr redo att 
accelerera framdt.

Multikollisionsbroms (MCB) (i fure-
kommande fall)

Multikollisionsbromsen styr auto-
matiskt bromsen i hcndelse av en 
olycka dcr krockkudden luser ut, fur 
att minska risken fur ytterligare 
olyckor.

Systemdrift
MCB uvervakar trycket pd broms-
pedalen och gaspedalen under en 
kort period efter det att krock-
kudden luser ut. Systemet funge-
rar ncr fuljande villkor cr 
uppfyllda:
- Fordonshastigheten understi-

ger 180 km / h vid kollisionen.
- Broms- och gaspedalen tram-

pas ner ndgot.
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Ncr furaren trampar pd bromspe-
dalen mer en viss grad medan 
MCB System cr aktiv, prioriteras 
bromseffekten framfur automa-
tisk bromsning med MCB-syste-
met. Dock kommer MCB-
systemet att bromsa automatiskt 
om furaren tar foten frdn broms-
pedalen.

Systemet av

MCB avbryts i fuljande situationer:
Gaspedalen trampas ner mer cn 
till en viss grad.
Bilen stannar.
Det finns fel i ESC (Elektronisk 
stabiliseringskontroll) eller elek-
troniken.
Tio sekunder har gdtt sedan 
bromsen har styrdes automa-
tiskt av MCB-systemet.

Varning
MCB minskar fordonets hastighet 
efter en kollision och minskar ris-
ken fur en sekundcr kollision, men 
det furhindrar inte en sekundcr 
kollision. Du kan kura ivcg frdn 
kollisionsplatsen genom att trycka 
ned gaspedalen fur att undvika 
andra farliga situationer.

Ncr fordonet har stoppats av MCB 
slutar systemet att styra brom-
sarna. Beroende pd situationen 
bur furaren trycka ner bromsen 
eller gaspedalen fur att furhindra 
en ytterligare olycka.

VSM-system (stabiliseringskon-
troll)

VSM (stabiliseringskontroll) furbctt-
rar fordonets stabilitet och styrre-
spons under fuljande villkor:

ncr du kur pd en hal vcg eller
ncr en furcndring i friktionskoef-
ficienten mellan vcnster och 
huger hjul upptccks.

Varning
Dcck-/fclgstorlek
Ncr du byter dcck och fclgar ska du 
se till att de har samma storlek som 
de ursprungliga dccken och fcl-
garna. Om du kur med olika dcck- 
eller fclgstorlekar kan det minska 
VSM-systemets furdelar.

VSM-drift

Ncr VSM fungerar korrekt, kan du 
kcnna en svag pulsering i fordonet 
och/eller onormal styrrespons 
(Elektronisk servostyrning (EPS)). 
Det cr normalt och beror pd broms- 
och EPS-kontrollen.
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VSM fungerar inte ncr:
Kura pd lutande och sluttande 
vcgar
Backa

ESC OFF-lampan lyser ( ) i 

instrumentpanelen
EPS-indikatorn lyser pd instru-
menteringen

Bortkoppling av VSM-systemet

Ncr du trycker pd knappen ESC OFF 
stcngs ESC- och VSM-systemen av. 
Samtidigt tcnds indikatorn ESC OFF 

( ).

Tryck pd knappen igen ncr du vill 
koppla in VSM. ESC OFF-indikatorn 
slccks.

Varning
Stabiliseringskontroll
Kur fursiktigt cven om ditt fordon 
har VSM. Den hjclper dig bara att 
behdlla kontrollen uver bilen under 
vissa omstcndigheter.

Felindikator

VSM kan inaktiveras cven om du inte 
avbryter VSM-funktionen genom 
att trycka pd knappen ESC OFF. Det 
indikerar att ett fel har detekterats i 
ndgot av systemen EPS (servostyr-
ning) eller VSM (stabiliseringskon-
troll). Om ESC-lampan (  ) eller 

EPS-varningslampan fortsctter att 
lysa behuver systemet kontrolleras 
av en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

VSM-systemet cr inte en erscttning 
fur en ansvarsfull kurning utan 
endast en kompletterande funktion. 
Det cr furarens ansvar att alltid 
kontrollera hastigheten och avstdn-
det till framfurvarande fordon. Hdll 
alltid ett stadigt grepp om ratten.

Bilen cr konstruerad fur att fulja 
furarens kommandon, cven med 
VSM aktiverat. Iaktta alltid normal 
fursiktighet ncr du kur. Kur i scker 
hastighet med hcnsyn till aktuella 
furhdllanden, inklusive ddligt vcder 
eller halt vcglag.

Varning
Anvcnd alltid sctesbcltet fur bcsta 
skydd. Inget system, oavsett hur 
avancerat, kan kompensera fur alla 
furarfel och / eller kurfurhdllanden. 
Kur alltid fursiktigt.

Nudstoppssignal (ESS) (i furekom-
mande fall)

ESS-systemet med nudbromssignal 
varnar bakomvarande furare genom 
att blinka med bromsljusen medan 
bilen bromsas hcftigt och kraftigt.
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Systemet aktiveras ncr:
Fordonet stannar plutsligt. 
(Retardationseffekten uverstiger 
7 m/s1, och kurhastigheten uver-
stiger 55 km/h.)
ABS aktiveras och kurhastigheten 
uverstiger 55 km / h.

Varningsblinkers tcnds automatiskt 
efter bromsljusen har blinkat:

Ncr hastigheten uverstiger 40 
km/h.
Ncr ABS cr avaktiverat och
Ncr den plutsliga bromssituatio-
nen cr uver.

Varningsblinkers stcngs AV:
Ncr fordonet kur med ldg hastig-
het under en viss tid.

Furaren kan manuellt stcnga AV 
varningsblinkers genom att trycka 
pd knappen.

Observera
Nudbromssignalsystemet (ESS) 
fungerar inte om du redan har slagit 
pd varningsblinkers.

Slcpvagnsstabilisator (TSA) -sys-
tem

Slcpvagnsstabilisatorn (TSA) funge-
rar som ett stabiliseringskontroll-
system. TSA cr utformad fur att 
stabilisera fordonet och slcpvagnen 
ncr slcpvagnen svcnger eller vinglar. 
Det finns olika faktorer som gur att 
fordonet svcnger eller vinglar.

Sddana incidenter intrcffar mesta-
dels i hug hastighet, men det finns 
ocksd risk fur att vingla pd grund av 
tvcrvind, buffrar eller felaktig uver-
belastning.

Riskfaktorer fur svcngning cr:
Hug hastighet
Starka sidvindar
Uverlast
Hcftiga rattrurelser
Ojcmn vcgbana

TSA uvervakar kontinuerligt stabili-
teten hos bilen och slcpvagnen. Ncr 
TSA kcnner av svcngningar bromsas 
hjulen automatiskt fur att stabili-
sera bilen. TSA fungerar inte ncr 
fordonet vinglar.

Bromsassistanssystem (BAS)

BAS-systemet anvcnds fur att 
reducera eller undvika olycksrisken. 
Det kcnner av avstdndet frdn ditt 
fordon till fordonet eller fotgcnga-
ren framfur genom sensorer (till 
exempel radar och kamera), och 
varnar, om det cr nudvcndigt, fura-
ren fur olycksrisken med ett var-
ningsmeddelande eller ett 
varningslarm.
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Varning
Brake Assist System (BAS) (brom-
sassistanssystem) begrcnsningar
BAS-systemet cr endast ett fura-
rassistanssystem och ersctter inte 
uppmcrksamheten av furaren fur en 
scker kurning. Det cr furarens 
ansvar att alltid kontrollera hastig-
heten och avstdndet till framfurva-
rande fordon fur att se till att det cr 
sckert att anvcnda AEB-systemet.

Observera
Observera fuljande ncr du anvcnder 
BAS-systemet:
Detta system cr endast ett komple-
ment och cr inte avsett att ersctta 
fursiktighet och uppmcrksamhet 
hos furaren. Sensoromrddet och 
vilka objekt som kan identifieras cr 
begrcnsat. Var alltid uppmcrksam 
pd vcgfurhdllandena.
Kur ALDRIG fur snabbt fur vcgfur-
hdllandena eller ncr du kur i kurvor.
Kur alltid fursiktigt fur att kunna ta 
hcnsyn till ovcntade och plutsliga 
situationer. BAS stannar inte fordo-
net helt och undviker inte kollisioner.

God bromsteknik

God bromsteknik hjclper till att 
skydda passagerarna och furlcnga 
bromsarnas livslcngd.

Kontrollera att parkeringsbrom-
sen inte cr dtdragen och att indi-
katorn fur parkeringsbromsen cr 
slcckt innan du kur ivcg.
Ncr du kur genom vatten kan 
bromsarna bli bluta. De kan cven 
bli vdta ncr bilen tvcttas. Vdta 
bromsar cr en olycksrisk! Bilen 
kan fd scmre bromskraft ncr 
bromsarna cr vdta. Vdta bromsar 
kan fd bilen att dra dt ena sidan.
Bromsa lctt tills bromsen funge-
rar normalt fur att torka vdta 
bromsar. Tcnk pd att alltid ha 
bilen under full kontroll. Om 
bromsarna inte dtergdr till normal 
funktion ska du sd snart som 
mujligt stanna pd en trafikscker 
plats. Det cr ocksd lcmpligt att 
kontakta en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.
Rulla inte nedfur backar i frilcget. 
Det cr mycket farligt. Var noga 
med att alltid ha en vcxel ilagd 
och anvcnd bromsarna fur att 
sakta ned. Vcxla sedan till en lcgre 
vcxel fur att dra nytta av for-
donsbromsen.
Vila aldrig foten pd bromspedalen. 
Om du gur det kan bromsarna 
uverhettas och furlora bromsef-
fekt. Det ukar cven slitaget pd 
bromskomponenterna.
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Start/stopp-system (ISG)

Om du fdr punktering medan du 
kur ska du bromsa fursiktigt och 
styra bilen rakt framdt medan du 
scnker farten. Kur dt sidan till en 
trafikscker plats ncr farten cr till-
rcckligt ldg fur att du ska kunna 
gura det utan risk.
Var fursiktig ncr du parkerar i en 
backe. Dra dt parkeringsbromsen 
ordentligt och stcll in SBW-knap-
pen pd lcget P (parkering). Stdr 
bilen i nedfursbacke, vrid fram-
hjulen in mot trottoarkanten.
Stdr bilen i uppfursbacke, vrid 
framhjulen frdn trottoarkanten. 
Om det inte finns ndgon trottoar-
kant och backen cr brant, lcgg 
block vid hjulen sd att bilen inte 
kan rulla.
Om temperaturen cr under noll 
kan parkeringsbromsen frysa 
fast. Stor risk finns ncr det 
ansamlats snu eller is pd eller intill 
bakbromsarna eller ncr brom-
sarna cr fuktiga. Om det finns risk 
fur att parkeringsbromsen fryser 
fast anvcnder du den enbart till-
fclligt medan du vcljer P med 
SBW-knappen och blockerar bak-
hjulen sd att fordonet inte kan 
rulla. Frigur sedan parkerings-
bromsen.
Hdll inte bilen stilla i en uppfurs-
backe med hjclp av gaspedalen. 
Det kan medfura att vcxellddan 
uverhettas. Trampa pd bromsen 
eller sctt an parkeringsbromsen.

Start/stopp-system (ISG) (i 
furekommande fall)

ISG-systemet minskar brcnslefur-
brukningen genom att automatiskt 
stcnga av motorn ncr bilen stdr 
stilla. (Vid exempelvis rutt ljus, 
stoppskylt eller trafikstockning)

Motorn startas automatiskt sd fort 
startkraven cr uppfyllda.

ISG cr PD ncr motorn cr pd.

Observera
Ncr motorn startas automatiskt av 
ISG-systemet kan vissa varnings-
lampor (ABS, ESC, ESC OFF, EPS och 
den fur parkeringsbromsen) lysa i 
ndgra sekunder.
Det beror pd ldg batterispcnning. 
Det betyder inte att det cr fel pd 
systemet.

AutoStopp

Om du trycker ner bromspedalen 
och fordonet stannar medan ISG cr 
PD, stannar motorn automatiskt.

Stanna bilen helt genom att bromsa 
med bromspedalen ncr vcxeln cr i 
lcget D (kur) eller lcget N (frilcge).
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Motorn stcngs av och den gruna 

indikatorn AUTO STOP ( ) lyser pd 

instrumenteringen.

Observera
Om du uppnar motorhuven i auto-
stopplcget hcnder fuljande:

ISG-systemet inaktiveras (lampan 
pd knappen ISG OFF tcnds).
Ett meddelande kommer att visas 
pd LCD-skcrmen.

O du flyttar vcxelspaken ifrdn N 
(frilcge) till D (Manuellt lcge) eller 
till R (back) utan att trycka in 
bromspedalen efter att ha stan-
nat motorn automatiskt, kom-
mer inte motorn att starta om 
automatiskt och ett varningsljud 
ldter. Ncr detta sker, tryck pd 
bromspedalen fur autostart.

Autostart

Ncr motorn stannar automatiskt 
med ISG, startar motorn om furaren 
vidtar en av fuljande dtgcrder.

Slcpp bromspedalen.
Flytta vcxelspaken till backvcxeln 
eller Manuellt lcge medan du 
trycker ner bromspedalen.

OMQ4050065

OMQ4040520SW

OMQ4050062SW
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Start/stopp-system (ISG)

Motorn startar och den gruna AUTO 

STOP-indikatorn ( ) i instrument-
panelen slocknar.

Motorn startar automatiskt utan 
ndgon dtgcrd frdn furaren i ful-
jande situationer:

Bromsarnas vakuumtryck cr ldgt.
Motorn har stdtt stilla i cirka fem 
minuter.
Luftkonditioneringen cr PD med 
flckthastigheten i hugsta lcget.
Den frcmre defrostern cr PD.
Batteriet cr svagt.
Klimatanlcggningens kylning och 
uppvcrmning fungerar inte till-
fredsstcllande.
Vcxeln byts till P (Park) ncr Auto 
Hold cr aktiverat.
Durren uppnas eller sckerhetsbcl-
tet lossas ncr Auto Hold cr aktive-
rat.
EPB-knappen trycks in ncr Auto 
Hold cr aktiverat.

Funktionsvillkor

ISG-systemet cr aktivt under ful-
jande omstcndigheter:

Furaren har sckerhetsbcltet pd 
sig.
Furardurren och huven cr 
stcngda.
Bromsarnas vakuumtryck cr till-
rcckligt.
Batterisensorn cr aktiverad och 
batteriet cr tillrcckligt laddat.
Yttertemperaturen cr inte fur ldg 
eller fur hug.
Bilen kurs med konstant hastighet 
och stannar.
Klimatanlcggningen uppfyller vill-
koren.
Bilen cr tillrcckligt uppvcrmd.
Lutningen cr gradvis.
Ratten vrids mindre cn 180 gra-
der och sedan stannar bilen.

Observera
ISG-systemet inaktiveras om kra-
ven fur ISG-funktionen inte cr 
uppfyllda. Indikatorn pd ISG OFF-
knappen burjar lysa och medde-
landet "Autostopp fungerar inte" 
visas pd LCD-skcrmen.
Om indikatorn eller varningsmed-
delandet lyser kontinuerligt 
mdste felet utredas.

OMQ4050265L
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Avaktivera ISG

Tryck pd knappen ISG OFF om du 
vill inaktivera ISG. Indikatorn pd 
ISG OFF-knappen tcnds.
ISG aktiveras och indikatorn pd 
knappen slccks ncr du trycker pd 
ISG OFF-knappen igen.

ISG-fel

ISG kanske inte fungerar vid fel pd 
ISG-relaterad sensor eller systemet.

Fuljande hcnder:

Den gula AUTO STOP ( )-indi-
katorn pd instrumenteringen 
fortsctter att lysa efter att ha 
blinkat i 5 sekunder.

Indikatorn pd ISG OFF-knappen 
tcnds.

Ncr motorns automatiska start/
stopp-system cr aktiverat kan 
motorn startas utan dtgcrd frdn 
furaren. Innan du lcmnar bilen eller 
gur ndgot i motorrummet ska du 
stcnga av motorn med knappen 
ENGINE START/STOP-knappen till 
lcget OFF.

Observera
Om batteriet dteransluts eller byts 
ut fungerar inte ISG-funktionen 
direkt. Om du vill anvcnda ISG-funk-
tionen mdste batteriets sensor kali-
breras i ungefcr 4 timmar med 
tcndningen avstcngd. Sld pd och 
stcng av motorn tvd eller tre gdnger 
efter kalibrering.

OMQ4040435

OMQ4050065
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Integrerat kontrollsystem i kurlcget

Integrerat kontrollsystem i kur-
lcget

Kur-lcge

Du kan vclja kurlcge efter egna pre-
ferenser eller vcglaget.

Observera
Kurlcget cr kvar i KOMFORT-lcge 
och cndras inte till lcget ECO eller 
SPORT om det finns ndgot problem 
med instrumentpanelen.

Kurlcget cndras med DRIVE MODE-
knappen.

Ncr KOMFORT-lcget cr valt visas 
det inte pd instrumentklustret.

ECO-lcge:
ECO-lcget furbcttrar brcnsleef-
fektiviteten fur miljuvcnlig kur-
ning.
KOMFORT-lcge:
KOMFORT-lcget ger mjuk kurning 
och bekvcm passagerarupple-
velse.
SPORT-lcge:
SPORT-lcget ger sportig med 
stabil kurning.

Lcget kommer furcndras till KOM-
FORT-lcget ncr motorn startas om. 
Furutom i ECO-lcge och SMART-
lcge. ECO-lcge och SMART-lcge 
kommer att bibehdllas sd som valt 
ncr motorn startats om.

Ncr du cndrar instcllningen fur kur-
lcget cndras svarsfunktionen fur 
smartfarthdllaren (SCC). (i furekom-
mande fall)

ECO-lcge

Ncr kur-lcget cr instcllt pd 
ECO-lcge kommer motorn 

och vcxellddans kontrollogik att 
cndras sd att dem maximerar 
brcnsleeffektiviteten.

OMQ4050066

OMQ4050287L

Kur-lcge SCC-respons

KOMFORT Normal

ECO Ldngsam

SPORT Snabb

SMART Normal
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Ncr ECO-lcget vcljs genom att 
anvcnda knappen KURLCGE, kom-
mer ECO-indikatorn att tcndas.
Kurlcget dtergdr till ECO-lcge 
varje gdng motorn startas om.

Observera
Brcnslefurbrukningen beror pd 
furarens kurstil och vcglaget.

Ncr ECO-lcget cr aktiverat:
Accelerationsresponsen kan 
minska ndgot om gaspedalen 
trycks ner jcmnt.
Luftkonditioneringen kan vara 
begrcnsad.
Vcxelmunstret fur den automa-
tiska vcxellddan kan furcndras.
Motorn kan huras mer.

Ovanstdende situationer cr nor-
mala furhdllanden ncr ECO-lcget cr 
aktiverat fur att furbcttra brcnsle-
effektiviteten.

Begrcnsad ECO-anvcndning:
Om fuljande situationer uppstdr ncr 
ECO-lcget cr valt begrcnsas syste-
mets funktion cven om ECO-indika-
torn inte cndras.

Ncr kylartemperaturen cr ldg:
Systemet cr begrcnsat tills 
motorns effekt blir normal.
Ncr du kur upp fur en backe:
Systemet begrcnsas fur att uka 
motorstyrkan ncr du kur uppfur 
backar dd systemet begrcnsar 
motorns vridmoment.

Om gaspedalen trycks ned ldngt i 
ndgra sekunder:
Systemet begrcnsas dd det upp-
fattar att furaren vill uka hastig-
heten.

SPORT-lcge

SPORT-lcget hanterar 
kurningsdynamiken 

genom att automatiskt justera 
styrningsinsatsen, motor- och vcx-
elkontrollstyrningen fur en ukad 
kurprestanda.

Ncr SPORT-lcget vcljs genom att 
anvcnda knappen KURLCGE, kom-
mer SPORT-indikatorn att tcndas.
Kurlcget dtergdr till KOMFORT-
lcge varje gdng som motorn star-
tas om. Vclj SPORT-lcget pd nytt 
med DRIVE MODE-knappen om du 
vill anvcnda SPORT-lcget.
Ncr SPORT-lcget cr aktiverat:
- Motorns varvtal kommer ten-

dera att vara uver en viss hugt 
under en viss tid, cven efter att 
gasen har slcppts

- Uppvcxling fursenas vid accele-
ration

Observera
I SPORT-lcget kan brcnslefurbruk-
ningen uka.
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Integrerat kontrollsystem i kurlcget

SMART-lcge

SMART-lcget vcljer rctt 
kurlcge utav ECO, KOM-

FORT och SPORT, genom att avgura 
furarens kurvanor (t.ex. ekonomisk 
eller aggressiv (sportig)) frdn 
bromspedalen eller hur man styr.

Vclj SMART-lcge med kur-lcgesk-
nappen. Ncr SMART-lcget marke-
ras tcnds indikatorn pd 
instrumentpanelen.
SMART-lcget styr automatiskt 
fordonets kurning, t.ex. vcxlings-
munster och motorns vridmo-
ment, i enlighet med furarens 
kurvanor.

Observera
Om du kur milt kommer fordonet 
att byta till ECO-lcget fur att fur-
bcttra brcnsleeffektiviteten ncr 
du kur i SMART-lcget. Men, den 
faktiska brcnsleeffektiviteten kan 
variera i enlighet med kursituatio-
nerna (t.ex. upp- eller nerfurs-
backe, fordonets 
motorbromsning/acceleration).
Ncr du kur dynamiskt i SMART-
lcget genom snabba inbroms-
ningar eller snabba svcngar kom-
mer kurlcget att furcndras till 
SPORT-lcge. Men, det kan 
pdverka brcnslefurbrukningen 
negativt.

Olika kursituationer, vilka du kan 
rdka utfur i SMART-lcge

Kurlcget byts automatiskt till ECO 
efter en viss period ncr du fursik-
tigt trycker ner gaspedalen. (Din 
kurning kategoriseras som ekono-
misk.)
Kurlcget byter automatiskt ifrdn 
SMART ECO-lcge till SMART KOM-
FORT-lcge efter en viss tid, ncr 
du snabbt, eller trycker ner gas-
pedalen upprepade gdnger.
Kurlcget byter automatiskt till 
lcget SMART KOMFORT, med 
samma kurmunster, ncr fordonet 
burjar kuras i en uppfursbacke i en 
viss vinkel. Kurlcget dtergdr auto-
matiskt till lcget SMART ECO, ncr 
fordonet uvergdr att kura pd mer 
plan vcg.
Kurlcget furcndras automatiskt 
till SMART SPORT ncr du gasar 
hastigt eller vrider ratten uppre-
pade gdnger. (Din kurning katego-
riseras som sportig.) I det hcr 
lcget kur ditt fordon i en lcgre 
vcxel fur hastig gasning/inbroms-
ning, samt ukning av motorns 
bromsfunktion.
Du kan fortfarande kcnna av 
motorbromsningen, cven ncr du 
slcpper gaspedalen i lcget SMART 
SPORT. Det cr pd grund av att ditt 
fordon furblir i en lcgre vcxel 
under en viss tid infur ncsta gas-
ning. Men, det cr en normal kursi-
tuation och inte ndgot tecken pd 
fel.
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Kurlcget byts automatiskt till 
lcget SMART SPORT men endast i 
tuffa kusituationer. I de flesta 
kusituationer stclls kurlcget in till 
antingen SMART ECO eller SMART 
KOMFORT.

Begrcnsning av SMART-lcge
SMART-lcget kan begrcnsas i ful-
jande situationer. (OFF-indikatorn 
tcnds i de hcr situationerna.)

Farthdllaren cr aktiverad:
Farthdllarsystemet kan avakti-
vera SMART-lcget ncr fordonet 
styrs av den instcllda hastighe-
ten fur Smartfarthdllarsystemet. 
(SMART-lcget avaktiveras inte 
endast genom att aktivera fart-
hdllarsystemet.)
Oljetemperaturen i vcxellddan cr 
antingen extremt ldg eller 
extremt hug:
SMART-lcget kan aktiveras i de 
flesta vanliga kursituationer. Men, 
en mycket hug/ldg-temperatur 
pd vcxeloljan kan avaktivera 
SMART-lcget temporcrt, efter-
som vcxelns villkor cr bortom det 
normala.

Smart vcxling i fcrddatorn (i fure-
kommande fall)

Vclj fcrddatorlcget pd instrument-
klustrets LCD-skcrm och uppna 
skcrmen fur smart vcxling. Dd kan 
furaren se det valda kurlcget och 
det kurlcge som SMART-lcget auto-
matiskt vcxlar till.

Det kurlcge som vcljs av furaren och 
kurscttsmctaren som visar furarens 
kursctt visas pd skcrmen.

Kurscttsmctare i SMART-lcge

OMQ4050284SW

OMQ4050285SW

OMQ4050286SW
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Integrerat kontrollsystem i kurlcget (AWD)

Standard-kurscttet visas i mitten 
medan den vcnstra sidan av mcta-
ren visar 'Eco.' och huger sida 'Dyna-
misk' stil.

Ncr vcnster sida av kurscttsmcta-
ren cr fullstcndig och efter en viss 
tid aktiveras SMART ECO-lcget 
automatiskt. Ncr mctarens hugra 
sida cr fullstcndig och ett sportigt 
kurfurhdllande upptccks aktiveras 
SMART SPORT-lcget.

Fur att upprctthdlla SMART ECO-
lcget fur brcnsleeffektivitet, kur 
med vcnster sida av mctaren full-
stcndig.

Integrerat kontrollsystem i kur-
lcget (AWD)

Du kan vclja kurlcge efter egna pre-
ferenser eller vcglaget.

Kurlcget aktiveras ncr du vrider pd 
reglaget.

Kurlcget cndras ncr du vrider pd 
reglaget.

KOMFORT-lcge: KOMFORT-lcget 
ger mjuk kurning och bekvcm 
passagerarupplevelse.

Typ A

OMQ4050261

OMQ4050231
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Typ B

SPORT-lcge: SPORT-lcget ger 
sportig med stabil kurning.

Typ A

Typ B

ECO-lcge: ECO-lcget furbcttrar 
brcnsleeffektiviteten fur milju-
vcnlig kurning.

Typ A

Typ B

SMART-lcge: SMART-lcge: 
SMART-lcget justerar automa-
tiskt kurlcget (ECO ↔ KOMFORT 
↔ SPORT) i enlighet med furarens 
kurvanor.

OMQ4050260

OMQ4050256

OMQ4050258

OMQ4050232

OMQ4050257
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Integrerat kontrollsystem i kurlcget (AWD)

Typ A

Typ B

Kurlcget stclls in pd KOMFORT eller 
ECO ncr motorn startas om. Kurlc-
get kommer att stcllas in pd KOM-
FORT-lcge ncr motorn startas om, 
om den cr i lcgena KOMFORT/
SPORT.

In den cr i Eco-lcget, kommer ECO 
att stcllas in ncr motorn startas om.

SMART-lcge

OMQ4050233

OMQ4050259

OMQ4050284SW

OMQ4050285SW

OMQ4050286SW
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SMART-lcget vcljer rctt 
kurlcge utav ECO, KOM-
FORT och SPORT, genom 
att avgura furarens kurva-

nor (t.ex. mild eller dynamisk) frdn 
bromspedalen eller hur man styr.

Vrid pd reglaget fur att aktivera 
SMART-lcget. Ncr SMART-lcget 
cr aktiverat tcnds indikatorn pd 
instrumentpanelen.
Fordonet startar i ECO-lcget ncr 
motorn stcngdes AV i SMART-
lcge.
SMART-lcget styr automatiskt 
fordonets kurning, t.ex. vcxlings-
munster, motorns vridmoment, i 
enlighet med furarens kurvanor.

Observera
Om du kur milt kommer fordonet 
att byta till ECO-lcget fur att fur-
bcttra brcnsleeffektiviteten ncr 
du kur i SMART-lcget. Men, den 
faktiska brcnsleffektiviteten kan 
variera i enlighet med kursituatio-
nerna (t.ex. upp- eller nerfurs-
backe, fordonets 
motorbromsning/acceleration).
Ncr du kur dynamiskt i SMART-
lcget genom snabba inbroms-
ningar eller snabba svcngar kom-
mer kurlcget att furcndras till 
SPORT-lcge. Men, det kan 
pdverka brcnslefurbrukningen 
negativt.

Olika kursituationer, vilka du kan 
rdka utfur i SMART-lcge

Kurlcget byts automatiskt till ECO 
efter en viss period ncr du fursik-
tigt trycker ner gaspedalen. (Din 
kurning kategoriseras som mild.)
Kurlcget byter automatiskt ifrdn 
SMART ECO-lcge till SMART NOR-
MAL-lcge efter en viss tid, ncr du 
snabbt, eller trycker ner gaspeda-
len upprepade gdnger.
Kurlcget byter automatiskt till 
lcget SMART KOMFORT, med 
samma kurmunster, ncr fordonet 
burjar kuras i en uppfursbacke i en 
viss vinkel. Kurlcget dtergdr auto-
matiskt till lcget SMART ECO, ncr 
fordonet uvergdr att kura pd mer 
plan vcg.
Kurlcget furcndras automatiskt 
till SMART SPORT ncr du gasar 
hastigt eller vrider ratten uppre-
pade gdnger. (Din kurning katego-
riseras som sportig.) I det hcr 
lcget kur ditt fordon i en lcgre 
vcxel fur hastig gasning/inbroms-
ning, samt ukning av motorns 
bromsfunktion.
Du kan fortfarande kcnna av 
motorbromsningen, cven ncr du 
slcpper gaspedalen i lcget SMART 
SPORT. Det cr pd grund av att ditt 
fordon fortsctter vara i en lcgre 
vcxel under en viss tid infur ncsta 
gasning. Men, det cr en normal 
kursituation och inte ndgot tecken 
pd fel.
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Integrerat kontrollsystem i kurlcget (AWD)

Kurlcget byts automatiskt till 
lcget SMART SPORT men endast i 
tuffa kusituationer. I de flesta 
kusituationer stclls kurlcget in till 
antingen SMART ECO eller SMART 
KOMFORT.

Begrcnsning av SMART-lcge
SMART-lcget kan begrcnsas i ful-
jande situationer. (OFF-indikatorn 
tcnds i de hcr situationerna.)

Furaren vcxlar manuellt. Det inak-
tiverar SMART-lcget.
Farthdllaren cr aktiverad: Farthdl-
laren kan avaktivera SMART-
lcget. Ncr ett hugre system cr 
instcllt av farthdllarsystemet, 
burjar det att kontrollera for-
donshastigheten och avaktiverar 
SMART-lcget. (SMART-lcget 
avaktiveras inte endast genom 
farthdllarsystemet.)
Oljetemperaturen i vcxellddan cr 
antingen extremt ldg eller 
extremt hug: SMART-lcget kan 
aktiveras i de flesta vanliga kursi-
tuationer. Men, en mycket hug/
ldg-temperatur pd vcxeloljan kan 
avaktivera SMART-lcget tempo-
rcrt, eftersom vcxelns villkor cr 
bortom det normala.

SPORT-lcge

SPORT-lcget hanterar 
kurningsdynamiken genom 
att automatiskt justera 
styrningsinsatsen, och 

motor- och vcxelkontrollstyrningen 
fur en ukad kurprestanda.

Ncr SPORT-lcget vcljs genom att 
vrida pd reglaget Sport, kommer 
SPORT-indikatorn att tcndas 
(orange fcrg).
Kurlcget dtergdr till KOMFORT-
lcge varje gdng som motorn star-
tas om. Vclj SPORT-lcget pd nytt 
med reglaget om du vill anvcnda 
SPORT-lcget.
Ncr SPORT-lcget cr aktiverat:
- Motorns varvtal kommer ten-

dera att vara hugt under en viss 
tid, cven efter att gasen har 
slcppts.

- Uppvcxlingar fursenas vid acce-
leration.

Observera
I SPORT-lcget kan brcnslefurbruk-
ningen uka.
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ECO-lcge

Ncr kur-lcget cr instcllt pd 
ECO-lcge kommer motorn 
och vcxellddans kontrollo-
gik att cndras sd att dem 

maximerar brcnsleeffektiviteten.
Ncr ECO-lcget vcljs genom att 
vrida pd reglaget, kommer ECO-
indikatorn att tcndas (grun fcrg).
Om fordonet cr instcllt pd ECO-
lcge ncr motorn cr AV-stcngd och 
omstartad, kommer instcllningen 
fur kurlcget att fortsctta att vara 
i ECO-lcge.

Observera
Brcnslefurbrukningen beror pd 
furarens kurstil och vcglaget.

Ncr ECO-lcget cr aktiverat:
Accelerationsresponsen kan 
minska ndgot om gaspedalen 
trycks ner lite.
Vcxelmunstret fur den automa-
tiska vcxellddan kan furcndras.

Ovanstdende situationer cr nor-
mala furhdllanden ncr ECO-lcget cr 
aktiverat fur att furbcttra brcnsle-
effektiviteten.

Begrcnsad ECO-anvcndning:
Om fuljande situationer uppstdr ncr 
ECO-lcget cr valt begrcnsas syste-
mets funktion cven om ECO-indika-
torn inte cndras.

Ncr bilen kurs i manuellt vcxlings-
lcge.
Systemet begrcnsas i enlighet 
med vcxelpositionen.
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FCA-systemet (Forward Collision-Avoidance)
(endast frontkamera)

FCA-systemet (Forward Colli-
sion-Avoidance) (endast front-
kamera) (i furekommande fall)

Basfunktion

Det framdtriktade automatiska 
krocksystemet (FCA) cr utformat 
fur att hjclpa furaren att upptccka 
och uvervaka framfurvarande for-
don eller fotgcngare, varna genom 
ett varningsmeddelande och en var-
ningssignal ncr det fureligger en 
kollisionsrisk och aktivera nudbrom-
sen ncr det behuvs.

Detekteringssensor

Frontkamera

Viktigt
Observera fuljande fur att upprctt-
hdlla detekteringssensorns opti-
mala prestanda:

Montera aldrig iscr detekterings-
sensorn och utsctt den inte fur 
tryck.
Du ska aldrig montera ndgra till-
behur eller dekaler pd vindrutan 
eller fcrga den.
Om detekteringssensorn har 
bytts ut eller reparerats ska bilen 
kontrolleras av en auktoriserad 
Kia-dterfurscljare.
Var extremt noga med att hdlla 
frontkameran torr.
Placera aldrig ndgra reflekterande 
furemdl (t.ex. vitt papper, spegel) 
uver instrumentbrcdan. Ljusre-
flektioner kan furhindra att funk-
tionen fungerar korrekt.

OMQ4AH050240

OMQ4H050009
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Tips fur kurning FCA-systemet (Forward Collision-Avoidance)
(endast frontkamera)

Funktionsinstcllningar

Instcllning

Sckerhet framdt

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja eller vclja bort Dri-
ver Assistance (furarassistans) → 
Forward Safety (framdtriktad 
sckerhet)  i menyn Settings (instcll-
ningar) fur att stclla in om du vill 
eller inte vill anvcnda vissa funktio-
ner.

Om du vcljer Aktiv assistans  
kommer funktionen att varna 
furaren med ett varningsmedde-
lande, en hurbar signal och rattvi-
brationer beroende pd 
kollisionsrisknivdn. Bromsassis-
tans kommer att tillcmpas bero-
ende pd kollisionsrisken.

Om du vcljer Endast varning  
kommer funktionen att varna 
furaren med ett varningsmedde-
lande, en hurbar signal och rattvi-
brationer beroende pd 
kollisionsrisknivdn. Bromsassis-
tans kommer inte att aktiveras.
Om du vcljer Off  (av) stcngs 
funktionen av. Varningslampan 

( ) lyser pd instrumentpanelen.

Furaren kan uvervaka ON/OFF-sta-
tus fur FCA i menyn Settings 
(instcllningar). Om varningslampan 

( ) fortsctter att vara PD ncr 

funktionen cr PD ska funktionen 
kontrolleras av en auktoriserad Kia-
dterfurscljare.

Varning
FCA aktiveras alltid ncr motorn 
startas om. Furaren bur alltid vara 
medveten om omgivningen och kura 
fursiktigt om Off  (av) vcljs efter 
att motorn startas om.

Viktigt
Systemet kommer inte att 
bromsa om Endast varning  vcljs.
Du kan aktivera eller inaktivera 
rattvibration. Vclj eller vclj bort 
Driver Assistance (furarassis-
tans) → Haptic Warning (haptisk 
varning)  i menyn Settings 
(instcllningar).

OMQ4AH050344SW
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Observera
FCA kommer att stcngas av ncr 
furaren trycker och hdller in knap-
pen ESC OFF. Varningslampan ( ) 

lyser pd instrumentpanelen.

Varningstid

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Timing 
(varningstid)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in akti-
veringstiden fur varningar avse-
ende FCA.

Varningstiden cr instclld som Nor-
mal  ncr bilen levereras. Om du cnd-
rar varningstiden kan varningstiden 
cndras cven fur andra furarassis-
tanssystem.

Varningsvolym

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Volume 
(varningsvolym)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in High  
(hug), Medium  (medel), Low (ldg) 
eller Off  (av) som varningsvolym 
fur FCA.

Systemets varningsvolym kommer 
inte att stcngas av, utan vara 
instclld pd Low  (ldg), cven om Off  
(av) vcljs.

Om du cndrar varningsvolymen kan 
varningsvolymen cndras cven fur 
andra furarassistanssystem.

Viktigt
Instcllningen av varningstid och 
varningsvolym gcller fur alla 
funktioner i FCA.

OMQ4AH050334SW
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(endast frontkamera)

Trots att Normal  vcljs fur var-
ningstiden om det frcmre fordo-
net plutsligt stannar kanske den 
fursta varningens aktiveringstid 
kcnns furdrujd.
Vclj Late  (Sen) fur varningstiden 
vid gles trafik eller ldg hastighet.

Observera
Varningstid och varningsvolym kom-
mer att dtergd till den senaste 
instcllningen om motorn startas 
om.

Funktionens drift

FCA-varning och kontroll

Den grundlcggande funktionen i FCA 
cr att varna och bromsa in bilen 
beroende pd kollisionsrisk: Collision 
Warning  (kollisionsvarning), Emer-
gency Braking  (panikbromsning) 
och Stopping vehicle and ending 
brake control  (stoppa fordonet och 
avsluta bromskontroll).

Kollisionsvarning

Varningsmeddelandet Kollisions-
varning  kommer att synas i klus-
tret, en hurbar signal kommer att 
genereras och ratten kommer att 
vibrera fur att varna furaren om 
en kollision.
Ncr ett framfurvarande fordon 
upptccks kommer funktionen att 
fungera ncr din kurhastighet cr 
10~180 km/h.
Om en framfurvarande fotgcng-
are upptccks kommer funktionen 
att fungera om din kurhastighet 
cr 10~60 km/h.
Systemet kommer att bromsa om 
Aktiv assistans  vcljs.

OMQ4050071SW
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Panikbromsning

Varningsmeddelandet Panik-
bromsning  kommer att synas i 
klustret, en hurbar signal kommer 
att genereras och ratten kommer 
att vibrera fur att varna furaren 
om att systemet kommer att 
panikbromsa.
Ncr ett framfurvarande fordon 
upptccks kommer funktionen att 
fungera ncr din kurhastighet cr 
10~60 km/h.
Om en framfurvarande fotgcng-
are upptccks kommer funktionen 
att fungera om din kurhastighet 
cr 10~60 km/h.
I en panikbromsningssituation 
hjclper funktionen till att bromsa 
med stor kraft fur att furhindra 
kollision med fordonet eller fot-
gcngaren.

Stoppa fordonet och avsluta brom-
skontroll

Varningsmeddelandet "Kur fursik-
tigt" visas i klustret ncr systemet 
panikbromsar fordonet.
Av sckerhetsskcl bur furaren 
trycka ned bromspedalen ome-
delbart och se sig om i omgiv-
ningen.
Bromskontroll kommer att avslu-
tas ncr systemet panikbromsar 
fordonet i ca 2 sekunder.

Varning
Av sckerhetsskcl bur furaren 
cndra instcllningarna efter att ha 
parkerat fordonet pd en scker 
plats.

OMQ4050072SW
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FCA kommer att stcngas av auto-
matiskt ncr furaren trycker in 
knappen ESC OFF fur att stcnga 
av ESC ncr Aktiv assistans  eller 
Endast varning  cr instcllt. I det 
hcr fallet kan funktionen inte 
stcllas in frdn instcllningsmenyn 
och varningslampan lyser pd 
instrumentpanelen, vilket cr nor-
malt. FCA kommer att gd tillbaka 
till den senaste instcllningen om 
furaren startar ESC genom att 
trycka pd knappen ESC OFF.
FCA fungerar inte i alla situationer 
och kan inte furhindra alla kollisio-
ner.
Furaren cr helt ansvarig fur hur 
bilen framfurs. Furlita dig inte helt 
och hdllet pd det framdtriktade 
automatiska krocksystemet. Se 
alltid till att hdlla ett tillrcckligt 
sckerhetsavstdnd. Om det behuvs 
mdste du bromsa fur att scnka 
hastigheten eller stanna bilen.
Anvcnd aldrig FCA avsiktligt fur 
personer, djur, furemdl etc. Det 
kan innebcra allvarliga personska-
dor eller dudsfall.
FCA kanske inte fungerar om 
furaren trycker ned bromspeda-
len fur att undvika kollision.
FCA kanske varnar furaren fur 
sent eller inte alls beroende pd 
vcg- och kurfurhdllandena.

Medan FCA cr aktivt kan bilen 
plutsligt stanna, vilket kan resul-
tera i att passagerare skadas av 
lusa furemdl. Anvcnd alltid scker-
hetsbclte och sckra alla furemdl.
Varningsmeddelanden och var-
ningssignaler frdn FCA kanske 
inte visas/hurs om andra funktio-
ners varningsmeddelanden eller 
varningssignaler genereras sam-
tidigt.
Du kanske inte hur varningsljuden 
frdn FCA om den omgivande ljud-
nivdn cr hug.
Det kan hcnda att FCA stcngs av 
eller inte fungerar korrekt vid 
vissa vcgfurhdllanden och i vissa 
miljuer.

Observera
Bilens grundlcggande bromspre-
standa kommer att fungera nor-
malt cven om det har uppstdtt ett 
fel i FCA.
Under panikbromsning inaktive-
ras funktionens bromskontroll 
automatiskt om furaren trycker 
ned gaspedalen hdrt eller gur en 
hastig rattrurelse.
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FCA-systemet (Forward Collision-Avoidance)
(endast frontkamera)

Viktigt
Hastighetsintervallet fur FCA kan 
reduceras beroende pd kurfurhdl-
landen, framfurvarande fotgcngare 
och omgivningen. Det kan hcnda att 
funktionen endast varnar furaren 
eller att den inte fungerar alls.

Observera
FCA kan hjclpa furaren att bromsa 
ncr en kollisionsrisk cr uverhcng-
ande.

Fel och begrcnsningar

Fel

Ncr FCA-systemet inte fungerar 
normalt visas varningsmeddelandet 
Check Forward Safety system  
(kontrollera sckerhet framdt) och 

varningslamporna ( ) och ( ) 

lyser pd instrumentpanelen. Ldt en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare 
kontrollera funktionen.

Funktionen avaktiverad

Mujligheten till upptcckt kan fur-
scmras och FCA kan begrcnsas till-
fclligt eller inaktiveras ncr den 
frcmre vindrutan, dcr frontkameran 
cr placerad, cr tcckt med t.ex. snu 
eller vatten.

Om detta intrcffar kommer var-
ningsmeddelandena Forward 
Safety Function disabled. Camera 
obscured  (FCA-systemet inaktive-
rat. Kamera skymd) att visas, och 

varningslamporna ( ) och ( ) 

kommer att lysa i klustret.

OMQ4050074SW

OMQ4050073SW
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Funktionen kommer att fungera 
normalt ncr det som hindrar funk-
tionen har tagits bort. Hdll den alltid 
ren.

Om funktionen inte fungerar nor-
malt efter att hinder (snu, regn eller 
frcmmande material) har tagits 
bort rekommenderar vi att funktio-
nen inspekteras av en auktoriserad 
Kia-dterfurscljare.

Observera
Uteblivna varningsmeddelanden 
och slcckta varningslampor inne-
bcr inte nudvcndigtvis att FCA 
fungerar korrekt.
FCA kanske inte fungerar ordent-
ligt i ett omrdde (t.ex. uppen ter-
rcng) dcr objekt inte upptccks 
efter att motorn har startats.

Begrcnsningar

FCA kanske inte fungerar korrekt 
under fuljande omstcndigheter:

Detekteringssensorn eller den 
omgivande ytan cr furorenad eller 
skadad
Temperaturen runt frontkame-
ran cr hug eller ldg
Kameralinsen cr kontaminerad pd 
grund av skyddsfilm, filmer eller 
tcckta vindruta, skadat glas, eller 
fastnat i andra objekt (klister-
mcrke, insekter, m.m.) pd glaset
Vindrutan cr fuktig eller frusen

Spolarvctska appliceras kontinu-
erligt och vindrutetorkaren cr pd
Kurning i kraftigt regn eller snufall 
eller tjock dimma
Frontkameran cr blcndad av solen
Ljuset frdn en gatlykta eller ett 
mutande fordon reflekteras pd 
vdt vcgbana, t.ex. i pular pd vcgen
Ett furemdl cr placerat pd instru-
mentbrcdan
Bilen bogseras
Omgivningen cr vcldigt ljus
Omgivningen cr vcldigt murk, t.ex. 
i en tunnel etc.
Ljusstyrkan furcndras plutsligt, 
t.ex. man dker in i en tunnel
Ljuset utomhus cr svagt och 
strdlkastarna cr avstcngda eller 
lyser fur svagt
Kurning genom dnga, ruk eller 
dimma
Endast en del av fordonet eller 
fotgcngaren upptccks
Bilen cr framfur en buss, lastbil, 
slcpvagn med eller utan ovanligt 
formad last etc.
Fordonet framfur har inte ndgra 
baklyktor eller sd cr baklyktorna 
ovanligt placerade etc.
Ljuset utomhus cr svagt och bak-
lyktorna cr avstcngda eller lyser 
fur svagt
Bakpartiet pd det framfurvarande 
fordonet cr litet eller fordonet ser 
ovanligt ut eftersom det t.ex. har 
vclt, voltat, stcllt sig pd tvcren 
osv.
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Fordonet framfur har ldg eller hug 
markfrigdng
Ett fordon eller en fotgcngare 
dyker plutsligt upp framfur dig
Fordonet framfur upptccks sent
Fordonet framfur blockeras pluts-
ligt av ett hinder
Fordonet framfur byter plutsligt 
fil eller scnker hastigheten
Fordonet framfur har en onormal 
form
Fordonet framfur kur snabbt eller 
ldngsamt
Fordonet framfur styr i motsatt 
riktning fur att undvika att krocka 
med dig
Du byter kurfil i ldg hastighet ncr 
du har ett annat fordon framfur 
dig
Fordonet framfur cr snutcckt
Du lcmnar eller dtervcnder till en 
fil
Ostabil kurning
Du cr i en rondell och fordonet 
framfur upptccks inte
Du kur i en cirkel
Fordonet framfur dig har en 
ovanlig form
Fordonet framfur kur i en upp-
furs- eller nedfursbacke.
Fotgcngaren upptccks inte helt, 
t.ex. om den gdende bujer sig ner 
eller inte gdr helt upprctt
Fotgcngaren bcr klcder eller 
utrustning som gur denne svdr 
att urskilja

Fuljande bild visar bilden som sensorn 
kcnner igen som ett fordon och en fot-

gcngare.

Fotgcngaren framfur rur sig vcl-
digt snabbt
Fotgcngaren framfur cr kort eller 
stdr inte upprctt
Fotgcngaren framfur har nedsatt 
rurlighet
Fotgcngaren framfur korsar kur-
riktningen
Det cr en grupp av fotgcngare 
eller stor folkmassa framfur dig
Fotgcngaren bcr klcder som 
smclter in i bakgrunden, vilket gur 
denne svdr att urskilja
Det cr svdrt att urskilja fotgcnga-
ren frdn strukturer med liknande 
form i omgivningen
Du kur intill en fotgcngare, trafik-
skyltar, strukturer etc. ncra en 
korsning
Du kur intill en fotgcngare, trafik-
skyltar, strukturer etc. ncra en 
korsning
Du kur pd en parkering

OJA040544
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Du kur genom en tull, byggar-
betsplats, pd en obelagd vcg, del-
vis belagd vcg, ojcmn vcgbana, ett 
farthinder etc.
Du kur pd en lutande eller kurvig 
vcg etc.
Du kur pd en vcg som kantas av 
trcd eller gatlyktor
Ddliga vcgfurhdllanden kan orsaka 
uverdrivna vibrationer i fordonet 
under kurning
Bilens hujd cr ldg eller hug pd 
grund av tung belastning, onor-
malt dccktryck etc.
Du kur pd en smal vcg dcr det 
finns uvervuxen vegetation
En sturning av elektromagnetiska 
vdgor fureligger, t.ex. i ett omrdde 
med starka radiovdgor eller elek-
triskt brus

Varning
Kurning i en kurva

FCA kanske inte kcnner av andra 
fordon eller fotgcngare framfur 
dig pd kurviga vcgar som furscm-
rar sensorernas prestanda. Det 
kan leda till utebliven varning, 
bromsassistans eller styrassis-
tans vid behov.
Vid kurning i en kurva mdste du 
hdlla sckert bromsavstdnd och, 
vid behov, styra fordonet och 
trycka ned bromspedalen fur att 
scnka din kurhastighet fur att 
bibehdlla ett sckert avstdnd.

OCD059189

OCD059188
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FCA kan kcnna av ett fordon eller 
en fotgcngare som befinner sig i 
ett intilliggande kurfclt eller utan-
fur ditt kurfclt under kurning pd 
en kurvig vcg.
Funktionen kan varna furaren och 
styra bromsen eller ratten, helt i 
onudan, om detta intrcffar. Kont-
rollera alltid vcgfurhdllandena 
runt bilen.
Kurning i sluttning

FCA kanske inte kcnner av andra 
fordon eller fotgcngare framfur 
dig om du kur i en uppfurs- eller 
nedfursbacke, i vilket fall senso-
rernas prestanda cr furscmrad.
Det kan leda till onudig varning, 
bromsassistans eller styrassis-
tans alternativt utebliven var-
ning, bromsassistans eller 
styrassistans ncr det hade 
behuvts.
Dessutom kan fordonshastighe-
ten snabbt scnkas ncr ett fordon 
eller en fotgcngare plutsligt upp-
tccks framfur dig.
Vid kurning i en uppfurs- eller 
nedfursbacke ska du ha konstant 
uppsikt uver vcgen och, vid behov, 
styra fordonet och trycka ned 
bromspedalen fur att scnka din 
kurhastighet fur att bibehdlla ett 
sckert avstdnd.

OCD059190

ODL3059040
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(endast frontkamera)

Kurfcltsbyte

[A]: Din bil
[B]: Fordon som byter kurfclt
Sensorn kan inte kcnna av ett 
fordon [B] som kur in i ditt fclt 
frdn ett intilliggande fclt furrcn 
det befinner sig i sensorns avkcn-
ningsomrdde. FCA kanske inte 
omedelbart upptccker fordonet 
om fordonet byter fclt snabbt. I 
det hcr fallet mdste du hdlla ett 
sckert bromsavstdnd och, vid 
behov, styra bilen och trycka ned 
bromspedalen fur att scnka din 
kurhastighet fur att bibehdlla ett 
sckert avstdnd.

[A]: Din bil
[B]: Fordon som byter kurfclt,
[C]: Fordon i samma kurfclt
Ncr ett fordon framfur dig [B] 
lcmnar kurfcltet kanske inte FCA 
omedelbart detekterar det nya 
fordonet som nu cr framfur dig 
[C]. I det hcr fallet mdste du hdlla 
ett sckert bromsavstdnd och, vid 
behov, styra bilen och trycka ned 
bromspedalen fur att scnka din 
kurhastighet fur att bibehdlla ett 
sckert avstdnd.
Upptccka fordon

OADAS032SDY

OADAS033SDY
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FCA (Forward Collision-Avoidance Assist, sensor
fusion)

Om fordonet framfur dig har en 
last som sticker ut bakdt frdn 
bilen, eller ncr fordonet framfur 
har en hugre markfrigdng krcvs 
scrskild uppmcrksamhet. FCA 
kanske inte kan upptccka lasten 
som sticker ut frdn fordonet. I de 
hcr fallen mdste du hdlla ett 
sckert bromsavstdnd frdn det 
mest utstickande objektet och, 
vid behov, styra bilen och trycka 
ned bromspedalen fur att scnka 
din kurhastighet fur att bibehdlla 
avstdndet.

Varning
Vi rekommenderar att du av 
sckerhetsskcl stcnger av FCA ncr 
du bogserar ett slcp eller annat 
fordon.
FCA kan aktiveras ncr det upp-
tccker furemdl som till formen 
eller utseendet liknar ett fordon 
eller en fotgcngare.
FCA cr inte utformat fur att fung-
era fur motorcyklar eller furemdl 
med mindre hjul, sdsom resvcs-
kor, kundvagnar eller barnvagnar 
som en fotgcngare drar.
FCA kanske inte fungerar normalt 
om det sturs av starka elektro-
magnetiska vdgor.
Det tar cirka 15 sekunder fur FCA 
att aktiveras efter att fordonet 
eller frontkameran startas.

FCA (Forward Collision-Avoi-
dance Assist, sensor fusion) (i 
furekommande fall)

Basfunktion

Det framdtriktade automatiska 
krocksystemet (FCA) cr utformat 
fur att hjclpa furaren att upptccka 
och uvervaka framfurvarande for-
don, en fotgcngare eller cyklist, 
varna genom ett varningsmedde-
lande och en varningssignal ncr det 
fureligger en kollisionsrisk och akti-
vera nudbromsen ncr det behuvs.

Korsningsfunktion

OMQ4050280L
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fusion)

Korsningsfunktionen hjclper dig att 
undvika en kollision med ett 
mutande fordon i ett angrcnsande 
kurfclt ncr du svcnger vcnster i en 
korsning med kurriktningsvisaren pd 
genom att nudbromsa.

Detekteringssensor

Frontkamera

Frontradar

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorerna.

Viktigt
Observera fuljande fur att upprctt-
hdlla detekteringssensorns opti-
mala prestanda:

Montera aldrig iscr detekterings-
sensorn och utsctt den inte fur 
tryck.
Du ska aldrig montera ndgra till-
behur eller dekaler pd vindrutan 
eller fcrga den.
Om detekteringssensorn har 
bytts ut eller reparerats ska bilen 
kontrolleras av en auktoriserad 
Kia-dterfurscljare.
Var extremt noga med att hdlla 
frontkameran torr.
Placera aldrig ndgra reflekterande 
furemdl (t.ex. vitt papper, spegel) 
uver instrumentbrcdan. Ljusre-
flektioner kan furhindra att funk-
tionen fungerar korrekt.
Montera inte registreringsskylt 
eller furemdl som t.ex. dekaler, 
film eller stutfdngarskydd ncra 
frontradarn.
Hdll alltid frontradarn och kdpan 
ren och fri ifrdn smuts och rester. 
Anvcnd endast en mjuk trasa ncr 
du tvcttar bilen. Spraya inte 
trycksatt vatten direkt pd sen-
sorn eller sensorskyddet.

OMQ4H050009

OMQ4050077
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FCA (Forward Collision-Avoidance Assist, sensor
fusion)

Om radarn eller ytan runt radarn 
har blivit utsatt fur uverdrivet 
tryck kanske inte FCA fungerar 
korrekt cven om klustret inte 
visar ndgon varning. Ldt fordonet 
inspekteras av en godkcnd Kia-
dterfurscljare.
Anvcnd endast originaldelar ncr 
du reparerar eller byter ut fron-
tradarkdpan. Mdla inte frontra-
darkdpan.

Funktionsinstcllningar

Instcllning

Sckerhet framdt

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja eller vclja bort Dri-
ver Assistance (furarassistans) → 
Forward Safety (framdtriktad 
sckerhet)  i menyn Settings (instcll-
ningar) fur att stclla in om du vill 
eller inte vill anvcnda vissa funktio-
ner.

Om du vcljer Aktiv assistans  
kommer funktionen att varna 
furaren med ett varningsmedde-
lande, en hurbar signal och rattvi-
brationer beroende pd 
kollisionsrisknivdn. Bromsassis-
tans kommer att tillcmpas bero-
ende pd kollisionsrisken.
Om du vcljer Endast varning  
kommer funktionen att varna 
furaren med ett varningsmedde-
lande, en hurbar signal och rattvi-
brationer beroende pd 
kollisionsrisknivdn. Bromsassis-
tans kommer inte att aktiveras.
Om du vcljer Off  (av) stcngs 
funktionen av. Varningslampan 

( ) lyser pd instrumentpane-

len.

Furaren kan uvervaka ON/OFF-sta-
tus fur FCA i menyn Settings 
(instcllningar). Om varningslampan 

( ) fortsctter att vara PD ncr 

funktionen cr PD ska funktionen 
kontrolleras av en auktoriserad Kia-
dterfurscljare.

Varning
FCA aktiveras alltid ncr motorn 
startas om. Furaren bur alltid vara 
medveten om omgivningen och kura 
fursiktigt om Off  (av) vcljs efter 
att motorn startas om.

OMQ4AH050344SW
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fusion)

Viktigt
Systemet kommer inte att 
bromsa om Endast varning  vcljs.
Instcllningarna av sckerhet 
framdt inkluderar basfunktion  
och svcnga i korsningar .
Du kan aktivera eller inaktivera 
rattvibration. Vclj eller vclj bort 
Driver Assistance (furarassis-
tans) → Haptic Warning (haptisk 
varning)  i menyn Settings 
(instcllningar).

Observera
FCA kommer att stcngas av ncr 
furaren trycker och hdller in knap-
pen ESC OFF. Varningslampan 

( ) lyser pd instrumentpanelen.

Varningstid

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Timing 
(varningstid)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in akti-
veringstiden fur varningar avse-
ende FCA.

Varningstiden cr instclld som Nor-
mal  ncr bilen levereras.

Om du cndrar varningstiden kan 
varningstiden cndras cven fur andra 
furarassistanssystem.

Varningsvolym

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Volume 
(varningsvolym)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in High  
(hug), Medium  (medel), Low (ldg) 
eller Off  (av) som varningsvolym 
fur FCA.

OMQ4AH050334SW

OMQ4AH050335SW
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Systemets varningsvolym kommer 
inte att stcngas av, utan vara 
instclld pd Low  (ldg), cven om Of  
(av) vcljs.

Om du cndrar varningsvolymen kan 
varningsvolymen cndras cven fur 
andra furarassistanssystem.

Viktigt
Instcllningen av varningstid och 
varningsvolym gcller fur alla 
funktioner i FCA.
Trots att Normal  vcljs fur var-
ningstiden om det frcmre fordo-
net plutsligt stannar kanske den 
fursta varningens aktiveringstid 
kcnns furdrujd.
Vclj Late  (Sen) fur varningstiden 
vid gles trafik eller ldg hastighet.

Observera
Varningstid och varningsvolym kom-
mer att dtergd till den senaste 
instcllningen om motorn startas 
om.

Funktionens drift

Basfunktion

FCA-varning och kontroll

Den grundlcggande funktionen i FCA 
cr att varna och bromsa in bilen 
beroende pd kollisionsrisk: Collision 
Warning  (kollisionsvarning), Emer-
gency Braking  (panikbromsning) 
och Stopping vehicle and ending 
brake control  (stoppa fordonet och 
avsluta bromskontroll).

Kollisionsvarning

Varningsmeddelandet Kollisions-
varning  kommer att synas i klus-
tret, en hurbar signal kommer att 
genereras och ratten kommer att 
vibrera fur att varna furaren om 
en kollision.
Ncr ett framfurvarande fordon 
upptccks kommer funktionen att 
fungera ncr din kurhastighet cr 
10~180 km/h.

OMQ4AH050212SW
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Om en fotgcngare eller cyklist 
upptccks framfur bilen, kommer 
funktionen att aktiveras, om 
bilens hastighet cr ungefcr 10~85 
km/h.
Systemet kommer att bromsa om 
Aktiv assistans  vcljs.

Panikbromsning

Varningsmeddelandet Panik-
bromsning  kommer att synas i 
klustret, en hurbar signal kommer 
att genereras och ratten kommer 
att vibrera fur att varna furaren 
om att systemet kommer att 
panikbromsa.
Ncr ett framfurvarande fordon 
upptccks, kommer funktionen att 
aktiveras, ncr din kurhastighet cr 
ungefcr 10~75 km/h.
Om en fotgcngare eller cyklist 
upptccks framfur bilen, kommer 
funktionen att aktiveras, om 
bilens hastighet cr ungefcr 10~65 
km/h.

I en panikbromsningssituation 
hjclper funktionen till att bromsa 
med stark kraft fur att furhindra 
kollision med fordonet, fotgcnga-
ren eller cyklisten framfur bilen.

Stoppa fordonet och avsluta brom-
skontroll

Varningsmeddelandet "Kur fursik-
tigt" visas i klustret ncr systemet 
panikbromsar fordonet.
Av sckerhetsskcl bur furaren 
trycka ned bromspedalen ome-
delbart och se sig om i omgiv-
ningen.
Bromskontroll kommer att avslu-
tas ncr systemet panikbromsar 
fordonet i ca 2 sekunder.

OMQ4050072SW
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Korsningsfunktion

FCA-varning och kontroll

Korsningsfunktionen kommer att 
varna och kontrollera fordonet 
beroende pd kollisionsnivdn: Kollisi-
onsvarning , Panikbromsning  och 
Stoppa fordonet och avsluta brom-
skontroll .

Kollisionsvarning

Varningsmeddelandet Kollisions-
varning  kommer att synas i klus-
tret, en hurbar signal kommer att 
genereras och ratten kommer att 
vibrera fur att varna furaren om 
en kollision.
Systemet kommer att fungera 
ncr din hastighet cr ungefcr 
10~30 km/h och det mutande for-
donets hastighet cr ungefcr 
30~70 km/h.
Systemet kommer att bromsa om 
Aktiv assistans  vcljs.

Panikbromsning

Varningsmeddelandet Panik-
bromsning  kommer att synas i 
klustret, en hurbar signal kommer 
att genereras och ratten kommer 
att vibrera fur att varna furaren 
om att systemet kommer att 
panikbromsa.
Funktionen kommer att fungera 
ncr din hastighet cr 10~30 km/h 
och det mutande fordonets has-
tighet cr 30~70 km/h.
I en panikbromsningssituation 
hjclper funktionen till att bromsa 
med stark kraft fur att furhindra 
kollision med ett mutande fordon.

OMQ4050212SW

OMQ4050211SW
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Stoppa fordonet och avsluta brom-
skontroll

Varningsmeddelandet "Kur fursik-
tigt" visas i klustret ncr systemet 
panikbromsar fordonet.
Av sckerhetsskcl bur furaren 
trycka ned bromspedalen ome-
delbart och se sig om i omgiv-
ningen.
Bromskontroll kommer att avslu-
tas ncr systemet panikbromsar 
fordonet i ca 2 sekunder.

Varning
Av sckerhetsskcl bur furaren 
cndra instcllningarna efter att ha 
parkerat fordonet pd en scker 
plats.
FCA kommer att stcngas av auto-
matiskt ncr furaren trycker in 
knappen ESC OFF fur att stcnga 
av ESC ncr Aktiv assistans  eller 
Endast varning  cr instcllt. I det 
hcr fallet kan funktionen inte 
stcllas in frdn instcllningsmenyn 

och varningslampan  lyser pd 

instrumentpanelen, vilket cr nor-
malt. FCA kommer att gd tillbaka 
till den senaste instcllningen om 
furaren startar ESC genom att 
trycka pd knappen ESC OFF.
FCA fungerar inte i alla situationer 
och kan inte furhindra alla kollisio-
ner.
Furaren cr helt ansvarig fur hur 
bilen framfurs. Furlita dig inte helt 
och hdllet pd det framdtriktade 
automatiska krocksystemet. Se 
alltid till att hdlla ett tillrcckligt 
sckerhetsavstdnd. Om det behuvs 
mdste du bromsa fur att scnka 
hastigheten eller stanna bilen.
Anvcnd aldrig FCA avsiktligt fur 
personer, djur, furemdl etc. Det 
kan innebcra allvarliga personska-
dor eller dudsfall.
FCA kanske inte fungerar om 
furaren trycker ned bromspeda-
len fur att undvika kollision.
FCA kanske varnar furaren fur 
sent eller inte alls beroende pd 
vcg- och kurfurhdllandena.
Medan FCA cr aktivt kan bilen 
plutsligt stanna, vilket kan resul-
tera i att passagerare skadas av 
lusa furemdl. Anvcnd alltid scker-
hetsbclte och sckra alla furemdl.
Varningsmeddelanden och var-
ningssignaler frdn FCA kanske 
inte visas/hurs om andra funktio-
ners varningsmeddelanden eller 
varningssignaler genereras sam-
tidigt.

OMQ4040504SW
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Du kanske inte hur varningsljuden 
frdn FCA om den omgivande ljud-
nivdn cr hug.
Det kan hcnda att FCA stcngs av 
eller inte fungerar korrekt vid 
vissa vcgfurhdllanden och i vissa 
miljuer.

Varning
Bilens grundlcggande bromspre-
standa kommer att fungera nor-
malt cven om det har uppstdtt ett 
fel i FCA.
Under panikbromsning inaktive-
ras funktionens bromskontroll 
automatiskt om furaren trycker 
ned gaspedalen hdrt eller gur en 
hastig rattrurelse.

Viktigt
Hastighetsintervallet fur FCA kan 
reduceras beroende pd kurfurhdl-
landena och eventuella fordon, 
fotgcngare och cyklister i ncrhe-
ten. Det kan hcnda att funktionen 
endast varnar furaren eller att 
den inte fungerar alls.
FCA kommer att fungera under 
vissa furhdllanden genom att 
beduma risknivdn baserat pd det 
mutande fordonet, kurriktning, 
hastighet och omgivning.

Observera
FCA kan hjclpa furaren att bromsa 
ncr en kollisionsrisk cr uverhcng-
ande.

Fel och begrcnsningar

Fel

Ncr FCA-systemet inte fungerar 
normalt visas varningsmeddelandet 
Check Forward Safety system  
(kontrollera sckerhet framdt) och 

varningslamporna ( ) och ( ) 

lyser pd instrumentpanelen. Ldt en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare 
kontrollera funktionen.

OMQ4050074SW
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Funktionen avaktiverad

Mujligheten till upptcckt kan fur-
scmras och FCA kan begrcnsas till-
fclligt eller inaktiveras ncr den 
frcmre vindrutan, dcr frontkameran 
cr placerad, frontradarkdpan eller 
sensorn cr tcckt med t.ex. snu eller 
vatten.

Om detta intrcffar kommer var-
ningsmeddelandena Forward 
Safety Function disabled. Camera 
obscured  (Sckerhet framdt inakti-
verat. Kamera skymd) eller For-
ward Safety Function disabled. 
Radar blocked  (Sckerhet framdt 
inaktiverat. Kamera blockerad) att 

visas och varningslamporna ( ) 

och ( ) kommer att lysa i klus-

tret.

Funktionen kommer att fungera 
normalt ncr det som hindrar funk-
tionen har tagits bort. Hdll den alltid 
ren.

Om funktionen inte fungerar nor-
malt efter att hinder (snu, regn eller 
frcmmande material) har tagits 
bort rekommenderar vi att funktio-
nen inspekteras av en auktoriserad 
Kia-dterfurscljare.

Varning
Uteblivna varningsmeddelanden 
och slcckta varningslampor inne-
bcr inte nudvcndigtvis att FCA 
fungerar korrekt.
FCA kanske inte fungerar ordent-
ligt i ett omrdde (t.ex. uppen ter-
rcng) dcr objekt inte upptccks 
efter att motorn har startats.

Begrcnsningar

FCA kanske inte fungerar korrekt 
under fuljande omstcndigheter:

Detekteringssensorn eller den 
omgivande ytan cr furorenad eller 
skadad
Temperaturen runt frontkame-
ran cr hug eller ldg

OMQ4050073SW
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Kameralinsen cr kontaminerad pd 
grund av skyddsfilm, filmer eller 
tcckta vindruta, skadat glas, eller 
fastnat i andra objekt (klister-
mcrke, insekter, m.m.) pd glaset
Vindrutan cr fuktig eller frusen
Spolarvctska appliceras kontinu-
erligt och vindrutetorkaren cr pd
Kurning i kraftigt regn eller snufall 
eller tjock dimma
Frontkameran cr blcndad av solen
Ljuset frdn en gatlykta eller ett 
mutande fordon reflekteras pd 
vdt vcgbana, t.ex. i pular pd vcgen
Ett furemdl cr placerat pd instru-
mentbrcdan
Bilen bogseras
Omgivningen cr vcldigt ljus
Omgivningen cr vcldigt murk, t.ex. 
i en tunnel etc.
Ljusstyrkan furcndras plutsligt, 
t.ex. man dker in i en tunnel
Ljuset utomhus cr svagt och 
strdlkastarna cr avstcngda eller 
lyser fur svagt
Kurning genom dnga, ruk eller 
dimma
Endast en del av fordonet, fot-
gcngaren eller cyklisten upptccks
Bilen cr framfur en buss, lastbil, 
slcpvagn med eller utan ovanligt 
formad last etc.
Fordonet framfur har inte ndgra 
baklyktor eller sd cr baklyktorna 
ovanligt placerade etc.
Ljuset utomhus cr svagt och bak-
lyktorna cr avstcngda eller lyser 
fur svagt

Bakpartiet pd det framfurvarande 
fordonet cr litet eller fordonet ser 
ovanligt ut eftersom det t.ex. har 
vclt, voltat, stcllt sig pd tvcren 
osv.
Fordonet framfur har ldg eller hug 
markfrigdng
Ett fordon, en fotgcngare eller 
cyklist dyker plutsligt upp framfur 
dig
Stutdcmparen runt frontradarn 
cr skadad eller furskjuten
Temperaturen runt frontradarn 
cr hug eller ldg
Kurning genom en tunnel eller 
under en jcrnbro
Kurning i vidstrcckta omrdden dcr 
det furekommer fd fordon eller 
strukturer (t.ex. uken, cng, furort 
etc.)
Kurning ncra omrdden med 
mycket metall, t.ex. byggplatser, 
jcrnvcg etc.
Ett vcldigt reflekterande material, 
t.ex. styrskena, fordon etc.
Cyklisten framfur har en cykel 
som cr tillverkad av ett material 
som inte cr reflekterande
Fordonet framfur upptccks sent
Fordonet framfur blockeras pluts-
ligt av ett hinder
Fordonet framfur byter plutsligt 
fil eller scnker hastigheten
Fordonet framfur har en onormal 
form
Fordonet framfur kur snabbt eller 
ldngsamt
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Fordonet framfur styr i motsatt 
riktning fur att undvika att krocka 
med dig
Du byter kurfil i ldg hastighet ncr 
du har ett annat fordon framfur 
dig
Fordonet framfur cr snutcckt
Du lcmnar eller dtervcnder till en 
fil
Ostabil kurning
Du cr i en rondell och fordonet 
framfur upptccks inte
Du kur i en cirkel
Fordonet framfur dig har en 
ovanlig form
Fordonet framfur kur i en upp-
furs- eller nedfursbacke.
Fotgcngaren eller cyklisten upp-
tccks inte helt, t.ex. om personen 
bujer sig ner eller inte gdr helt 
upprctt
Fotgcngaren eller cyklisten bcr 
klcder eller utrustning som gur 
denne svdr att urskilja som en 
fotgcngare eller cyklist

Fuljande bild visar bilden som sensorn 
kcnner igen som ett fordon, en fot-

gcngare och en cyklist.

Fotgcngaren eller cyklisten fram-
fur rur sig vcldigt snabbt
Fotgcngaren eller cyklisten fram-
fur cr kort eller stdr inte upprctt
Fotgcngaren eller cyklisten fram-
fur har nedsatt rurlighet
Fotgcngaren eller cyklisten fram-
fur korsar kurriktningen
Det cr en grupp av fotgcngare, 
cyklister eller stor folkmassa 
framfur dig
Fotgcngaren eller cyklisten bcr 
klcder som smclter in i bakgrun-
den, vilket gur denne svdr att 
urskilja
Det cr svdrt att urskilja fotgcnga-
ren eller cyklisten frdn strukturer 
med liknande form i omgivningen
Du kur intill en fotgcngare, cyklist, 
trafikskyltar, strukturer etc. ncra 
en korsning
Du kur pd en parkering
Du kur genom en tull, byggar-
betsplats, pd en obelagd vcg, del-
vis belagd vcg, ojcmn vcgbana, ett 
farthinder etc.
Du kur pd en lutande eller kurvig 
vcg etc.
Du kur pd en vcg som kantas av 
trcd eller gatlyktor
Ostabil kurning
Ddliga vcgfurhdllanden kan orsaka 
uverdrivna vibrationer i fordonet 
under kurning
Bilens hujd cr ldg eller hug pd 
grund av tung belastning, onor-
malt dccktryck etc.

OADAS044
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Du kur pd en smal vcg dcr det 
finns uvervuxen vegetation
En sturning av elektromagnetiska 
vdgor fureligger, t.ex. i ett omrdde 
med starka radiovdgor eller elek-
triskt brus

Varning
Kurning i en kurva

FCA kanske inte kcnner av andra 
fordon, fotgcngare eller cyklister 
framfur dig pd kurviga vcgar som 
furscmrar sensorernas pre-
standa. Det kan leda till utebliven 
varning och bromsassistans vid 
behov.
Vid kurning i en kurva mdste du 
hdlla sckert bromsavstdnd och, 
vid behov, styra fordonet och 
trycka ned bromspedalen fur att 
scnka din kurhastighet fur att 
bibehdlla ett sckert avstdnd.

ODEEV069237NR
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FCA kan upptccka ett fordon, en 
fotgcngare eller en cyklist som 
befinner sig i ett intilliggande kur-
fclt eller utanfur ditt kurfclt 
under kurning pd en kurvig vcg.
Funktionen kan varna furaren och 
styra bromsen, helt i onudan, om 
detta intrcffar. Kontrollera alltid 
vcgfurhdllandena runt bilen.

Kurning i sluttning

ODEEV069241NR
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FCA kanske inte kcnner av andra 
fordon, fotgcngare eller cyklister 
framfur dig om du kur i en upp-
furs- eller nedfursbacke, i vilket 
fall sensorernas prestanda cr fur-
scmrad.
Det kan leda till onudig varning 
eller bromsassistans eller utebli-
ven varning, bromsassistans ncr 
det hade behuvts.
Dessutom kan fordonshastighe-
ten snabbt scnkas ncr ett fordon, 
en fotgcngare eller cyklist pluts-
ligt upptccks.
Vid kurning i en uppfurs- eller 
nedfursbacke ska du ha konstant 
uppsikt uver vcgen och, vid behov, 
styra fordonet och trycka ned 
bromspedalen fur att scnka din 
kurhastighet fur att bibehdlla ett 
sckert avstdnd.
Kurfcltsbyte

[A]: Din bil
[B]: Fordon som byter kurfclt

Sensorn kan inte kcnna av ett 
fordon [B] som kur in i ditt fclt 
frdn ett intilliggande fclt furrcn 
det befinner sig i sensorns avkcn-
ningsomrdde. FCA kanske inte 
omedelbart upptccker fordonet 
om fordonet byter fclt snabbt. I 
det hcr fallet mdste du hdlla ett 
sckert bromsavstdnd och, vid 
behov, styra bilen och trycka ned 
bromspedalen fur att scnka din 
kurhastighet fur att bibehdlla ett 
sckert avstdnd.

[A]: Din bil
[B]: Fordon som byter kurfclt
[C]: Fordon i samma kurfclt
Ncr ett fordon framfur dig [B] 
lcmnar kurfcltet kanske inte FCA 
omedelbart detekterar det nya 
fordonet som nu cr framfur dig 
[C]. I det hcr fallet mdste du hdlla 
ett sckert bromsavstdnd och, vid 
behov, styra bilen och trycka ned 
bromspedalen fur att scnka din 

OADAS030SDY

OADAS033SDY
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kurhastighet fur att bibehdlla ett 
sckert avstdnd.
Upptccka fordon

Om fordonet framfur dig har en 
last som sticker ut bakdt frdn 
bilen, eller ncr fordonet framfur 
har en hugre markfrigdng krcvs 
scrskild uppmcrksamhet. FCA 
kanske inte kan upptccka lasten 
som sticker ut frdn fordonet. I de 
hcr fallen mdste du hdlla ett 
sckert bromsavstdnd frdn det 
mest utstickande objektet och, 
vid behov, styra bilen och trycka 
ned bromspedalen fur att scnka 
din kurhastighet fur att bibehdlla 
avstdndet.

Varning
Vi rekommenderar att du av 
sckerhetsskcl stcnger av FCA ncr 
du bogserar ett slcp eller annat 
fordon.
FCA kan aktiveras ncr det upp-
tccker furemdl som till formen 
eller utseendet liknar fordon, fot-
gcngare eller cyklister.
FCA cr inte utformat fur att fung-
era fur cyklar, motorcyklar eller 
furemdl med mindre hjul, sdsom 
resvcskor, kundvagnar eller barn-
vagnar som en fotgcngare eller 
cyklist drar.
FCA kanske inte fungerar normalt 
om det sturs av starka elektro-
magnetiska vdgor.
Det tar cirka 15 sekunder fur FCA 
att aktiveras efter att fordonet 
eller frontkameran startas.

OMQ4H050038
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Kurfcltsassistans (Lane Keeping Assist)

Kurfcltsassistans (Lane Keeping 
Assist)

LKA cr utformad fur att hjclpa till 
att kcnna av fcltmarkeringar (eller 
vcgkanter) vid kurning uver en viss 
hastighet. Funktionen varnar fura-
ren om bilen lcmnar kurfcltet utan 
att kurriktningsvisaren anvcnds eller 
assisterar styrningen fur att furhin-
dra att bilen lcmnar kurfcltet.

Detekteringssensor

Frontkamera

Frontkameran anvcnds som en 
detekteringssensor som lcser av 
fcltmarkeringar (eller vcgkanter).

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorn.

Viktigt
Se avsnittet "FCA (Forward Colli-
sion-Avoidance Assist, sensor 
fusion) (i furekommande fall)" pd sid 
5-112fur mer information om fur-
siktighetsdtgcrder fur frontkame-
ran

Funktionsinstcllningar

Instcllning

Kurfcltssckerhet

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja eller vclja bort Dri-
ver Assistance (furarassistans) → 
Lane Safety (filsckerhet)  i menyn 
Settings (instcllningar) fur att stclla 
in om du vill eller inte vill anvcnda 
vissa funktioner.

Om LKA vcljs kommer funktionen 
automatiskt att hjclpa furaren att 
styra bilen fur att furhindra att 
bilen lcmnar fcltet.

OMQ4H050009
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Om Varna vid avvikelse ur kur-
fclt  vcljs kommer funktionen att 
varna furaren med en hurbar var-
ning och rattvibrationer ncr den 
kcnner av att bilen hdller pd att 
lcmna fcltet. Furaren mdste styra 
bilen.
Om du vcljer Off  (av) stcngs 
funktionen av. Indikatorn ( ) 
kommer att slcckas i klustret.

Varning
Systemet kommer inte hjclpa till 
att styra om Varning vid avvi-
kelse ur kurfclt  vcljs.
LKA styr inte ratten ncr fordonet 
kur i mitten av fcltet.
Furaren bur alltid vara medveten 
om omgivningen och styra bilen 
om Av  cr valt.

Starta/stcnga av

Tryck pd filsckerhetsknappen pd 
instrumentbrcdan ncr knappen 
ENGINE START/STOP cr i lcget ON, 
fur att starta kurfcltsassistenten. 
Den vita indikatorlampan ( ) 
kommer att lysa i klustret.

Observera
Kurfcltsassistanssystemet kom-
mer att dtergd till den senaste 
instcllningen om motorn startas 
om.
Instcllningarna fur LKA stcngs av 
ncr LKA stcngs av med filscker-
hetsknappen.

Varningsvolym

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Volume 
(varningsvolym)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in High  
(hug), Medium  (medel), Low  (ldg) 
eller Off  (av) som varningsvolym 
fur kurfcltsassistenten.

OMQ4050081
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Kurfcltsassistans (Lane Keeping Assist)

Systemets varningsvolym kommer 
inte att stcngas av, utan vara 
instclld pd Low  (ldg), cven om Off  
(av) vcljs.

Om du cndrar varningsvolymen kan 
varningsvolymen cndras cven fur 
andra furarassistansfunktioner.

Funktionens drift

FCA-varning och kontroll

LKA kommer att varna furaren fur 
avvikelse ur kurfclt och styra bilen 
med kurfcltsassistansen.

Varning fur fil

Vcnster

Huger

Fur att varna furaren om att bilen 
avviker ur kurfcltet blinkar filmar-
keringen som en indikation pd i 
vilken riktning bilen svcnger samt 
den gruna ( ) indikatorlam-
pan pd instrumentpanelen. Cven 
en varningssignal ljuder. Cven rat-
ten kommer att vibrera.
Funktionen fungerar ncr din has-
tighet cr 60~200 km/h.

Kurfcltsassistans (Lane Keeping 
Assist)

Fur att varna furaren om att bilen 
hdller pd att lcmna kurfcltet blin-
kar den gruna ( ) indikator-
lampan pd instrumentpanelen och 
funktionen assisterar styrningen 
fur att hdlla kvar bilen i kurfcltet.
Funktionen fungerar ncr din has-
tighet cr 60~200 km/h.

OMQ4050085
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Varning om att furaren inte har 
hcnderna pd ratten

Om furaren slcpper ratten i flera 
sekunder visas varningsmeddelan-
det Keep hands on the steering 
wheel  (slcpp inte ratten) pd instru-
mentpanelen samtidigt som en var-
ningssignal genereras stegvis.

Varning
Systemet kan inte assistera styr-
ningen om furaren hdller vcldigt 
hdrt i ratten eller vridit ratten till 
ett visst utslag.
Kurfcltsassistenten fungerar inte 
i alla situationer. Det cr furarens 
ansvar att styra bilen sckert och 
hdlla kvar bilen i rctt kurfclt.
Hands off -varningsmeddelandet 
kan fursenas beroende pd vcgla-
get. Ha alltid hcnderna pd ratten 
ncr du kur.

Hands off-varningsmeddelandet 
kan komma att visas eftersom att 
funktionen kanske inte kcnner av 
att furaren har sina hcnder pd 
ratten om furaren hdller vcldigt 
lust i ratten.
Hands off-varningen kanske inte 
fungerar korrekt om du fcster 
furemdl pd ratten.

Observera
Fur mer information om instcll-
ningsklustret, se "Mctare, var-
nings- och kontrollampor" pd sid 
4-67.
Ncr filmarkeringar (eller vcgkan-
ter) upptccks cndrar linjerna pd 
instrumentpanelen fcrg frdn 
grdtt till vitt och den gruna indika-
torlampan ( ) lyser.

Kurfclt icke detekterat

OMQ4050155SW

OMQ4050296L
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Kurfcltsassistans (Lane Keeping Assist)

Kurfclt detekterat

Furaren kan anvcnda ratten cven 
om kurfcltsassistenten assiste-
rar styrningen.
Ratten kan kcnnas tyngre eller 
lcttare ncr LKA assisterar styr-
ningen cn vid andra tillfcllen.

Fel och begrcnsningar

Fel

Ncr LKA inte fungerar korrekt kom-
mer varningsmeddelandet Kont-
rollera kurfcltsassistanssystemet 
(LKA)  visas samtidigt som den gula 
( ) indikatorlampan lyser i klus-
tret. Om detta intrcffar ska du be 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare 
att kontrollera funktionen.

Begrcnsningar

LKA kanske inte fungerar korrekt 
under fuljande omstcndigheter:

Kurfcltet cr furorenat eller svdrt 
att urskilja pd grund av att,
- Filmarkeringarna (eller vcgkan-

ten) cr tcckta med regn, snu, 
smuts, olja etc.

- Det cr svdrt att urskilja fcrgen 
pd kurfcltsmarkeringen (eller 
vcgkanten) frdn sjclva vcgen

- Det finns andra eller liknande 
vcgmarkeringar ncra kurfcltet 
(eller vcgkanter)

- Filmarkeringen (eller vcgkan-
ten) cr skadad eller otydlig

- Filmarkeringen (eller vcgkan-
ten) cr i skugga pd grund av ett 
rccke, trcd, bullerplank etc.

Det finns fler cn tvd filmarke-
ringar (eller vcgkanter) pd vcgen
Antalet filer ukar/minskar eller fil-
markeringarna korsar varandra
Filmarkeringarna (eller vcgkan-
terna) cr komplicerade eller det 
finns en konstruktion som ersct-
ter markeringarna, t.ex. vid en 
byggarbetsplats

OMQ4050084

OMQ4050214SW
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Det finns markeringar pd vcgba-
nan, t.ex. spcrrlinjer, uvergdngs-
stcllen eller vcgskyltar
Om filen plutsligt fursvinner sd 
som i korsningar
Filen (eller vcgen) cr vcldigt bred 
eller smal
Det finns en vcgkant men inget 
kurfclt
Det finns ett hinder, t.ex. en tull, 
trottoar, kantsten etc., pd vcgen
Avstdndet till fordonet framfur cr 
extremt kort eller sd duljer fordo-
net fcltmarkeringen (eller vcg-
kanten)
Fordonet kur till bussfilen eller kur 
pd vcnster eller huger sida om 
bussfilen

Viktigt
Se avsnittet "FCA (Forward Colli-
sion-Avoidance Assist, sensor 
fusion) (i furekommande fall)" pd sid 
5-112 fur mer information om 
begrcnsningar av frontkameran

Observera
Vidta fuljande fursiktighetsdtgcrder 
ncr du anvcnder LKA:

Det cr furarens ansvar att kura 
bilen sckert och kontrollerat. Kur 
inte ovarsamt och furlita dig inte 
enbart pd funktionen.

LKA-funktionen kan stcngas av 
eller fungera onormalt beroende 
pd vcg- och kurfurhdllanden. Var 
alltid fursiktig ncr du kur.
Se Begrcnsningar  om systemet 
inte kcnner av kurfcltet ordent-
ligt.
Vi rekommenderar att du av 
sckerhetsskcl stcnger av LKA ncr 
du bogserar ett slcp eller annat 
fordon.
Systemet kommer inte att styra 
ratten om du kur i vcldigt hug 
hastighet. Furaren mdste alltid 
fulja hastighetsbegrcnsningarna 
under anvcndning av funktionen.
Varningsmeddelanden och hur-
bara varningar som LKA genere-
rar kanske inte visas/ldter om 
andra funktionens varningsmed-
delanden eller hurbara varningar 
genereras samtidigt.
Du kanske inte hur varningsljuden 
frdn LKA om den omgivande ljud-
nivdn cr hug.
Systemet kanske inte kan styra 
ratten ordentligt om du fcster 
furemdl pd den.
Det tar ca 15 sekunder fur LKA 
att aktiveras efter att fordonet 
eller frontkameran startas.
Kurfcltsassistenten fungerar inte 
ncr:
- Kurriktningsvisaren eller var-

ningsblinkers cr pd
- Fordonet inte kurs mitt i kurfcl-

tet ncr funktionen slds pd eller 
precis efter kurfcltsbyte
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BCA-assistanssystem (Blind-spot Collision-
avoidance Assist)

- ESC (antisladdsystemet) och 
VSM (stabiliseringskontrollen) 
cr aktiverade

- Fordonet kurs i en skarp kurva
- Hastigheten cr under 55 km/h 

eller uver 210 km/h
- Fordonet hastigt byter kurfclt
- Bilen bromsar plutsligt

BCA-assistanssystem (Blind-
spot Collision-avoidance Assist)

BCA-assistanssystemet hjclper 
furaren att detektera och uvervaka 
fordon som ncrmar sig i duda-vin-
keln och varnar furaren med ett 
varningsmeddelande och en var-
ningssignal om att det fureligger en 
kollisionsrisk.

Dessutom hjclper funktionen till att 
undvika en mujlig kollision i samband 
med filbyte eller kurning framdt 
frdn en parkeringsplats genom att 
manuvrera differentialbromsen.

BCA-assistanssystemet upptccker 
fordon och informerar furaren om 
att ett fordon befinner sig i duda 
vinkeln.

OMQ4AH050331
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avoidance Assist)

Viktigt
Detekteringsomrddet kan variera 
efter fordonshastigheten. Dock 
kanske funktionen inte kan varna 
dig om att ett fordon befinner sig i 
duda-vinkeln ncr du kur om i hug 
hastighet.

BCW-systemet upptccker fordon 
och informerar furaren om att ett 
fordon ncrmar sig i hug hastighet 
frdn duda vinkeln.

Viktigt
Hur ldng tid det tar fur en varning 
att genereras varierar efter det 
ncrmande fordonets hastighet.

Om funktionen upptccker risk fur 
kollision hjclper den till att undvika 
en mujlig kollision med ett fordon i 
duda-vinkeln, ncr du byter fil, 
genom att bromsa med differential-
bromsen.

Systemet hjclper till att undvika en 
eventuell kollision med ett fordon i 
duda vinkeln ncr du kur framdt frdn 
en parkeringsplats. Systemet brom-
sar om det bedumer att det finns en 
kollisionsrisk.

OMQ4050092
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BCA-assistanssystem (Blind-spot Collision-
avoidance Assist)

Observera
I fuljande text kommer BCA-
assistenten att refereras till som 
system fur sckerhet i duda-vin-
keln .

Detekteringssensor

Frontkamera

Hurnradar bak

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorerna.

Viktigt
Observera fuljande fur att upprctt-
hdlla detekteringssensorns opti-
mala prestanda:

Du ska inte ta iscr eller utsctta 
den bakre hurnradarn fur tryck.
Om den bakre hurnradarn eller 
dess omedelbara omgivning 
utsctts fur tryck kan det vara sd 
att systemet fur sckerhet i duda 
vinkeln inte fungerar ordentligt, 
cven om ett varningsmeddelande 
inte visas i klustret. Ldt en aukto-
riserad Kia-dterfurscljare kont-
rollera funktionen.
Om de bakre hurnradarerna har 
bytts ut eller reparerats ska bilen 
kontrolleras av en auktoriserad 
Kia-dterfurscljare.
Anvcnd endast originaldelar frdn 
Kia ncr du reparerar den bakre 
stutdcmparen dcr den bakre 
hurnradarn cr monterad.
Montera inte registreringsskylt 
eller furemdl som t.ex. dekaler, 
film eller stutfdngarskydd ncra 
den bakre hurnradarn.
Funktionen kanske inte fungerar 
ordentligt om stutfdngaren har 
bytts ut eller om ytorna runt den 
bakre hurnradarn har skadats 
eller mdlats.
Om du har kopplat pd ett slcp, 
cykelstcll eller liknande kan hurn-
radarns funktion pdverkas nega-
tivt eller sluta fungera.

OMQ4H050009

OMQ4AH050010
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avoidance Assist)

Viktigt
Se avsnittet "FCA (Forward Colli-
sion-Avoidance Assist, sensor 
fusion) (i furekommande fall)" pd sid 
5-112fur mer information om fur-
siktighetsdtgcrder fur frontkame-
ran

Funktionsinstcllningar

Instcllning

Sckerhet i duda-vinkeln

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
cr i lcget ON ska du vclja eller vclja 
bort Furarassistans → Sckerhet i 
duda vinkeln  i menyn Instcllningar 
fur att stclla in om du vill eller inte 
vill anvcnda vissa funktioner.

Om du vcljer Active Assist  (aktiv 
assistans) kommer funktionen att 
varna furaren med ett varnings-
meddelande, en varningssignal 
och rattvibrationer samtidigt som 
bromsassistans kommer att til-

lcmpas beroende pd kollisions-
risknivdn.
Om du vcljer Endast varning  
kommer funktionen att varna 
furaren med ett varningsmedde-
lande, en hurbar signal och rattvi-
brationer beroende pd 
kollisionsrisknivdn. Bromsassis-
tans kommer inte att aktiveras.
Om du vcljer Off  (av) stcngs 
funktionen av.

Meddelandet Blind-Spot Safety 
System is Off  (system fur sckerhet 
i duda-vinkeln cr av) visas pd instru-
mentpanelen ncr motorn startas 
och funktionen cr avstcngd.

Om du cndrar instcllningen frdn Av  
till Aktiv assistans  eller Endast 
varning  blinkar varningslampan pd 
sidospegeln i cirka tre sekunder.

Dessutom, om motorn startas, 
kommer varningslampan pd sido-
spegeln att blinka i cirka tre sekun-
der ncr funktionen har stcllts in pd 
Active Assist  (aktiv assistans) eller 
Warning Only  (endast varning).

OMQ4AH050349SW

OMQ4050293SW
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BCA-assistanssystem (Blind-spot Collision-
avoidance Assist)

Varning
Systemet kommer inte att 
bromsa om Endast varning  vcljs.
Furaren bur alltid vara medveten 
om omgivningen och kura fursik-
tigt om Av  cr valt.

Observera
Systemet fur sckerhet i duda vin-
keln kommer att dtergd till den 
senaste instcllningen om motorn 
startas om.

Varningstid

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
cr i lcget ON ska du vclja Furaras-
sistans → Varningstid  i menyn 
Instcllningar fur att stclla in aktive-
ringstiden fur varningar avseende 
systemet fur sckerhet i duda vin-
keln.

Varningstiden cr instclld som Nor-
mal  ncr bilen levereras. Om du cnd-
rar varningstiden kan varningstiden 
cndras cven fur andra furarassis-
tanssystem.

Varningsvolym

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Volume 
(varningsvolym)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in High  
(hug), Medium  (medel), Low  (ldg) 
eller Off  (av) som varningsvolym 
fur systemet fur sckerhet i duda 
vinkeln.

Dock kommer rattvibrationsfunktio-
nen, om den var av, aktiveras ncr 
varningsvolymen stcngs av.

Om du cndrar varningsvolymen kan 
varningsvolymen cndras cven fur 
andra furarassistanssystem.

OMQ4AH050334SW

OMQ4AH050335SW
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avoidance Assist)

Viktigt
Instcllningen av varningstid och 
varningsvolym gcller fur alla 
funktioner i systemet fur scker-
het i duda vinkeln.
Cven om Normal  cr valt fur var-
ningstiden kan aktiveringstiden 
fur den fursta varningen upple-
vas som furdrujd om fordon ncr-
mar sig i hug hastighet.
Vclj Late  (Sen) fur varningstiden 
vid gles trafik eller ldg hastighet.

Funktionens drift

FCA-varning och kontroll

Fordonsavkcnning

Varningslampan pd sidospegeln 
och head-up-displayen (i fure-
kommande fall) lyser fur att 
varna furaren om att ett fordon 
har upptcckts.

Funktionen aktiveras ncr din has-
tighet cr uver 20 km/h (12 mph) 
och hastigheten fur fordonet i 
duda-vinkeln cr 10 km/h (7 mph).

Kollisionsvarning
Kollisionsvarning kommer att 
aktiveras ncr kurriktningsvisaren 
blinkar i riktning mot det upp-
tcckta fordonet.
Om du vcljer Warning Only  
(endast varning) i menyn Set-
tings (instcllningar), kommer sys-
temet att varna fur kollision ncr 
din bil ncrmar sig fcltet och ett 
fordon upptccks i den duda vin-
keln.
Fur att varna furaren om en kolli-
sion kommer varningslampan pd 
sidospegeln och head up-dis-
playen (i furekommande fall) att 
blinka. Samtidigt kommer en hur-
bar varning att ldta och ratten 
vibrera.
Kollisionsvarning kommer att 
inaktiveras och funktionen kom-
mer att dtergd till fordonsdetek-
teringslcge ncr 
kurriktningsvisaren stcngs av.

OMQ4AH050098
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BCA-assistanssystem (Blind-spot Collision-
avoidance Assist)

Observera
Den bakre hurnradarns avkcn-
ningsomrdde cr anpassat efter en 
normalbred vcg, vilket innebcr att 
funktionen kan detektera och 
varna fur fordon som befinner sig 
i kurfcltet intill om du kur pd en 
smal vcg. Pd en bred vcg kan det 
hcnda att funktionen inte upp-
tccker och varnar fur ett fordon 
som kur i kurfcltet intill ditt.
Kollisionsvarning genom kurrikt-
ningsvisaren fungerar inte ncr 
varningslampan blinkar.

Observera
Om furarsctet cr placerat pd vcn-
ster sida kan kollisionsvarningen 
genereras ncr du svcnger vcnster. 
Hdll ett lcmpligt avstdnd till fordo-
nen i vcnster kurfclt. Om furarsctet 
cr placerat pd huger sida kan kollisi-
onsvarningen genereras ncr du 
svcnger huger. Hdll ett lcmpligt 
avstdnd till fordonen i huger kurfclt.

Kollisionsassistans (under kurning)

Fur att varna furaren om en kolli-
sion kommer varningslampan pd 
sidospegeln att blinka samtidigt 
som ett varningsmeddelande 
visas i klustret. Samtidigt ldter en 
hurbar varning, blinkar varnings-
lampan pd head up-displayen 
(vissa modeller) och vibrerar rat-
ten.
Funktionen kommer att fungera 
ncr din hastighet cr 60~200 km/h 
och bdda kurfcltsmarkeringarna 
upptccks.
Systemet kommer att panik-
bromsa fur att furhindra kollision 
med fordonet i den duda vinkeln.

Observera
Kollisionsassistanssystemet kom-
mer att inaktiveras i fuljande fall:
- Du kur till intilliggande kurfclt 

och hdller ett visst avstdnd
- Det fureligger ingen kollisions-

risk fur ditt fordon

OMQ4050281SW
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Tips fur kurning BCA-assistanssystem (Blind-spot Collision-
avoidance Assist)

- Ratten manuvreras med hcf-
tiga rurelser

- Bromspedalen trampas ned
- FCA cr aktiverat
Du mdste kura till mitten av kur-
fcltet efter att funktionen har 
ingripit eller efter att du har bytt 
fil. Funktionen kommer inte att 
fungera om du inte kur i mitten av 
kurfcltet.

Kollisionsassistans (under utfart)

Fur att varna furaren om en kolli-
sion kommer varningslampan pd 
sidospegeln att blinka samtidigt 
som ett varningsmeddelande 
visas i klustret. Samtidigt ldter en 
hurbar varning, blinkar varnings-
lampan pd head up-displayen 
(vissa modeller) och vibrerar rat-
ten.
Systemet aktiveras ncr din has-
tighet cr under 3 km/h och has-
tigheten fur fordonet i den duda 
vinkeln cr uver 5 km/h.

Systemet kommer att panik-
bromsa fur att furhindra kollision 
med fordonet i den duda vinkeln.

Stoppa fordonet och avsluta brom-
skontroll

Varningsmeddelandet "Kur fursik-
tigt" visas i klustret ncr systemet 
panikbromsar fordonet.
Av sckerhetsskcl bur furaren 
trycka ned bromspedalen ome-
delbart och se sig om i omgiv-
ningen.
Bromskontroll kommer att avslu-
tas ncr systemet panikbromsar 
fordonet i ca 2 sekunder.

Varning
Observera fuljande ncr du anvcnder 
systemet fur sckerhet i duda vin-
keln:

Av sckerhetsskcl bur furaren 
cndra instcllningarna efter att ha 
parkerat fordonet pd en scker 
plats.

OMQ4AH050311SW

OMQ4040504SW
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BCA-assistanssystem (Blind-spot Collision-
avoidance Assist)

Varningsmeddelanden och var-
ningssignaler som systemet fur 
sckerhet i duda-vinkeln genere-
rar kanske inte visas/hurs om 
andra funktioners varningsmed-
delanden eller varningssignaler 
genereras samtidigt.
Du kanske inte hur varningsljuden 
frdn systemet fur sckerhet i duda 
vinkeln om den omgivande ljudni-
vdn cr hug.
Systemet fur sckerhet i duda vin-
keln kanske eventuellt inte funge-
rar om furaren trycker ned 
bromspedalen fur att undvika kol-
lision.
Ncr systemet fur sckerhet i duda 
vinkeln cr aktiverat kommer sys-
temet automatiskt avbryta 
bromskontrollen ncr furaren 
trycker ned gaspedalen hdrt eller 
gur en hastig rattrurelse.
Medan systemet fur sckerhet i 
duda vinkeln cr aktivt kan bilen 
plutsligt stanna, vilket kan resul-
tera i att passagerare skadas av 
lusa furemdl. Anvcnd alltid scker-
hetsbclte och sckra alla furemdl.
Bilens grundlcggande bromspre-
standa kommer att fungera nor-
malt cven om det har uppstdtt ett 
fel i systemet fur sckerhet i duda 
vinkeln.
Systemet fur sckerhet i duda vin-
keln fungerar inte i alla situatio-
ner och kan inte furhindra alla 
kollisioner.

Systemet fur sckerhet i duda vin-
keln kanske varnar furaren fur 
sent eller inte alls beroende pd 
vcg- och kurfurhdllanden.
Furaren har alltid det fulla ansva-
ret fur att ha kontroll uver bilen. 
Furlita dig inte pd systemet fur 
sckerhet i duda-vinkeln. Se alltid 
till att hdlla ett tillrcckligt scker-
hetsavstdnd och, om det behuvs, 
bromsa fur att scnka hastigheten 
eller stanna bilen.
Systemet fur sckerhet i duda-
vinkeln fdr inte anvcndas fur att 
upptccka personer, djur, furemdl 
etc. Det kan innebcra allvarliga 
personskador eller dudsfall.

Varning
Bromskontrollen kanske inte 
fungerar ordentligt beroende pd 
statusen fur ESC (Electronic Sta-
bility Control).
Det kommer bara att utlusas en 
varning ncr:
- Varningslampan tcnds ncr ESC 

(Electronic Stability Control) 
cr pd

- ESC (Electronic Stability Con-
trol) utfur en annan funktion
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Tips fur kurning BCA-assistanssystem (Blind-spot Collision-
avoidance Assist)

Fel och begrcnsningar

Fel

Ncr systemet fur sckerhet i duda-
vinkeln inte fungerar korrekt visas 
varningsmeddelandet Check Blind-
Spot Safety  (kontrollera systemet 
fur sckerhet i duda-vinkeln) pd 
instrumentpanelen och funktionen 
begrcnsas eller stcngs av automa-
tiskt. Ldt en auktoriserad Kia-dter-
furscljare kontrollera funktionen.

Varningsmeddelandet Kontrollera 
varningslampan pd sidospegeln  
kommer att visas i klustret ncr var-
ningslampan pd sidospegeln inte 
fungerar korrekt. Ldt en auktorise-
rad Kia-dterfurscljare kontrollera 
funktionen.

Funktionen avaktiverad

Mujligheten till upptcckt kan fur-
scmras och systemet fur sckerhet i 
duda-vinkeln kan temporcrt 
begrcnsas eller inaktiveras om den 
bakre stutfdngaren runt den bakre 
hurnradarn eller sensorn cr tcckt 
med t.ex. snu eller vatten, eller om 
du monterar ett slcp eller cykelstcll.

Om detta intrcffar kommer var-
ningsmeddelandet Blind-Spot 
Safety Function disabled. Radar 
blocked  (Funktionen fur sckerhet i 
duda vinkeln cr inaktiverad. Radar 
skymd) visas i klustret.

Funktionen fungerar normalt igen 
ncr hindret har tagits bort och 
motorn startas ncsta gdng.

OMQ4050229SW
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BCA-assistanssystem (Blind-spot Collision-
avoidance Assist)

Om funktionen inte fungerar nor-
malt efter att det har tagits bort 
rekommenderar vi att funktionen 
inspekteras av en auktoriserad Kia-
dterfurscljare.

Varning
Uteblivet varningsmeddelande 
innebcr inte nudvcndigtvis att 
systemet fur sckerhet i duda vin-
keln fungerar korrekt.
Systemet fur sckerhet i duda vin-
keln kanske inte fungerar pd 
avsett sctt i vissa omrdden (t.ex. 
uppen terrcng) dcr inget kan 
detekteras direkt efter att 
motorn har startats eller ncr 
detekteringssensorn cr blockerad 
med frcmmande material direkt 
efter att motorn har slagits pd.

Viktigt
Stcng av systemet fur sckerhet i 
duda vinkeln fur att ansluta en slcp-
vagn, husvagn etc., eller koppla bort 
slcpvagn, husvagn etc. fur att 
anvcnda systemet fur sckerhet i 
duda vinkeln.

Begrcnsningar

Systemet fur sckerhet i duda-vin-
keln kanske inte fungerar korrekt 
under fuljande omstcndigheter:

Det cr ddligt vcder t.ex. rikligt 
snufall eller regn etc.

Den bakre hurnradarn cr tcckt 
med snu, regn, smuts etc.
Temperaturen runt den bakre 
hurnradarn cr hug eller ldg
Kurning pd ramp pd motorvcg
Vcgytan (eller omgivningen) 
innehdller onormalt huga halter 
av metallkomponenter (t.ex. muj-
ligen pd grund av tunnelbanear-
bete).
Det finns fasta furemdl ncra for-
donet, t.ex. ljudbarricrer, skydds-
rccken, avdelare mellan kurfclt, 
pdfartshinder, gatlyktor, skyltar, 
tunnlar, murar etc. (inklusive 
dubbla strukturer)
Kurning i vidstrcckta omrdden dcr 
det furekommer fd fordon eller 
strukturer (t.ex. uken, cng, furort 
etc.)
Du kur pd en smal vcg dcr det 
finns uvervuxen vegetation
Kurning i vidstrcckta omrdden dcr 
det furekommer fd fordon eller 
strukturer (t.ex. uken, cng, furort 
etc.)
Kurning pd en vdt vcgbana med 
t.ex. en vattenpul
Det andra fordonet kur vcldigt 
ncra bakom dig eller passerar vcl-
digt ncra dig
Det andra fordonets hastighet cr 
vcldigt hug och det passerar din 
bil snabbt
Det andra fordonet passerar din 
bil
Ditt fordon byter kurfclt
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Tips fur kurning BCA-assistanssystem (Blind-spot Collision-
avoidance Assist)

Din bil har startat samtidigt som 
fordonet bredvid och har accele-
rerat
Fordonet i kurfcltet intill byter 
kurfclt och hamnar tvd kurfclt 
bort frdn dig eller ncr bilen som cr 
tvd kurfclt bort kur till kurfcltet 
intill dig
Ett slcp eller cykelstcll cr pdkopp-
lat kring den bakre hurnradarn
Stutfdngaren runt den bakre 
hurnradarn cr tcckt med frcm-
mande furemdl, som t.ex. dekaler, 
stutfdngarskydd, cykelstcll etc.
Stutdcmparen runt den bakre 
hurnradarn cr skadad eller fur-
skjuten
Bilens hujd cr ldg eller hug pd 
grund av tung belastning, onor-
malt dccktryck etc.

Systemet fur sckerhet i duda-vin-
keln kanske inte fungerar korrekt 
ncr fuljande furemdl upptccks:

En motorcykel eller cykel upp-
tccks
En flakbil upptccks
Ett stort fordon, sdsom en buss 
eller lastbil, upptccks
Ett rurligt furemdl, t.ex. en fot-
gcngare, ett djur, en kundvagn 
eller en barnvagn, upptccks
Ett ldgt fordon, sdsom en sportbil, 
upptccks

Bromskontrollen kanske inte funge-
rar, och furarens uppmcrksamhet 
krcvs under fuljande omstcndig-
heter:

Fordonet vibrerar mycket ncr 
man kur pd en gropig vcg, ojcmn 
vcg eller i asfaltshdl
Kurning pd en yta som cr hal pd 
grund av snu, vattenpul, is etc.
Dccktrycket cr ldgt eller ett dcck 
cr skadat
Bromsen cr omarbetad
Fordonet byter kurfclt hastigt

Viktigt
Se avsnittet "FCA-systemet (For-
ward Collision-Avoidance) (endast 
frontkamera) (i furekommande fall)" 
pd sid 5-100 fur mer information 
om begrcnsningar av frontkameran

Varning
Kurning i en kurva

Systemet fur sckerhet i duda vin-
keln kanske inte fungerar ordent-
ligt ncr du kur pd en kurvig vcg. 
Funktionen kanske inte upp-
tccker fordonet i kurfcltet intill.

OMQ4050106
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BCA-assistanssystem (Blind-spot Collision-
avoidance Assist)

Var alltid uppmcrksam pd vcgen 
och kurfurhdllandena medan du 
kur.

Systemet fur sckerhet i duda vin-
keln kanske inte fungerar ordent-
ligt ncr du kur pd en kurvig vcg. 
Funktionen kan lcsa av fordon i 
samma kurfclt.
Var alltid uppmcrksam pd vcgen 
och kurfurhdllandena medan du 
kur.
Kurning dcr vcgen gdr samman/
delar sig

Systemet fur sckerhet i duda vin-
keln fungerar eventuellt inte kor-
rekt vid kurning dcr vcgar muts 
eller delas. Funktionen kanske 
inte upptccker fordonet i kurfcl-
tet intill.
Var alltid uppmcrksam pd vcgen 
och kurfurhdllandena medan du 
kur.
Kurning i sluttning

Systemet fur sckerhet i duda vin-
keln fungerar eventuellt inte kor-
rekt vid kurning i en sluttning. 
Funktionen upptccker eventuellt 
inte fordonet i kurfcltet intill eller 
tolkar av misstag marken eller en 
konstruktion som ett fordon.
Var alltid uppmcrksam pd vcgen 
och kurfurhdllandena medan du 
kur.

OMQ4050107

OMQ4050108

OMQ4H050011
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Tips fur kurning BCA-assistanssystem (Blind-spot Collision-
avoidance Assist)

Kurning dcr hujden pd kurfclten 
skiljer sig dt

Systemet fur sckerhet i duda vin-
keln fungerar eventuellt inte kor-
rekt vid kurning dcr hujden pd 
kurfclten skiljer sig dt. Funktionen 
kanske inte upptccker fordon pd 
en vcg som har olika huga kurfclt 
(vcganslutning med nedfart, plan-
skild korsning osv.).
Var alltid uppmcrksam pd vcgen 
och kurfurhdllandena medan du 
kur.

Varning
Stcng av systemet fur sckerhet i 
duda vinkeln ncr du bogserar ett 
slcp eller annat fordon.
Systemet fur sckerhet i duda vin-
keln kanske inte fungerar normalt 
om det sturs av starka elektro-
magnetiska vdgor.

Efter att fordonet, frontkameran 
eller de bakre hurnradarerna 
startas kan det ta cirka 15 sekun-
der innan systemet fur sckerhet i 
duda vinkeln aktiveras.

OMQ4050110
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Varningssystem fur scker avstigning (SEW)

Varningssystem fur scker 
avstigning (SEW) (i furekom-
mande fall)

SEW kommer att varna furaren via 
ett varningsmeddelande och hur-
bart larm fur att hjclpa till att fur-
hindra en kollision om systemet 
upptccker ett annat fordon som 
ncrmar sig bakifrdn ncr ditt fordon 
cr stillastdende och en passagerare 
uppnar en durr.

Viktigt
Varningstiden varierar efter det 
ncrmande fordonets hastighet.

Detekteringssensor

Hurnradar bak

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorn.

Observera
Se "BCA-assistanssystem (Blind-
spot Collision-avoidance Assist)" pd 
sid 5-134 fur mer information om 
den bakre hurnradarns fursiktig-
hetsdtgcrder.

OMQ4040420L

OMQ4AH050010
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Tips fur kurning Varningssystem fur scker avstigning (SEW)

Funktionsinstcllningar

Instcllning

Varning fur scker avstigning

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja eller vclja bort Dri-
ver Assistance (furarassistans) → 
Blind-Spot Safety (sckerhet i duda 
vinkeln) → Safe Exit Warning (var-
ningsfunktion fur scker avstigning)  
i menyn Settings (instcllningar) fur 
att aktivera eller inaktivera var-
ningsfunktionen fur scker avstig-
ning.

Varning
Furaren bur alltid vara medveten om 
ovcntade och plutsliga situationer. 
Funktionen kan inte hjclpa dig om 
Assistanssystem fur scker avstig-
ning  vcljs bort.

Observera
Varningssystemet fur scker avstig-
ning kommer att dtergd till den 
senaste instcllningen om motorn 
startas om.

Varningstid

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
cr i lcget ON ska du vclja Furaras-
sistans → Varningstid  i menyn 
Instcllningar fur att stclla in aktive-
ringstiden fur varningar avseende 
systemet fur sckerhet i duda vin-
keln.

Varningstiden cr instclld som Nor-
mal  ncr bilen levereras. Om du cnd-
rar varningstiden kan varningstiden 
cndras cven fur andra furarassis-
tanssystem.

OMQ4AH050336SW

OMQ4AH050334SW
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Varningssystem fur scker avstigning (SEW)

Varningsvolym

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Volume 
(varningsvolym)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in High  
(hug), Medium  (medel), Low  (ldg) 
eller Off  (av) som varningsvolym 
fur systemet fur sckerhet i duda 
vinkeln.

Dock kommer rattvibrationsfunktio-
nen, om den var av, aktiveras ncr 
varningsvolymen stcngs av.

Om du cndrar varningsvolymen kan 
varningsvolymen cndras cven fur 
andra furarassistanssystem.

Viktigt
Instcllningen av varningstid och 
varningsvolym gcller fur alla 
funktioner i varningssystemet fur 
scker avstigning.

Cven om Normal  cr valt fur var-
ningstiden kan aktiveringstiden 
fur den fursta varningen verka 
furdrujd om fordonet ncrmar sig i 
hug hastighet bakifrdn.
Vclj Late  (Sen) fur varningstiden 
vid gles trafik eller ldg hastighet.

Observera
Varningstid och varningsvolym kom-
mer att dtergd till den senaste 
instcllningen om motorn startas 
om.

Funktionens drift

Funktionsvarning

Kollisionsvarning vid avstigning

OMQ4AH050335SW

OMQ4040505SW
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Tips fur kurning Varningssystem fur scker avstigning (SEW)

Ncr ett fordon som ncrmar sig 
bakifrdn upptccks samtidigt som 
en durr uppnas, kommer en hur-
bar signal att genereras och var-
ningsmeddelandet "Se upp fur 
trafik" kommer att visas i klus-
tret.
Varningssystemet fur scker 
avstigning kommer att varna dig 
ncr din hastighet cr under 3 km/h 
(2 mph), och hastigheten fur for-
donet som ncrmar sig bakifrdn cr 
uver 5 km/h (3 mph).

Observera
Observera fuljande ncr du anvcnder 
Safe Exit Warning:

Av sckerhetsskcl bur furaren 
cndra instcllningarna efter att ha 
parkerat fordonet pd en scker 
plats.
Varningsmeddelanden och hur-
bara varningar som funktionen 
fur scker avstigning genererar 
kanske inte visas/ldter om andra 
systems varningsmeddelanden 
eller hurbara varningar genereras 
samtidigt.
Du kanske inte hur varningsljuden 
frdn varningssystemet fur scker 
avstigning om den omgivande 
ljudnivdn cr hug.
Varningssystemet fur scker 
avstigning fungerar inte i alla 
situationer och kan inte furhindra 
alla kollisioner.

Varningssystemet fur scker 
avstigning kanske varnar furaren 
fur sent eller inte alls beroende pd 
vcg- och kurfurhdllanden. Kont-
rollera alltid omgivningen.
Furaren och passageraren ansva-
rar fur eventuella olyckor som 
intrcffar ncr de lcmnar bilen. 
Kontrollera alltid omgivningen 
innan du lcmnar bilen.
Anvcnd aldrig varning fur scker 
avstigning avsiktligt. Det kan leda 
till en allvarlig skada eller dudsfall.
Varningssystemet fur scker 
avstigning fungerar inte om det 
har uppstdtt fel i systemet fur 
sckerhet i duda vinkeln. Ett var-
ningsmeddelande frdn systemet 
fur sckerhet i duda vinkeln kom-
mer att visas ncr:
- BSS-sensorn eller sensorn runt 

den cr smutsig eller uvertcckt
- Systemet fur sckerhet i duda 

vinkeln (BSS) inte varnar passa-
gerare eller falskeligen varna 
passagerare

Observera
Efter att motorn stcngs av kommer 
varningssystemet fur scker avstig-
ning att vara fortsatt aktiverat i ca 
3 minuter, men stcngs av omedel-
bart efter att durrarna ldses.
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System fur scker avstigning (Safe Exit Assist -
SEA)

System fur scker avstigning 
(Safe Exit Assist - SEA) (i fure-
kommande fall)

SEA kommer att varna furaren via 
ett varningsmeddelande och hur-
bart larm fur att hjclpa till att fur-
hindra en kollision om systemet 
upptccker ett annat fordon som 
ncrmar sig bakifrdn ncr ditt fordon 
cr stillastdende och en passagerare 
uppnar en durr.

Dessutom, ncr det elektroniska 
ldset fur barnsckerhet cr i lcget 
LOCK (ldst) och ett fordon som ncr-
mar sig bakifrdn upptccks, kan inte 
det elektroniska ldset fur barnsc-
kerhet ldsa upp durrarna cven om 
furaren trycker pd knappen fur att 
furhindra att bakdurrarna uppnas.

Viktigt
Varningstiden varierar efter det 
ncrmande fordonets hastighet.

Detekteringssensor

Hurnradar bak

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorn.

Observera
Se "BCA-assistanssystem (Blind-
spot Collision-avoidance Assist)" pd 
sid 5-134 fur mer information om 
den bakre hurnradarns fursiktig-
hetsdtgcrder.

OMQ4040420

OMQ4AH040008

OMQ4AH050010
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Tips fur kurning System fur scker avstigning (Safe Exit Assist -
SEA)

Funktionsinstcllningar

Instcllning

Assistanssystem fur scker avstig-
ning (Safe Exit Assist)

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja eller vclja bort Dri-
ver Assistance (furarassistans) → 
Blind-Spot Safety (sckerhet i duda 
vinkeln) → Safe Exit Assist (assis-
tanssystem fur scker avstigning)  i 
menyn Settings (instcllningar) fur 
att aktivera eller inaktivera assis-
tanssystemet fur scker avstigning.

Varning
Furaren bur alltid vara medveten om 
ovcntade och plutsliga situationer. 
Funktionen kan inte hjclpa dig om 
Assistanssystem fur scker avstig-
ning  vcljs bort.

Observera
Systemet fur scker avstigning kom-
mer att dtergd till den senaste 
instcllningen om motorn startas 
om.

Varningstid

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
cr i lcget ON ska du vclja Furaras-
sistans → Varningstid  i menyn 
Instcllningar fur att stclla in aktive-
ringstiden fur varningar avseende 
systemet fur sckerhet i duda vin-
keln.

Varningstiden cr instclld som Nor-
mal  ncr bilen levereras. Om du cnd-
rar varningstiden kan varningstiden 
cndras cven fur andra furarassis-
tanssystem.

OMQ4AH050336SW

OMQ4AH050334SW



Tips fur kurning

1545

System fur scker avstigning (Safe Exit Assist -
SEA)

Varningsvolym

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Volume 
(varningsvolym)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in High  
(hug), Medium  (medel), Low  (ldg) 
eller Off  (av) som varningsvolym 
fur systemet fur sckerhet i duda 
vinkeln.

Dock kommer rattvibrationsfunktio-
nen, om den var av, aktiveras ncr 
varningsvolymen stcngs av.

Om du cndrar varningsvolymen kan 
varningsvolymen cndras cven fur 
andra furarassistanssystem.

Viktigt
Instcllningen av varningstid och 
varningsvolym gcller fur alla 
funktioner i assistanssystemet 
fur scker avstigning.

Cven om Normal  cr valt fur var-
ningstiden kan aktiveringstiden 
fur den fursta varningen verka 
furdrujd om fordonet ncrmar sig i 
hug hastighet bakifrdn.
Vclj Late  (Sen) fur varningstiden 
vid gles trafik eller ldg hastighet.

Funktionens drift

Varning och kontroll

Kollisionsvarning vid avstigning

Ncr ett fordon som ncrmar sig 
bakifrdn upptccks samtidigt som 
en durr uppnas, kommer en hur-
bar signal att genereras och var-
ningsmeddelandet "Se upp fur 
trafik" kommer att visas i klus-
tret.
Assistanssystemet fur scker 
avstigning kommer att varna dig 
ncr din hastighet cr under 3 km/h 
och hastigheten fur fordonet som 
ncrmar sig bakifrdn cr uver 5 km/
h.

OMQ4AH050335SW

OMQ4040505SW
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Tips fur kurning System fur scker avstigning (Safe Exit Assist -
SEA)

Funktionen lcnkad till elektroniskt 
lds fur barnsckerhet

Ncr det elektroniska ldset fur 
barnsckerhet cr aktiverat och ett 
fordon som ncrmar sig bakifrdn 
upptccks, kan inte bakdurrarna 
ldsas upp cven om furaren fursu-
ker ldsa upp bakdurrarna med 
knappen fur det elektroniska ldset 
fur barnsckerhet. Varningsmed-
delandet "Kontrollera omgiv-
ningen och fursuk igen senare" 
visas i klustret.
Assistanssystemet fur scker 
avstigning kommer att varna dig 
ncr din hastighet cr under 3 km/h, 
och hastigheten fur fordonet som 
ncrmar sig bakifrdn cr uver 5 km/
h.
Se "Elektroniskt ldssystem fur 
barnsckerhet (i furekommande 
fall)" pd sid 4-23fur mer informa-
tion om knappen till det elektro-
niska barnldset.

Viktigt
Om furaren trycker in den elektro-
niska knappen fur barnsckerhet igen 
inom cirka 10 sekunder efter att 
varningsmeddelandet visas, bedu-
mer systemet fur scker avstigning 
att furaren har ldst upp durrarna 
medveten om situationen i baksc-
tet. Det elektroniska ldssystemet 
fur barnsckerhet kommer att 
stcngas av (knappindikator OFF 
(AV)) och bakdurrarna kommer att 
ldsas upp. Kontrollera alltid omgiv-
ningen innan du stcnger av det elek-
troniska ldssystemet fur 
barnsckerhet.

Varning
Observera fuljande ncr du anvcnder 
SEA:

Av sckerhetsskcl bur furaren 
cndra instcllningarna efter att ha 
parkerat fordonet pd en scker 
plats.
Varningsmeddelanden och hur-
bara varningar som assistans-
funktionen fur scker avstigning 
genererar kanske inte visas/ldter 
om andra systems varningsmed-
delanden eller hurbara varningar 
genereras samtidigt.
Du kanske inte hur varningsljuden 
frdn assistanssystemet fur scker 
avstigning om den omgivande 
ljudnivdn cr hug.

OMQ4040506SW
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System fur scker avstigning (Safe Exit Assist -
SEA)

Assistanssystemet fur scker 
avstigning fungerar inte i alla 
situationer och kan inte furhindra 
alla kollisioner.
Assistanssystemet fur scker 
avstigning kanske varnar furaren 
fur sent eller inte alls beroende pd 
vcg- och kurfurhdllanden. Kont-
rollera alltid omgivningen.
Furaren och passageraren ansva-
rar fur eventuella olyckor som 
intrcffar ncr de lcmnar bilen. 
Kontrollera alltid omgivningen 
innan du lcmnar bilen.
Anvcnd aldrig systemet fur scker 
avstigning avsiktligt. Det kan leda 
till en allvarlig skada eller dudsfall.
Assistanssystemet fur scker 
avstigning fungerar inte om det 
har uppstdtt fel i systemet fur 
sckerhet i duda vinkeln.
- Ett varningsmeddelande frdn 

systemet fur sckerhet i duda 
vinkeln kommer att visas ncr

- BSS-sensorn eller sensorn runt 
den cr smutsig eller uvertcckt

- Systemet fur sckerhet i duda 
vinkeln (BSS) inte varnar passa-
gerare eller falskeligen varna 
passagerare

Observera
Efter att motorn stcngs av kommer 
assistanssystemet fur scker avstig-
ning att vara fortsatt aktiverat i ca 
3 minuter, men stcngs av omedel-
bart efter att durrarna ldses.

Fel och begrcnsningar

Fel

Ncr Safe Exit Assist inte fungerar 
korrekt visas varningsmeddelandet 
Check Blind-Spot Safety system  
(kontrollera systemet fur sckerhet i 
duda vinkeln) pd instrumentpanelen 
och funktionen begrcnsas eller 
stcngs av automatiskt. Ldt en auk-
toriserad Kia-dterfurscljare kont-
rollera funktionen.

OMQ4050229SW
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Tips fur kurning System fur scker avstigning (Safe Exit Assist -
SEA)

Mujligheten till upptcckt kan fur-
scmras och assistanssystemet fur 
scker avstigning kan temporcrt 
begrcnsas eller inaktiveras om den 
bakre stutfdngaren runt den bakre 
hurnradarn eller sensorn cr tcckt 
med t.ex. snu eller vatten, eller om 
du monterar ett slcp eller cykelstcll.

Om detta intrcffar kommer var-
ningsmeddelandet Blind-Spot 
Safety system disabled. Radar 
blocked  (Systemet fur sckerhet i 
duda vinkeln cr inaktiverat. Radar 
skymd) visas i klustret.

Funktionen kommer att fungera 
normalt ncr frcmmande material 
eller slcp etc. har tagits bort. Hdll 
den alltid ren.

Om funktionen cndd inte fungerar 
normalt rekommenderar vi att du 
ber en auktoriserad Kia-dterfurscl-
jare att inspektera bilen.

Observera
Uteblivet varningsmeddelande 
innebcr inte nudvcndigtvis att 
assistanssystemet fur scker 
avstigning fungerar korrekt.
Safe Exit Assist kanske inte fung-
erar ordentligt i ett omrdde (t.ex. 
uppen terrcng) dcr inget kan upp-
tcckas efter att motorn har star-
tats.

Viktigt
Stcng av assistanssystemet fur 
scker avstigning fur att installera en 
slcpvagn, transportur etc. eller ta 
bort trailern, transporturen etc. fur 
att anvcnda assistanssystemet fur 
scker avstigning.

Begrcnsningar

Safe Exit Assist kanske inte funge-
rar korrekt under fuljande 
omstcndigheter:

Du kur pd en smal vcg dcr det 
finns uvervuxen vegetation
Kurning pd en vdt vcgyta, t.ex. en 
vattenpul
Det andra fordonets hastighet cr 
hug eller ldg

OMQ4050292SW
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Manuell fartbegrcnsare (MSLA)

Observera
Se "BCA-assistanssystem (Blind-
spot Collision-avoidance Assist)" pd 
sid 5-134 fur mer information om 
den bakre hurnradarns fursiktig-
hetsdtgcrder.

Varning
Assistanssystemet fur scker 
avstigning kanske inte fungerar 
normalt om den sturs av starka 
elektromagnetiska vdgor.
Efter att fordonet och de bakre 
radarerna startas kan det ta cirka 
3 sekunder innan assistanssyste-
met fur scker avstigning aktive-
ras.

Manuell fartbegrcnsare (MSLA)

(1) Indikator fur hastighetsbegrcns-
ning

(2) Instclld hastighet

Du kan stclla in unskad maxhastig-
het.

Om du skulle kura fortare cn den 
instcllda hastigheten aktiveras var-
ningssystemet (den instcllda has-
tigheten blinkar och ett varningsljud 
hurs) tills bilens hastighet understi-
ger begrcnsningen.

OMQ4PH050371L
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Tips fur kurning Manuell fartbegrcnsare (MSLA)

Funktionens drift

Stclla in hastighetsbegrcnsning
1. Tryck och hdll Furarassistans 

( )-knappen vid unskad 
hastighet.

Hastighetsbegrcnsningsindika-
torn tcnds pd instrumentpanelen.

2. Tryck upp knappen + eller tryck 
ned knappen -, och slcpp den vid 
unskad hastighet. Tryck upp 
knappen + eller tryck ned knappen 
- och hdll in den. Hastigheten 
kommer furst att uka eller minska 
till ncrmaste multipel av tio och 
sedan uka eller minska med 10 
km/h.

3. Den instcllda hastigheten kommer 
att visas i klustret. Sedan blinkar 
maxhastigheten och ett ljud hurs 
tills fordonets hastighet dter lig-
ger inom hastighetsgrcnsen.

OMQ4050128L

ODL3059211L

OMQ4050129L

OMQ4050130L

OMQ4PH050372L
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Manuell fartbegrcnsare (MSLA)

Observera
Ncr gaspedalen inte trycks ned till-
rcckligt hdrt kommer fordonshas-
tigheten att furbli inom 
hastighetsgrcnsen.

Pausa funktionen tillfclligt

Tryck pd knappen ( ) fur att till-
fclligt pausa den instcllda hastig-
hetsgrcnsen. Den instcllda 
hastigheten kommer att slockna, 
men indikatorn fur hastighetsbe-
grcnsning kommer att furbli tcnd.

Dterstcllning av soltaket

Tryck pd knappen +, -, ( ) ncr du 
vill dteruppta den manuella fartbe-
grcnsaren efter att den varit pau-
sad.

Om du trycker pd knappen + 
uppdt eller knappen - neddt kom-
mer hastigheten att stcllas in pd 
den aktuella hastigheten pd panelen.

Hastigheten kommer att gd tillbaka 
till den furinstcllda hastigheten om 
du trycker in knappen ( ).

Stcnga av funktionen

Tryck pd knappen Driving Assist 
(kurassistans) ( ) fur att 
stcnga av den manuella fartbegrcn-
saren ncr den inte anvcnds. Indika-
torn fur hastighetsbegrcnsning 
kommer att slockna.

Tryck alltid pd knappen Driving 
Assist (kurassistans) ( ) fur 
att stcnga av den manuella fartbe-
grcnsaren ncr den inte anvcnds.

OMQ4050326L

OMQ4050205L
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Varning
Observera fuljande ncr du anvcnder 
den manuella fartbegrcnsaren:

Ange alltid kurhastigheten till 
hugst gcllande hastighetsbe-
grcnsning.
Ha den manuella farthdllaren 
avstcngd ncr den inte anvcnds fur 
att undvika att oavsiktligt stclla in 
en hastighet. Kontrollera att indi-
katorn fur hastighetsbegrcnsning 
cr slcckt.
Den manuella fartbegrcnsaren 
ersctter inte omsorgsfull och 
scker kurning. Det cr furarens 
ansvar att alltid kura fursiktigt 
och vara medveten om ovcntade 
och plutsliga situationer som kan 
uppstd. Var alltid uppmcrksam pd 
vcgfurhdllandena.

Smart fartbegrcnsare (ISLA) (i 
furekommande fall)

Assistanssystemet fur hastighets-
begrcnsningar anvcnder informa-
tion frdn detekterade vcgskylt och 
navigeringssystem fur att infor-
mera furaren om hastighetsgrcnsen 
fur den aktuella vcgen. Funktionen 
hjclper dessutom furaren att hdlla 
sig inom vcgens hastighetsgrcns.

Observera
Assistanssystemet fur hastighets-
begrcnsningar kanske inte fungerar 
korrekt om systemet anvcnds i 
andra lcnder.

Detekteringssensor

Frontkamera

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorn.

OMQ4H050009
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Smart fartbegrcnsare (ISLA)

Viktigt
Fur mer fursiktighetsdtgcrder rela-
terade till kamerasensorn bur du se 
"FCA (Forward Collision-Avoidance 
Assist, sensor fusion) (i furekom-
mande fall)" pd sid 5-112.

Observera
Om navigeringssystemet cr till-
gcngligt anvcnds informationen 
frdn navigeringssystemet tillsam-
mans med vcgskylt informationen 
som upptccks av frontkameran.

Funktionsinstcllningar

Instcllning

Hastighetsbegrcnsning

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja eller vclja bort Dri-
ver Assistance (furarassistans) → 
Intelligent Speed Limit Assist (smart 
fartbegrcnsare)" fur att stclla in om 
du vill eller inte vill anvcnda vissa 
funktioner.

Systemet informerar furaren om 
hastighetsgrcns Speed Limit 
Assist  (fartbegrcnsare) vcljs. 
Dessutom informerar funktionen 
furaren om att cndra den 
instcllda hastigheten fur manuell 
fartbegrcnsare och/eller smart-

farthdllaren fur att hjclpa furaren 
att hdlla sig inom hastighetsbe-
grcnsningen.
Funktionen informerar furaren 
om hastighetsbegrcnsningen om 
furaren aktiverar Speed Limit 
Warning  (varning om hastighets-
grcns). Dessutom kommer funk-
tionen att varna furaren ncr 
fordonet kur snabbare cn hastig-
hetsbegrcnsningen.
Om du vcljer Off  (av) stcngs 
funktionen av.

Viktigt
Funktionen informerar inte furaren 
om att justera den instcllda hastig-
heten om furaren aktiverar Speed 
Limit Warning  (varning om hastig-
hetsgrcns).

Furskjutning frdn hastighetsgrcns

Du kan cndra furskjutning frdn has-
tighetsgrcns genom att vclja Driver 
Assistance (furarassistans) → 
Speed Limit (hastighetsbegrcns-
ning) → Speed Limit Offset (fur-
skjutning frdn hastighetsgrcns)  ncr 
knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD). Varning fur hastighetsbe-
grcnsning och fartbegrcnsaren 
fungerar ncr furskjutning frdn has-
tighetsgrcns stclls in pd den upp-
tcckta hastighetsbegrcnsningen.
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Varning
Av sckerhetsskcl bur furaren 
cndra instcllningarna efter att ha 
parkerat fordonet pd en scker 
plats.
Fartbegrcnsaren aktiveras base-
rat pd den furskjutningsinstcllning 
som tillfurs hastighetsgrcnsen. 
Stcll in furskjutningen pd 0  om 
du vill cndra den instcllda hastig-
heten efter hastighetsbegrcns-
ningen.
Varningsfunktionen fur hastig-
hetsgrcns varnar furaren ncr kur-
hastigheten uverskrider 
hastigheten vid vilken den 
instcllda furskjutningen cr tillagd. 
Stcll in furskjutningen pd 0  om 
du vill att varningsfunktionen fur 
hastighetsgrcns ska varna dig 
omedelbart ncr kurhastigheten 
uverskrider hastighetsgrcnsen.

Funktionens drift

FCA-varning och kontroll

Den smarta fartbegrcnsaren varnar 
och styr fordonet med Visa hastig-
hetsbegrcnsning , Uverhastighets-
varning  och Cndra instclld 
hastighet .

Observera
Funktionerna fur varning och kon-
troll beskrivs baserat pd furskjut-
ning 0 . Se 
"Funktionsinstcllningar" pd sid 5-
162 fur information om furskjut-
ningsinstcllning.

Visning av hastighetsbegrcnsning

Information om hastighetsbegrcns-
ning visas i instrumentklustret.

OMQ4050308L
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Smart fartbegrcnsare (ISLA)

Observera
Den smarta fartbegrcnsaren ger 
ytterligare information om vcgs-
kyltar utuver hastighetsgrcnsen. 
Ytterligare information om vcgs-
kyltar kan variera beroende pd 
ditt land.
Ytterligare information som visas 
under skyltarna fur hastighets-
grcns eller omkurningsrestriktion 
indikerar villkoren under vilka 
skyltarna mdste fuljas. Om den 
ytterligare informationen inte 
kcnns igen visas den som tom.

Varning fur fortkurning

Den ruda fartindikatorn blinkar vid 
kurning i en hugre hastighet cn den 
tilldtna.

Cndra instclld hastighet

Om hastighetsbegrcnsningen fur 
vcgen cndras medan den manuella 
fartbegrcnsaren eller smartfarthdl-
laren anvcnds, visas en uppdt- eller 
neddtpil fur att informera furaren 
om att den instcllda hastigheten 
behuver cndras. Furaren kan cndra 
den instcllda hastigheten efter has-
tighetsbegrcnsningen genom att 
anvcnda knappen + eller knappen - 
pd ratten.

OMQ4050299L

OMQ4PH050368L
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Varning
Om furskjutningen cr instclld pd 
0  kommer den instcllda hastig-
heten att uverskrida vcgens has-
tighetsbegrcnsning. Om du vill 
kura under hastighetsgrcnsen kan 
du stclla in furskjutningsvcrdet 
under 0  eller anvcnda knappen - 
pd ratten fur att scnka hastighe-
ten.
Efter att du har cndrat den 
instcllda hastigheten efter has-
tighetsbegrcnsningen som gcller 
fur vcgen, kan du fortfarande 
kura bilen snabbare cn hastig-
hetsbegrcnsningen. Tryck vid 
behov ned bromspedalen fur att 
scnka kurhastigheten.
Funktionen fur att cndra instclld 
hastighet fungerar inte om has-
tighetsbegrcnsningen som gcller 
fur vcgen cr under 30 km/h (20 
mph).
Smart fartbegrcnsare fungerar 
med hastighetsenheten i instru-
mentklustret som furaren har 
stcllt in. Den smarta fartbegrcn-
saren kanske inte fungerar kor-
rekt om hastigheten cr instclld i 
en annan enhet cn den som 
anvcnds i ditt land.

Observera
Se "Manuell fartbegrcnsare 
(MSLA)" pd sid 5-158 fur mer 
information om hur den manuella 
fartbegrcnsaren fungerar.
Se "Smartfarthdllare (SCC) (i fure-
kommande fall)" pd sid 5-180 fur 
mer information om hur man 
anvcnder smartfarthdllarsyste-
met.

Fel och begrcnsningar

Fel

Ncr assistanssystemet fur hastig-
hetsbegrcnsningar inte fungerar 
som det ska visas varningsmedde-
landet Check speed limit system  
(kontrollera varningssystemet fur 
hastighetsbegrcnsningar) i panelen. 
Om detta intrcffar rekommenderar 
vi att du ber en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/-servicepartner att 
kontrollera funktionen.

OMQ4050304SW
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Smart fartbegrcnsare (ISLA)

Funktionen avaktiverad

Mujligheten till upptcckt kan fur-
scmras och ISLA kan begrcnsas till-
fclligt eller inaktiveras ncr den 
frcmre vindrutan, dcr frontkameran 
cr placerad cr tcckt med t.ex. snu 
eller vatten.

Om detta intrcffar kommer var-
ningsmeddelandet Speed limit sys-
tem disabled. Camera obscured  
(Varningssystem fur framdtriktad 
uppmcrksamhet inaktiverat. 
Kamera skymd.) visas i klustret. 
Funktionen kommer att fungera 
normalt ncr det som hindrar funk-
tionen har tagits bort.

Om systemet cndd inte fungerar 
normalt rekommenderar vi att du 
ber en auktoriserad Kia-dterfurscl-
jare/-servicepartner att inspektera 
funktionen.

Observera
Uteblivna varningsmeddelanden 
och slcckta varningslampor inne-
bcr inte nudvcndigtvis att ISLA 
fungerar korrekt.
Om detekteringssensorn cr furo-
renad omedelbart efter start av 
motorn kanske systemet inte 
fungerar korrekt.

Systemets begrcnsningar

Den smarta fartbegrcnsaren kanske 
inte fungerar korrekt under ful-
jande omstcndigheter:

Ncr vcgskylten cr furorenad eller 
omujlig att scrskilja
- Ncr vcgskylten cr svdr att se pd 

grund av ddligt vcder, som regn, 
snu, dimma, etc.

- Ncr vcgskylten cr inte tydlig 
eller skadad

- Ncr vcgskylten cr delvis dold av 
omgivande furemdl eller skugga

Ncr vcgskyltarna inte uverens-
stcmmer med standarden
- Ncr texten eller bilden pd vcgs-

kylten skiljer sig frdn standar-
den

- Ncr vcgskylten cr installerad 
mellan huvudlinjen och 
utgdngsvcgen eller mellan 
divergerande vcgar

- En villkorlig vcgskylt cr inte 
installerad med en skylt pd 
vcgen fur att kura in eller ut

OMQ4050305SW
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- Ncr en skylt cr fcst vid ett 
annat fordon

Ncr ljusstyrkan furcndras pluts-
ligt, t.ex. man kur in i en tunnel 
eller kur under en bro
Ncr strdlkastare inte anvcnds 
eller strdlkastarnas ljusstyrka cr 
svag pd natten eller i tunneln
Ncr vcgskyltar cr svdra att kcnna 
igen pd grund av reflektion av sol-
ljus, gatljus eller mutande fordon
Frontkameran cr blcndad av solen
Vid kurning pd en vcg med skarpa 
kurvor eller kontinuerliga kurvor
Vid kurning uver farthinder eller 
kura upp och ner eller vcnster till 
huger pd branta sluttningar
Ncr fordonet skakar kraftigt

Varning
Smart fartbegrcnsare cr ett kom-
plement som hjclper furaren att 
anpassa sig efter vcgens hastig-
hetsbegrcnsning, och det visar 
kanske inte rctt hastighetsbe-
grcnsning eller styr kurhastighe-
ten korrekt.
Ange alltid kurhastigheten till 
hugst gcllande hastighetsbe-
grcnsning.

Viktigt
Se avsnittet "FCA (Forward Colli-
sion-Avoidance Assist, sensor 
fusion) (i furekommande fall)" pd sid 
5-112 fur mer information om 
begrcnsningar av frontkameran



Tips fur kurning

1685

DAW (uppmcrksamhetsvarning till furaren)

DAW (uppmcrksamhetsvarning 
till furaren) (i furekommande 
fall)

Basfunktion

Uppmcrksamhetsvarningsfunktio-
nen (DAW) bedumer furarens upp-
mcrksamhetsnivd genom att 
analysera kurmunster, kurtid etc. 
medan bilen kurs. Funktionen 
rekommenderar en paus ncr fura-
rens uppmcrksamhetsnivd faller 
under en viss nivd.

Varningsfunktion ncr framfurva-
rande fordon startar

LVDA (Leading Vehicle Departure 
Alert) informerar furaren ncr fram-
furvarande fordon burjar kura efter 
att ha stdtt stilla.

Detekteringssensor

Frontkamera

Frontkameran anvcnds som en 
detekteringssensor fur att lcsa av 
kurmunster och framfurvarande 
fordon ncr du kur.

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorn.

Viktigt
Hdll alltid frontkameran i gott skick 
fur att bibehdlla optimal prestanda 
fur uppmcrksamhetsvarning.
Se avsnittet "FCA (Forward Colli-
sion-Avoidance Assist, sensor 
fusion) (i furekommande fall)" pd sid 
5-112fur mer information om fur-
siktighetsdtgcrder fur frontkame-
ran

Funktionsinstcllningar

Instcllning

Varning om furarens uppmcrksam-
het (DAW)

OMQ4H050009

OMQ4A050338SW
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Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja eller vclja bort Dri-
ver Assistance (furarassistans) → 
Driver Attention Warning (uppmcrk-
samhetsvarning till furaren)  i 
menyn Settings (instcllningar) fur 
att stclla in om du vill eller inte vill 
anvcnda vissa funktioner.

Om Varning om ouppmcrksam 
kurning  vcljs kommer systemet 
informera furaren om dennes 
uppmcrksamhetsnivd och rekom-
mendera att furaren tar en paus 
ncr uppmcrksamhetsnivdn sjun-
ker under en viss grcns.

Observera
DAW kommer att dtergd till den 
senaste instcllningen om motorn 
startas om.

Startvarning fur framfurvarande 
fordon

Om Leading Vehicle Departure 
Alert  (Startvarning fur framfurva-
rande fordon) vcljs informerar sys-
temet furaren ncr framfurvarande 
fordon burjar kura efter att ha stdtt 
stilla.

Varningstid

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
cr i lcget ON (PD) ska du vclja Driver 
Assistance (furarassistans) → War-
ning Timing (varningstid)  i menyn 
Settings (instcllningar) fur att stclla 
in aktiveringstiden fur uppmcrk-
samhetsvarningar till furaren.

Varningstiden cr instclld som Nor-
mal  ncr bilen levereras. Om du cnd-
rar varningstiden kan varningstiden 
cndras cven fur andra furarassis-
tanssystem.

Observera
Tiden fur att varna furaren kommer 
att dtergd till den senaste instcll-
ningen om motorn startas om.

OMQ4A050338SW

OMQ4AH050334SW
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DAW (uppmcrksamhetsvarning till furaren)

Funktionens drift

Basfunktion

Funktionsdisplay och varning

Uppmcrksamhetsvarningens bas-
funktion cr att informera furaren 
om uppmcrksamhetsnivdn  och 
uppmana furaren att uvervcga att 
ta en paus.

Uppmcrksamhetsnivd

Funktion av (Function off)

Vilolcge

Uppmcrksam kurning

Ouppmcrksam kurning

Furaren kan uvervaka kurfurhdl-
landena i klustret.
- System Off  (system 

avstcngt) visas om du vcljer 
bort Inattentive Driving War-
ning  (ouppmcrksam kurning) i 
menyn Settings (instcllningar).

- Systemet aktiveras ncr hastig-
heten cr 0~180 km/h.

- Meddelandet Standby  kom-
mer att visas ncr hastigheten 
cr utanfur intervallet.

OMQ4050113SW
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Furarens uppmcrksamhetsnivd 
visas pd skalan mellan ett till fem. 
Ju lcgre nivd, desto lcgre cr fura-
rens uppmcrksamhet.
Nivdn minskar ncr furaren inte 
vilar under en viss period.

Ta rast

Meddelandet Uvervcg att ta en 
paus  visas i klustret, och en var-
ningssignal ldter fur att uppmana 
furaren om att ta en paus ncr 
furarens uppmcrksamhetsnivd cr 
under 1.
DAW kommer inte att furesld en 
paus ncr den totala kurtiden cr 
kortare cn 10 minuter eller om 10 
minuter inte har passerat efter 
att den senaste pausen fureslogs.

Varning
Av sckerhetsskcl bur furaren cndra 
instcllningarna efter att ha parkerat 
fordonet pd en scker plats.

Viktigt
DAW kan furesld en paus ncr det 
registrerar furarens kurmunster 
eller -vanor, cven om furaren inte 
kcnner sig trutt.
Uppmcrksamhetsvarningssyste-
met (DAW) cr ett hjclpsystem och 
kan eventuellt inte avgura om 
furaren cr ouppmcrksam.
En furare som cr trutt bur par-
kera pd en trafikscker plats och ta 
rast, cven om DAW inte har fure-
slagit det.

Observera
Se avsnittet "Mctare, varnings- 
och kontrollampor" pd sid 4-67fur 
mer information om att stclla in 
infotainmentsystemets funktio-
ner.
DAW-systemet kommer att dter-
stclla den senaste paustiden till 
00:00 i fuljande situationer, ncr:
- Motorn cr av
- Furaren tar av sig sckerhets-

bcltet och uppnar furardurren.
- Bilen cr stoppad i mer cn 10 

minuter.
Det senaste paustillfcllet cr 
instcllt som 00:00 och furarens 
uppmcrksamhetsnivd cr angiven 
som High (mycket uppmcrksam) 
ncr furaren dterstcller systemet 
fur uppmcrksamhetsvarning till 
furaren.

OMQ4050116SW
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DAW (uppmcrksamhetsvarning till furaren)

Varningsfunktion ncr framfurva-
rande fordon startar

Leading Vehicle Departure Alert  
(Startvarning fur framfurvarande 
fordon) informerar furaren ncr 
framfurvarande fordon burjar kura. 
Systemet visar meddelandet 
Leading vehicle is driving away  
(eller Leading vehicle is driving on ) 
(framfurvarande fordon burjar kura) 
samtidigt som en hurbar varning 
ldter.

Varning
Varningsmeddelanden och hur-
bara varningar som LVDA-syste-
met genererar kanske inte visas/
ldter om andra systems varnings-
meddelanden eller hurbara var-
ningar genereras samtidigt.
Det cr furarens ansvar att kura 
bilen sckert och kontrollerat.

Viktigt
Leading Vehicle Departure Alert 
(LVDA) cr en hjclpfunktion. Furlita 
dig inte pd att det alltid informe-
rar furaren om att framfurva-
rande fordon burjar kura.
Kontrollera alltid framfur fordo-
net fure, samt vcglaget, innan du 
ger dig av.

Fel och begrcnsningar

Fel

Varningsmeddelandet Check Driver 
Attention Warning (DAW) system  
(kontrollera systemet fur uppmcrk-
samhetsvarning till furaren) kom-
mer att visas i klustret ncr DAW inte 
fungerar normalt. Om detta sker 
rekommenderar vi att du kontaktar 
en godkcnd Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner fur kontroll av bilen.

OMQ4040507SW
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Begrcnsningar

DAW fungerar eventuellt inte kor-
rekt i fuljande situationer, ncr:

Furaren kur ovarsamt
Fordonet oavsiktligt byter kurfclt 
ofta
Furarassistanssystem, t.ex. kur-
fcltsassistanssystemet, styr bilen

Systemet varnar fur att framfur-
varande bil startar

[A]: Din bil, [B]: Framfurvarande for-
don

Ncr fordonet framfur styr skarpt

LVDA-systemet kanske inte funge-
rar korrekt om fordonet framfur 
svcnger skarpt, t.ex. fur att svcnga 
vcnster eller huger eller gura en U-
svcng.

[A]: Din bil, [B]: Framfurvarande for-
don

Ncr fordonet kur in framfur dig

Systemet kanske inte varnar om att 
framfurvarande fordon startar om 
det plutsligt kur in framfur din bil.

Ncr fordonet framfur startar 
abrupt

Systemet kanske inte varnar om att 
framfurvarande fordon startar om 
det startar abrupt.

OMQ4050121
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DAW (uppmcrksamhetsvarning till furaren)

Ncr en fotgcngare eller cykel 
befinner sig mellan dig och fordo-
net framfur

Systemet kanske inte varnar om att 
framfurvarande fordon startar om 
en fotgcngare eller cykel befinner 
sig mellan dig och fordonet framfur.

Ncr du cr pd en parkering

LVDA-systemet kan varna dig om 
att ett framfurvarande parkerat 
fordon kur ivcg.

Fordonet framfur dig cr svdrspe-
cificerat

LVDA-systemet kanske inte funge-
rar normalt om du passerar en tull 
eller korsning med mdnga fordon 
eller om du kur dcr mdnga kurfclt 
sammanfurs eller delas upp frek-
vent.

Viktigt
Se avsnittet "FCA (Forward Colli-
sion-Avoidance Assist, sensor 
fusion) (i furekommande fall)" pd sid 
5-112 fur mer information om 
begrcnsningar av frontkameran

ODL3059051
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Duda vinkeln-skcrm (i furekom-
mande fall)

Vcnstersida

Hugersida

BVM visar det bakre omrddet i duda 
vinkeln i klustret, ncr kurriktningsvi-
saren cr tcnd fur att furaren sckert 
ska kunna byta kurfclt.

Varning
Fordon kan verka ncrmare cn vad de 
faktiskt cr. Underldtenhet att visu-
ellt bekrcfta att det cr sckert att 
byta kurfclt innan du gur det kan 
leda till en olycka fuljd av allvarlig 
skada.

* Om bilen cr utrustat med ett info-
tainmentsystem kan du lcra dig 
hur du anvcnder webbplatsen via 
en QR-kod i infotainment-syste-
mets snabbguide.

Detekteringssensor

SVM-sidokamera

(kamera placerad under spegeln)

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorerna.

OMQ4050243
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Duda vinkeln-skcrm

Varning
Bilden som visas pd instrumentpa-
nelen kan skilja sig frdn objektets 
faktiska avstdnd. Se till att du direkt 
kontrollerar bilens omgivning fur 
sckerhet.

Viktigt
Hdll kameralinsen ren. Kamerapre-
standan kan furscmras och duda 
vinkeln-skcrmen kan sluta fungera 
normalt om kameralinsen cr tcckt 
av frcmmande furemdl.

Funktionsinstcllningar

Duda-vinkel-visning

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja eller vclja bort Dri-
ver Assistance (furarassistans) → 
Blind-Spot Safety (sckerhet i duda 
vinkeln) → Blind Spot View (uppsikt 
uver duda vinkeln)  i menyn Settings 

(instcllningar) fur att aktivera eller 
inaktivera uvervakningssystemet 
fur duda vinkeln.

Funktionens drift

Funktionsvillkor
Knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr pd OFF 
(AV)
Kurriktningsvisare cr PD

Tillstdndet AV
Knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr pd OFF 
(AV)
Kurriktningsvisare cr AV
Varningsblinkers cr PD
Andra varningar dyker upp som 
prioriteras uver duda vinkeln-
monitorn

Fel

Om duda vinkeln-monitorn inte 
fungerar normalt, om klusterskcr-
men flimrar eller om kamerabilden 
inte visas normalt rekommenderar 
vi att du ber en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner 
inspektera bilen.

OMQ4AH050340SW
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Farthdllare (CC) (i furekom-
mande fall)

(1) Farthdllarindikator

(2) Instclld hastighet

Farthdllaren ldter dig kura i hastig-
heter uver 30 km/h utan att du 
behuver trycka ned gaspedalen.

Funktionens drift

Stclla in hastighet
1. Accelerera till unskad hastighet, 

uver 30 km/h.

2. Tryck pd knappen Furarassistans 
( ) vid unskad hastighet. 
Instclld hastighet och farthdllarin-
dikatorn ( ) kommer att 
lysa i klustret.

3. Slcpp gaspedalen.
Systemet kommer att bibehdlla 
den instcllda hastigheten cven 
ncr gaspedalen inte trycks ned.

Observera
Bilens hastighet kan sjunka eller uka 
ndgot vid kurning uppfur eller ned-
fur en brant sluttning.

Uka hastighet

Tryck knappen + uppdt och slcpp 
den direkt. Farten ukar med 1 km/
h varje gdng du trycker pd knap-
pen pd det hcr scttet.

OMQ4PH050373L
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Tryck knappen + uppdt och hdll in 
den medan du uvervakar den 
instcllda hastigheten i klustret. 
Farthdllarhastigheten kommer att 
uka till ncrmsta faktor av tio furst 
och kommer sedan att uka med 
10 km/h varje gdng reglaget 
manuvreras pd det hcr scttet.
Slcpp knappen ncr den unskade 
hastigheten visas, efter vilket 
bilen kommer att accelerera till 
den hastigheten.

Scnk hastighet

Tryck knappen - neddt och slcpp 
den direkt. Farten scnks med 1 
km/h varje gdng du trycker pd 
knappen pd det hcr scttet.
Tryck knappen - neddt och hdll in 
den medan du uvervakar den 
instcllda hastigheten i klustret. 
Farthdllarhastigheten kommer att 
sjunka till ncrmsta faktor av tio 
furst och kommer sedan att 
sjunka med 10 km/h varje gdng 
reglaget manuvreras pd det hcr 
scttet.

Slcpp knappen ncr du har rctt 
hastighet.

Avbryta funktionen tillfclligt

Farthdllaren kommer att avbrytas 
ncr:

Du trycker ned bromspedalen.
Tryck in knappen ( ).
Du vcxlar till N (frilcge).
Du scnker hastigheten till lcgre cn 
omkring 30 km/h.
Elektronisk stabiliseringskontroll 
(ESC) anvcnds.
Fordonshastigheten cr uver 190 
km/h

Instclld hastighet kommer att 
slockna, men farthdllarindikatorn 
( ) kommer att furbli tcnd.

OMQ4050325L

OMQ4050326L
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Dterstcllning av soltaket

Tryck pd knappen +, - eller ( ).

Om du trycker pd knappen + 
uppdt eller knappen - neddt kom-
mer hastigheten att stcllas in pd 
den aktuella hastigheten pd panelen.

Hastigheten kommer att gd tillbaka 
till den furinstcllda hastigheten om 
du trycker pd ( )-omkopplaren.

Hastigheten mdste vara uver 30 
km/h (20 mph) fur att funktionen 
ska dteraktiveras.

Stcnga av funktionen

Tryck pd knappen Furarassistans 
( ) fur att stcnga av farthdl-
laren. Farthdllarindikatorn 
( ) kommer att slockna.

Tryck alltid pd knappen Furarassis-
tans ( ) fur att stcnga av 
farthdllaren ncr det inte anvcnds.

Observera
Vidta fuljande dtgcrder ncr du 
anvcnder farthdllaren:

Ange alltid en fordonshastighet 
som cr under hastighetsbegrcns-
ningen i ditt land.
Ha farthdllaren avstcngd ncr den 
inte anvcnds fur att undvika att 
oavsiktligt stclla in en hastighet. 
Kontrollera att farthdllarindika-
torn ( ) cr slcckt.
Farthdllaren ersctter inte lcmplig 
och scker kurning. Det cr furarens 
ansvar att alltid kura fursiktigt 
och vara medveten om ovcntade 
och plutsliga situationer som kan 
uppstd.
Kur alltid fursiktigt fur att kunna 
ta hcnsyn till ovcntade och pluts-
liga situationer. Var alltid upp-
mcrksam pd vcgfurhdllandena.
Anvcnd inte farthdllaren dd det 
kan vara osckert att kura bilen i 
en konstant hastighet, ncr:
- Du kur i tung trafik, eller ncr 

trafikvillkoren gur det svdrt att 
kura i konstant hastighet

- Vid kurning pd regniga, isiga, 
eller snutcckta vcgar

- Du kur pd upphujda eller bldsiga 
vcgar

- Ncr du kur i bldsiga omrdden

OMQ4050205L
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- Du har begrcnsad sikt (mujligen 
till fuljd av ddligt vcder, t.ex. 
dimma, snu, regn och sand-
storm)

Anvcnd inte farthdllaren om du 
drar en slcpvagn.

Smartfarthdllare (SCC) (i fure-
kommande fall)

Smartfarthdllaren cr utformad fur 
att kcnna av framfurvarande fordon 
och hjclpa dig bibehdlla unskad has-
tighet och minimiavstdndet mellan 
dig och fordonet framfur dig.

Omkurningsassistans

Smartfarthdllaren kommer att 
hjclpa till att accelerera om den 
aktiverade funktionen bedumer att 
furaren vill kura om fordonet fram-
fur.

Detekteringssensor

Frontkamera

OMQ4H050009
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Frontradar

Frontkameran och frontradarn 
anvcnds som en detekteringssensor 
fur att kcnna av framfurvarande 
fordon.

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorn.

Viktigt
Hdll alltid frontkameran och fron-
tradarn i gott skick fur att bibehdlla 
smartfarthdllarens optimala pre-
standa. Se "FCA (Forward Collision-
Avoidance Assist, sensor fusion) (i 
furekommande fall)" pd sid 5-112 
fur mer information om fursiktig-
hetsdtgcrder fur frontkameran och 
frontradarn.

Funktionsinstcllningar

Instcllning

Starta funktionen

Tryck pd knappen Driving Assist 
( ) fur att starta funktio-
nen. Hastigheten kommer att 
anpassa sig efter hastigheten 
som cr instclld i klustret.
Den instcllda hastigheten kommer 
att bibehdllas om du inte har 
ndgra fordon framfur dig, men 
den kan scnkas fur att bibehdlla 
ett sckert avstdnd om du dcre-
mot skulle ha fordon framfur dig. 
Om fordonet framfur accelererar 
kommer din bil att accelerera upp 
till den instcllda hastigheten.

Observera
Om din hastighet cr 0~30 km/h ncr 
du trycker pd knappen Driving Assist 
(kurassistans) ( ) kommer 
smartfarthdllarens hastighet att 
stcllas in till 0~30 km/h.

OMQ4050077
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Instcllning av avstdnd mellan for-
don

Fordonsavstdndet cndras enligt ful-
jande varje gdng knappen Fordons-
avstdnd trycks in:

Observera
Avstdndet bibehdlls enligt fuljande 
om du kur 90 km/h:
Avstdnd 4 - ca 52,5 m (172 fot)
Avstdnd 3 - ca 40 m (130 fot)
Avstdnd 2 - ca 32,5 m (106 fot)
Avstdnd 1 - ca 25 m (82 fot)
Avstdndet stclls in till det senaste 
instcllda avstdndet ncr motorn 
startas om eller efter att funktio-
nen tillfclligt har stcngts av.

Uka hastighet

Tryck knappen + uppdt och slcpp 
den direkt. Farten ukar med 1 km/
h varje gdng du trycker pd knap-
pen pd det hcr scttet.
Tryck knappen + uppdt och hdll in 
den medan du uvervakar den 
instcllda hastigheten i klustret. 
Farten ukar med 10 km/h varje 
gdng du trycker pd knappen pd 
det hcr scttet. Slcpp knappen ncr 
den unskade hastigheten visas, 
efter vilket bilen kommer att 
accelerera till den hastigheten. Du 
kan stclla in hastigheter pd upp till 
180 km/h.

Varning
Kontrollera kurvillkoren innan du 
manuvrerar knappen +. Hastigheten 
kan uka kraftigt ncr du trycker upp 
och hdller in knappen +.

OMQ4050265
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Scnk hastighet

Tryck knappen - neddt och slcpp 
den direkt. Farten scnks med 1 
km/h varje gdng du trycker pd 
knappen pd det hcr scttet.
Tryck knappen - neddt och hdll in 
den medan du uvervakar den 
instcllda hastigheten i klustret. 
Farten scnks med 10 km/h varje 
gdng du trycker pd knappen pd 
det hcr scttet.
Slcpp knappen ncr du har rctt 
hastighet. Du kan stclla in hastig-
heter ned till 30 km/h.

Avbryta funktionen tillfclligt

Tryck pd knappen ( ) eller tryck 
ned bromspedalen tillfclligt fur att 
inaktivera smartfarthdllaren.

Dterstcllning av soltaket

Tryck pd knapparna +, - eller ( ) 
fur att dteraktivera den inaktive-
rade smartfarthdllaren.

Om du trycker pd knappen + 
uppdt eller knappen - neddt kom-
mer hastigheten att stcllas in pd 
den aktuella hastigheten pd panelen.

Hastigheten kommer att gd tillbaka 
till den furinstcllda hastigheten om 
du trycker in knappen ( ).

Varning
Kontrollera kurvillkoren innan du 
manuvrerar knappen ( ). Hastig-
heten kan uka eller sjunka kraftigt 
ncr du trycker in knappen ( ).

OMQ4050130L
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Stcnga av funktionen

Tryck pd knappen Furarassistans 
( ) fur att stcnga av smart-
farthdllaren.

Observera
Tryck in knappen Furarassistans 
( ) fur att stcnga av smart-
farthdllaren om din bil cr utrustad 
med en manuell fartbegrcnsare. 
Dock kommer den manuella farthdl-
laren att aktiveras.

Baserat pd kurlcge

Smartfarthdllaren kommer att 
accelerera i enlighet med kurlcget 
som cr valt i den integrerade kon-
trollfunktionen i kurlcget. Se ful-
jande diagram.

Observera
Se "Integrerat kontrollsystem i 
kurlcget" pd sid 5-90fur mer 
information om kurlcge.
Smartfarthdllarens acceleration 
stclls in som Normal  fur fordon 
som saknar Active Eco.

Varningsvolym

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Volume 
(varningsvolym)  frdn menyn Set-
tings (instcllningar) fur att stclla 
volymen fur smartfarthdllaren till 
High  (hug), Medium  (medel), 
Low  (ldg) eller "Off" (av).

Kur-lcge
Smartfarthdllare 
(Smart Cruise Con-

trol)

ECO Ldngsam

SPORT Snabb

OMQ4050128L

SMART Normal

KOMFORT Normal

Kur-lcge
Smartfarthdllare 
(Smart Cruise Con-

trol)

OMQ4AH050335SW
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Systemets varningsvolym kommer 
inte att stcngas av, utan vara 
instclld pd Low  (ldg), cven om Off  
(av) vcljs.

Om du cndrar varningsvolymen kan 
varningsvolymen cndras cven fur 
andra furarassistanssystem.

Observera
Varningsvolym kommer att dtergd 
till den senaste instcllningen om 
motorn startas om.

Funktionens drift

Funktionsvillkor

Smartfarthdllaren kommer att 
fungera ncr fuljande villkor cr upp-
fyllda.

Basfunktion
Vcxeln cr i D (kur)
Furarens durr cr stcngd
Den elektroniska parkerings-
bromsen (EPB) cr inte ansatt
Din hastighet cr inom intervallet
- 10 ~ 180 km/h: ncr du inte har 

ndgot fordon framfur dig
- 0 ~ 180 km/h: ncr du har ett 

fordon framfur dig
Den elektroniska stabiliserings-
kontrollen (ESC), antispinnsyste-
met (TSC) eller ABS cr pd men 
inte styr fordonet

Motorns varvtal cr inte i den ruda 
zonen
Det framdtriktade automatiska 
krocksystemets bromskontroll cr 
inaktiverad
ISG-funktionen cr inte aktiverad

Observera
Vid ett stopp kommer funktionen 
att aktiveras ncr bromspedalen 
trycks ned om du inte har ett fordon 
framfur dig.

Omkurningsassistans

Omkurningsassistans aktiveras ncr 
kurriktningsvisaren blinkar till vcn-
ster eller huger medan SCC cr aktivt 
och om fuljande villkor cr uppfyllda:

Din hastighet cr uver 60 km/h
Varningsblinkers cr av
Ett fordon upptccks framfur dig
Hastighetsminskning krcvs inte 
fur att hdlla ett avstdnd till fram-
furvarande fordon

Varning
Bilen kan accelerera tillfclligt ncr 
kurriktningsvisaren cr pdslagen 
medan ett annat fordon kur 
framfur dig. Var alltid uppmcrk-
sam pd vcgfurhdllandena.
Oavsett vilken kurriktning som 
gcller i ditt land kommer omkur-
ningsassistanssystemet att fung-
era ncr villkoren cr uppfyllda. 
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Kontrollera alltid vcgfurhdllan-
dena ncr du anvcnder funktionen i 
lcnder dcr annan kurriktning gcl-
ler.

Funktionsdisplay och kontroll

Basfunktion

Du kan se status fur smartfarthdlla-
ren i klustret. Se "Mctare, varnings- 
och kontrollampor" pd sid 4-67.

Smartfarthdllaren kommer att visas 
enligt nedan beroende pd system-
status.

Under drift

I drift

1. Det instcllda avstdndet och 
huruvida du har ett fordon 
framfur dig visas.

2. Instclld hastighet visas.
3. Huruvida du har ett fordon 

framfur dig och mdlavstdndet 
och visas.

Ncr indikatorn fur tillfclligt

Tillfclligt avstcngt

1. Indikatorn ( ) visas.
2. Den tidigare instcllda hastighe-

ten cr skuggad.
Fordonet framfur och avstdndsni-
vdn visas inte

Observera
Avstdndet till det frcmre fordonet 
pd klustret visas beroende pd det 
faktiska avstdndet mellan ditt 
fordon och fordonet framdt.
Mdlavstdndet kan variera efter 
bilens hastighet och den instcllda 
avstdndsnivdn. Om hastigheten cr 
ldg kan cndringen av avstdndet till 
framfurvarande fordon vara mar-
ginell.

OMQ4PH050374L
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Fur att accelerera tillfclligt

Tryck ned gaspedalen om du vill uka 
hastigheten tillfclligt ncr den 
smarta farthdllaren cr pd. Medan 
hastigheten ukar kommer den 
instcllda hastigheten, avstdndsnivdn 
och mdlavstdndet att blinka i klus-
tret.

Varning
Ncr du accelererar tillfclligt ska du 
tcnka pd att hastigheten och 
avstdndet inte styrs automatiskt 
cven om det finns framfurvarande 
fordon.

Funktionen tillfclligt avbruten

Den smarta farthdllaren stcngs till-
fclligt av automatiskt ncr:

Fordonshastigheten cr uver 190 
km/h
Gaspedalen kontinuerligt trycks 
ned under en viss tid
Villkoren fur att den smarta fart-
hdllaren ska fungera inte cr upp-
fyllda

Om funktionen automatiskt tillfclligt 
stcngs av kommer varningsmedde-
landet Smart Cruise Control cancel-
led  (Smartfarthdllare avbruten) att 
synas i klustret samtidigt som en 
hurbar signal kommer att varna 
furaren.

Den elektroniska parkeringsbrom-
sen kan anscttas om smartfarthdl-
laren avbryts tillfclligt medan 
fordonet stdr stilla.

OMQ4PH050376L OMQ4050134SW
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Varning
Avstdndet till det framfurvarande 
fordonet kommer inte att bibehdllas 
ncr funktionen avbryts tillfclligt. Ha 
alltid uppsikt uver vcgen och, vid 
behov, tryck ned bromspedalen fur 
att scnka din kurhastighet fur att 
bibehdlla ett sckert avstdnd.

Funktionsvillkoren cr inte uppfyllda

Om knappen Furarhjclp ( ) 
eller reglagen +, - eller ( ) trycks 
in ncr funktionens driftvillkor inte cr 
uppfyllda, kommer varningsmedde-
landet Smart Cruise Control condi-
tions not met  (villkor fur SCC inte 
uppfyllda) att synas i klustret sam-
tidigt som en hurbar signal kommer 
att ldta.

I trafikmiljun

I trafiken stannar du din bil om for-
donet framfur stannar. Ncr fordo-
net framfur burjar kura igen gur du 
detsamma.

Meddelandet Use switch or pedal to 
accelerate  (anvcnd knapp och pedal 
fur att accelerera) kommer att visas 
i klustret efter att bilen har varit 
stillastdende en viss tid. Tryck ned 
gaspedalen eller tryck pd knap-
parna +, - eller ( ) fur att burja 
kura.

Varning
Medan meddelandet visas i klustret, 
om du inte har ett fordon framfur 
dig eller om fordonet cr ldngt bort 
frdn dig, och ndgot av reglagen +,  
eller ( ) trycks in kommer SCC 
automatiskt att avbrytas, efter vil-
ket den elektroniska parkerings-
bromsen ansctts. Dock kommer den 
elektroniska parkeringsbromsen 
inte att anscttas cven om funktio-
nen cr inaktiverad ncr gaspedalen 

OMQ4040508SW
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trycks ned. Uppmcrksamma alltid 
vcgfurhdllandena framfur dig.

Varning om framfurvarande vcg-
furhdllanden

I fuljande situation kommer var-
ningsmeddelandet Watch for sur-
rounding vehicles  (se upp fur andra 
fordon) att lysa i klustret samtidigt 
som en hurbar varningssignal varnar 
furaren fur framfurvarande vcgfur-
hdllanden.

Fordonet framfur fursvinner ncr 
SCC bibehdller avstdndet mellan 
dig och fordonet framfur vid kur-
ning i under en viss hastighet.

Varning
Uppmcrksamma alltid fordon eller 
furemdl som plutsligt kan dyka upp 
framfur dig och tryck vid behov ned 
bromspedalen fur att scnka kurhas-
tigheten fur att bibehdlla ett sckert 
avstdnd.

Kollisionsvarning

Om risken fur kollision med fram-
furvarande fordon cr stor medan 
SCC cr aktiverat kommer varnings-
meddelandet Collision Warning  
(kollisionsvarning) att visas i klustret 
samtidigt som en hurbar signal var-
nar furaren. Ha alltid uppsikt uver 
vcgen och, vid behov, tryck ned 
bromspedalen fur att scnka din kur-
hastighet fur att bibehdlla ett 
sckert avstdnd.

Observera
I fuljande situationer kanske SCC 
eventuellt inte kan varna furaren 
om en kollision.

Avstdndet till fordonet framfur cr 
kort eller sd kur det framfurva-
rande fordonet snabbare eller lika 
snabbt som du
Det framfurvarande fordonets 
hastighet cr vcldigt ldg eller sd 
stdr det stilla
Gaspedalen trycks ned direkt 
efter att SCC aktiveras

OMQ4050142SW
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Varning
Vidta fuljande dtgcrder ncr du 
anvcnder smartfarthdllaren:

Smartfarthdllaren ersctter inte 
lcmplig och scker kurning. Det cr 
furarens ansvar att alltid kontroll-
era hastigheten och avstdndet till 
framfurvarande fordon.
Smartfarthdllaren kanske inte kan 
kcnna av ovcntade och plutsliga 
situationer eller komplexa kursi-
tuationer, och dcrfur ska du alltid 
vara uppmcrksam pd kurfurhdl-
landena fur att styra din fordons-
hastighet.
Ha smartfarthdllaren avstcngd 
ncr den inte anvcnds fur att und-
vika att oavsiktligt stclla in en 
hastighet.
Uppna inte durren och lcmna inte 
bilen ncr SCC cr aktiverad, cven 
om bilen stdr stilla.
Var alltid uppmcrksam pd instclld 
hastighet och avstdnd till fram-
furvarande fordon.
Hdll sckerhetsavstdnd med hcn-
syn till vcgfurhdllanden och tra-
fikrytm. En allvarlig kollision kan 
intrcffa om avstdndet mellan for-
donen cr fur kort under hughas-
tighetskurning.

Om det framfurvarande fordonet 
fursvinner medan systemet bibe-
hdller avstdndet till det, kan funk-
tionen plutsligt accelerera till 
instclld hastighet. Var alltid med-
veten om ovcntade och plutsliga 
situationer.
Fordonshastigheten kan minska i 
en uppfursbacke och uka i en ned-
fursbacke.
Var alltid medveten om situatio-
ner sdsom ncr ett fordon dyker 
upp plutsligt.
Vi rekommenderar att du av 
sckerhetsskcl stcnger av smart-
farthdllaren ncr du bogserar ett 
slcp eller annat fordon.
Stcng av smartfarthdllaren ncr 
din bil bogseras.
Smartfarthdllaren kanske inte 
fungerar normalt om den sturs av 
starka elektromagnetiska vdgor.
Smartfarthdllaren kan eventuellt 
inte detektera ett hinder fram-
fur, vilket kan resultera i en krock. 
Hdll uppmcrksamheten riktad 
framdt fur att kunna ta hcnsyn 
till ovcntade och plutsliga situa-
tioner.
Fordonen som cr framfur dig 
byter fil konstant och det leder till 
en fursening i funktionens reak-
tioner, eller kan orsaka att funk-
tionen reagerar pd ett fordon som 
cr i en ncrliggande fil. Kur alltid 
fursiktigt fur att kunna ta hcnsyn 
till ovcntade och plutsliga situa-
tioner.
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Var alltid medveten om omgiv-
ningen och kur fursiktigt, cven om 
ett varningsmeddelande eller hur-
bart larm inte genereras.
Varningsmeddelanden och var-
ningssignaler som smartfarthdl-
laren genererar kanske inte visas/
ldter om andra funktioners var-
ningsmeddelanden eller varnings-
signaler genereras samtidigt.
Du kanske inte hur varningsljuden 
frdn smartfarthdllaren om den 
omgivande ljudnivdn cr hug.
Biltillverkaren ansvarar inte fur 
furarens brott mot trafikregler 
eller olyckor.
Ange alltid en fordonshastighet 
som cr under hastighetsbegrcns-
ningen i ditt land.

Observera
Det tar ndgra sekunder fur 
smartfarthdllaren att aktiveras 
efter att fordonet, frontkameran 
eller frontradarn startas.
Du kan hura ett ljud ncr smart-
farthdllaren styr bromsen.

Fel och begrcnsningar

Fel

Ncr SCC inte fungerar korrekt kom-
mer varningsmeddelandet Check 
SCC (Smart Cruise Control)  (kont-
rollera smartfarthdllaren) att visas 
samtidigt som varningslampan 

( ) kommer att lysa i instrument-
panelen. Ldt en auktoriserad Kia-
dterfurscljare kontrollera funktio-
nen.

Funktionen avaktiverad

OMQ4050145SW

OMQ4050144SW
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Detekteringsprestandan kan fur-
scmras och SCC kan begrcnsas till-
fclligt eller inaktiveras ncr 
frontradarkdpan eller sensorn cr 
tcckta av snu, regn eller frcmmande 
furemdl.

Om detta intrcffar kommer var-
ningsmeddelandet Smartfarthdlla-
ren inaktiverad. Radar skymd  att 
visas under en viss tid pd klustret.

Funktionen kommer att fungera 
normalt ncr det som hindrar funk-
tionen har tagits bort.

Varning
Uteblivet varningsmeddelande inne-
bcr inte nudvcndigtvis att smart-
farthdllaren fungerar korrekt.

Viktigt
Smartfarthdllaren kanske inte fung-
erar normalt i ett omrdde (t.ex. 
uppen terrcng) dcr det inte finns 
ndgot att upptccka efter att motorn 
har startats.

Begrcnsningar

Smartfarthdllaren kanske inte fung-
erar korrekt under fuljande 
omstcndigheter:

Detekteringssensorn eller den 
omgivande ytan cr furorenad eller 
skadad

Spolarvctska appliceras kontinu-
erligt och vindrutetorkaren cr pd
Kameralinsen cr kontaminerad pd 
grund av skyddsfilm, filmer eller 
tcckta vindruta, skadat glas, eller 
fastnat i andra objekt (klister-
mcrke, insekter, m.m.) pd glaset
Vindrutan cr fuktig eller frusen
Frontkameran cr blcndad av solen
Ljuset frdn en gatlykta eller ett 
mutande fordon reflekteras pd 
vdt vcgbana, t.ex. i pular pd vcgen
Temperaturen runt frontkame-
ran cr hug eller ldg
Ett furemdl cr placerat pd instru-
mentbrcdan
Omgivningen cr vcldigt ljus
Omgivningen cr vcldigt murk, t.ex. 
i en tunnel etc.
Ljusstyrkan furcndras plutsligt, 
t.ex. man dker in i en tunnel
Ljuset utomhus cr svagt och 
strdlkastarna cr avstcngda eller 
lyser fur svagt
Kurning i kraftigt regn eller snufall 
eller tjock dimma
Kurning genom dnga, ruk eller 
dimma
Endast en del av fordonet upp-
tccks
Fordonet framfur har inte ndgra 
baklyktor eller sd cr baklyktorna 
ovanligt placerade etc.
Ljuset utomhus cr svagt och bak-
lyktorna cr avstcngda eller lyser 
fur svagt
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Bakdelen pd det framfurvarande 
fordonet cr liten eller ser onormal 
ut (t.ex. lutad, vclt etc.)
Fordonet framfur har ldg eller hug 
markfrigdng
Ett fordon dyker plutsligt upp 
framfur dig
Bilen bogseras
Kurning genom en tunnel eller 
under en jcrnbro
Kurning ncra omrdden med 
mycket metall, t.ex. byggplatser, 
jcrnvcg etc.
Ett vcldigt reflekterande material, 
t.ex. styrskena, fordon etc.
Stutdcmparen runt frontradarn 
cr skadad eller furskjuten
Temperaturen runt frontradarn 
cr hug eller ldg
Kurning i vidstrcckta omrdden dcr 
det furekommer fd fordon eller 
strukturer (t.ex. uken, cng, furort 
etc.)
Fordonet framfur cr tillverkat av 
ett material som inte cr reflekte-
rande
Kurning ncra en motorvcgskors-
ning eller vcgtull
Kurning pd en yta som cr hal pd 
grund av snu, vattenpul, is etc.
Kurning pd en kurvig vcg
Fordonet framfur upptccks sent
Fordonet framfur blockeras pluts-
ligt av ett hinder
Fordonet framfur byter plutsligt 
fil eller scnker hastigheten
Fordonet framfur har en onormal 
form

Fordonet framfur kur snabbt eller 
ldngsamt
Du byter kurfil i ldg hastighet ncr 
du har ett annat fordon framfur 
dig
Fordonet framfur cr snutcckt
Ostabil kurning
Du cr i en rondell och fordonet 
framfur upptccks inte
Du kur i en cirkel
Du kur pd en parkering
Du kur genom en byggarbets-
plats, pd en obelagd vcg, delvis 
belagd vcg, ojcmn vcgbana, ett 
farthinder etc.
Du kur pd en lutande eller kurvig 
vcg etc.
Du kur pd en vcg som kantas av 
trcd eller gatlyktor
Din bil cr instabil
Ddliga vcgfurhdllanden kan orsaka 
uverdrivna vibrationer i fordonet 
under kurning
Bilens hujd cr ldg eller hug pd 
grund av tung belastning, onor-
malt dccktryck etc.
Du kur pd en smal vcg dcr det 
finns uvervuxen vegetation
En sturning av elektromagnetiska 
vdgor fureligger, t.ex. i ett omrdde 
med starka radiovdgor eller elek-
triskt brus



Tips fur kurning

1945

Smartfarthdllare (SCC)

Kurning i en kurva

Vid kurning i kurvor kan det hcnda 
att smartfarthdllaren inte kan 
detektera fordon som kur i 
samma fil, och dd kan din bil acce-
lerera upp till instclld hastighet. 
Dessutom kan fordonshastighe-
ten snabbt scnkas ncr fordonet 
framfur dig plutsligt upptccks.
Vclj lcmplig hastighet fur kurvor, 
och ansctt broms- eller gaspeda-
len i enlighet med framfurvarande 
vcg- och kurfurhdllanden.

Bilens hastighet kan scnkas pd 
grund av en bil i kurfcltet bredvid.

Tryck ned gaspedalen och vclj 
lcmplig hastighet att stclla in. 
Kontrollera att vcgfurhdllandena 
cr kompatibla med scker drift av 
den smarta farthdllaren.
Kurning i sluttning

Vid kurning i uppfurs- eller ned-
fursbackar kan det hcnda att den 
smarta farthdllaren inte kan 
kcnna av fordon i samma fil som 
du kur i. Din bil accelererar dd upp 
till den instcllda hastigheten. 
Dessutom kommer fordonshas-
tigheten snabbt scnkas ncr for-
donet framfur dig plutsligt 
upptccks.
Vclj lcmplig hastighet fur lut-
ningar, och ansctt broms- eller 
gaspedalen i enlighet med fram-
furvarande vcg- och kurfurhdllan-
den.

ODEEV069237NR

ODEEV069240NR

ODEEV069243NR
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Kurfcltsbyte

[A]: Din bil
[B]: Fordon som byter kurfclt
Sensorn kan inte kcnna av ett 
fordon som kur in i ditt fclt frdn 
ett intilliggande fclt furrcn det 
befinner sig i sensorns avkcn-
ningsomrdde. Smartfarthdllaren 
kanske inte omedelbart upptccker 
fordonet om fordonet byter fclt 
snabbt. I det cr fallet mdste du 
hdlla sckert bromsavstdnd, och 
vid behov, trycka ner bromspeda-
len fur att minska din kurhastig-
het fur att bibehdlla ett sckert 
avstdnd.

Upptccka fordon

I fuljande fall kan vissa typer av 
fordon i din fil inte upptcckas med 
sensorerna:
- Fordon som kur ncra en kur-

fcltsmarkering
- Ldngsamma fordon eller for-

don som plutsligt bromsar in
- Mutande fordon
- Stillastdende fordon
- Fordon med liten profil bakdt, 

t.ex. en slcpvagn
- Smala fordon sdsom motorcyk-

lar eller cyklar
- Specialfordon
- Djur och fotgcngare
Scnk farten genom att bromsa 
med bromspedalen i furhdllande 
till framfurvarande vcg- och tra-
fikfurhdllanden.

OADAS030SDY

OMQ4050146
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I fuljande fall kan framfurvarande 
fordon inte upptcckas med sen-
sorerna:
- Fordon med hugre markfrigdng 

eller utstickande last bakdt
- Fordon som cr baktunga p.g.a. 

tung last
- Du styr ditt fordon
- Kurning pd smala eller kurviga 

vcgar
Scnk farten genom att bromsa 
med bromspedalen i furhdllande 
till framfurvarande vcg- och tra-
fikfurhdllanden.

Det kan hcnda att ditt fordon 
accelererar ncr fordonet framfur 
fursvinner i en korsning.
Var alltid uppmcrksam pd vcgen 
och kurfurhdllandena medan du 
kur.

Ncr ett fordon framfur dig lcmnar 
kurfcltet kanske inte smartfart-
hdllaren omedelbart detekterar 
det nya fordonet som nu cr fram-
fur dig.
Var alltid uppmcrksam pd vcgen 
och kurfurhdllandena medan du 
kur.

OMQ4H050012 OMQ4050147

OMQ4050148
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Hdll alltid kontroll pd fotgcngare 
ncr din bil hdller avstdndet till for-
donet framfur.

Navigationsbaserad smartfart-
hdllare (NSCC) (i furekommande 
fall)

Den navigationsbaserade smart-
farthdllaren justerar automatiskt 
bilens hastighet vid kurning pd 
motorvcgar med hjclp av informa-
tion frdn navigeringsfunktionen 
medan smartfarthdllaren cr aktive-
rad.

Highway Curve Zone Auto Slow-
down (automatisk hastighetsscnk-
ning i motorvcgskurva)

Om fordonshastigheten cr hug 
kommer funktionen Highway Curve 
Zone Auto Slowdown (automatisk 
hastighetsscnkning i motorvcgs-
kurva) att tillfclligt scnka din hastig-
het eller begrcnsa accelerationen 
fur att hjclpa dig kura sckert i en 
kurva, baserat pd informationen 
frdn navigeringssystemet.

Highway Set Speed Auto Change 
(automatisk cndring av instclld 
hastighet pd motorvcg)

Funktionen Highway Set Speed Auto 
Change (automatisk cndring av 
instclld hastighet pd motorvcg) 
cndrar automatiskt SCC-systemets 
instcllda hastighet baserat pd navi-
geringssystemets information om 
hastighetsbegrcnsningar.

OMQ4050149
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Funktionsinstcllningar

Instcllning

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja eller vclja bort Dri-
ver Assistance (furarassistans) → 
Driving Assist (kurassistent) → Hig-
hway Auto Speed Change (automa-
tisk hastighetscndring pd 
motorvcg)  frdn menyn Settings 
(instcllningar) fur att aktivera/inak-
tivera navigationsbaserad smart-
farthdllare.

Observera
Vid problem med den navigations-
baserade smartfarthdllaren kan den 
inte stcllas in via menyn Instcll-
ningar.

Funktionens drift

Funktionsvillkor

Den navigationsbaserade smart-
farthdllaren cr endast tillgcnglig om 
alla fuljande furhdllanden fureligger:

Smartfarthdllaren cr aktiverad
Kurning pd riksvcg (eller motorvc-
gar)

Observera
Se "Smartfarthdllare (SCC) (i fure-
kommande fall)" pd sid 5-180 fur 
mer information om hur man 
anvcnder smartfarthdllarsystemet.

Funktionsdisplay och kontroll

Ncr den navigationsbaserade 
smartfarthdllaren anvcnds kommer 
det att visas i klustret enligt ful-
jande:

Funktion-standby

Den vita symbolen ( ) lyser om 
driftvillkoren cr uppfyllda.

OMQ4A050355SW

OMQ4PH050384L
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Funktionens drift

Den gruna symbolen ( ) kom-
mer att lysa i klustret om tillfcllig 
hastighetsscnkning krcvs i standby-
lcge medan den navigationsbase-
rade smartfarthdllaren anvcnds.

Den gruna symbolen ( ) och 
indikator fur instclld hastighet kom-
mer att lysa i klustret samtidigt 
som en hurbar signal genereras om 
funktionen Set Speed Auto Change 
(automatisk cndring av instclld has-
tighet) cr aktiverad.

Varning
Varningsmeddelandet Drive Care-
fully  (kur fursiktigt) kommer att 
visas under fuljande omstcndig-
heter:

Den navigationsbaserade smart-
farthdllaren kan inte scnka din 
hastighet till en scker nivd

Observera
Funktionerna Highway Curve Zone 
Auto Slowdown (automatisk hastig-
hetsscnkning i motorvcgskurva) och 
Set Speed Auto Change (automatisk 
cndring av instclld hastighet) 
anvcnder samma symbol ( ).

Highway Curve Zone Auto Slow-
down (automatisk hastighetsscnk-
ning i motorvcgskurva)

Beroende pd kurvan kommer bilen 
att sakta in innan kurvan pd 
motorvcgen och sedan accelerera 
till den hastighet som cr instclld i 
smartfarthdllaren.

OMQ4PH050385L

OMQ4040504SW
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Den tid det tar fur systemet att 
scnka hastigheten kan variera 
efter den aktuella hastigheten 
och hur mdnga grader kurvan cr. 
Ju hugre kurhastighet desto 
snabbare startar bromsningen.

Highway Set Speed Auto Change 
(automatisk cndring av instclld 
hastighet pd motorvcg)

Funktionen Highway Set Speed 
Auto Change (automatisk cndring 
av instclld hastighet pd motorvcg) 
kommer att fungera ncr smart-
farthdllarens instcllda hastighet 
och motorvcgens hastighetsbe-
grcnsning uverensstcmmer med 
varandra.
Smartfarthdllarens instcllda has-
tighet justeras efter den cndrade 
hastighetsbegrcnsningen auto-
matiskt ncr funktionen Highway 
Set Speed Auto Change (automa-
tisk cndring av instclld hastighet 
pd motorvcg) cr i drift.
Funktionen Highway Set Speed 
Auto Change (automatisk cndring 
av instclld hastighet pd motorvcg) 
kommer att hamna i standby-
lcge om smartfarthdllarens 
instcllda hastighet inte uverens-
stcmmer med hastighetsbe-
grcnsningen.

Om funktionen Highway Set 
Speed Auto Change (automatisk 
cndring av instclld hastighet pd 
motorvcg) har hamnat i standby-
lcge i samband med kurning pd 
annan vcg cn riksvcg, kommer 
funktionen Highway Set Speed 
Auto Change (automatisk cndring 
av instclld hastighet pd motorvcg) 
att fungera igen ncr du kur pd en 
riksvcg igen utan att stclla in 
instclld hastighet.
Tryck pd knappen ( ) fur att 
starta om funktionen om Hig-
hway Set Speed Auto Change 
(automatisk cndring av instclld 
hastighet pd motorvcg) har ham-
nat i standby-lcge till fuljd av att 
furaren trycker ned bromspeda-
len.
Funktionen Highway Set Speed 
Auto Change (automatisk cndring 
av instclld hastighet pd motorvcg) 
fungerar inte i motorvcgskors-
ningar.

Observera
Funktionen Highway Set Speed 
Auto Change (automatisk cndring 
av instclld hastighet pd motorvcg) 
bygger pd motorvcgens hastig-
hetsbegrcnsningar, fungerar inte 
tillsammans med fartkameror.
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Bilen gasar eller bromsar ncr has-
tighetsbegrcnsningarna pd 
motorvcgen cndras om funktio-
nen Highway Set Speed Auto 
Change (automatisk cndring av 
instclld hastighet pd motorvcg) cr 
i drift.
Bilen kan varna furaren ncr den 
instcllda hastighetsbegrcns-
ningen cr uver fartkamerans has-
tighetsbegrcnsning ncr 
funktionen Highway Set Speed 
Auto Change (automatisk cndring 
av instclld hastighet pd motorvcg) 
cr i drift.
Maxhastighet fur funktionen Hig-
hway Set Speed Auto Change 
(automatisk cndring av instclld 
hastighet pd motorvcg) cr 140 
km/h.
Funktionen Highway Set Speed 
Auto Change (automatisk cndring 
av instclld hastighet pd motorvcg) 
kanske inte fungerar korrekt om 
navigeringssystemet inte uppda-
terar hastighetsbegrcnsningen 
fur en ny vcg.
Funktionen fur att automatiskt 
cndra instclld hastighet pd 
motorvcg kanske inte fungerar 
korrekt om hastigheten cr instclld 
i en annan enhet cn den som 
anvcnds i ditt land.

Begrcnsningar

Den navigationsbaserade smart-
farthdllaren kanske inte fungerar 
normalt under fuljande omstcndig-
heter:

Navigeringen fungerar inte kor-
rekt
Navigeringen har inte uppdaterat 
hastighetsbegrcnsning eller 
vcginformation
Kartinformationen och den verk-
liga vcgen uverensstcmmer inte 
eftersom GPS-data eller kartin-
formation inte stcmmer
Navigeringen suker efter en fcrd-
vcg under kurning
GPS-signalerna blockeras i omrd-
den som t.ex. en tunnel
Navigeringen uppdateras under 
kurning
Kartinformation uverfurs inte pd 
grund av infotainment-systemets 
onormala funktion
Ncr en vcg delas upp till tvd eller 
fler vcgar som sedan muts igen
Furaren avviker frdn den instcllda 
fcrdvcgen
Fcrdvcgen till destinationen cnd-
ras eller avbryts ncr furaren dter-
stcller navigeringen
Bilen kur in pd en bensinmack eller 
rastplats
Hastighetsbegrcnsningen fur 
vissa sektioner cndras beroende 
pd vcgfurhdllandena
Android Auto eller Car Play 
anvcnds
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Navigeringen kan inte lcsa av 
bilens aktuella lcge (t.ex. upphujda 
vcgar inklusive uverfart i anslut-
ning till allmcnna vcgar eller ncr-
liggande vcgar som ligger 
parallellt)
Navigeringen startas om under 
kurning
Det cr ddligt vcder, t.ex. regn, rik-
ligt snufall etc.
Kurning pd en vcg som cr under 
konstruktion
Kurning pd en kontrollerad vcg
Kurning pd en vcg med skarpa 
kurvor
Kurning pd vcgar med korsningar, 
rondeller, raka pd- och avfarter 
etc.

[1]: Instclld fcrdvcg, [2]: Avgrenings-
linje, [3]: Kurrutt, [4]: Huvudled, [5]: 
Kurvig vcg

Ncr navigeringssystemets 
instcllda fcrdvcg (avgreningslinje) 
skiljer sig frdn kurrutten (huvud-
led) kanske funktionen Highway 
Curve Zone Auto Slowdown (auto-
matisk hastighetsscnkning i 
motorvcgskurva) inte fungerar 
furrcn kurrutten kcnns igen som 
huvudleden.
Funktionen Highway Curve Zone 
Auto Slowdown (automatisk has-
tighetsscnkning i motorvcgs-
kurva) fungerar ncr kurrutten 
kcnns igen som huvudleden ncr 
du kur lcngs huvudleden i stcllet 
fur navigeringssystemets 
instcllda fcrdvcg. Fordonet kan-
ske inte kan bromsa tillrcckligt 
eller bromsar vcldigt hastigt 
beroende pd avstdndet till kurvan 
och den aktuella hastigheten.

[1]: Huvudled, [2]: Avgreningslinje, 
[3]: Kurrutt, [4]: Instclld fcrdvcg, [5]: 
Kurvig vcg

ODL3A050307

ODL3A050305
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Ncr navigeringssystemets 
instcllda fcrdvcg (avgreningslinje) 
skiljer sig frdn kurrutten 
(avgreningslinje) fungerar funk-
tionen Highway Curve Zone Auto 
Slowdown (automatisk hastig-
hetsscnkning i motorvcgskurva) 
fungerar baserat pd informatio-
nen om kurvan pd huvudleden.
Funktionen Highway Curve Zone 
Auto Slowdown (automatisk has-
tighetsscnkning i motorvcgs-
kurva) fungerar inte ncr den 
bedumer att du lcmnar vcgen 
genom att kura in i en korsning.

[1]: Kurrutt, [2]: Avgreningslinje, [3]: 
Kurvig vcg, [4]: Huvudled

Funktionen Highway Curve Zone 
Auto Slowdown (automatisk has-
tighetsscnkning i motorvcgs-
kurva) kommer att fungera 
baserat pd informationen om kur-
vor pd huvudleden om ingen 
destination cr instclld i navige-
ringssystemet.

Cven om du lcmnar huvudleden 
kan funktionen Highway Curve 
Zone Auto Slowdown (automatisk 
hastighetsscnkning i motorvcgs-
kurva) tillfclligt fungera baserat 
pd navigeringssystemets infor-
mation om motorvcgskurvan.

Varning
Den navigationsbaserade smart-
farthdllaren cr inte en erscttning 
fur ansvarsfull kurning utan en 
bekvcmlighetsfunktion. Ha alltid 
uppsikt uver vcgen och kom ihdg 
att det cr furarens ansvar att 
fulja trafikregler.
Navigeringssystemets informa-
tion om hastighetsbegrcnsningar 
kan skilja sig frdn den verkliga 
hastighetsbegrcnsningen. Det cr 
furarens ansvar att kontrollera 
hastighetsbegrcnsningen fur den 
aktuella vcgen.
Den navigationsbaserade smart-
farthdllaren kanske inte fungerar 
pd grund av framfurvarande for-
don och hur bilen kurs. Var alltid 
uppmcrksam pd vcgen och kur-
furhdllandena medan du kur.
Vi rekommenderar att du av 
sckerhetsskcl stcnger av den 
navigationsbaserade smartfart-
hdllaren ncr du bogserar ett slcp 
eller annat fordon.

ODL3A050306
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Ncr du har passerat en vcgtull pd 
en motorvcg kommer den naviga-
tionsbaserade smartfarthdllaren 
att fungera baserat pd det fursta 
kurfcltet. Om du kur in i en av de 
andra filerna kan det hcnda att 
funktionen inte fungerar korrekt.
Bilen kommer att gasa om fura-
ren trycker ned gaspedalen 
medan den navigationsbaserade 
smartfarthdllaren cr i drift och 
funktionen kommer inte att 
bromsa bilen.
Om furaren gasar och sedan slcp-
per gaspedalen medan den navi-
gationsbaserade 
smartfarthdllaren cr i drift kanske 
bilen inte kan scnka farten till-
rcckligt till en scker hastighet 
eller bromsar fur hastigt.
Den navigationsbaserade smart-
farthdllaren kanske inte fungerar 
om kurvan cr fur stor eller sncv.

Observera
Hastighetsinformationen i klus-
tret och navigeringssystemet 
kanske inte uverensstcmmer.
Tidsskillnaden kan uppstd mellan 
det att den navigationsbaserade 
smartfarthdllaren aktiveras och 
inaktiveras.
Framfurvarande kurvsektioner 
kan begrcnsa acceleration cven 
om du kur i en hastighet som cr 
lcgre cn den som smartfarthdlla-
ren har stcllt in.

Om den navigationsbaserade 
smartfarthdllaren cr i drift ncr du 
lcmnar huvudleden fur att kura in 
i en korsning, till en parkering etc. 
kan den fortsctta att fungera 
efter en viss tid.
Den navigationsbaserade smart-
farthdllaren kan kcnna att det 
inte bromsar tillrcckligt pd grund 
av vcgfurhdllanden sdsom ojcmna 
vcgytor, smala kurfclt etc.
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LFA-systemet (Lane Following 
Assist System, filfuljningsassis-
tans)

LFA cr utformad fur att hjclpa fura-
ren att upptccka filmarkeringar och/
eller fordon samt att hdlla sig inom 
sin fil.

Detekteringssensor

Frontkamera

Frontkameran anvcnds som en 
detekteringssensor som lcser av 
fcltmarkeringar och framfurva-
rande fordon.

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorn.

Viktigt
Se avsnittet "FCA (Forward Colli-
sion-Avoidance Assist, sensor 
fusion) (i furekommande fall)" pd sid 
5-112fur mer information om fur-
siktighetsdtgcrder fur frontkame-
ran

Funktionsinstcllningar

Instcllning

Starta/stcnga av

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du trycka pd LFA-knappen 
pd ratten fur att aktivera LFA. Den 

vita eller gruna ( )-indikatorlam-
pan kommer att lysa i klustret.

Tryck pd knappen igen fur att 
stcnga av funktionen.

Varningsvolym

OMQ4H050009

OMQ4050135
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LFA-systemet (Lane Following Assist System,
filfuljningsassistans)

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Volume 
(varningsvolym)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in High  
(hug), Medium  (medel), Low  (ldg) 
eller Off  (av) som volym fur hands 
off -varning.

Systemets varningsvolym kommer 
inte att stcngas av, utan vara 
instclld pd Low  (ldg), cven om Off  
(av) vcljs.

Om du cndrar varningsvolymen kan 
varningsvolymen cndras cven fur 
andra furarassistanssystem.

Funktionens drift

Varning och kontroll

Filkurningsassistent

Om systemet upptccker fcltmarke-
ringarna och/eller fordonet framfur 
ncr din hastighet cr under 200 km/h 

kommer den gruna indikatorn ( ) 

att lysa i klustret samtidigt som 
funktionen hjclper till att hdlla bilen i 
fcltet genom att styra ratten.

Viktigt

Den gruna ( ) indikatorlampan 

burjar blinka i vitt ncr systemet inte 
styr ratten.

Varning om att furaren inte har 
hcnderna pd ratten

Om furaren slcpper ratten i flera 
sekunder visas varningsmeddelan-
det Hdll hcnderna pd ratten  och en 
varningssignal genereras stegvis.

Fursta skedet: Varningsmeddelande

Andra skedet: Varningsmeddelande 
(rud ratt) och hurbar varning

OMQ4PH050379L

OMQ4050155SW
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filfuljningsassistans)

Om furaren fortfarande inte har 
sina hcnder pd ratten efter hands 
off -varningen kommer varnings-
meddelandet Lane Following Assist 
(LFA) canceled  (filfuljningsassis-
tanssystemet inaktiverat) att visas, 
efter vilket LFA kommer att inakti-
veras automatiskt.

Varning
LFA kanske inte fungerar om du 
fcster furemdl pd ratten eller 
utsctter den fur viss kraft.
LFA fungerar inte i alla situationer. 
Det cr furarens ansvar att styra 
bilen sckert och hdlla kvar bilen i 
rctt kurfclt.
Hands off -varningsmeddelandet 
kan fursenas beroende pd vcgla-
get. Ha alltid hcnderna pd ratten 
ncr du kur.

Hands off-varningsmeddelandet 
kan komma att visas eftersom att 
funktionen kanske inte kcnner av 
att furaren har sina hcnder pd 
ratten om furaren hdller vcldigt 
lust i ratten.
Hands off-varningen kanske inte 
fungerar korrekt om du fcster 
furemdl pd ratten.

Observera
Se manualen till infotainmentsys-
temet fur mer information om att 
stclla in infotainmentsystemets 
funktioner.
Ncr bdda fcltmarkeringarna upp-
tccks kommer linjerna i klustret 
att cndra fcrg frdn grdtt till vitt.

Kurfclt icke detekterat

OMQ4040509SW

OMQ4AH050332
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LFA-systemet (Lane Following Assist System,
filfuljningsassistans)

Kurfclt detekterat

Om LFA inte kan lcsa av en fclt-
markering, kan dess kontroll uver 
ratten begrcnsas beroende pd 
kurfurhdllandena och huruvida du 
kur bakom ett annat fordon.
Furaren kan anvcnda ratten cven 
om LFA assisterar styrningen.
Ratten kan kcnnas tyngre eller 
lcttare ncr LFA assisterar styr-
ningen cn vid andra tillfcllen.

Fel och begrcnsningar

Fel

Ncr LFA inte fungerar korrekt kom-
mer varningsmeddelandet Check 
Lane Following Assist (LFA)  (eller 
Check LFA (Lane Following Assist) ) 
att visas i klustret. Om detta intrcf-
far ska du be en auktoriserad Kia-
dterfurscljare att kontrollera funk-
tionen.

Begrcnsningar

Se "Kurfcltsassistans (Lane Keeping 
Assist)" pd sid 5-128 fur mer infor-
mation om funktionens begrcns-
ningar.

OMQ4AH050333
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209

5

5

Tips fur kurning Motorvcgskurningsassistent (HDA)

Motorvcgskurningsassistent 
(HDA) (i furekommande fall)

Basfunktion

Motorvcgskurningsassistenten cr 
utformad fur att kcnna av framfur-
varande fordon och kurfclt och 
hjclpa dig bibehdlla den instcllda 
hastigheten samt hdlla fordonet 
mellan kurfclten medan du kur pd 
motorvcgen.

Detekteringssensor

Frontkamera

Frontradar

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorerna.

Viktigt
Se "FCA (Forward Collision-Avoi-
dance Assist, sensor fusion) (i fure-
kommande fall)" pd sid 5-112 fur 
mer information om fursiktighets-
dtgcrder fur detekteringssenso-
rerna.

Funktionsinstcllningar

Instcllning

OMQ4050282L

OMQ4H050009

OMQ4050077

OMQ4A050355SW
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Motorvcgskurningsassistent (HDA)

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja eller vclja bort Dri-
ver Assistance (furarassistans) → 
Driving Assist (kurassistent)  i 
menyn Settings (instcllningar) fur 
att stclla in om du vill eller inte vill 
anvcnda vissa funktioner.

Motorvcgskurningsassistenten 
hjclper dig bibehdlla den instcllda 
hastigheten och minimiavstdndet 
mellan dig och fordonet framfur 
dig samt hdlla din bil i kurfcltet.

Observera
Instcllningarna kan inte cndras 
om det cr ndgot fel pd funktio-
nerna. Ldt en auktoriserad Kia-
dterfurscljare kontrollera funktio-
nen.
Funktionerna kommer att dtergd 
till den senaste instcllningen om 
motorn startas om.

Varning
Av sckerhetsskcl bur furaren cndra 
instcllningarna efter att ha parkerat 
fordonet pd en scker plats.

Varningsvolym

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Volume 
(varningsvolym)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in High  
(hug), Medium  (medel), Low  (ldg) 
eller Off  (av) som varningsvolym 
fur motorvcgskurningsassistenten.

Systemets varningsvolym kommer 
inte att stcngas av, utan vara 
instclld pd Low  (ldg), cven om Off  
(av) vcljs.

Om du cndrar varningsvolymen kan 
varningsvolymen cndras cven fur 
andra furarassistanssystem.

Funktionens drift

Funktionsdisplay och kontroll

Du kan se status fur motorvcgskur-
ningsassistenten i Driving Assist-
vyn i klustret. Se "LCD-skcrm" pd sid 
4-76.

OMQ4AH050335SW
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Tips fur kurning Motorvcgskurningsassistent (HDA)

Motorvcgskurningsassistenten 
kommer att visas enligt nedan bero-
ende pd funktionsstatus.

Driftstillstdnd

Vilolcge

1. Indikatorn fur motorvcgskur-
ningsassistent visar det instcllda 
avstdndet och huruvida du har ett 
fordon framfur dig.

Indikator fur motorvcgskur-
ningsassistent
- Grun ( ): Driftstillstdnd
- Vit ( ): Vilolcge

2. Instclld hastighet visas.
3. LFA-indikatorn visas.

4. Fordonsavstdndet och huruvida 
du har ett fordon framfur dig 
visas.

5. Huruvida kurfcltet upptccks visas.

Mer detaljer om skcrmen finns i 
"Smartfarthdllare (SCC) (i furekom-
mande fall)" pd sid 5-180och "LFA-
systemet (Lane Following Assist 
System, filfuljningsassistans)" pd sid 
5-205.

Funktionens drift

Highway Driving Assist (motorvcgs-
kurningsassistent) fungerar vid 
pdfart till eller avfart frdn motorvcg 
och alla fuljande villkor uppfylls:

Filfuljningsassistenten cr aktive-
rad
Smartfarthdllaren cr aktiverad

Observera
Motorvcgsassistenten (HDA) 
kommer att fungera om smart-
farthdllaren cr aktiverad vid kur-
ning pd motorvcg.
Motorvcgsassistenten (HDA) 
kommer inte att aktiveras om 
LFA-systemet stcngs av ncr 
smartfarthdllaren cr aktiverad vid 
kurning pd motorvcg.

OMQ4PH050380L

OMQ4PH050381L
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Motorvcgskurningsassistent (HDA)

Omstart efter stopp

Ncr HDA cr aktiverat kommer din bil 
att stanna om fordonet framfur dig 
stannar. Dessutom kommer din bil 
att starta om fordonet framfur dig 
burjar kura inom cirka 30 sekunder 
efter stoppet. Meddelandet Use 
switch or pedal to accelerate  
(anvcnd knapp och pedal fur att 
accelerera) kommer att visas i klus-
tret efter att bilen har varit stilla-
stdende i cirka 30 sekunder. Tryck 
ned gaspedalen eller tryck pd knap-
parna +, - eller ( ) fur att burja 
kura.

Varning om att furaren inte har 
hcnderna pd ratten

Om furaren slcpper ratten i flera 
sekunder visas varningsmeddelan-
det Hdll hcnderna pd ratten  och en 
varningssignal genereras stegvis.

Fursta skedet: Varningsmedde-
lande
Andra skedet: Varningsmedde-
lande (rud ratt) och hurbar var-
ning

OMQ4050288SW

OMQ4050155SW

OMQ4050219SW
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Om furaren fortfarande inte har 
sina hcnder pd ratten efter hands 
off -varningen kommer varnings-
meddelandet Motorvcgskur-
ningsassistent (HDA) inaktiverad  
att visas.

Funktion-standby

HDA kommer att vara i standby ncr 
smartfarthdllaren inaktiveras tillfcl-
ligt medan motorvcgsassistenten cr 
aktiverad. LFA kommer att fungera 
normalt under den hcr tiden.

Fel och begrcnsningar

Fel

Ncr HDA inte fungerar korrekt kom-
mer varningsmeddelandet Kont-
rollera HDA-systemet  att visas 
samtidigt som varningslampan 

( ) lyser i klustret. Ldt en auktori-
serad Kia-dterfurscljare kontrollera 
funktionen.

Varning
Furaren ansvarar fur att styra 
bilen pd ett sckert sctt.
Ha alltid hcnderna pd ratten ncr 
du kur.
HDA cr en hjclpfunktion snarare 
cn ett helt sjclvkurande system. 
Kontrollera alltid vcgfurhdllan-
dena och vidta lcmpliga dtgcrder 
vid behov fur att kura sckert.
Ha alltid uppsikt uver vcgen och 
kom ihdg att det cr furarens 
ansvar att fulja trafikregler. Biltill-
verkaren ansvarar inte fur fura-
rens brott mot trafikregler eller 
olyckor.
HDA kanske inte kan kcnna igen 
alla trafiksituationer. Pd grund av 
begrcnsningar kanske funktionen 
inte kan upptccka mujliga krockar. 
Var alltid medveten om begrcns-
ningarna. Hinder som fordon, 
motorcyklar, cyklar, fotgcngare, 
ospecificerade furemdl, konstruk-
tioner etc. som kan kollidera med 
fordonet kanske inte upptccks.
HDA kommer att stcngas av 
automatiskt under fuljande fur-
hdllanden:
- Kurning pd vcgar som funktio-

nen inte cr konfigurerad fur, 
t.ex. rastplatser, korsningar etc.

- Navigeringen fungerar inte kor-
rekt, t.ex. ncr navigeringsfunk-
tionen uppdateras eller startas 
om

OMQ4050220SW
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Motorvcgskurningsassistent (HDA)

HDA kanske inte fungerar eller 
fungerar felaktigt beroende pd 
vcgfurhdllanden (navigeringsin-
formation) och omgivningen.
Filfuljningsassistansfunktionen 
kan tillfclligt inaktiveras ncr 
frontkameran inte kan kcnna av 
filer korrekt eller ncr hands off -
varningen cr pd.
Du kanske inte hur varningsljuden 
frdn HDA om den omgivande ljud-
nivdn cr hug.
Din bil kan kura ncra ena kanten 
eller lcmna kurfcltet om du kur 
fur snabbt i en kurva.
Vi rekommenderar att du av 
sckerhetsskcl stcnger av HDA ncr 
du bogserar ett slcp eller annat 
fordon.
Hands off -varningsmeddelandet 
kan visas tidigt eller sent bero-
ende pd vcgfurhdllandena och hur 
furaren hdller i ratten. Ha alltid 
hcnderna pd ratten ncr du kur.
Av sckerhetsskcl ska du noggrant 
lcsa anvisningarna i instruktions-
boken innan du anvcnder HDA.
HDA fungerar inte ncr motorn 
startas eller ncr detekteringssen-
sorerna eller navigeringen initie-
ras.

Begrcnsningar

HDA och filbytesfunktionen kanske 
inte fungerar korrekt under ful-
jande omstcndigheter:

Kartinformationen och den verk-
liga vcgen uverensstcmmer inte 
eftersom navigeringen uppdate-
ras
Kartinformationen och den verk-
liga vcgen uverensstcmmer inte 
eftersom GPS-data eller kartin-
formation inte stcmmer
Infotainmentsystemet uverbelas-
tas av funktioner sdsom vcgsuk-
ning, videouppspelning, 
rustigenkcnning osv. som utfurs 
samtidigt
GPS-signalerna blockeras i omrd-
den som t.ex. en tunnel
Furaren avviker frdn kursen eller 
sd cndras eller avbryts fcrdvcgen 
till destinationen genom att dter-
stclla navigeringen (inklusive cnd-
ring av TPEG)
Bilen kur in pd en bensinmack eller 
rastplats
Android Auto eller Car Play 
anvcnds
Navigeringen kan inte lcsa av 
bilens aktuella lcge (t.ex. upphujda 
vcgar inklusive uverfart i anslut-
ning till allmcnna vcgar eller ncr-
liggande vcgar som ligger 
parallellt)
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Viktigt
Se avsnittet "FCA (Forward Colli-
sion-Avoidance Assist, sensor 
fusion) (i furekommande fall)" pd sid 
5-112fur mer information om 
begrcnsningar av frontkameran och 
frontradarn.

RCCA (Kollisionsvarning bakdt) (i 
furekommande fall)

RCCW cr utformat fur att hjclpa till 
att detektera fordon som ncrmar 
sig frdn vcnster och huger sida 
medan furaren backar, samt fur att 
varna furaren via ett varningsmed-
delande och hurbart larm om att det 
fureligger en kollisionsrisk. Broms-
ning hjclper ocksd till att furhindra 
kollision.

[A]: Funktionsomrdde fur kollisions-
varning fur bakre korsande trafik

[B]: RCCA-systemets driftomrdde

Viktigt
Hur ldng tid det tar fur systemet att 
varna furaren varierar efter det 
ncrmande fordonets hastighet.

OMQ4050263
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RCCA (Kollisionsvarning bakdt)

Observera
I fuljande text kommer assistans-
systemet fur att undvika kollision 
med bakomvarande trafik att refe-
reras till som sckerhet fur bakom-
varande korsande trafik .

Detekteringssensor

Hurnradar bak

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorn.

Viktigt
Se "BCA-assistanssystem (Blind-
spot Collision-avoidance Assist)" pd 
sid 5-134fur mer information om 
den bakre hurnradarns fursiktig-
hetsdtgcrder.

Funktionsinstcllningar

Instcllning

Sckerhet gcllande korsande trafik 
bakom

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja eller vclja bort Dri-
ver Assistance (furarassistans) → 
Parking Safety (parkeringsscker-
het) → Rear Cross-Traffic Safety 
(sckerhetssystem fur korsande 
bakomvarande fordon)  i menyn 
Settings (instcllningar) fur att akti-
vera eller inaktivera systemet.

Varning
Sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik aktiveras all-
tid om motorn startas om. Furaren 
bur alltid vara medveten om omgiv-
ningen och kura fursiktigt om Off  
(av) vcljs efter att motorn startas 
om.

OMQ4AH050010

OMQ4AH050341SW
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Observera
Instcllningar av sckerhetssystemet 
fur korsande bakomvarande fordon 
gcller fur varning och assistans.

Varningstid

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Timing 
(varningstid)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in akti-
veringstiden fur varningar avse-
ende sckerhetssystemet fur 
korsande bakomvarande fordon.

Varningstiden cr instclld som Nor-
mal  ncr bilen levereras. Om du cnd-
rar varningstiden kan varningstiden 
cndras cven fur andra furarassis-
tanssystem.

Varningsvolym

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Volume 
(varningsvolym)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in High  
(hug), Medium  (medel), Low  (ldg) 
eller Off  (av) som varningsvolym 
fur sckerhetssystemet fur korsande 
bakomvarande fordon.

Systemets varningsvolym kommer 
inte att stcngas av, utan vara 
instclld pd Low  (ldg), cven om Off  
(av) vcljs.

Om du cndrar varningsvolymen kan 
varningsvolymen cndras cven fur 
andra furarassistanssystem.

Viktigt
Instcllningen av varningstid och 
varningsvolym gcller fur alla 
funktioner i RCCA-systemet.

OMQ4AH050334SW
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RCCA (Kollisionsvarning bakdt)

Cven om Normal  cr valt fur var-
ningstiden kan aktiveringstiden 
fur den fursta varningen verka 
furdrujd om fordon ncrmar sig i 
hug hastighet frdn vcnster eller 
huger.
Vclj Late  (Sen) fur varningstiden 
vid gles trafik eller ldg hastighet.

Observera
Varningstid och varningsvolym kom-
mer att dtergd till den senaste 
instcllningen om motorn startas 
om.

Funktionens drift

FCA-varning och kontroll

Sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik kommer att 
varna furaren och styra fordonet 
beroende pd kollisionsnivdn: Kollisi-
onsvarning , Panikbromsning  och 
Stoppa fordonet och avsluta brom-
skontroll .

Kollisionsvarning

OMQ4AH050098
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Fur att varna furaren om ett for-
don som ncrmar sig bakifrdn frdn 
vcnster/huger kommer varnings-
lampan pd sidospegeln blinka 
samtidigt som en varning visas i 
klustret. Samtidigt hurs ett var-
ningsljud. Om backmonitorn cr 
aktiverad visas cven ett medde-
lande pd infotainment-skcrmen.
Funktionen kommer att fungera 
ncr alla fuljande villkor cr upp-
fyllda:
- Vcxeln furs till R (back)
- Kurhastigheten understiger 8 

km/h
- Det ncrmande fordonet befin-

ner sig inom ca 25 m (82 fot) 
frdn vcnster eller huger sida av 
ditt fordon

- Hastigheten fur det fordon som 
ncrmar sig dig frdn vcnster 
eller huger cr uver 5 km/h

Observera
Om villkoren cr uppfyllda kommer 
en varning genereras ncr ett fordon 
ncrmar sig frdn vcnster eller huger, 
cven om din hastighet cr 0 km/h.

Panikbromsning

OMQ4AH050098
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RCCA (Kollisionsvarning bakdt)

Fur att varna furaren om ett for-
don som ncrmar sig bakifrdn frdn 
vcnster/huger kommer varnings-
lampan pd sidospegeln blinka 
samtidigt som ett varningsmed-
delande visas i klustret. Samtidigt 
hurs ett varningsljud. Om back-
monitorn cr aktiverad visas cven 
ett meddelande pd infotainment-
skcrmen.
Funktionen kommer att fungera 
ncr alla fuljande villkor cr upp-
fyllda:
- Vcxeln furs till R (back)
- Kurhastigheten understiger 8 

km/h
- Det ncrmande fordonet befin-

ner sig inom ca 1,5 m (5 fot) 
frdn vcnster eller huger sida av 
ditt fordon

- Hastigheten fur det fordon som 
ncrmar sig dig frdn vcnster 
eller huger cr uver 5 km/h

Systemet kommer panikbromsa 
fur att furhindra kollision med 
fordon som ncrmar sig frdn vcn-
ster och huger.

Varning
Bromskontrollen avbryts ncr:

Det ncrmande fordonet cr utan-
fur avkcnningsomrddet
Det ncrmande fordonet passerar 
bakom ditt fordon
Det ncrmande fordonet kur inte 
mot ditt fordon

Det ncrmande fordonet scnker 
hastigheten
Furaren trycker ner bromspeda-
len med tillrccklig kraft

Stoppa fordonet och avsluta brom-
skontroll

Varningsmeddelandet "Kur fursik-
tigt" visas i klustret ncr systemet 
panikbromsar fordonet.
Av sckerhetsskcl bur furaren 
trycka ned bromspedalen ome-
delbart och se sig om i omgiv-
ningen.
Bromskontroll kommer att avslu-
tas ncr systemet panikbromsar 
fordonet i ca 2 sekunder.
Under panikbromsning kommer 
funktionen automatiskt inaktivera 
bromskontrollen ncr furaren 
trycker ned bromspedalen vcldigt 
hdrt.

OMQ4040504SW
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Varning
Observera fuljande ncr du anvcnder 
sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik:

Av sckerhetsskcl bur furaren 
cndra instcllningarna efter att ha 
parkerat fordonet pd en scker 
plats.
Varningsmeddelanden och hur-
bara varningar som sckerhets-
funktionen fur korsande 
bakomvarande trafik genererar 
kanske inte visas/ldter om andra 
sckerhetsvarningsmeddelanden 
eller hurbara varningar genereras 
samtidigt.
Du kanske inte hur varningsljuden 
frdn sckerhetssystemet fur bak-
omvarande korsande trafik om 
den omgivande ljudnivdn cr hug.
Sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik kanske 
eventuellt inte fungerar om fura-
ren trycker ned bromspedalen fur 
att undvika kollision.
Medan sckerhetsfunktionen fur 
bakomvarande korsande trafik cr 
aktiv kan bilen plutsligt stanna, 
vilket kan resultera i att passage-
rare skadas av lusa furemdl. 
Anvcnd alltid sckerhetsbclte och 
sckra alla furemdl.
Bilens grundlcggande bromspre-
standa kommer fungera normalt 
cven om det har uppstdtt ett fel i 
sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik.

Sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik kanske var-
nar furaren fur sent eller inte alls 
beroende pd vcg- och kurfurhdl-
landen.
Sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik fungerar 
inte i alla situationer och kan inte 
furhindra alla kollisioner.
Under panikbromsning kommer 
funktionen automatiskt inaktivera 
bromskontrollen ncr furaren 
trycker ned gaspedalen vcldigt 
hdrt.
Furaren cr helt ansvarig fur hur 
bilen framfurs. Furlita dig inte 
enbart pd sckerhetssystemet fur 
bakomvarande korsande trafik. Se 
alltid till att hdlla ett tillrcckligt 
sckerhetsavstdnd. Om det behuvs 
mdste du bromsa fur att scnka 
hastigheten eller stanna bilen.
Anvcnd aldrig sckerhetssystemet 
fur bakomvarande korsande trafik 
avsiktligt fur personer, djur, fure-
mdl etc. Det kan innebcra allvar-
liga personskador eller dudsfall.

Viktigt
Bromskontrollen kanske inte funge-
rar ordentligt beroende pd statusen 
fur ESC (Electronic Stability Control).
Det kommer bara att utlusas en 
varning ncr:

Varningslampan tcnds ncr ESC 
(Electronic Stability Control) cr pd
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ESC (Electronic Stability Control) 
utfur en annan funktion

Observera
Om funktionen hjclper furaren att 
bromsa, mdste furaren omedel-
bart trycka ned bromspedalen och 
se sig om i omgivningen.
- Bromskontrollen avbryts ncr 

furaren trycker ned bromspe-
dalen med tillrccklig kraft.

- Bromskontrollen aktiveras en 
gdng fur fordon som ncrmar sig 
frdn vcnster och en gdng fur 
fordon som ncrmar sig frdn 
huger ncr vcxeln furs till R 
(back).

Fel och begrcnsningar

Fel

Ncr sckerhetssystemet fur bakom-
varande korsande trafik inte funge-
rar korrekt kommer 
varningsmeddelandet Check Rear 
Cross-Traffic Safety system  (kont-
rollera sckerhetssystemet fur bak-
omvarande korsande trafik) visas i 
klustret, och funktionen kommer 
begrcnsas eller stcngas av automa-
tiskt. Ldt en auktoriserad Kia-dter-
furscljare kontrollera funktionen.

Varningsmeddelandet Kontrollera 
varningslampan pd sidospegeln  
kommer att visas i klustret ncr var-
ningslampan pd sidospegeln inte 
fungerar korrekt. Ldt en auktorise-
rad Kia-dterfurscljare kontrollera 
funktionen.

OMQ4050290SW
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Funktionen avaktiverad

Detekteringsprestandan kan fur-
scmras och sckerhetssystemet fur 
bakomvarande korsande trafik kan 
begrcnsas eller inaktiveras ncr den 
bakre stutdcmparen runt den bakre 
hurnradarn eller den bakre sensorn 
cr tcckt med frcmmande material, 
sdsom snu eller regn, eller om du 
monterar en slcpvagn eller husvagn.

Om detta intrcffar kommer var-
ningsmeddelandet Rear Cross-
Traffic Safety Function disabled. 
Radar blocked  (Sckerhetssystemet 
fur bakomvarande korsande trafik 
inaktiverat. Radar skymd) visas i 
klustret.

Funktionen kommer att fungera 
normalt ncr frcmmande material 
eller slcp etc. har tagits bort.

Om funktionen inte fungerar nor-
malt efter att det har tagits bort 
rekommenderar vi att funktionen 
inspekteras av en auktoriserad Kia-
dterfurscljare.

Varning
Uteblivet varningsmeddelande 
innebcr inte nudvcndigtvis att 
sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik fungerar 
korrekt.
Sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik kanske inte 
fungerar ordentligt i ett omrdde 
(t.ex. uppen terrcng) dcr inget 
objekt kan upptcckas efter att 
motorn har startats.

Viktigt
Stcng av sckerhetssystemet fur 
bakomvarande korsande trafik fur 
att ansluta en slcpvagn, husvagn 
etc., eller koppla bort slcpvagn, hus-
vagn etc. fur att anvcnda scker-
hetssystemet fur bakomvarande 
korsande trafik.

Begrcnsningar

Sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik kanske inte 
fungerar korrekt under fuljande 
omstcndigheter:

Vid utfart frdn punkt dcr det finns 
uvervuxen vegetation
Vid utfart frdn vdt vcg
Det ncrmande fordonets hastig-
het cr hug eller ldg

OMQ4050292SW
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Bromskontrollen kanske inte funge-
rar, och furarens uppmcrksamhet 
krcvs under fuljande omstcndig-
heter:

Fordonet vibrerar mycket ncr 
man kur pd en gropig vcg, ojcmn 
vcg eller i asfaltshdl
Kurning pd en yta som cr hal pd 
grund av snu, vattenpul, is etc.
Dccktrycket cr ldgt eller ett dcck 
cr skadat
Bromsen cr omarbetad

Viktigt
Se "BCA-assistanssystem (Blind-
spot Collision-avoidance Assist)" pd 
sid 5-134fur mer information om 
den bakre hurnradarns begrcns-
ningar.

Varning
Kurning ncra ett fordon eller en 
struktur

[A]: Struktur
Sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik kan vara 
begrcnsat vid kurning ncra ett 
fordon eller en struktur, och kan-
ske inte kan identifiera fordonet 
som ncrmar sig frdn vcnster eller 
huger. Funktionen kan eventuellt 
inte varna furaren eller manuv-
rera bromsarna vid behov om 
detta intrcffar.
Kontrollera alltid din omgivning 
ncr du backar.
Ncr fordonet cr i en komplex par-
keringsmilju

Sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik kan upp-
tccka fordon som parkerar eller 
kur ut ncra ditt fordon (t.ex. ett 
fordon som kur ut jcmte ditt, ett 
fordon som parkerar eller kur ut 
precis bakom ditt fordon, ett for-
don som ncrmar sig ditt fordon 
och ska svcnga etc.). Funktionen 
kan varna furaren och styra 
bromsen, helt i onudan, om detta 
intrcffar.

OMQ4050170
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Kontrollera alltid din omgivning 
ncr du backar.
Ncr fordonet cr parkerat diago-
nalt

[A]: Fordon
Sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik kan vara 
begrcnsat vid diagonal backning, 
och kanske inte kan upptccka for-
donet som ncrmar sig frdn vcn-
ster eller huger. Funktionen kan 
eventuellt inte varna furaren eller 
manuvrera bromsarna vid behov 
om detta intrcffar.
Kontrollera alltid din omgivning 
ncr du backar.

Ncr fordonet cr i eller ncra en 
backe

Sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik kan vara 
begrcnsat ncr fordonet kur upp-
fur eller nedfur en backe eller i 
ncrheten av en backe, och kanske 
inte kan upptccka fordonet som 
ncrmar sig frdn vcnster eller 
huger. Funktionen kan eventuellt 
inte varna furaren eller manuv-
rera bromsarna vid behov om 
detta intrcffar.
Kontrollera alltid din omgivning 
ncr du backar.

OMQ4050172
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Varning
Kura ut ifrdn en parkeringsplats 
dcr det finns en struktur

[A]: Struktur, [B]: Mur
Sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik kan upp-
tccka fordon som passerar 
framfur dig ncr du backar in i ett 
parkeringsutrymme med en vcgg 
eller struktur bakom dig eller vid 
sidan. Funktionen kan varna fura-
ren och styra bromsen, helt i onu-
dan, om detta intrcffar.
Kontrollera alltid din omgivning 
ncr du backar.
Ncr fordonet har backats in pd en 
parkeringsplats

Sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik kan upp-
tccka fordon som passerar bakom 
dig ncr du backar in i ett parke-
ringsutrymme. Funktionen kan 
varna furaren och styra bromsen, 
helt i onudan, om detta intrcffar.
Kontrollera alltid din omgivning 
ncr du backar.

Varning
Vi rekommenderar att du av 
sckerhetsskcl stcnger av scker-
hetssystemet fur bakomvarande 
korsande trafik ncr du bogserar 
ett slcp eller annat fordon.
Sckerhetssystemet fur bakomva-
rande korsande trafik kanske inte 
fungerar normalt om det sturs av 
starka elektromagnetiska vdgor.
Efter att fordonet och de bakre 
radarerna startas kan det ta cirka 
3 sekunder innan sckerhetssyste-
met fur bakomvarande korsande 
trafik aktiveras.

OMQ4050173
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PCA-R-system (i furekom-
mande fall)

PCA-R kan varna furaren eller til-
lcmpa bromskraft fur att minska 
risken fur kollision med en person 
eller ett hinder ncr fordonet backar.

Detekteringssensor

Backkamera

Ultraljudssensorer bak

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorerna.

Viktigt
Observera fuljande fur att upprctt-
hdlla detekteringssensorernas opti-
mala prestanda:

Hdll alltid backkameran och de 
bakre ultraljudssensorerna rena.
Anvcnd inte renguringsmedel som 
innehdller syror eller basiska ren-
guringsmedel ncr du rengur back-
kamerans lins. Anvcnd enbart 
mild tvdl eller diskmedel och skulj 
noggrant med vatten.
Du ska aldrig demontera eller 
utsctta backkameran eller de 
bakre ultraljudssensorerna fur 
tryck.
Anvcnd inte onudig kraft pd back-
kameran eller de bakre ultraljuds-
sensorerna. Systemet kanske inte 
fungerar korrekt om backkame-
ran eller de bakre ultraljudssenso-
rerna vdldsamt riktas om. Ldt 
fordonet inspekteras av en god-
kcnd Kia-dterfurscljare.
Anvcnd inte en hugtryckstvctt fur 
att rengura backkameran, de 
bakre ultraljudssensorerna eller 
det omgivande omrddet. I annat 
fall kan backkameran eller de 
bakre ultraljudssensorerna sluta 
fungera.
Systemet kanske inte fungerar 
ordentligt om stutdcmparen har 
skadats, bytts ut eller reparerats.

OMQ4AH040564
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Mdla inte stutdcmparen och sctt 
inte fast saker, sdsom klistermcr-
ken eller buffertskydd, ncra back-
kameran eller de bakre 
ultraljudssensorerna. Det kan 
pdverka systemets prestanda 
negativt.
PCA-R-systemet kanske inte 
fungerar normalt om det sturs av 
starka elektromagnetiska vdgor.

Funktionsinstcllningar

Instcllning

Parkeringssckerhet

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja eller vclja bort Dri-
ver Assistance (furarassistans) → 
Parking Safety (parkeringsscker-
het)  i menyn Settings (instcll-
ningar) fur att stclla in om du vill 
eller inte vill anvcnda vissa funktio-
ner.

Om Aktiv assistans fur bakomva-
rande trafik  vcljs kommer funk-
tionen att varna furaren och 
hjclpa till att bromsa ncr det finns 
en uverhcngande risk fur kollision 
med en fotgcngare eller ett fure-
mdl.
Om Rear warning only  (endast 
varning bak) vcljs kommer funk-
tionen att varna furaren ncr det 
finns en uverhcngande risk fur 
kollision med en fotgcngare eller 
ett furemdl. Bromsassistans 
kommer inte att aktiveras.
Om du vcljer Off  (av) stcngs 
funktionen av.

Varningstid

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Timing 
(varningstid)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in akti-
veringstiden fur varningar avse-
ende FCA.

OMQ4AH050348SW
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Varningstiden cr instclld som Nor-
mal  ncr bilen levereras.

Om du cndrar varningstiden kan 
varningstiden cndras cven fur andra 
furarassistanssystem.

Varningsvolym

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Volume 
(varningsvolym)  i menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in High  
(hug), Medium  (medel), Low (ldg) 
eller Off  (av) som varningsvolym 
fur FCA.

Systemets varningsvolym kommer 
inte att stcngas av, utan vara 
instclld pd Low  (ldg), cven om Off  
(av) vcljs.

Om du cndrar varningsvolymen kan 
varningsvolymen cndras cven fur 
andra furarassistanssystem.

Funktionens drift

Funktionsvillkor

Om Rear Active Assist  (aktiv bakre 
assistans) eller Rear Warning Only  
(endast bakre varning) stclls in via 
menyn Settings (instcllningar) kom-
mer PCA-R vara redo ncr fuljande 
villkor cr uppfyllda:

Bagageluckan cr stcngd
Vcxeln furs till R (back)
Kurhastigheten understiger 10 
km/h

Systemkomponenter som backka-
mera och bakre ultraljudssensorer 
cr under normala furhdllanden

Endast bakre varning
Om funktionen upptccker en risk 
fur kollision med en fotgcngare 
eller ett furemdl kommer funktio-
nen att varna furaren med en 
hurbar varning och ett varnings-
meddelande i klustret. Ncr back-
monitorn cr aktiverad visas cven 
ett meddelande pd infotainment-
skcrmen.
Om Rear Warning Only  (endast 
bakre varning) vcljs kommer sys-
temet inte att bromsa.
Varningen stcngs av ncr furaren 
vcxlar till P (parkera), N (frilcge) 
eller D (kur).

OMQ4AH050335SW
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Aktiv assistans fur bakomvarande 
trafik

Om funktionen upptccker en risk 
fur kollision med en fotgcngare 
eller ett furemdl kommer syste-
met att varna furaren med en 
hurbar varning och ett varnings-
meddelande i klustret. Ncr back-
monitorn cr aktiverad visas cven 
ett meddelande pd infotainment-
skcrmen.
Funktionen kan bromsa fordonet 
om det upptccker en uverhcng-
ande risk fur kollision med en fot-
gcngare eller ett furemdl bakom 
fordonet. Furaren mdste vara 
uppmcrksam eftersom broms-
kontrollen avbryts inom 2 sekun-
der. Furaren mdste omedelbart 
trycka ned bromspedalen och se 
sig om i omgivningen.
Bromskontrollen avbryts ncr:
- Furaren vcxlar till P (parkering) 

eller D (kur).
- Furaren trycker ner bromspe-

dalen med tillrccklig kraft
- Bromshjclpen cr aktiv i ca 2 

sekunder
Varningen stcngs av ncr:
- Furaren vcxlar till P (Parkera), N 

(Frilcge) eller D (Kurlcge)
Bromskontrollen kanske inte 
fungerar ordentligt beroende pd 
statusen fur ESC (Electronic Sta-
bility Control).

Det kommer bara att utlusas en 
varning ncr:
- Varningslampan tcnds ncr ESC 

(Electronic Stability Control) 
cr pd

- ESC (Electronic Stability Con-
trol) utfur en annan funktion

Varning
Furaren och eventuell(a) passage-
rare kanske inte kan hura var-
ningsljud frdn PCA-R om 
ljudsystemet i bilen spelar upp 
annat ljud pd hug volym
Buller kan huras ncr plutslig 
bromsning intrcffar fur att und-
vika kollision.
Varningsljudet frdn PCA-R kan-
ske inte hurs om andra varnings-
ljud, t.ex. 
sckerhetsbcltesvarningen, redan 
ldter.
PCA-R-prestandan kan svikta 
under vissa furhdllanden. Om du 
kur snabbare cn 4 km/h kommer 
systemet endast att hjclpa till att 
undvika kollision om det inte upp-
tccker ndgon fotgcngare. Se dig 
omkring ncr du backar ditt fordon.
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Fel och begrcnsningar

Fel

Ncr PCA-R eller andra relaterade 
system inte fungerar korrekt kom-
mer varningsmeddelandet Check 
Parking Collision-Avoidance Assist 
system  (kontrollera PCA-syste-
met) visas i klustret, efter vilket 
funktionen stcngs av automatiskt. 
Vi rekommenderar att du kontaktar 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner fur kontroll.

Funktionen avaktiverad

Backkameran anvcnds som en 
detekteringssensor fur att lcsa av 
fotgcngare. Kameraprestandan kan 
furscmras och PCA-R kan sluta 
fungera normalt om kameralinsen 
cr tcckt av frcmmande furemdl, 
t.ex. snu eller regn. Hdll kameralin-
sen ren.

De bakre ultraljudssensorerna cr 
placerade inuti den bakre stutdcm-
paren fur att kunna detektera fure-
mdl bakom bilen. Sensorprestandan 
kan furscmras och PCA-R kan sluta 
fungera normalt om sensorerna cr 
tcckta av frcmmande furemdl, t.ex. 
snu eller regn. Hdll den bakre stut-
fdngaren ren.

OMQ4040510SW
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Backkamera

Bakre ultraljudssensor

Varningsmeddelandet Rear camera 
error or blockage  (backkamera fel 
eller blockering) eller Parking sen-
sor error or blockage  (parkerings-
sensor fel eller blockering) visas i 
klustret ncr fuljande sker:

Backkameran eller ultraljudssen-
sorerna cr tcckta av frcmmande 
furemdl, t.ex. snu eller regn etc.
Det cr ddligt vcder t.ex. rikligt 
snufall eller regn etc.

Om detta sker kanske PCA-R-sys-
temet stcngs av eller slutar fungera 
normalt. Kontrollera om backkame-
ran och ultraljudssensorerna cr 
rena.

Begrcnsningar

PCA-R kanske inte bromsar eller 
varnar furaren under fuljande fur-
hdllanden, cven om det finns fot-
gcngare eller furemdl ncrvarande:

Eftermarknadsutrustning eller -
tillbehur har installerats
Din bil cr instabil pd grund av en 
olycka eller andra orsaker
Stutdcmparens eller den bakre 
ultraljudssensorns hujd har cnd-
rats
Backkameran eller ultraljudssen-
sorerna cr skadade
Backkameran eller ultraljudssen-
sorerna cr tcckta av frcmmande 
furemdl, t.ex. snu, smuts etc.
Backkameran blcndas av en 
ljuskclla eller hindras av ddliga 
vcderfurhdllanden, sdsom kraf-
tigt regn, dimma, snu etc.
Omgivningen cr vcldigt ljus eller 
vcldigt murk
Yttertemperaturen cr vcldigt hug 
eller vcldigt ldg
Vinden cr antingen mycket stark 
(uver 20 km/h) eller bldser vinkel-
rctt mot den bakre stutdcmparen

OMQ4050223SW

OMQ4050222SW
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Det finns kraftiga ljud i omgiv-
ningen, t.ex. signalhorn, hugljudda 
motorcyklar eller lastbilsbromsar 
runt din bil
En ultraljudssensor med liknande 
frekvens befinner sig ncra din bil
Det fureligger skillnad markhujd 
mellan fordonet och fotgcngaren
Bilden av fotgcngaren i backka-
meran kan inte skiljas frdn bak-
grunden
Fotgcngaren cr ncra fordonets 
bakcnde
Fotgcngaren stdr inte upprctt
Fotgcngaren cr antingen vcldigt 
kort eller vcldigt ldng
Fotgcngaren eller cyklisten bcr 
klcder som smclter in i bakgrun-
den, vilket gur denne svdr att 
urskilja
Fotgcngaren bcr klcder som inte 
reflekterar ultraljudsvdgor bra
Objektets storlek, tjocklek, hujd 
eller form dterspeglar inte ultra-
ljudsvdgor bra (t.ex. stolpe, buske, 
kantstenar, vagnar, vcggkant etc.)
Fotgcngaren eller furemdlet rur 
sig
Fotgcngaren eller furemdlet 
befinner sig mycket ncra fordo-
nets bakcnde
En vcgg befinner sig bakom fot-
gcngaren eller furemdlet
Furemdlet cr inte mitt bakom din 
bil
Furemdlet cr inte parallellt med 
den bakre stutdcmparen
Vcgen cr hal eller lutar

Furaren backar fordonet omedel-
bart efter R (back) lcggs i
Furaren accelererar eller kur i en 
cirkel

PCA-R kan i onudan varna furaren 
eller hjclpa till att bromsa under ful-
jande furhdllanden, cven om inga 
fotgcngare eller furemdl finns i ncr-
heten:

Eftermarknadsutrustning eller -
tillbehur har installerats
Din bil cr instabil pd grund av en 
olycka eller andra orsaker
Stutdcmparens eller den bakre 
ultraljudssensorns hujd har cnd-
rats
Bilens hujd cr ldg eller hug pd 
grund av tung belastning, onor-
malt dccktryck etc.
Backkameran eller ultraljudssen-
sorerna cr tcckta av frcmmande 
furemdl, t.ex. snu, smuts etc.
Munstret pd vcgen ser ut som en 
fotgcngare
Det finns skuggor eller ljus som 
reflekterar pd marken
Fotgcngare eller furemdl finns 
runt fordonets fcrdriktning
Det finns kraftiga ljud i omgiv-
ningen, t.ex. signalhorn, hugljudda 
motorcyklar eller lastbilsbromsar 
runt din bil
Din bil backar mot en smal pas-
sage eller parkeringsplats
Din bil backar mot en ojcmn 
vcgyta, till exempel en ojcmn 
vcgbana, grus, lutning etc.
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Remote Smart Parking Assist (RSPA) (fjcrrstyrt
smart parkeringsassistanssystem)

En slcpvagn eller husvagn cr 
ansluten till din bil
En ultraljudssensor med liknande 
frekvens befinner sig ncra din bil

Remote Smart Parking Assist 
(RSPA) (fjcrrstyrt smart parke-
ringsassistanssystem) (i fure-
kommande fall)

RSPA anvcnder fordonssensorer fur 
att hjclpa furaren att parkera och 
lcmna parkeringsplatser pd distans 
utanfur bilen genom att automa-
tiskt suka efter en parkeringsplats 
och kontrollera ratten, bilens hastig-
het och vcxlar.

Med Fjcrrkurning framdt/bakdt-
funktionen kan furaren flytta 
bilen framdt eller bakdt genom 
att std utanfur bilen och anvcnda 
smartnyckeln.
Ncr det fjcrrstyrda smarta parke-
ringsassistanssystemet funge-
rar,fungerar ocksd SVM och PDW . 
Se "System fur uvervakning av 
omgivningen (SVM) (i furekom-
mande fall)" pd sid 4-114 och 
"Avstdndsvarning vid parkering 
(PDW) (i furekommande fall)" pd 
sid 4-123 fur mer information.

Funktion Beskrivning

Fjcrrkurning 
framdt/bakdt

Fjcrrkura framdt eller bakdt

OMQ4050176
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Varning
Furaren ansvarar fur scker parke-
ring och utfart vid anvcndning av 
det fjcrrstyrda smarta parke-
ringsassistanssystemet. Se till att 
det inte finns ndgra fotgcngare, 
djur eller furemdl runt fordonet 
ncr du anvcnder funktionen.
Kontrollera alltid omgivningen ncr 
du anvcnder det fjcrrstyrda 
smarta parkeringsassistanssys-
temet. Du kan kollidera med fot-
gcngare, djur eller furemdl om de 
cr i ncrheten av sensorn eller 
befinner sig i sensorns blinda 
flcckomrdde.
En kollision kan intrcffa om en 
fotgcngare, ett djur eller furemdl 
plutsligt dyker upp medan du 
anvcnder det fjcrrstyrda smarta 
parkeringsassistanssystemet.
Anvcnd inte RSPA-systemet ncr 
du cr pdverkad av alkohol.
Ldt inte barn eller andra personer 
anvcnda smart nyckeln.
Ncr du anvcnder RSPA ska du vara 
fursiktig med furemdl som blom-
krukor eller parkeringsblock som 
cr placerade ovanfur eller under 
ultraljudssensorernas detekte-
ringsomrdde. Sddana furemdl kan 
skada fordonet eller andra fure-
mdl.

Viktigt
RSPA kanske inte fungerar kor-
rekt beroende pd omgivningen 
och andra furhdllanden.
Om RSPA anvcnds kontinuerligt 
under en ldng period kan det 
pdverka funktionens prestanda 
negativt.
RSPA-systemet kanske inte fung-
erar normalt om bilens hjulinstcll-
ningar mdste justeras, till 
exempel ncr fordonet lutar dt 
sidan. Vi rekommenderar att du 
kontaktar en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner fur 
kontroll.
Om du anvcnder dcck eller hjul 
med andra dimensioner cn 
rekommenderade kan det med-
fura att RSPA inte fungerar som 
avsett.
RSPA-funktionen kan furscmras 
pd ojcmnt underlag (trottarkan-
ter, farthinder osv.).
Om du fcster ndgot furemdl eller 
monterar ndgon typ av skydd pd 
ratten kan RSPA-funktionen inak-
tiveras.
Buller kan huras ncr bromsning 
sker med RSPA-systemet eller 
ncr bromspedalen cr nedtryckt av 
furaren.
RSPA-systemet kan plutsligt 
ansctta bromsen fur att undvika 
kollision.
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Anvcnd funktionen endast pd en 
parkeringsplats som cr tillrcckligt 
stor fur att bilen ska kunna rura 
sig sckert.

Observera
Om varning 3:e (kontinuerligt pip) 
frdn avstdndsvarning vid parke-
ring framdt/bakdt ljuder medan 
RSPA cr i drift, betyder det att 
det upptcckta hindret ligger ncra 
ditt fordon. Vi denna tid kommer 
RSPA att tillfclligt sluta fungera. 
Se till att det inte finns ndgra fot-
gcngare, djur eller furemdl runt 
fordonet.
Beroende pd bromsdrift kan 
stopplamporna tcnda medan for-
donet rur sig.

Detekteringssensor

Ultraljudssensorer fram

Ultraljudssensorer i frcmre hurnen

Ultraljudssensorer i bakre hurnen

Ultraljudssensorer bak

Se bilden ovan fur exakt placering av 
detekteringssensorerna.

OMQ4H040007

OMQ4040437L

OMQ4040438L

OMQ4H040008
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Viktigt
Observera fuljande fur att upprctt-
hdlla detekteringssensorernas opti-
mala prestanda:

Montera aldrig iscr detekterings-
sensorn och utsctt den inte fur 
tryck.
Om detekteringssensorn har 
bytts ut eller reparerats rekom-
menderar vi att du ldter en auk-
toriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner kontrollera din bil.
Det cr inte sckert att RSPA fung-
erar normalt ncr:
- Fukt har frusit pd sensorn
- Sensorn cr tcckt av ndgot, t.ex. 

snu eller vatten
Funktionen blir normal sd snart 
sensorerna cr rena igen.
Det kan bli fel pd RSPA ncr:
- Du kur pd ojcmnt underlag, 

grusvcg eller buskar
- Furemdl som genererar ultra-

ljudsvdgor, t.ex. signalhorn, 
hugljudda motorcykelmotorer 
eller lastbilsbromsar, finns ncra 
sensorn

- Det regnar kraftigt eller fure-
kommer vattenstcnk

- Det finns trddlusa scndare eller 
mobiltelefoner i ncrheten av 
sensorn

- Sensorn cr snutcckt
- Sensorn pdverkas av ett annat 

fordons sensorer
- Det rinner vatten uver sensorns 

yta

- Registreringsskylten har place-
rats om

Avkcnningsomrddet kan minska 
ncr:
- Sensorn cr tcckt av ndgot, t.ex. 

snu eller vatten (funktionen blir 
normal sd snart sensorn har 
rengjorts).

- Vcdret cr extremt varmt eller 
kallt

Fuljande furemdl kan vara svdra 
att identifiera:
- Tunna, smala furemdl som rep, 

kedjor eller smala stolpar
- Furemdl i mjuka material som 

kan absorbera sensorfrekven-
sen sdsom klcder, skumgummi-
material och snu.

- Furemdl som cr mindre cn 100 
cm och smalare cn 14 cm i dia-
meter
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Funktionsinstcllningar

Instcllning

Varningsvolym

Ncr knappen ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp) cr i lcget ON 
(PD) ska du vclja Driver Assistance 
(furarassistans) → Warning Volume 
(varningsvolym)  pd menyn Settings 
(instcllningar) fur att stclla in High  
(hug), Medium  (medel), Low  (ldg) 
eller Off  (av) som varningsvolym 
fur RSPA.

Systemets varningsvolym kommer 
inte att stcngas av, utan vara 
instclld pd Low  (ldg), cven om Of  
(av) vcljs.

Om du cndrar varningsvolymen kan 
varningsvolymen cndras cven fur 
andra furarassistanssystem.

OMQ4AH050335SW
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Knappen RSPA (fjcrrstyrt smart parkeringsassistanssystem)

Knappen Parking/View (parkering/vy)
Smartnyckelns knappar fur fjcrrstart och framdt/

bakdt

OMQ4040439 OMQ4040517L

Plats Namn Symbol Beskrivning

Inuti fordo-
net

Knappen Parking/
View (parkering/

vy)

Fur att sld pd RSPA tryck och hdll knappen Parking/View 
(parkering/vy). Avstdndsvarning vid parkering framdt/
bakdt (Forward/Reverse Parking Distance Warning) slds 
ocksd pd.
Funktionerna kan dock vara annorlunda beroende pd 
omstcndigheterna. Mer information om respektive funk-
tion finns pd fuljande sidor.

Knappen Parking 
Safety (parke-
ringssckerhet)

Tryck pd knappen Parking Safety (parkeringssckerhet) ncr 
du vill stcnga av den pdgdende RSPA-funktionen.

Smartnyckel

Knappen Remote 
Start (fjcrrstart)

Fur att starta motorn pd distans tryck pd knappen 
Remote Start (fjcrrstart) efter det att durren cr ldst med 
motorn avstcngd.
Tryck pd knappen Remote Start (fjcrrstart) ncr du vill 
stcnga av den pdgdende Fjcrrkurning framdt/bakdt-funk-
tionen.

Knappen For-
ward (framdt)

Ncr du anvcnder RSPA, oavsett vilken riktningsknapp som 
anvcnds, studs vinkelparkering medan knappen hdlls 
intryckt.
Ncr du anvcnder Fjcrrkurning framdt/bakdt-funktionen 
rur sig bilen i den riktning som knappen visar.

Bakdt-knapp
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Funktionens drift

Fjcrrkurning framdt/bakdt

1. Furbereda fur att fjcrrkura 
framdt och bakdt

Fjcrrkurning framdt/bakdt-funktio-
nen gdr att anvcnda pd tvd olika 
sctt.

Metod (1): Anvcnda funktionen ncr 
motorn cr avstcngd

1. Inom ett visst omrdde frdn fordo-
net trycker du pd durrldsknappen 
( ) pd smart nyckeln och ldser 
alla durrar.

2. Tryck in och hdll knappen ( ) 

fjcrrintrcdes-/utgdngsparke-
ringsfunktion intryckt inom 4 sek-
under tills motorn startar.

Metod (2): Anvcnda funktionen ncr 
motorn cr pdslagen

1. Parkera bilen framfur det 
utrymme dcr du vill anvcnda 
Fjcrrkurning framdt/bakdt-funk-
tionen och stcll vcxelvcljaren pd P 
(parkering).

2. Fur att sld pd RSPA tryck och hdll 
knappen ( ) Parking/View (par-
kering/vy). Ett meddelande 
Under Remote Control  (under 
fjcrrstyrning) kommer att visas 
pd infotainmentsystemets skcrm.

OMQ4050177

OMQ4040441

OMQ4050314SW
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3. Gd ut ur fordonet med smart 
nyckeln och stcng alla durrar.
Infotainmentsystemet mdste 
fungera fur att Fjcrrkurning 
framdt/bakdt-funktionen ska 
kunna anvcndas.
Kur ldngsammare cn 5 km/h med 
motorn pdslagen ncr du anvcn-
der Fjcrrkurning framdt/bakdt-
funktionen.
Om funktionen startas igen efter 
att en fickparkering har gjorts 
med RSPA kan Fjcrrkurning 
framdt/bakdt-funktionen anvcn-
das.
Kontrollera att alla smartnycklar 
befinner sig utanfur bilen ncr du 
anvcnder Fjcrrkurning framdt/
bakdt-funktionen.

2. Fjcrrkurning framdt/bakdt

1. Hdll knappen Framdt ( ) eller 

Bakdt ( ) intryckt pd smart-
nyckeln. Fjcrrintrcdes-/utgdngs-
parkeringsfunktionen kommer 
automatiskt att styra ratt, for-
donshastighet och vcxel. Fordonet 
kommer att rura sig i riktning pd 
den tryckta knappen.

2. Om du slcpper Framdt- ( ) eller 

Bakdt-knappen ( ) medan 

fjcrrstyrning pdgdr stannar bilen 
och funktionen pausar. Funktio-
nen kommer att starta igen ncr 
knappen hdlls intryckt igen.

3. Ncr fordonet ndr mdlplatsen 
stcngs funktionen av.

4. Ncr furaren stiger in i bilen med 
smartnyckeln visas ett medde-
lande pd infotainmentsystemets 
skcrm som informerar om att 
Fjcrrkurning framdt/bakdt-funk-
tionen cr genomfurd.
Dessutom, ncr knappen Remote 

Start ( ) (fjcrrstart) pd smart-
nyckeln trycks in visas ett med-
delande som informerar furaren 
om att Fjcrrkurning framdt/
bakdt-funktionen cr genomfurd 
och motorn stcngs av.

OMQ4050180
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Fur att Fjcrrkurning framdt/
bakdt-funktionen ska fungera 
mdste smartnyckeln finnas inom 
4 meter frdn bilen. Kontrollera 
avstdndet till bilen och tryck pd 
knappen igen om bilen inte rur sig 
ncr du trycker pd framdt- eller 
bakdtknappen pd smartnyckeln.
Detekteringsomrdde fur smart 
nyckeln kan variera beroende pd 
omgivningen som pdverkas av 
radiovdgor som transmissions-
torn, scndningsstation etc.
Vid fjcrrstyrning framdt med 
metod (1) kcnns igen som en 
utgdngssituation och fordonet rur 
sig 4 m fur att kontrollera om det 
gdr fotgcngare, djur eller furemdl 
runt fordonet. Efter bekrcftelse 
styrs ratten enligt furutscttning-
arna framuver.
Vid fjcrrstyrning framdt med 
metod (2) kcnns igen som en par-
keringssituation och kommer 
omedelbart att styra ratten enligt 
furhdllandena framdt fur att 
hjclpa till att komma in i parke-
ringsplatsen och justera fordo-
net. Prestandan kan emellertid 
minska beroende pd fotgcngare, 
djur, furemdlets form, placering 
etc. runt fordonet.
Fur att fjcrrkura bakdt rctas furst 
ratten upp, bdde fur metod (1) 
och (2), och dcrefter kurs bilen 
endast i rak riktning.

Ncr fjcrrkurningen framdt eller 
bakdt cr genomfurd vcxlar bilen 
automatiskt till P (parkering) och 
den elektroniska parkeringsbrom-
sen EPB (Electronic Parking 
Brake) aktiveras.

Viktigt
Alla passagerare mdste lcmna 
bilen innan du anvcnder Fjcrrkur-
ning framdt/bakdt-funktionen.
Stcng funster och takluckor innan 
du lcmnar fordonet och se till att 
motorn cr avstcngd innan du 
ldser durrarna.
Om bilens batteri cr urladdat eller 
RSPA inte fungerar korrekt ncr 
bilen parkeras pd en smal parke-
ringsplats fungerar inte Fjcrrkur-
ning framdt/bakdt-funktionen. 
Parkera alltid ditt fordon i ett till-
rcckligt brett utrymme fur att du 
ska komma in eller ut ur bilen.
Observera att beroende pd parke-
ringsplats kanske du inte kan 
lcmna det utrymme du har par-
kerat pd med hjclp av Fjcrrkurning 
framdt/bakdt-funktionen.
Efter parkering kan omgivningen 
cndras pd grund av rurelse hos 
omgivande fordon. Om detta 
intrcffar kanske Fjcrrkurning 
framdt/bakdt-funktionen inte 
fungerar.



243

5

5

Tips fur kurning Remote Smart Parking Assist (RSPA) (fjcrrstyrt
smart parkeringsassistanssystem)

Sd hcr stcnger du av den pdgdende 
Fjcrrkurning framdt/bakdt-funk-
tionen

Tryck pd knappen ( ) Remote 

Start (fjcrrstart) pd smart nyck-
eln.
Tryck pd knappen ( ) Parking/
View (parkering/vy).
Tryck pd knappen ( ) Parking 
Safety eller vclj Cancel  (avbryt) 
pd infotainmentskcrmen.

Tryck pd knappen ( ) Remote 

Start (fjcrrstart) pd smart nyck-
eln. Fjcrrkurning framdt/bakdt-
funktionen stcngs av. Vid denna 
tid stcnger motorn av.
Kliva i fordonet med smart nyck-
eln. Fjcrrkurning framdt/bakdt-
funktionen stcngs av. Vid denna 
tid kommer motorn att furbli pd.

Funktionen pausar under fuljande 
furhdllanden ncr:

Det finns en fotgcngare, djur eller 
furemdl i den riktning fordonet rur 
sig.
Durren eller bakluckan cr uppen

Knappen Framdt ( ) eller Bakdt 

( ) hdlls inte kontinuerligt 

intryckt
Tryck samtidigt pd flera knappar 
pd en smart nyckel
Smart nyckeln manuvreras inte 
inom 4 m frdn fordonet.

Knappen pd en annan smart 
nyckel trycks in utuver smart 
nyckeln som cr i drift.
Kollisionsvarning fur duda vinkeln 
(BCW) eller BCA-assistanssyste-
met fungerar medan fordonet 
styrs i bakdt riktning
Bilen rur sig maximalt 7 meter ncr 
Fjcrrkurning framdt/bakdt-funk-
tionens knapp hdlls intryckt pd 
smartnyckeln (per knapptryck-
ning)

Bilen stannar ncr Fjcrrkurning 
framdt/bakdt-funktionen pausas. 
Om villkoret som gjorde att funktio-
nen pausades fursvinner kan funk-
tionen fungera igen.

Funktionen avbryter under fuljande 
furhdllanden ncr:

Ratten manuvreras
Vcxeln flyttas medan fordonet 
rur sig
Manuvrerar EPB medan fordonet 
rur sig
Motorhuven cr uppen
Fordonshastigheten cr uver 5 km/
h.
Snabb acceleration intrcffar
Vid sladdning av bilen
Hjulet fastnar i ett hinder och kan 
inte rura sig
Det finns fotgcngare, djur eller 
furemdl pd framsidan och baksi-
dan av fordonet samtidigt
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Cirka 3 minuter och 50 sekunder 
har gdtt efter att Fjcrrkurning 
framdt/bakdt-funktionen har 
aktiverats
Ncr vcgens lutningen uverskrider 
driftintervallet
Kontrollerna fur rattmanuvrering, 
vcxling, bromsning och kurning 
inte fungerar normalt
Funktionen cr pausad i mer cn 1 
minut
Bilens totala kuravstdnd har uver-
skridit 14 meter efter Fjcrrkur-
ning framdt/bakdt-funktionen 
har avslutats
Det finns ett problem med smart 
nyckeln eller batteriet pd smart 
nyckeln cr svagt
ABS, TCS eller ESC cr aktiverade 
pd grund av halt vcglag
Broms- eller gaspedalen trampas 
ner ncr alla durrar cr stcngda
Ncr bromspedalen trycks ned 
medan furarsidans durr cr uppen 
och smart nyckeln cr utanfur for-
donet.
Larmet fur stuldlarmsystemet 
ljuder

Ncr Fjcrrkurning framdt/bakdt-
funktionen avbryts stannar bilen 
automatiskt, vcxlar till P (parkering) 
och kopplar in EPB (elektronisk par-
keringsbroms).

Viktigt
Kontrollera att durrarna cr ldsta ncr 
Fjcrrkurning framdt/bakdt-funktio-
nen avbryts.
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Funktionens driftstatus

Smartnyckelns LED/varningsblinkers

Driftstatusen fur RSPA indikeras med LED pd smartnyckeln samt varnings-
blinkersen.

* Driftstatus med varningsblinkers kanske inte cr tillcmplig baserat pd ditt 
lands regler.

* Om smart nyckeln inte befinner sig inom fordonets driftomrdde (ungefcr 4 
m) lyser eller blinkar inte LED pd smart nyckel. Anvcnd smart nyckeln inn-
anfur driftomrddet.

Driftstatus Smartnyckel LED
Varningsblin-
kers

Fjcrrkurning framdt/
bakdt cr i funktion

Grun LED blinkar kontinuerligt -

Fjcrrkurning framdt/
bakdt cr pausad

Rud LED blinkar kontinuerligt Blinkar

Fjcrrkurning framdt/
bakdt cr avstcngd

Rud LED tcnds i 4 sekunder 
och stcngs sedan av

Blinkar 3 
gdnger och 
stcngs av

Fjcrrkurning framdt/
bakdt cr genomfurd

Grun LED tcnds i 4 sekunder 
och stcngs sedan av

Blinkar 1 
gdng och 
stcngs av

ODL3049076
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Fel och begrcnsningar

Fel

Systemkontroll

Varningsmeddelandet Check Par-
king Assist  (kontrollera systemet 
fur parkeringsassistans) visas pd 
infotainmentskcrmen ncr RSPA inte 
fungerar korrekt. Om meddelandet 
visas ska du sluta att anvcnda funk-
tionen och kontakta en auktoriserad 
Kia-dterfurscljare/servicepartner 
fur kontroll.

System avbrutet

Ncr RSPA cr i drift kan funktionen 
avbrytas och varningsmeddelandet 
Parking Assist Canceled  (PAC 
avbruten) kan visas oavsett parke-
ringskommando. Andra meddelan-
den kan visas beroende pd 
situationerna. Fulj de instruktioner 
som visas pd infotainmentskcrmen 
ncr du fjcrrparkerar bilen med hjclp 
av RSPA. Se dig alltid omkring och 
var uppmcrksam ncr du anvcnder 
funktionen.

System-standby

Ncr meddelandet "Parking Assist 
Conditions Not Met  (parkeringsas-
sistansvillkoren inte uppfyllda) visas 
efter att knappen ( ) Parking/
View (parkering/vy) har hdllits 
intryckt cr RSPA i vilolcge. Efter en 
stund ska du trycka in knappen 
( ) Parking/View (parkering/vy) 
fur att kontrollera att funktionen 
fungerar normalt.

OMQ4050313SW

OMQ4050315SW

OMQ4050316SW
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Meddelandet visas cven ncr smart 
nyckelns batteri cr svagt. Kontroll-
era smart nyckens batterinivd.

Begrcnsningar

Under fuljande omstcndigheter kan 
funktionsprestanda fur att parkera 
eller lcmna bilen vara begrcnsade, 
det kan finnas risk fur kollision eller 
RSPA kan stcngas av. Parkera eller 
kliv ur fordonet manuellt vid behov.

Parkeringsutrymmet cr krukt 
eller diagonalt
Det finns ett hinder (t.ex. en pap-
perskorg, cykel, motorcykel, 
kundvagn, smal pelare osv.) ncra 
parkeringsplatsen
Det finns en rund eller smal stolpe 
eller en stolpe dcr furemdl som 
omges av brandslcckare o.d. ncra 
parkeringsplatsen
Det finns tung snu, regn eller vind
Fordonet cr installerat med en 
snukedja, reservdcck eller hjul av 
annan storlek
Dccktrycket cr lcgre eller hugre 
cn det normala dccktrycket
Vcgen cr ojcmn
Vcgen cr hal
Parkeringsplatsen cr ncra ett for-
don med hugre markfrigdng eller 
stor, t.ex. en lastbil, etc.
Ditt fordon lastas med last lcngre 
eller bredare cn ditt fordon eller 
en slcpvagn cr ansluten till ditt 
fordon

Sensorn cr monterad eller place-
rad felaktigt pd grund av slag mot 
stutfdngaren
Parkeringsplatsen cr lutad
Det cr ett problem med hjulin-
stcllningen
Ncr ditt fordon lutar kraftigt dt 
ett hdll
Ultraljudssensorerna fram eller 
bak fungerar inte korrekt eller cr 
ur funktion (Se "Avstdndsvarning 
vid parkering (PDW) (i furekom-
mande fall)" pd sid 4-123.)

Var medveten om att det fjcrr-
styrda smarta parkeringsassistans-
systemet kanske inte fungerar 
normalt under fuljande omstcndig-
heter:

Parkera i lutning

Parkera manuellt ncr du parkerar 
i sluttning.

OMQ4H040022L
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Parkera i snu

Sensorns funktion kan furscmras 
av snu eller det fjcrrstyrda 
smarta parkeringsassistanssys-
temet kan stcngas av om det cr 
halt vcglag vid parkering.
Parkera pd ojcmn vcg

Det fjcrrstyrda smarta parke-
ringsassistanssystemet kan 
avbrytas ncr fordonet glider, eller 
om fordonet inte kan rura sig pd 
grund av vcgfurhdllanden som 
stenar eller fragmenterade ste-
nar.

Parkera bakom en lastbil

Anvcnd inte det fjcrrstyrda 
smarta parkeringsassistanssys-
temet runt fordon med hugre 
markfrigdng, till exempel buss, 
lastbil, etc. Det kan leda till en 
olycka.
Parkering ncra en pelare

Prestandan pd det fjcrrstyrda 
smarta parkeringsassistanssys-
temet kan minska ncr det finns 
en pelare eller pelare omgiven av 
furemdl som en brandslcckare 
ncra parkeringsplatsen.

OMQ4H040023L
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Parkering pd en parkeringsplats 
med endast ett fordon pd ena 
sidan

Om det fjcrrstyrda smarta parke-
ringsassistanssystemet anvcnds, 
kan ditt fordon korsa parkerings-
linjen fur att undvika det parke-
rade fordonet ncr du parkerar pd 
en parkeringsplats med ett for-
don endast pd en sida.
Snedparkering

Det fjcrrstyrda smarta parke-
ringsassistanssystemet tillhanda-
hdller inte diagonal parkering. 
Cven om bilen skulle kunna parke-
ras ska du inte anvcnda funktio-
nen eftersom den inte kan 
fungera pd avsett sctt.

OMQ4050195

OMQ4050191
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Fursckran om uverensstcmmelse

Fursckran om uverensstcm-
melse (i furekommande fall)

Radiofrekvenskomponenterna 
(frontradar) uppfyller:

Fur Singapore: N3346-15

Fur Oman

Fur Mexico

Fur Moldova

Brasilien

Ryssland

ODL3059219L

ODL3059220L

ODL3059221L

ODL3059222L

ODL3059223L

ODL3059224L
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Fur Furenade Arabemiraten

Fur Vietnam

Fur Jordanien

Fur Ukraina

Fur Argentina

Fur Algeriet

ODL3059225L

ODL3059226L

ODL3059227L

ODL3059228L

ODL3059229L

ODL3059230L

ODL3059231L

ODL3059232L
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Fursckran om uverensstcmmelse

Fur Paraguay

For Filippinerna

Fur Zambia

Fur Malaysia

For Mongoliet

Fur Uzbekistan

Fur Mocambique

ODL3059233L

ODL3059234L

ODL3059235L

ODL3059236L

ODL3059237L

ODL3059238L

ODL3059239L

ODL3059240L
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Fur Jamaica

Fur Taiwan

Radiofrekvenskomponenterna 
(bakre hurnradar) uppfyller:

Fur Singapore: N3346-15

Fur Oman

Fur Mexico

ODL3059241L

ODL3059242L

ODL3059243L

ODL3059219L

ODL3059220L

ODL3059221L
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Fursckran om uverensstcmmelse

Fur Moldova

Brasilien

Ryssland

Fur Furenade Arabemiraten

Fur Vietnam

Fur Jordanien

Fur Ukraina

ODL3059222L

ODL3059223L

ODL3059224L

ODL3059225L

ODL3059226L

ODL3059227L

ODL3059228L
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Fur Argentina

Fur Algeriet

Fur Paraguay

For Filippinerna

Fur Zambia

ODL3059229L

ODL3059230L

ODL3059231L

ODL3059232L

ODL3059233L

ODL3059234L

ODL3059235L

ODL3059236L
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Fursckran om uverensstcmmelse

Fur Malaysia

For Mongoliet

Fur Uzbekistan

Fur Mocambique

Fur Jamaica

Fur Taiwan

ODL3059237L

ODL3059238L

ODL3059239L

ODL3059240L

ODL3059241L

ODL3059242L

ODL3059243L
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Ekonomisk kurning

Brcnslefurbrukningen beror till stor 
del pd ditt kursctt, var du kur och 
ncr du kur.

Var och en av dessa faktorer pdver-
kar hur mdnga kilometer du kan 
kura pd en liter brcnsle. Var och en 
av dessa faktorer pdverkar hur 
mdnga kilometer du kan kura pd en 
liter brcnsle. Fur att uppnd sd god 
brcnsleekonomi som mujligt bur du 
fulja nedanstdende rdd:

Kur mjukt. Accelerera ldngsamt. 
Kur inte hcftiga starter. Vcxla inte 
med fullgas och hdll jcmn fart. Kur 
lugnt mellan trafikljus. Fursuk att 
anpassa hastigheten efter omgi-
vande trafik sd att du kan hdlla en 
sd jcmn hastighet som mujligt. 
Undvik rusningstrafik om det cr 
mujligt.
Hdll alltid sckerhetsavstdnd till 
andra fordon fur att undvika hcf-
tiga inbromsningar. Det minskar 
cven slitaget pd bromsarna.
Kur i lugnt tempo. Brcnslefur-
brukningen ukar med ukande has-
tighet. Ett lugnt tempo, i 
synnerhet pd motorvcg, cr ett av 
de effektivaste sctten att minska 
brcnslefurbrukningen.
Kontrollera dccken. Se till att luft-
trycket i dccken alltid cr korrekt. 
Bdde fur hugt och fur ldgt luft-
tryck orsakar onudigt slitage. 
Kontrollera lufttrycket minst en 
gdng i mdnaden.

Kontrollera att hjulinstcllningen cr 
korrekt. Felaktig hjulinstcllning 
kan orsakas av att du kur emot en 
trottoarkant eller kur fur snabbt 
pd ddlig vcg. Felaktig hjulinstcll-
ning medfur ocksd bl.a. onudigt 
dcckslitage och ukad brcnslefur-
brukning.
Hdll bilen i god kondition. Underhdll 
bilen enligt underhdllsschemat i 
"Bilens serviceprogram" pd sid 7-
11 fur att fd bcttre brcnsleeko-
nomi och ldga underhdllskostna-
der. Bilen kan behuva underhdllas 
oftare om du anvcnder den under 
krcvande kurfurhdllanden (se 
"Underhdll vid krcvande kurfur-
hdllanden - Europa, (ej Ryssland)" 
pd sid 7-16 eller "Underhdll under 
krcvande kurfurhdllanden - ej 
Europa, (inklusive Ryssland)" pd 
sid 7-23 fur mer information).
Res lctt. Ha inte onudig last i bilen. 
All extra vikt furscmrar brcnsle-
ekonomin.
Ldt inte bilen gd pd tomgdng i 
onudan. Stcng av motorn under 
vcntetider (inte i trafiksituatio-
ner) och starta den igen ncr du cr 
redo att kura igen.
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Ekonomisk kurning

Kur inte sd att motorn anstrcngs 
och uvervarva den inte. Motorn 
anstrcngs ncr du kur sakta pd en 
alltfur hug vcxel. Vcxla ned till en 
lcgre vcxel ncr du kur i ldg fart. 
Uvervarvning sker ncr motorn ndr 
ett varvtal uver sckerhetsgrcn-
sen. Det kan undvikas genom att 
vcxla vid rekommenderade varv-
tal.
Om du har uppna rutor och kur i 
hug hastighet kan brcnsleekono-
min furscmras.
Brcnsleekonomin furscmras av 
sid- och motvind. Scnk brcnsle-
furbrukningen genom att scnka 
farten under sddana omstcndig-
heter.

Att hdlla bilen i god kondition cr vik-
tigt bdde fur ekonomin och sckerhe-
ten.

Ldt dcrfur en professionell verkstad 
serva systemet. Kia rekommende-
rar att du besuker en auktoriserad 
Kia-dterfurscljare/servicepartner.

Varning
Avstcngd motor medan bilen rullar
Stcng aldrig av motorn fur att rulla 
nedfur en backe eller i en annan 
situation ncr bilen cr i rurelse. Styr-
servo och bromsservo fungerar inte 
pd avsett sctt ncr motorn cr 
avstcngd. Du riskerar ocksd att rat-
ten ldser sig om du stcnger av tcnd-
ningen. Bilen kan dd inte styras. 
Vcxla ned och motorbromsa utan 
att stcnga av motorn.
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Scrskilda kurfurhdllanden

Om kurfurhdllandena furscmras pd 
grund av ddliga vcder- eller vcgfur-
hdllanden, bur du vara mer upp-
mcrksam cn vanligt.

Riskfyllda kurfurhdllanden

Fulj fuljande rdd vid riskfyllda kur-
furhdllanden med t ex djupt vatten, 
snu, is, lera, sand o s v:

Kur fursiktigt och tcnk pd att 
bromsstrcckan blir lcngre.
Undvik hcftiga inbromsningar och 
rattrurelser.
I en bil med ABS-bromsar ska du 
aldrig pumpa med bromspedalen.
Starta pd 2:ans vcxel, sd kan det 
vara enklare att komma loss om 
du kurt fast i snu, lera eller sand. 
Accelerera ldngsamt sd att hjulen 
inte slirar.
Anvcnd sand, salt eller ndgot frik-
tionsmaterial fur att fd bcttre 
grepp fur drivhjulen om du kur 
fast pd is, i snu eller lera.

Minska risken fur voltning

Den hcr personbilen cr klassad som 
en SUV (Sports Utility Vehicle). Off-
road-fordon voltar ocksd oftare cn 
andra typer av fordon. SUV:ar har 
hugre markfrigdng och smalare 
spdrvidd och kan dcrfur manuvreras 
i en mcngd olika terrcngtyper.

Scrskilda designegenskaper ger dem 
hugre tyngdpunkt cn vanliga bilar. 

En furdel med att ha hugre markfri-
gdng cr bcttre sikt uver vcgen vilket 
gur det lcttare att furutse problem.

Dessa bilar cr inte konstruerade fur 
att ta kurvor i samma hastighet 
som vanliga personbilar, pd samma 
sctt som ldga sportbilar inte cr kon-
struerade fur offroad-kurning. Det 
cr mycket viktigt att furare och 
passagerare anvcnder sckerhets-
bclten.

I en kollision dcr bilen vclter finns 
sturre risk fur att en person utan 
sckerhetsbclte furolyckas cn om 
personen har sckerhetsbclte pd sig. 
Det finns dtgcrder som en furare 
kan vidta fur att minska risken fur 
voltning.

Om det cr mujligt ska du undvika 
hcftig kurvtagning eller hastiga 
manuvrar, att lasta takrccket med 
tung last eller gura furcndringar pd 
bilen.

Varning
Voltning
Precis som med alla SUV:ar (Sports 
Utility Vehicle) kan inkorrekt hante-
ring av denna bil leda till furlorad 
kontroll, en olycka eller voltning.

Offroad-fordon voltar ocksd 
oftare cn andra typer av fordon.
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Scrskilda kurfurhdllanden

Scrskilda designegenskaper 
(hugre markfrigdng och smalare 
spdrvidd) ger dem hugre tyngd-
punkt cn vanliga bilar.
En SUV cr inte gjord fur att ta 
kurvor i samma hastigheter som 
vanliga bilar.
Undvik hastig kurvtagning och 
andra hcftiga manuvrar.
I en kollision dcr bilen vclter finns 
sturre risk fur att en person utan 
sckerhetsbclte furolyckas cn om 
personen har sckerhetsbclte pd 
sig. Kontrollera att alla i bilen 
anvcnder sckerhetsbclten.

Varning
Bilen cr utrustad med dcck som 
erbjuder scker kurning och styrfur-
mdga. Anvcnd inte dcck och hjul 
med olika storlek och typ, so skiljer 
sig frdn de som ursprungligen 
installerades. Sckerheten och bilens 
uppfurande pdverkas och det kan 
leda till bristfcllig styrfurmdga, volt-
ning och allvarliga personskador. Ncr 
du byter ut dccken ska alla fyra 
dcck vara av samma dimension, typ, 
munstring, mcrke och lastkapacitet.

Gunga  loss bilen

Om du kurt fast och mdste "gunga" 
loss bilen ur snu, sand eller lera ska 
du furst vrida ratten dt huger och 
vcnster fur att rensa omrddet kring 
framhjulen. Vcxla sedan mellan 
backvcxeln R (back) och en fram-
dtvcxel.

Rusa inte motorn och fursuk mini-
mera hjulspinn. Om du fortfarande 
sitter fast efter ndgra fursuk ska du 
ldta bogsera bilen fur att undvika 
uverhettning av motorn och eventu-
ella skador pd vcxellddan.

Varning
Plutslig fordonsrurelse
Fursuk inte gunga fordonet om 
mcnniskor eller furemdl finns i ncr-
heten. Fordonet kan plutsligt rura 
sig framdt eller bakdt ncr det loss-
nar.

Viktigt
Gunga fordonet
"Gungar" du bilen en lcngre stund 
kan motorn uverhettas, vcxellddan 
och/eller dccken skadas.
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Viktigt
Hjulspinn
Hjulen fdr inte spinna loss sd att de 
roterar mer cn vid 56 km/h. Om hju-
len spinner i huga hastigheter ncr 
fordonet cr stillastdende kan det 
uverhetta och skada dccken, och de 
roterande hjulen kan flyga ivcg och 
skada mcnniskor.

Observera
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) 
bur stcngas AV innan fordonet 
gungas.

Mjuk kurvtagning

Undvik att bromsa eller byta vcxel i 
kurvor, scrskilt ncr vcgen cr blut. 
Det cr bcst att fursiktigt accelerera 
genom kurvor. Om du fuljer dessa 
tips slits dccken minimalt.

Murkerkurning

Det cr alltid mer riskfyllt att kura i 
murker cn i dagsljus. Fulj dcrfur ful-
jande rdd:

Scnk farten och hdll lcngre 
avstdnd till andra fordon, efter-
som det kan vara svdrare att se i 
murker, i synnerhet i omrdden 
utan gatljus.
Stcll in backspeglarna fur att 
minska blcndningsrisken.
Hdll strdlkastarna rena och rctt 
riktade. (Pd fordon som inte cr 
utrustade med funktionen fur 
automatisk strdlkastarinstcll-
ning.) Smutsiga eller felaktigt rik-
tade strdlkastare kommer att 
gura det mycket svdrare att se pd 
natten.
Undvik att titta rakt mot strdl-
kastarljuset pd mutande fordon. 
Du kan tillfclligt bli blcndad, och 
det kommer att ta flera sekunder 
fur dina ugon att anpassas efter 
murkret.

OMQ4AH050198

OMQ4H050018
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Kura i regn

Regnvdta vcgar kan gura bilkurning 
riskabelt, scrskilt om du inte cr fur-
beredd pd vcglaget.

Hcr fuljer ndgra saker att ha i 
dtanke ncr du kur i regn:

Kraftigt regn gur det svdrare att 
se och ukar den bromsstrccka 
som krcvs fur att stanna bilen. 
Kur ldngsamt.
Hdll bilens vindrutetorkare i gott 
skick. Byt ut torkarbladen ncr de 
burjar lcmna rcnder eller inte tor-
kar hela vindrutan.
Om du har slitna dcck kan en has-
tig inbromsning pd vdt asfalt leda 
till att du fdr en sladd och orsakar 
en olycka. Se till att dina dcck cr i 
gott skick.
Tcnd strdlkastarna sd att det blir 
lcttare fur andra att se dig.
Om du kur snabbt genom stora 
pular kan bromsarna pdverkas. 
Om du mdste kura genom pular 
ska du kura ldngsamt.

Om du tror att dina bromsar cr 
bluta ska du bromsa lctt ncr du 
kur tills normal bromsverkan cr 
dterstclld.

Vattenplaning

Om vcgen cr mycket blut och du kur 
fur fort kan ditt fordon furlora kon-
takten med vcgytan och kura pd 
sjclva vattenytan. Det bcsta rddet 
cr KURA SAKTA ncr vcgen cr blut.

Risken fur vattenplaning ukar ncr 
dcckmunstret cr slitet. Se"Dcck-
byte" pd sid 7-55.

Kura i uversvcmmade omrdden

Undvik att kura genom uversvcm-
made omrdden om du inte vet 
sckert att vattnet inte ndr hugre cn 
till botten av hjulnavet. Kur ldng-
samt om du mdste kura genom vat-
ten. Tcnk pd att bromsstrcckan 
ukar.

Torka bromsarna efter att du har 
kurt genom vatten. Det gur du 
genom att bromsa fursiktigt flera 
gdnger medan du kur bilen ldngsamt 
framdt.

OMQ4H060016L
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Kura pd motorvcg

Dcck
Justera lufttrycket till det specifice-
rade. Fur ldgt lufttryck kan medfura 
att dccket uverhettas och explode-
rar.
Slitna och/eller skadade dcck ska 
omgdende bytas eftersom de kan 
orsaka en olycka..
Uverskrid aldrig det maximala luft-
tryck som anges pd dccken.

Varning
Under- / uvertryck i dcck
Kontrollera att dccken har rctt tryck 
innan du kur. Dcck med fur hugt eller 
ldgt lufttryck furscmrar styrfurmd-
gan. Du kan furlora kontrollen uver 
bilen eller fd ett dcckhaveri, vilket cr 
en allvarlig olycksrisk. Rctt 
dccktryck anges under "Dcck och 
hjul" pd sid 7-51.

Varning
Dcckmunster
Kontrollera alltid munsterdjupet 
innan du kur bilen. Utslitna dcck kan 
leda till furlorad kontroll. Utslitna 
dcck mdste bytas ut snarast muj-
ligt. Mer information om munster-
djup finns i "Dcck och hjul" pd sid 7-
51.

Brcnsle, kylarvctska och motorolja
Vid huga hastigheter furbrukas mer 
brcnsle cn vid stadskurning. Kom 
ihdg att kontrollera bdde kylarvct-
skan och motoroljan.

Drivrem
En drivrem som cr skadad eller 
ddligt spcnd kan resultera i att 
motorn uverhettas.

OMQ4H050020
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Vinterkurning

Vinterkurning

Besvcrlig vcderlek vintertid kan ge 
problem med bl.a. ukad furslitning.

Fur att minimera problemen med 
vinterkurning bur du beakta ful-
jande:

Ncr det cr snu och is

Om du behuver kura bilen i djup snu 
behuvs furutom vinterdcck eventu-
ellt cven snukedjor.

Vinterdccken vara av samma stor-
lek och typ som sommardccken. Om 
du inte fuljer dessa anvisningar kan 
sckerheten och bilens styrfurmdga 
pdverkas negativt. Utuver detta cr 
fortkurning, rivstarter, hdrda 
inbromsningar och skarpa svcngar 
riskfyllda manuvrar.

Vid inbromsning ska fordonets 
broms anvcndas sd mycket som 
mujligt. Plutsliga inbromsningar pd 
snu- eller istcckta vcgar kan orsaka 
avdkning. Du mdste hdlla avstdnd till 
fordon framfur och bakom din bil. 
Bromsa alltid fursiktigt. Tcnk pd att 
snukedjor ger bcttre drivning, men 
hindrar inte avdkningar.

Snukedjor cr inte tilldtna i alla lcn-
der. Kontrollera lokal lagstiftning 
innan du monterar snukedjor.

Vinterdcck

Ncr du byter till vinterdcck ska du 
kontrollera att du har radialdcck 
med samma dimension och lastbe-
grcnsning som de ursprungliga 
dccken. Du mdste byta till vinter-
dcck pd alla hjul fur att behdlla god 
manuvreringsfurmdga. Observera 
att vcggreppet med vinterdcck i 
torrt vcglag inte behuver vara lika 
gott som med bilens sommardcck. 
Kur fursiktigt cven pd snu- och isfria 
vcgar. Kontrollera med dcckfursclja-
ren vilken rekommenderad maxhas-
tighet som gcller fur dccket.

Montera inte dubbdcck utan att 
furst ha kontrollerat lokala fure-
skrifter fur eventuella anvcndnings-
begrcnsningar.

Varning
Vinterdcckens dimension
Vinterdccken ska vara av samma 
dimension och typ som bilens som-
mardcck. I annat fall kan bdde 
sckerhet och manuvreringsfurmdga 
bli negativt pdverkade.
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Snukedjor

trddtyp

vcvtyp

Eftersom dccksidorna cr tunnare pd 
radialdcck kan dessa dcck skadas av 
vissa typer av snukedjor. Vi rekom-
menderar att du anvcnder vinter-
dcck i stcllet fur snukedjor. Anvcnd 
inte snukedjor pd hjul med alumini-
umfclgar eftersom snukedjorna kan 
skada hjulen. Om du mdste anvcnda 
snukedjor ska du vclja en snukedja 
av vcv- eller trddtyp som cr tunnare 
cn 12 mm.

Skador pd bilen orsakade av olcmp-
liga snukedjor omfattas inte av 
nybilsgarantin.

Montera snukedjor pd drivhjulen 
enligt fuljande.

Fordon med framhjulsdrift kur 
med framhjulet som en drivkclla. 
Dcrfur ska snukedjor monteras 
mot framdccken.
Snukedjor ska endast monteras 
pd framdccken pd bilar med fyr-
hjulsdrift. I det hcr fallet ska du 
minska kurstrcckan fur att fur-
hindra skada i fyrhjulsdriften.
Kur ldngsamt ncr du har monte-
rat snukedjor. Om du hur ett bul-
ler orsakat av att kedjorna 
kommer i kontakt med karossen 
ska du scnka hastigheten tills 
bullret upphur och ta bort ked-
jorna ncr du burjar kura pd plo-
gade vcgar fur att furhindra 
skada.
Fel storlek pd kedjorna eller inte 
rctt monterade kedjor kan de 
skada bilens bromsledningar, upp-
hcngning, kaross eller hjul. Ncr du 
monterar snukedjor ska du fulja 
anvisningarna frdn tillverkaren 
och montera dem sd spcnda som 
mujligt. Kur sakta (ldngsammare 
cn 30 km/tim. (20 mph)) ncr ked-
jor cr monterade.

OMQ4050040

OMQ4050264
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Viktigt
Kontrollera att snukedjorna cr av 
rctt storlek och typ fur dccken. 
Om du anvcnder fel snukedjor kan 
bilens kaross eller hjulupphcng-
ning skadas och det tccks eventu-
ellt inte av nybilsgarantin. Cven 
fcsthakarna pd snukedjorna kan 
skadas i kontakt med delar pd 
bilen och det kan fd kedjorna att 
lossna frdn dccken. Kontrollera 
att snukedjorna hdller SAE-klass 
"S".
Kontrollera regelbundet med 0,5 
till 1 km mellanrum att snuked-
jorna sitter rctt. Spcnn eller mon-
tera om kedjorna om det behuvs.
Kedjor av vcvtyp ska anvcndas fur 
fordon som har 19 tums dcck 
(235/55R19) eller 20 tums dcck 
(255/45R20).

Anvcnd etylenglykolbaserad kylar-
vctska av hug kvalitet

Bilen levereras med etylenglykolba-
serad kylarvctska av hug kvalitet i 
kylsystemet. Anvcnd endast denna 
typ av kylarvctska eftersom det 
bidrar till att furhindra korrosion i 
kylsystemet, smurjer vattenpum-
pen och furhindrar frysning. Var 
noga med att byta ut eller fylla pd 
kylarvctska enligt underhdllssche-
mat i kapitel 8.

Tcnk pd att kylarvctskan mdste ha 
en fryspunkt som klarar vinterkli-
mat.

Kontrollera batteri och kablar

Vintern medfur extra pdfrestningar 
pd batterisystemet. Kontrollera 
batteriet och kablarna visuellt pd 
det sctt som beskrivs i kapitel 8. 
Kontrollera laddningsnivdn pd batte-
riet hos en professionell verkstad. 
Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Byt till "vinteranpassad" olja vid 
behov

I vissa klimat cr det lcmpligt att 
anvcnda en olja med lcgre viskosi-
tet, "vinteranpassad", vid kallt vcder. 
Se "Rekommenderade smurjmedel 
och volymer" pd sid 8-6. Om du inte 
vet vilken oljeklass du ska anvcnda 
kan mer information lcmnas av en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

Kontrollera tcndstift och tcndsys-
tem

Kontrollera tcndstiften enligt 
beskrivningen i "Bilens servicepro-
gram" pd sid 7-11och byt ut dem vid 
behov. Kontrollera cven alla led-
ningar och komponenter sd att det 
inte finns sprickor, slitage eller 
andra skador.
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Furhindra att lds fryser

Spruta en liten mcngd godkcnd lds-
olja eller glycerin i nyckelhdlen fur 
att furhindra att ldsen fryser. 
Spruta godkcnd ldstinare pd ett lds 
som cr tcckt av is fur att fd bort 
isen. Om ldset har frusit inuti kan du 
tina upp det genom att anvcnda en 
uppvcrmd nyckel. Var fursiktig med 
den uppvcrmda nyckeln sd att du 
inte skadar dig.

Anvcnd godkcnd spolarvctska med 
frostskydd fur att furhindra att 
systemet fryser

Tillsctt lcmpligt frostskyddsmedel 
till spolarvctskan enligt anvisning-
arna pd flaskan. Spolarvctska och 
frostskyddsmedel kan inhandlas hos 
ncrmaste Kia-dterfurscljare/servi-
cepartner eller bensinstation. 
Anvcnd inte kylarvctska eller andra 
typer av frostskyddsmedel efter-
som det kan skada lacken.

Ldt inte parkeringsbromsen frysa

Om temperaturen cr under noll kan 
parkeringsbromsen frysa fast. Stor 
risk finns ncr det ansamlats snu 
eller is pd eller intill bakbromsarna 
eller ncr bromsarna cr fuktiga. 
Ansctt bromsen tillfclligt med P-
lcget (Park) ncr det finns risk fur att 
din parkeringsbroms kan frysa fast. 
Spcrra bakhjulen dessfurinnan fur 
att inte fordonet ska kunna rulla. 
Frigur sedan parkeringsbromsen.

Ldt inte is och snu ansamlas pd 
underredet

Under vissa omstcndigheter kan snu 
och is ansamlas i hjulhusen och 
pdverka styrningen. Om du kur i 
stark vinter och det finns en sddan 
risk bur du kontrollera under bilen 
att framhjulen kan rura sig fritt och 
att styrningens komponenter inte 
cr blockerade.

Bcr med dig nudutrustning

Du ha med dig lcmplig utrustning 
beroende pd vcderleksfurhdllanden. 
Exempel pd utrustning cr snukedjor, 
bogserlina, ficklampa, sand, skyffel, 
startkablar, funsterskrapa, hand-
skar, oumma klcder, filtar osv.



Tips fur kurning

2685

Bogsera med slcpvagn

Bogsera med slcpvagn

Om du tcnker anvcnda ditt fordon 
som dragbil ska du furst kontrollera 
de lokala bestcmmelserna.

Pd hemsidan transportstyrelsen.se 
kan du lcsa vad som gcller i Sverige. 
Har du frdgor om t ex montering av 
dragkrok, rekommenderar vi att du 
vcnder dig till en Kia-verkstad.

Varning
Ncr du drar ett slcp
Bilen mdste vara utrustad med god-
kcnd dragkrok med tillhurande kom-
ponenter. Om slcpet t.ex. cr fur 
tungt kanske bromsarna fungerar 
ddligt eller inte alls. Du och dina pas-
sagerare kan bli allvarligt skadade 
och utscttas fur livsfara. Fulj alla 
anvisningar i det hcr avsnittet ncr 
du drar en slcpvagn.

Varning
Viktgrcnser
Dra inte tyngre slcp cn vad som cr 
tilldtet och tcnk pd att belastningen 
pd dragkroken rcknas in i bilens last.

Viktigt
Ingen del av den bakre registre-
ringsnummerpldten eller dess 
belysning fdr skymmas av den 
mekaniska kopplingsenheten. Om 
den bakre registreringsnummer-
skylten och/eller belysning riskerar 
att skymmas av den mekaniska 
kopplingsenheten, fdr mekaniska 
kopplingsenheter som inte enkelt 
kan demonteras utan verktyg, fur-
utom en enkelt anvcnd (dvs. med en 
anstrcngning som inte uverskrider 
20 N6m) frikopplingsnyckel som 
medfuljer kopplingsenheten, inte 
anvcndas.Lcgg mcrke till att den 
mekaniska kopplingsenheten bur 
demonteras ncr den inte anvcnds 
eller flyttas om den bakre registre-
ringsnummerskylten och/eller bakre 
belysning skyms av ndgon del av 
den mekaniska kopplingsenheten.

Observera
Europa

Den tekniskt tilldtna maxvikten 
fdr inte uverstigas med mer cn 15 
% och den tekniskt tilldtna lastade 
maxvikten fur fordonet fdr inte 
uverskridas med mer cn 10 % 
eller 100 kg beroende pd vad som 
cr lcgst. I detta fall fdr du inte 
uverskrida 100 km/h med ett for-
don i kategori M1 eller 80 km/h 
med ett fordon i kategori N1.
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Ncr du drar en slcpvagn fdr den 
extra belastningen frdn slcpets 
kopplingsanordning uverbelasta 
bakhjulen, men med hugst 15 % 
uver rekommenderat vcrde. I ett 
sddant fall bur kurhastigheten 
inte uverstiga 100 km/h och 
dccktrycket bak bur vara minst 
20 kPa (0,2 bar) uver det vcrde 
som rekommenderas fur normalt 
bruk (dvs. utan slcp).

Viktigt
Om du drar ett slcp pd fel sctt kan 
bilen bli skadad och kostsamma 
reparationer som inte tccks av 
garantin kan bli nudvcndiga. Fulj de 
rdd som ges i det hcr avsnittet fur 
att dra slcp pd rctt sctt.

Bilen fdr dra slcp. Fur att fd reda pd 
bilens dragkapacitet, se "Slcpvag-
nens vikt" pd sid 5-275senare i 
detta avsnitt.

Att kura med slcp krcver lite uvning. 
Bil med slcp furcndrar bilens kure-
genskaper och ukar brcnslefurbruk-
ningen. Att dra ett slcp sckert och 
tryggt krcver rctt utrustning och 
utrustningen mdste anvcndas rctt.

I det hcr avsnittet finns mdnga 
bepruvade och viktiga tips och 
sckerhetsregler om att dra slcp. 
Mdnga av dem cr viktiga fur din och 
dina passagerares sckerhet. Lcs 
igenom det hcr avsnittet noga innan 
du drar slcp.

Med slcp efter bilen ukar belast-
ningen pd motor, vcxelldda, hjulupp-
hcngningar och dcck. Motorn mdste 
ofta kuras pd hugre varvtal och med 
sturre belastning. Dcrmed riskerar 
motor och vcxelldda att uverhettas. 
Slcpet orsakar ocksd ukat luftmot-
stdnd vilket medfur ukad belastning 
pd motor och vcxelldda.

Observera
Plats fur dragkroksfcsten
Monteringshdl fur dragkrok finns pd 
bdda sidorna av bilens underrede, 
bakom bakhjulen.

OMQ4050279L
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Dragkrokar

Det cr viktig att ha rctt utrustning 
fur att dra. Sidovindar, stora lastbi-
lar som kur furbi och ddliga vcgar cr 
ndgra anledningar till att ha rctt 
dragkrok. Hcr fuljer ndgra bra reg-
ler:

Behuver du gura hdl i bilsstom-
men ncr du monterar en dragan-
ordning? Om det behuvs ska du 
kunna fursegla hdlen senare ncr 
du tar bort dragkroken.
Om du inte furseglar hdlen kan 
koloxid (CO) frdn avgaserna 
komma in i bilen, och cven smuts 
och vatten.
Stutfdngarna pd bilen cr inte till 
fur att fcsta dragutrustning pd. 
Montera aldrig ndgon form av 
draganordning. Anvcnd enbart 
rammonterade dragkrokar som 
inte fcsts pd stutfdngaren.
Dragkrokstillbehur frdn Kia finns 
att kupa hos auktoriserade Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Sckerhetskedjor

Du bur alltid fcsta en sckerhetskedja 
mellan din bil och slcpvagnen. Dra 
sckerhetskedjan under slcpvagnens 
dragkroksfcste, sd att det kvarstdr i 
rctt hujd och inte faller ned mot 
vcgbanan om det skulle lossna frdn 
dragkroken.

Mer information om sckerhetsked-
jor kan lcmnas av dragkrokstillver-
kare eller slcpvagnstillverkare. Fulj 
tillverkarens rekommendationer fur 
anvcndning av sckerhetskedjor. 
Spcnn den inte sd hdrt att det inte 
gdr att svcnga med slcpet. Ldt ald-
rig en sckerhetskedja slcpa pd mar-
ken.

Slcpvagnsbroms

Om slcpvagnen cr utrustad med ett 
bromssystem ska du kontrollera att 
det uppfyller gcllande fureskrifter, 
cr rctt installerat och fungerar pd 
rctt sctt.

Om din trailer vcger med cn den 
maximala trailervikten, utan att 
bromsarna belastas, dd mdste dess 
egna bromsar vara i ordning. Tcnk 
pd att lcsa och fulja alla anvisningar 
fur slcpvagnsbromsar sd att du kan 
installera, justera och underhdlla 
dem pd rctt sctt.

Gur inga cndringar pd bilens 
bromssystem.
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Varning
Slcpvagnsbroms
Anvcnd inte en slcpvagn med sepa-
rat bromssystem (pdskjutsbroms 
fdr anvcndas) om du inte cr scker 
pd att bromssystemet fungerar pd 
rctt sctt. Detta ska inte utfuras av 
amaturer. Anlita en erfaren, kompe-
tent slcpvagnsverkstad fur sddant 
arbete.

Kura bilen med slcp

Att kura bilen med slcp krcver en 
viss erfarenhet. Bekanta dig med 
slcpvagnen innan du burjar kura 
med den pd uppen vcg. Bekanta dig 
med kcnslan av att bromsa med den 
extra vikt som slcpet innebcr. Tcnk 
pd att bilen som du kur cr en bra bit 
lcngre och inte lika reaktionssnabb 
som den cr utan slcp.

Kontrollera att slcpet cr ordentligt 
pdkopplat och lasten ordentligt sck-
rad, att sckerhetslcnken sitter pd 
rctt sctt och att alla elektriska kon-
takter cr anslutna. Kontrollera cven 
lampor, dcck samt instcllningen av 
backspeglarna. Om slcpet har elek-
triska bromsar ska du starta bilen, 
rulla ldngsamt och sedan trycka pd 
slcpets broms fur hand fur att kont-
rollera att den fungerar. Pd sd vis 
kontrollerar du cven den elektriska 
anslutningen.

Under fcrd ska du regelbundet 
kontrollera att lasten cr sckert fur-
ankrad samt att lampor och slcpets 
broms fortfarande fungerar.

Hdll sckert avstdnd

Hdll dtminstone dubbla avstdndet 
till framfurvarande fordon som vid 
fcrd utan slcpvagn. Du kan pd sd vis 
undvika situationer dcr du behuver 
bromsa kraftigt och gura hcftiga 
undanmanuvrar.

Omkurningar

Det krcvs en lcngre omkurnings-
strccka ncr du drar ett slcp. Pd 
grund av den ukade ekipagelcngden 
mdste du kura en lcngre strccka 
furbi det fordon du har kurt om 
innan du kan dtervcnda till din fil.

Backa

Hdll i rattens nederdel med ena han-
den. Rur handen dt vcnster fur att 
svcnga slcpet dt vcnster. Rur han-
den dt huger fur att svcnga slcpet 
dt huger. Backa alltid ldngsamt och 
ta hjclp av ndgon annan person om 
det cr mujligt.
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Svcnga

Ncr du svcnger med ett slcp ska du 
hdlla ut i kurvorna. Anledningen cr 
att slcpet ska gd fritt frdn vcgrenen, 
trottoarkanter, skyltar, trcd och 
andra objekt. Undvik hastiga eller 
plutsliga manuvrar. Signalera ldngt i 
furvcg.

Kurriktningsvisare ncr du drar ett 
slcp

Ncr du drar ett slcp mdste bilen ha 
en extra kurriktningsvisare och 
extra kablage. De gruna pilarna pd 
instrumenteringen blinkar ncr du 
signalerar svcng eller filbyte. Om 
slcpet cr rctt anslutet informerar 
cven kurriktningsvisarna pd slcpet 
andra trafikanter om att du tcnker 
svcnga, byta fil eller stanna.

Om du drar ett slcp blinkar de gruna 
pilarna pd instrumenteringen cven 
om lamporna pd slcpet skulle vara 
ur funktion. Dcrfur ser kanske inte 
de bakomvarande att du blinkar, 
cven om du tror det. Det cr viktigt 
att regelbundet kontrollera att lam-
porna fungerar. Du mdste cven 
kontrollera lamporna ncr du anslu-
ter eller kopplar loss kablaget.

Anslut inte slcpets ljussystem direkt 
till bilens ljussystem. Anvcnd enbart 
godkcnda kablage fur slcpvagnar.

En professionell verkstad vid instal-
lation av kablaget.

Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Varning
Om du inte anvcnder ett godkcnt 
kablage kan det leda till skador pd 
bilens elsystem eller personskador.

Kura i lutningar

Scnk farten och vcxla ner ncr du ska 
kura nedfur en ldng och/eller brant 
backe. Om du inte vcxlar ner och 
motorbromsar kan bromsarna uver-
hettas och mattas.

I ldnga uppfursbackar, vcxla ner och 
scnk farten till ca 70 km/h, sd att du 
inte riskerar att vcxellddan uverhet-
tas.

Viktigt
Om du drar ett slcp i branta 
backar (mer cn 6 %), kontrollera 
hela tiden kylvctsketemperatu-
ren, sd att motorn inte uverhet-
tas. Om kylarvctsketemperaturen 
ncrmar sig markeringen H (HET) 
(eller 130 /C) , ska du stanna sna-
rast och ldta motorn gd pd tom-
gdng tills den har svalnat. Ncr 
motorn har svalnat kan du fort-
sctta kura.
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Om du kur i uppfursbackar, 
anpassa farten efter backens 
stigning och slcpets vikt sd att 
vcxellddan inte uverhettas.

Parkera i en sluttning

Undvik att parkera i backar om du 
drar slcp. Om bdde bil och slcp kom-
mer i rullning ncr du parkerat i en 
sluttning kan det orsaka en allvarlig 
olycka.

Varning
Parkera i en sluttning
Om slcpet kommer i rullning ncr du 
har parkerat i en sluttning kan det 
orsaka en allvarlig olycka och livs-
fara.

Om du cndd mdste parkera med 
slcp i en backe, gur sd hcr:
1. Hitta en parkeringsplats. Vrid 

framhjulen mot trottoaren (dt 
huger i nedfursbacke och dt vcn-
ster i uppfurslbacke).

2. Sctt an parkeringsbromsen och 
stcng av motorn.

3. Lcgg block vid hjulen pd slcpet, 
bakom i uppfursbacke och fram-
fur i nedfursbacke.

4. Om du inte lyckats trycka fast 
blocken mot slcgvagnshjulen, ldt 
bilen rulla sakta mot blocken.

5. Bromsa igen, dra dt parkerings-
bromsen igen.

6. Stcng av motorn och slcpp 
bromspedalen, men ldt parke-
ringsbromsen vara dtdragen.

Varning
Parkeringsbroms
Lcmna aldrig bilen utan att sctta an 
parkeringsbromsen.
Bilen kan plutsligt burja rulla om du 
lcmnar den med motorn igdng. Du 
eller ndgon annan kan bli allvarligt 
skadad eller utscttas fur livsfara.

Ncr du ska starta i en sluttning
1. Lcgg i bromsarna och tryck ned 

bromspedalen medan du:
Starta motorn.
Lcgger i en vcxel.
Frigur parkeringsbromsen.

2. Slcpp sedan sakta upp bromspe-
dalen.

3. Kur sakta tills hjulblocken gdr fritt.
4. Stanna bilen och plocka upp hjul-

blocken.

Underhdll vid kurning med slcp

Bilen behuver servas oftare om du 
ofta drar slcp. Viktiga delar att 
kontrollera cr bland annat motor-
olja, axelsmurjning och kylarvctska. 
Bromsarnas skick cr ocksd viktigt 
att kontrollera ofta. Hitta det du ska 
dtgcrda genom att suka i det alfa-
betiska registret. Om bilen ska dra 
slcp ska du furst lcsa de fuljande 
avsnitten.
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Glum inte att cven slcpet och drag-
kroken behuver service. Fulj det ser-
viceprogram som fuljde med 
slcpvagnen och kontrollera slcpet 
regelbundet. Genomfur kontroller 
varje gdng du anvcnder slcpet. Det 
cr viktigt att kontrollera dragkro-
kens infcstningar.

Viktigt
Pd grund av den extra belastning 
som slcpet medfur kan bilen 
uverhettas i hug temperatur och i 
uppfursbackar. Om temperatur-
mctaren fur kylvctskan visar att 
motorn riskerar att uverhettas, 
stcng av luftkonditioneringen och 
parkera bilen pd en trafikscker 
plats och ldt motorn svalna.
I bilar som drar slcp ska oljan i den 
automatiska vcxellddan kontroll-
eras ofta.
Om bilen inte cr utrustad med 
luftkonditionering bur du instal-
lera en kondensorflckt fur att fur-
bcttra prestanda ncr du drar slcp.

Om du ska dra ett slcp

Viktiga tips om du ska dra slcp:
Fundera pd att montera en 
svcngningsdcmpare En slcp-
vagnsspecialist kan informera om 
svcngningsdcmpare
Anvcnd inte ditt fordon till bogse-
ring innan det har kurt 2 000 km 
(1 200 miles) fur att tilldta till-
rccklig inkurning av motorn. Om 
du inte fuljer anvisningen kan 
bilen fd allvarliga motor- och/eller 
transmissionsskador.
Om du ska dra slcp, kontakta en 
Kia-verkstad fur montering av 
dragkrok.
Anvcnd en moderat kurhastighet 
(lcgre cn 100 km/h).
I ldnga uppfursbackar ska kurhas-
tigheten inte uverstiga 70 km/h 
eller vcgskyltens maxhastighet 
om den cr lcgre.
Tabellen innehdllet en mcngd olika 
fureskrifter som gcller vikt:
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Europa

Slcpvagnens vikt

A: Kultryck

B: Slcpets maxvikt

Vad cr den hugsta sckra vikten fur 
ett slcp? Den bur aldrig vcga mer cn 
den maximala slcpvagnsvikten med 
slcpvagnsbromsar. Men cven det 
kan vara fur tungt.

Det beror pd hur du avser att 
anvcnda din slcpvagn. T.ex. cr has-
tighet, altitud, vcglutningar, utom-
hustemperatur och hur ofta ditt 
fordon anvcnds till att dra en slcp-
vagn avgurande faktorer. Slcpets 
lcmpliga vikt kan ocksd bero pd den 
specialutrustning din bil har.

Objekt
Bensinmotor Dieselmotor

Smartstream G2.5 Smartstream G3.5 Smartstream D2.2

Maximal drag-
vikt

Med bromssystem 2000 kg 2000 kg 2500 kg

Utan bromssys-
tem

750 kg

Maximal belastning pd dragkroken 100 kg

Rekommenderat avstdnd frdn bak-
hjulets mittpunkt till dragkroken

1 150 mm

OUM076210L
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Slcpvagnens kultryck

A: Axeltryck

B: Totalvikt

Slcpets kultryck cr viktigt dd det 
bidrar till bilens totalvikt (GVW). 
Detta mdtt inkluderar bilens vdtvikt, 
det bagage som transporteras och 
alla dkande i bilen. Ncr du drar ett 
slcp mdste du cven lcgga till kul-
trycket till GVW eftersom bilen 
belastas cven med den vikten.

Kultrycket bur vara maximalt 10 % 
av slcpets lastade totalvikt, inom 
grcnserna fur maximalt tilldtet kul-
tryck.

Ncr du har lastat slcpet ska du mcta 
vikten pd slcp och kultryck separat 
fur att se att vikterna cr rimliga. I 
annat fall cndrar du viktfurdel-
ningen genom att helt enkelt flytta 
lasten pd slcpet.

Varning
Slcpvagn

Lasta aldrig en slcpvagn med mer 
vikt bak cn fram. Den frcmre 
delen bur lastas med omkring 60 
% av den totala slcpvagnslasten; 
den bakre delen bur lastas med 
omkring 40 % av den totala slcp-
vagnslasten.
Uverskrid aldrig slcpvagnens eller 
bogseringsutrustningens viktbe-
grcnsningar. Felaktig belastning 
kan resultera i fordons- eller per-
sonskada. Kontrollera vikter och 
lastning med specialvdg.
Ett fellastat slcp kan leda till att 
du furlorar kontrollen uver bilen.

OUM076211L
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Fordonsvikter

Det hcr avsnittet visar hur du lastar 
bilen fur att hdlla fordonsvikten 
inom tilldtna grcnser. En rctt lastad 
bil maximerar dess effekt. Innan du 
lastar bilen ska du bekanta dig med 
fuljande termer fur att faststclla 
viktbegrcnsningarna. Se fordons-
specifikationerna och typgodkcn-
nandet:

Vikt pd kurklar bil

Det hcr cr bilens vikt inklusive full 
tank och all standardutrustning. 
Passagerare, last eller extra utrust-
ning ingdr inte.

Tjcnstevikt

Bilens vikt frdn fabrik med tillcgg fur 
eventuell eftermonterad utrustning.

Maxlast

Siffran anger tilldten last, utuver 
vikt pd kurklar bil och extrautrust-
ning.

Axeltryck (GAW)

Detta cr totalvikten pd varje axel 
(fram och bak) inklusive fordonets 
vdtvikt och last.

Tilldtet axeltryck (GAWR)

Detta cr den maximalt tilldtna vik-
ten som kan lastas pd en axel (fram 
eller bak). Siffrorna anges pd typ-
godkcnnandet.

Maxlasten pd vardera axeln fdr ald-
rig uverskrida GAWR.

Totalvikt (GVW)

Bilens vdtvikt, plus vikt fur last och 
passagerare.

Tilldten totalvikt (GVWR)

Det hcr cr den maximalt tilldtna vik-
ten fur fullastat fordon (inklusive 
alla tillbehur, utrustning, passage-
rare och bagage). GWR visas pd cer-
tifieringsetiketten som finns pd 
furarens (eller frampassagerarens) 
durrkant.
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Fordonsvikter

Uverbelastning

Varning
Fordonsvikter
Tilldtet axeltryck (GAWR) och tilld-
ten totalvikt (GVWR) fur bilen anges 
pd typgodkcnnandet som sitter pd 
furarens (eller passagerarens) durr. 
Om du uverskrider grcnserna kan 
det leda till en olycka eller skador pd 
bilen. Du kan berckna hur mycket 
din last vcger genom att vcga fure-
mdlen (och personerna) innan du 
placerar dem i bilen. Tcnk pd att inte 
uverbelasta bilen.
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Om ndgot hcnder

Varna andra trafikanter

I en nudsituation under kurning eller 
ncr du parkerar vid vcgkanten 
mdste du varna fordon i ncrheten sd 
att de kan passera pd ett sckert 
sctt. Fur detta bur du anvcnda var-
ningsblinkers.

Varningsblinkers

Varningsblinkern fungerar som en 
varning till andra furare om att vara 
extra fursiktiga ncr de ncrmar sig, 
kur om och passerar ditt fordon.

Anvcnd dem ncr du mdste parkera 
fordonet dcr den kan utgura en tra-
fikfara fur andra trafikanter.

Tryck ner varningsblinkersknappen 
med ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen i valfri posi-
tion. Knappen fur varningsblinkers 
sitter pd mittkonsolen. Alla kurrikt-
ningsvisare blinkar samtidigt.

Varningsblinkers fungerar oavsett 
om motorn gdr eller inte.
Kurriktningsvisarna fungerar inte 
dd varningsblinkerna cr pd.
Var fursiktig om du fdr ditt fordon 
bogserad och anvcnder varnings-
blinkers.

OMQ4060001



Om ndgot hcnder

46

I nudfallssituation under fcrd

I nudfallssituation under fcrd

I nudsituation intrcffar under kur-
ning ska du hdlla dig lugn och fulj 
fuljande steg.

Vid motorstopp under fcrd
1. Kur rakt fram och scnk hastighe-

ten.
2. Kur fursiktigt av vcgen till ett 

sckert stclle.
3. Sld pd varningsblinkers.
4. Fursuk att starta bilen igen. Om 

ditt fordon inte startar, kontakta 
en professionell verkstad eller suk 
assistans av annan utbildad per-
sonal. Kia rekommenderar att du 
kontaktar en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Motorstopp i korsning eller pd 
uverfart

Om motorn stannar i en korsning 
eller pd en jcrnvcgsuvergdng, fur 
vcxeln till N-lcget och skjut sedan 
bilen till en trafikscker plats.

Punktering under kurning
1. Slcpp gaspedalen och ldt farten 

scnkas medan du styr rakt fram.
Bromsa inte omedelbart och fur-
suk inte kura dt sidan eftersom du 
dd kan riskera att furlora 
kontrollen.

2. Bromsa fursiktigt och kur dt sidan 
furst ncr farten cr sd ldg att det 
kcnns sckert att gura det.

3. Parkera pd en trafikscker plats pd 
fast, plan mark.
Stanna aldrig pd mittremsan mel-
lan kurbanorna pd en motorvcg.

4. Ncr fordonet har stoppat, sctt pd 
varningsblinkers, lds parkerings-
bromsen och sctt vcxeln i P-lcge.

5. Uppmana alla passagerare at 
stiga ur bilen. Tcnk pd att alla ska 
lcmna bilen pd den trafiksckra 
sidan.

6. Lcngre fram i det hcr avsnittet 
finns anvisningar om hur du byter 
ett punkterat dcck.
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Om motorn inte startar

Ncr motorn inte startar ska du furst 
kontrollera hur mycket brcnsle du 
har kvar och om batteriet cr urlad-
dat.

Om startmotorn gdr ldngsamt eller 
inte alls
1. Var noga med att stclla vcxeln pd 

N (frilcge) eller P (parkering) och 
dra dt parkeringsbromsen.

2. Kontrollera att batteriets anslut-
ningar cr rena och dtdragna.

3. Tcnd innerbelysningen. Om den 
lyser svagt eller slocknar ncr 
startmotorn gdr cr batteriet 
urladdat.

4. Kontrollera att elanslutningarna 
till startmotorn cr dtdragna.

Fursuk inte starta bilen genom att 
skjuta eller bogsera igdng den. Det 
hcr kan orsaka skador pd ditt for-
don. Se "Startkablar" pd sid 6-6.

Varning
Om motorn inte startar ska du inte 
fursuka starta genom att skjuta 
eller bogsera igdng bilen. Det inne-
bcr kollisionsrisk och risk fur andra 
skador. Dessutom kan ofurbrcnt 
brcnsle komma in i katalysatorn 
skada den samt eventuellt orsaka 
brand.

Om motorn gdr runt, men inte 
startar
1. Kontrollera brcnslenivdn och till-

sctt brcnsle vid behov.
2. Kontrollera alla anslutningar till 

tcndspolar och tcndstift med 
ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen i OFF-lcget. 
Fcst de anslutningar som kan ha 
lossats eller cr lusa.

3. Kontrollera brcnsleledningarna i 
motorrummet.

4. Om motorn cndd inte startar, 
kontakta en professionell verk-
stad eller suk assistans av annan 
utbildad personal. Kia rekommen-
derar att du kontaktar en Kia-
verkstad.
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Nudstart

Nudstart

Ncr bilen inte startar fur att batte-
riet cr urladdat kan du behuva 
starta bilen med startkablar.

Startkablar

Anslut kablarna i nummerordning 
och koppla loss dem i omvcnd ord-
ning.

Att starta med startkablar kan vara 
riskfyllt om det gurs pd fel sctt. Fur 
att undvika att du sjclv, batteriet 
eller bilen skadas ska du noggrant 
fulja dessa anvisningar fur start 
med startkablar. Om du tvekar infur 
dtgcrden bur du ldta en kompetent 
tekniker eller bilbcrgare starta bilen 
med startkablar.

Viktigt
Starta enbart med 12-voltssystem. 
Startmotorn, tcndningssystemet 
och andra delar i ett 12-voltssys-
tem kan skadas allvarligt om du 
anvcnder ett 24-voltssystem 

(antingen tvd seriekopplade 12-
voltsbatterier eller en 24-voltsge-
nerator).

Varning
Batteri
Fursuk aldrig kontrollera elektrolyt-
nivdn i batteriet. Det kan fd batte-
riet att spricka eller explodera.

Varning
Batteri

Eld eller gnistor fdr inte komma i 
ncrheten av batteriet. Batteriet 
genererar vctgas som kan explo-
dera i kontakt med eld eller gnis-
tor.
Om du inte noga fuljer dessa 
anvisningar kan allvarliga person- 
eller materialskador uppstd! 
Uverlcmna dtgcrden till kvalifice-
rad personal om du kcnner dig 
oscker pd tillvcgagdngsscttet. Bil-
batterier innehdller svavelsyra. 
Det cr giftigt och mycket 
frctande. Ncr du startar med 
startkablar bur du anvcnda 
skyddsglasugon. Undvik cven att 
fd syra pd huden, klcderna eller 
bilen.
Fursuk inte att starta bilen med 
startkablar om det urladdade 
batteriet cr fruset eller om elek-
trolytnivdn cr ldg. Dd kan batte-
riet skadas och explodera.

OMQ4060026
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Ldt inte (+)- och (-)-kablarna 
komma i kontakt med varandra. 
Det kan orsaka gnistor.
Batteriet kan spricka eller explo-
dera om du startar ett tomt eller 
fruset batteri med startkablar.

Startkablar
1. Kontrollera att startbatteriet cr 

pd 12 V och att minuspolen cr jor-
dad.
Om startbatteriet sitter i ett 
annat fordon fdr detta fordon 
inte komma i kontakt med din bil.

2. Stcng av all elektrisk utrustning 
som inte behuvs.

3. Anslut startkablarna exakt i den 
ordning som bilden visar.
1)Anslut den ena startkabelns 

cnde till pluspolen pd det urlad-
dade batteriet (1).

2)Anslut den andra cnden till 
pluspoolen pd det andra batte-
riet (2).

3)Ta den andra startkabeln och 
anslut den ena cnden till minus-
polen pd startbatteriet (3) och 
sedan den andra cnden till en 
fast monterad metalldel pd 
avstdnd frdn batteriet (4).
Ldt inte startkablarna komma i 
kontakt med ndgot utom de 
rctta batteripolerna eller jord-
ningspunkten. Luta dig inte uver 
batteriet ncr du gur anslutning-
arna.

4. Om det cr anslutet till det andra 
fordonet ska du starta fordonet 
med startbatteriet och ldta 
motorn gd pd tomgdng vid 2 000 
varv/min under ndgra minuter.

5. Starta fordonet med det urlad-
dade batteriet.

6. Om motorn startar ska du furst 
koppla bort startbatteriets 
minuspol (3) och sedan startbat-
teriets pluspol (2) fuljt av det 
urladdade batteriet (1).

Om orsaken till batteriurladdningen 
inte cr uppenbar ska du ldta en pro-
fessionell verkstad kontrollera bilen. 
Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Observera
Startkablar
Anslut inte ndgon startkabel frdn 
minuspolen pd startbatteriet till 
minuspolen pd det urladdade batte-
riet. Det kan fd det urladdade batte-
riet att bli uverhettat och spricka, 
och batterisyra lccker ut.
Var noga med att ansluta den ena 
cnden av startkabeln till minuspo-
len pd startbatteriet och den andra 
cnden till en metalldel pd behurigt 
avstdnd frdn batteriet.
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Om motorn har uverhettats

Skjuta igdng bilen

Bilar som cr utrustade med auto-
matisk vcxelldda kan inte knuffas 
igdng, de kan endast startas med 
startkablar. Fulj anvisningarna i det 
hcr avsnittet fur "Startkablar" pd sid 
6-6.

Varning
Bogsera fur att starta
Bogsera aldrig bilen i syfte att den 
ska starta.
Ncr motorn startar kan bilen kura 
framdt plutsligt och dcrmed orsaka 
kollision med bilen som bogserar.

Om motorn har uverhettats

Om temperaturmctaren visar uver-
hettning, du upplever scmre motor-
effekt eller hur ett hugt plingande 
eller knackande ljud, cr motorn fur-
modligen fur varm.

Om detta intrcffar ska du:
1. Svcnga av vcgen och stanna pd en 

trafikscker plats.
2. Lcgg vcxeln i lcget P (Park) och 

dra dt parkeringsbromsen.
3. Stcng av luftkonditioneringen.
4. Om du kan se att kylarvctska rin-

ner ut under bilen eller att det 
kommer dnga frdn under motor-
huven ska du stcnga av motorn. 
Uppna inte motorhuven furrcn 
kylarvctskan har slutat rinna eller 
dngan cr borta.

5. Om det inte gdr att se ndgra 
tecken pd kylvctskelcckage eller 
dnga, ldt motorn gd pd tomgdng 
och kontrollera att kylflckten 
fungerar.
1)Om flckten inte fungerar, stcng 

av motorn.
6. Kontrollera att drivremmen fur 

vattenpumpen cr oskadad.
1)Kontrollera att den cr spcnd.
2)Om drivremmen cr OK, suk 

efter lcckage frdn kylaren, 
slangar och under bilen. (Om du 
har anvcnt luftkonditione-
ringen cr det normalt att kallt 
vatten droppar frdn den ncr du 
stannar).
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Varning
Under motorhuven

Ncr motorn cr igdng ska du 
tcnka pd att hdlla hdr, hcnder 
och klcder borta frdn rurliga 
delar som flckt och drivrem-
mar. I annat fall finns risk fur 

personskador.

7. Om vattenpumpens drivrem cr 
trasig eller om kylarvctska lccker 
ut, ska du omedelbart stcnga av 
motorn och kontakta ncrmaste 
professionella bilverkstad. Kia 
rekommenderar att du kontaktar 
en Kia-verkstad.

8. Om du inte hittar orsaken till att 
motorn blivit uverhettad, vcnta 
tills temperaturmctaren visar 
normal temperatur. Om kyl-
vctskenivdn cr ldg, fyll pd ldng-
samt sd att den ndr upp till 
mcrkningen halvvcgs upp.

9. Kur fursiktigt vidare och kontroll-
era noga att motorn inte uverhet-
tas igen. Om motorn ofta 
uverhettas, kontakta en professi-
onell verkstad fur att fd hjclp. Kia 
rekommenderar att du kontaktar 
en Kia-verkstad.

Varning
Kylarlock

Ta inte av kylarlocket ncr 
motorn cr mycket varm. Dd 
kan kylarvctska spruta ut 

och orsaka allvarliga brcnnskador.

Viktigt
En stor furlust av kylvctska indi-
kerar att det finns en lccka i kyl-
systemet och detta bur 
kontrolleras sd snart som mujligt 
av en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscl-
jare/servicepartner.
Om motorn blir uverhettad pd 
grund av fur ldg kylarvctskenivd 
kan du fd sprickor i motorn om du 
hcller i en stor mcngd kall kylar-
vctska. Fyll pd kylvctskan lite i 
taget fur att undvika skador.
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Uvervakningssystem fur dccktryck (TPMS)

Uvervakningssystem fur 
dccktryck (TPMS) (i furekom-
mande fall)

1. Varningslampa fur ldgt dccktryck/
TPMS-felindikator

2. Varningslampa fur ldgt dccktryck 
(visas pd LCD-skcrmen)

Kontrollera dccktrycket
Du kan kontrollera dccktrycket i 
instrumenteringens assis-
tanslcge.
- Se "Anvcndarinstcllningslcge" 

pd sid 4-79.
Dccktrycket visas 1 ~ 2 minuter 
efter att du har burjat kura.

Om dccktrycket inte visas ncr 
bilen stannas, visas meddelandet 
"Drive to display". Kontrollera 
dccktrycket efter kurning.
Du kan byta enhet fur 
dccktrycket i anvcndarinstcllning-
arna (User Settings).
- psi, kpa, bar (Hcnvisa till 

"Anvcndarinstcllningslcge" pd 
sid 4-79).

Alla dcck, inklusive reservdccket (i 
furekommande fall), bur kontroll-
eras minst en gdng per mdnad. 
Kontrollera dccken ncr de cr kalla 
och fyll pd luft till rekommenderat 
dccktryck enligt bilens mcrkpldt 
eller etiketten med dccktryck.

(Om din bil har dcck av en annan 
dimension cn den som anges pd 
bilens eller dcckets etikett med 
uppgifter om dccktryck, bur du ta 
reda pd det rctta trycket fur dessa 
dcck.)

Som en ytterligare sckerhetsfunk-
tion cr din bil utrustad med ett 
dccktrycksuvervakningssystem 
(TPMS) som tcnder en varnings-
lampa ncr ett eller flera av dccken 
har fur lite luft. Ncr dccktrycksvar-
ningen tcnds, bur du dcrfur sd snart 
om mujligt kontrollera dccken och 
fylla pd dem till rctt tryck. Att kura 
med dcck som har alldeles fur ldgt 
dccktryck kan leda till att dccken 
uverhettas och ett eventuellt haveri. 
Fur ldgt dccktryck ukar cven brcns-

OMQ4060003
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lefurbrukningen och dcckens slitage 
och kan pdverka fordonets styr- och 
bromsfurmdga.

Observera att TPMS inte kan 
ersctta lcmpligt dcckunderhdll och 
att det cr furarens ansvar att 
dccktrycket cr korrekt, cven om 
dccktrycket inte cr sd ldgt att 
TPMS-systemets varningslampa 
lyser.

Bilen cr utrustad med en TPMS-
felindikator som visar ncr systemet 
inte fungerar pd avsett sctt. Felindi-
katorn fur TPMS cr kombinerad med 
varningslampan fur ldgt dccktryck. 
Ncr systemet detekterar ett fel 
blinkar varningslampan i ungefcr 1 
minut innan den sedan lyser med 
fast sken. Den hcr sekvensen uppre-
pas varje gdng som du startar bilen 
tills felet har dtgcrdats. Om TPMS-
felindikatorn fortsctter att lysa 
efter att ha blinkat i ungefcr 1 
minut kan det hcnda att systemet 
inte kan detektera eller signalera fur 
ldgt dccktryck som avsett.

Fel i TPMS kan uppstd av flera olika 
anledningar, inklusive montering av 
reservdcck, nya dcck eller fclgar 
som furhindrar att TPMS fungerar 
pd avsett sctt. Kontrollera alltid 
TPMS-felindikatorn efter att du har 
bytt ett eller flera dcck eller hjul pd 
ditt fordon, sd att reservdccket eller 
alternativa dcck eller hjul tilldter att 

TPMS fortsctter att fungera kor-
rekt.

Observera
Om ndgot av nedanstdende sker ska 
systemet kontrolleras av en profes-
sionell verkstad. Kia rekommenderar 
att du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.
1. Varningslampan fur ldgt 

dccktryck / TPMS-indikatorn 
lyser inte i 3 sekunder ncr tcnd-
ningsldset stclls pd ON-lcget eller 
motorn cr igdng.

2. TPMS-indikatorn fortsctter att 
lysa efter att ha blinkat i ungefcr 
1 minut.

3. Varningslampan fur ldgt 
dccktryck med dcckvisning fort-
sctter att lysa.
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Uvervakningssystem fur dccktryck (TPMS)

Varningslampa fur ldgt lufttryck i 
dccken 

Varningslampa ldgt dccktryck, i 
dcck

Ncr varningslampan fur ldgt 
dccktryck tcnds och ett varnings-
meddelande visas pd LCD-skcrmen 
har ett eller flera dcck fel dccktryck. 
Indikatorn fur ldgt dccktryck visar 
vilket dcck som har ett mcrkbart fur 
ldgt dccktryck genom att lampan 
fur motsvarande position tcnds.

Ncr ndgon av lamporna tcnds ska du 
omedelbart scnka hastigheten. 
Undvik hcftig kurvtagning och fur-
vcnta dig cven ukade broms-
strcckor. Stanna och kontrollera 
dccken snarast mujligt. Pumpa upp 
dccket till rctt tryck enligt bilens 
mcrkpldt eller dccktryckstabellen 
som sitter pd mittstolpen vid furar-
sidan. Om du inte kan nd en bensin-
station eller om dccket fortsctter 
att tappa luft ska du byta till reser-
vhjulet.

Ncr du har kurt bilen i ca 10 minuter 
i en hastighet uver 25 km/h efter 
att du har bytt ut dccket med ldgt 
tryck till reservhjulet intrcffar ndgot 
av fuljande:

TPMS-felindikatorn blinkar under 
ca 1 minut och fortsctter sedan 
att lysa med permanent sken 
eftersom det inte finns ndgon 
TPMS-sensor i reservhjulet. (Det 
utbytta hjulet med sensor finns 
inte i bilen.)
TPMS-indikatorn lyser konstant 
ncr du kur eftersom det inte finns 
ndgon TPMS-sensor i reservhju-
let. (Det utbytta hjulet med sen-
sor finns i bilen)

Viktigt
Under vintern eller vid ldga utom-
hustemperaturer kan TPMS-lam-
pan tcndas om dccket har fyllts 
till rekommenderat dccktryck i 
varmt vcder. Det betyder inte att 
det cr fel pd TPMS-systemet 
eftersom scnkt temperatur cven 
innebcr scnkt dccktryck.
Ncr du kur ditt fordon frdn ett 
varmt omrdde till ett kallt omrdde 
eller vice versa, eller om omgiv-
ningstemperaturen cndras, uppdt 
eller neddt, ska du kontrollera 
dccktrycket och justera 
dccktrycket till det rekommende-
rade.

OMQ4040126SW
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Ncr dccken ska fyllas pd med luft, 
kanske inte villkoren fur att 
stcnga av varningslampan fur ldgt 
dccktryck uppfylls. Det cr fur att 
en dccktrycksregulator har en 
felmarginal i prestandan. Var-
ningslampan fur ldgt dccktryck 
kan stcngas av om dccktrycket cr 
uver det rekommenderade 
dccktrycket.

Varning
Skada pd grund av ldgt tryck
Ett pdtagligt ldgt dccktryck gur bilen 
instabil och kan bidra till att du fur-
lorar kontrollen uver bilen. Broms-
strcckorna blir ocksd lcngre.
Dccket kan cven uverhettas och 
haverera om du fortsctter att kura 
utan att dccket pumpas.

Felindikator fur uvervakningssyste-
met fur dccktryck (TPMS) 

Varningslampan fur TPMS lyser 
efter att den blinkar i ungefcr en 
minut om det cr ndgot problem med 
dccktrycksystemet.

I det hcr fallet behuver systemet 
kontrolleras av en professionell 
verkstad att avgura felet. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

Observera
Om det cr fel pd TPMS visas inte 
varningen om ldgt dccktryck cven 
om ett dcck pd bilen behuver pum-
pas.

Viktigt
Varningslampan fur TPMS kan 
blinka i ungefcr 1 minut och sedan 
fortsctta att lysa om bilen kurs 
runt hugspcnningskablar eller 
radioscndare, t.ex. vid polisstatio-
ner, regeringsbyggnader, radio-
stationer, militcra anlcggningar, 
flygplatser eller scndarmaster 
m.m. Detta kan pdverka den nor-
mala funktionen fur TPMS-syste-
met.
Varningslampan fur TPMS kan 
blinka i ungefcr 1 minut och sedan 
fortsctta att lysa om du anvcnder 
snukedjor eller ndgon elektronisk 
utrustning som t.ex. en bcrbar 
dator, mobilladdare, fjcrrstartare 
eller navigator osv. i bilen.
Detta kan pdverka den normala 
funktionen fur TPMS-systemet.
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Uvervakningssystem fur dccktryck (TPMS)

Byta hjul med TPMS

Om du har fdtt punktering tcnds 
varningslamporna fur dccktrycksys-
temet. I det hcr fallet behuver sys-
temet kontrolleras av en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en aukto-
riserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Viktigt
Det cr lcmpligt att anvcnda ett av 
Kia godkcnt tctningsmedel.
Tctningsmedel pd dccktrycksen-
sorn och fclgen mdste tas bort ncr 
du byter ut dccket mot ett nytt.

Varje hjul har en dccktrycksensor i 
dccket bakom ventilen. Du mdste 
anvcnda TPMS-specifika dcck. 
Serva dccken pd en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Ncr du har kurt bilen i ca 10 minuter 
i hastigheter uver 25 km/h efter att 
du har bytt till reservhjul intrcffar 
ndgot av fuljande:

TPMS-felindikatorn blinkar under 
ca 1 minut och fortsctter sedan 
att lysa med permanent sken 
eftersom det inte finns ndgon 
TPMS-sensor i reservhjulet. (Det 
utbytta hjulet med sensor finns 
inte i bilen.)

TPMS-indikatorn lyser konstant 
ncr du kur eftersom det inte finns 
ndgon TPMS-sensor i reservhju-
let. (Det utbytta hjulet med sen-
sor finns i bilen)

Det cr inte alltid mujligt att se pd ett 
dcck om det saknas luft. Anvcnd all-
tid en tryckmctare av god kvalitet 
fur att mcta dccktrycket. Observera 
att ett dcck som cr varmt (efter 
kurning) har en hugre temperatur 
cn ett dcck som cr kallt (ncr det inte 
har kurts mer cn 3 timmar och en 
kortare strccka cn 1,6 km under 
dessa 3 timmar).

Ldt dccket svalna innan du mcter 
dccktrycket. Kontrollera att dccket 
cr kallt innan du pumpar det till 
rekommenderat tryck.

Dccken cr kalla ncr bilen har varit 
parkerad i 3 timmar och kurts kor-
tare strccka cn 1,6 km under dessa 
3 timmar.

Viktigt
Det cr lcmpligt att anvcnda ett av 
Kia godkcnt tctningsmedel om bilen 
har TPMS. Det flytande tctnings-
medlet kan skada dccktrycksenso-
rerna.
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Varning
TPMS

TPMS-systemet kan inte varna 
fur allvarliga och plutsliga 
dcckskador orsakade av yttre 
faktorer som t.ex. spikar och 
vassa stenar.
Om du mcrker att bilen blir tungs-
tyrd ska du omedelbart scnka 
farten och bromsa in fursiktigt. 
Stanna pd en trafikscker plats vid 
sidan av vcgen.

Varning
Skydda TPMS
Om du modifierar, cndrar eller 
stcnger av komponenter i TPMS kan 
systemets furmdga att furvarna 
furaren om ldga dccktryck eller fel 
pd TPMS furscmras. Om du modi-
fierar, cndrar eller stcnger av kom-
ponenter i TPMS kan garantin 
furverkas i denna del.

Varning
EUROPA

Modifiera inte bilen dd det kan 
pdverka TPMS-funktionen.
Fclgar pd allmcnna marknaden 
har inte TPMS-sensor. Anvcnd 
reservdelar ifrdn en professionell 
verkstad, fur din egen sckerhet. 
Kia rekommenderar att du besu-
ker en auktoriserad Kia-dterfur-
scljare/servicepartner.
Om du anvcnder fclgar frdn tredje 
part ska en TPMS-sensor god-
kcnd av en godkcnd Kia-dterfur-
scljare anvcndas.
Om bilen inte cr utrustad med 
TPMS-sensor eller om TPMS inte 
fungerar kan bilbesiktningen 
underkcnna bilen.
Alla bilar sdlda pd EUROPEISKA 
marknaden under nedanstdende 
period cr utrustade med TPMS.
- Ny bilmodell: 1 nov 2012 ~
Aktuell fordonsmodell: 1 nov 2014 
~ (baserat pd bilens registrering)
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Om du fdr punktering (med 
reservhjul) (i furekommande 
fall)

Domkraft och verktyg

Domkraften och hjulmutternyckeln 
furvaras i bagageutrymmet.

Lyft upp golvet i bagageutrymmet 
fur att nd denna utrustning.
1. Domkraft
2.Mutternyckel

Anvcnda domkraften

Domkraften som medfuljer bilen cr 
endast avsedd fur hjulbyte i en nud-
situation.

Lcgg alltid tillbaka domkraften pd 
avsedd plats dcr den furvaras sta-
digt utan att skramla .

Fulj anvisningarna fur domkraften 
fur att furhindra risken fur person-
skador.

Varning
Var fursiktig eftersom den bilens 
lcgsta hujd scnks ncr du har ett ori-
ginaldccket under bilen ncr du bytt 
ut det mot reservhjulet.
Var scrskilt noga med att kura 
under 30 km/h ncr du kur uver 
farthinder och i uppfursbacke/ner-
fursbacke och ojcmn vcg.

Varning
Hjulbyte

Tcnk pd att aldrig reparera bilen 
pd vcgbanan pd allmcnna vcgar 
eller motorvcgar.
Flytta alltid bilen till en trafikscker 
plats innan du byter hjul. Placera 
domkraften pd fast, plant under-
lag. Om du inte kan hitta en lcmp-
lig plats intill vcgen ska du ringa 
efter bcrgning.
Var noga med att placera dom-
kraften rctt pd avsedd plats 
framtill eller baktill pd bilen. 
Anvcnd aldrig stutfdngarna eller 
andra delar av bilen som stud fur 
domkraften.
Bilen kan glida av domkraften och 
orsaka allvarliga personskador.
Kryp inte in under bilen ncr den cr 
upplyft med en domkraft.
Starta inte motorn medan bilen cr 
upplyft med domkraften.
Ldt inte ndgon sitta i bilen medan 
den cr upplyft med domkraften.

OMQ4040485L
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Se till att barn vistas pd scker 
plats, pd avstdnd frdn vcgen och 
den upplyfta bilen.

Montera bort och furvara reserv-
hjulet

Reservhjulet finns under bilen, rakt 
under bagageutrymmet.

Montera bort reservhjulet:
1. Uppna bagageluckan.
2. Hitta kdpan uver reservhjulets 

skruv och ta bort den.
Vid behov kan du cven ta bort 
verktygssatsen efter att du har 
tagit bort klcmman.

3. Sctt samman hylsan och hyl-
snyckeln.

4. Anvcnd hylsnyckeln fur att lossa 
skruven tillrcckligt fur att scnka 
ner reservhjulet.
Vrid skaftet moturs till reservhju-
let ndr marken.

5. Ncr reservhjulet stdr pd marken 
fortsctter du att vrida hylsnyck-
eln moturs och drar ut reservhju-
let. Vrid inte hylsnyckeln fur ldngt 
dd det finns risk fur att skada 
reservhjulsupphcngningen.

6. Ta bort hdllaren (1) frdn reserv-
hjulets mitt.

OMQ4060039L

OMQ4060040L

OMQ4060041L

OMQ4060042L
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Furvara reservhjulet:
1. Lcgg hjulet pd marken med venti-

len uppdt.
2. Placera hjulet under bilen och 

montera hdllaren (1) i hjulets mitt.
3. Vrid hylsnyckeln medurs tills det 

klickar.

Varning
Kontrollera att reservhjulets hdllare 
sitter mitt pd reservhjulet fur att 
undvika att hjulet skramlar.
I annat fall kan reservhjulet lossna 
frdn hdllaren och furorsaka en 
olycka.

Hjulbyte

1. Parkera pd plan mark och sctt an 
parkeringsbromsen.

2. Vcxla till P (Parkering), lcgg i par-
keringsbromsen och stcng av 
motorn.

3. Sctt pd varningsblinkers.

4. Ta ut hylsnyckel, domkraft och 
reservdcck ur fordonet.

5. Blockera bdda fram- och bak-
dccket pd domkraftens motsatta 
sida.

Varning
Hjulbyte

Sctt an parkeringsbromsen sd att 
bilen inte kan rulla och lcgg alltid 
block vid tvd hjul diagonalt frdn 
domkraften.
Vi rekommenderar att du anvcn-
der hjulblock och ser till att ingen 
befinner sig i bilen ncr den lyfts.

OMQ4060043L

OMQ4060033L

OMQ4060034L
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6. Lossa hjulmuttrarna ett varv 
moturs, men ta inte bort ndgon 
mutter innan du har lyft upp hju-
let frdn marken.

7. Placera domkraften vid det dom-
kraftsuttag framtill (1) eller baktill 
(2) som cr ncrmast hjulet som du 
byter. Sctt domkraften pd rctt 
sctt under ramen. Lyftpunkterna 
cr markerade med tvd flcnsar och 
en punkt.

Varning
Domkraftens placering
Anvcnd endast domkraften som hur 
till bilen och placera den bara under 
en markerad lyftpunkt. Dd riskerar 
du inte att bilen skadas.

8. Sctt i hylsnyckeln i domkraften 
och vrid medurs sd att hjulet pre-
cis gdr fritt frdn marken. Ungefcr 
3 cm cr ett tillrcckligt avstdnd. 
Innan du lossar hjulmuttrarna, 
kontrollera att bilen stdr stadigt 
och att den inte kan glida av dom-
kraften.

9. Lossa hjulmuttrarna helt. Lyft av 
hjulet och lcgg det pd marken sd 
att det inte kan rulla ivcg. Ta upp 
reservdccket, rikta in hdlen mot 
bultarna och skjut sedan fast 
reservdccket pd navet.
Fur att underlctta hanteringen 
kan dccket lutas ndgot och det 
uversta hdlet riktas in mot den 
uversta bulten. Passa in hjulet 
uver alla bultarna och tryck in det 
mot hjulnavet.

OMQ4060036L

OMQ4060035L

OMQ4PH060014L
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Varning
Arbetshandskar kan vara bra att 
anvcnda fur att skydda hcnderna. 
Hantera dcrfur dcck fursiktigt. 
Innan du sctter pd dccket ska du 
kontrollera att det inte finns ndgot 
pd navet eller dccket (t.ex. lera, 
tjcra, grus osv.) som kan hindra 
dccket frdn att ligga an ordentligt 
mot navet.
I sd fall tar du bort detta. Cr det inte 
god kontakt mellan dcckets och 
navets monteringsytor kan hjul-
muttrarna lossna och cven dccket. 
Om ett dcck lossnar furlorar du 
kontrollen uver bilen. Detta kan 
innebcra allvarliga personskador 
eller dudsfall.

10.Hdll fast dccket pd bultarna, sctt 
tillbaka hjulmuttrarna och dra dt 
dem manuellt. Passa in hjulet uver 
alla bultarna och tryck in det mot 
hjulnavet och skruva fast mutt-
rarna fur hand.

11.Scnk ner bilen genom att vrida 
domkraftveven moturs.

Dra dt muttrarna med hjulmut-
ternyckeln i den ordning som 
visas pd bilden. Se till att hjulmut-
ternyckeln inte kan slinta ncr du 
drar dt muttrarna. Stcll dig inte 
pd hylsnyckelns handtag och 
anvcnd inte ndgon furlcngare pd 
handtaget. Dra dt alla muttrarna i 
rctt ordning. Dubbelkolla att alla 
muttrar blivit dtdragna. Efter 
hjulbytet kan du behuva kontroll-
era dtdragningsmomentet pd en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en auk-
toriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Dtdragningsmoment fur hjulmutt-
rar:

Stdl- och aluminiumfclg:

11~13 kgf6m

Ta bort ventilhatten och kontrollera 
dccktrycket om du har en 
dccktryckmctare. Cr trycket under 
det rekommenderade, kur ldngsamt 
till ncrmaste bensinstation eller 
verkstad och fyll pd luft. Slcpp ut 
luft om trycket cr fur hugt. Sctt all-
tid tillbaka ventilhatten ncr du har 
kontrollerat/justerat lufttrycket. 
Luft kan lccka ut ur dccket om hat-
ten saknas. En borttappad ventil-
hatt mdste genast erscttas.

Sckra det punkterade dccket pd 
dess plats och lcgg tillbaka dom-
kraften och verktygen pd rctt plats 
ncr du har bytt dcck.

OMQ4060038L
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Viktigt
Fordonets hjulbultar och hjulmuttrar 
har metriska gcngar. Om du av 
ndgon anledning byter muttrar, se 
till att den nya muttrarna har 
samma gcnga. Om du monterar 
muttrar med fel gcnga kommer hju-
let inte att sitta fast ordentligt och 
bultarna skadas sd att de mdste 
bytas.
Alla hjulmuttrar har inte mm-gcnga. 
Kontrollera gcngorna extra noga om 
du ska anvcnda hjulmuttrar som 
inte cr original. Rddfrdga en profes-
sionell verkstad om du cr tveksam. 
Kia rekommenderar att du rddfrd-
gar en auktoriserad Kia-dterfurscl-
jare/verkstad.

Varning
Hjulbultar
Om hjulbultarna cr skadade kan det 
medfura att ett hjul lossnar. Ett hjul 
som lossnar kan orsaka en allvarlig 
olycka.

Fur att domkraften med tillhurande 
verktyg inte ska ligga och skramla i 
bilen, se till att de placeras pd sin 
plats i bagageutrymmet.

Varning
Otillrcckligt dccktryck i reservhjulet
Kontrollera lufttrycket sd snart som 
mujligt efter att du har monterat 
reservhjulet. Justera till angivet 
dccktryck om det behuvs. Se "Dcck 
och hjul" pd sid 7-51.

Viktigt: anvcnd nudreservhjulet sd 
hcr (i furekommande fall)

Bilen har ett nudreservhjul. Nudre-
servhjulet tar upp mindre plats cn 
ett vanligt hjul. Dccket cr mindre cn 
ett vanligt dcck och cr enbart gjort 
fur att anvcndas temporcrt.

Viktigt
Du bur kura fursiktigt ncr du 
anvcnder nudreservhjulet. Nudre-
servhjulet bur erscttas av ett 
vanligt hjul snarast mujligt.
Du bur inte kura bilen med flera 
samtidigt monterade nudreserv-
hjul.
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Varning
Nudreservhjulet cr endast till fur 
nudfallssituationer. Kur inte uver 80 
km/h med det hcr nudreservhjulet. 
Originaldccket bur repareras eller 
bytas snarast mujligt fur att und-
vika att nudreservhjulet havererar 
vilket kan innebcra livsfara eller risk 
fur allvarliga personskador.

Nudreservhjulet bur pumpas till 420 
kPa (60 psi).

Viktigt
Kontrollera lufttrycket ncr du har 
monterat reservdccket. Justera till 
angivet lufttryck om det behuvs.

Ncr du anvcnder nudreservhjulet 
ska fuljande anvisningar fuljas:

Du fdr inte under ndgra 
omstcndigheter uverskrida 80 
km/h; hugre hastigheter kan 
skada dccket.
Tcnk pd att kura ldngsamt fur att 
undvika risker. Mdnga risksitua-
tioner pd en vcgbana, t.ex. gropar 
och grus, kan ge allvarliga skador 
pd nudreservhjulet.
Kontinuerlig anvcndning av det 
hcr dccket kan leda till att dccket 
havererar med risk fur furlorad 
kontroll uver bilen och personska-
dor.

Uverskrid inte bilens maximala 
lastfurmdga eller den lastkapaci-
tet som visas pd nudreservhjulets 
sida.
Undvik att kura uver hinder. 
Nudreservhjulet har mindre dia-
meter cn ett vanligt dcck och 
minskar markfrigdngen med 
ungefcr 2,5 cm vilket kan leda till 
skador pd bilen.
Tvctta inte bilen pd en automatisk 
biltvctt med nudreservhjulet pd.
Anvcnd inte snukedjor pd nudre-
servhjulet. Dccket cr mindre var-
fur snukedjor inte kan fcstas 
ordentligt. Bilen kan skadas och 
snukedjan lossna.
Nudreservhjulet bur inte monte-
ras pd framaxeln om bilen mdste 
kuras i snu och is.
Anvcnd inte nudreservhjulet till 
ndgot annat fordon dd det har 
tillverkats specifikt fur den hcr 
bilen.
Livslcngden fur nudreservhjulets 
dcckmunster cr kortare cn fur 
vanliga dcck. Inspektera ditt 
nudreservhjul ofta och byt ut ett 
slitet nudreservhjul med ett av 
samma storlek och design som 
monteras pd samma fclg.



23

6

6

Om ndgot hcnder Om du fdr punktering (med reservhjul)

Dccket pd nudreservhjulet bur 
inte anvcndas pd andra fclgar och 
vanliga dcck, vinterdcck eller nav-
kapslar bur inte anvcndas pd 
nudreservhjulets fclg. I annat fall 
kan skador uppstd pd dessa delar 
eller andra komponenter pd bilen.
Kur aldrig med flera nudreservhjul 
samtidigt pd bilen.
Dra inte ett slcp ncr du har 
nudreservhjulet monterat.
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Etikett pd domkraften

Typ A

Typ B

Typ C

* Dekalen pd domkraften kan skilja sig frdn den pd bilden. Mer information 
finns pd etiketten pd domkraften.

1.Modellnamn
2. Tilldten maxbelastning
3. Dra dt parkeringsbromsen innan du anvcnder domkraften.
4. Stcng av motorn innan du anvcnder domkraften.
5. Kryp inte in under bilen ncr den cr upplyft med en domkraft.
6. Lyftpunkter under ramen
7. Ncr du lyfter bilen mdste domkraftens basplatta vara rakt under lyft-

punkten.
8. Flytta vcxelspaken till P (Park) lcget pd fordonen.
9. Placera domkraften pd fast, plant underlag.
10.Domkraftens tillverkare

OSK3068044NR

OSK3068043NR

OSK3068045NR
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11.Tillverkningsdatum
12.Furetag och adress

EU-deklaration om uppfyllande av villkor fur domkraft

OMQ4060044L
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Om du fdr punktering (med 
dcckreparationssats) (i fure-
kommande fall)

Lcs noggrant anvisningarna i den 
hcr handboken innan du kur. Det cr 
viktigt fur sckerheten.

1. Kompressor
2. Tctningsflaska

Att laga en punktering med en dcck-
reparationssats cr en tillfcllig 
dtgcrd, och vi rekommenderar att 
du kontaktar en auktoriserad Kia-
verkstad fur att fd dccket inspekte-
rat.

Viktigt
En tctningsmassa per dcck
Anvcnd inte en dcckreparationssats 
till tvd eller fler punkterade dcck. 
Det medfuljande tctningsmedlet cr 
endast avsett fur ett punkterat 
dcck.

Varning
En skada pd en dccksida gdr inte att 
reparera med dcckreparationssat-
sen. Dccket kan haverera och du 
utsctter dig fur en olycksrisk.

Varning
Se till att dccket blir reparerat sd 
snart som mujligt. Ett dcck som har 
lagats med en dcckreparationssats 
kan ncr som helst furlora dccktryck.

Inledning

Med dcckreparationssatsen kan du 
fortsctta kura cven efter en punk-
tering.

Systemet som bestdr av kompres-
sor och tctningsmedel lagar effek-
tivt och bekvcmt de flesta 
punkteringar orsakade av spikar 
eller liknande furemdl och pumpar 
upp det igen.

Ncr du har sett till att dccket cr 
ordentligt tctat kan du kura fursik-
tigt (en strecka upp till 200 km) vid 
en hugsta hastighet av 80 km/h till 
en serviceverkstad eller dcckhand-
lare dcr du kan laga dccket perma-
nent eller byta ut det.

Det kan hcnda att vissa dcck, i syn-
nerhet vid sturre punkteringar eller 
skador pd dccksidan, inte kan lagas 
ordentligt.

OMQ4060017
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Furlust av lufttryck i dccket kan 
negativt pdverka dess prestanda.

Dcrfur bur du undvika tvcra svcngar 
och andra manuvrer, speciellt om 
bilen cr tungt lastad eller drar ett 
slcp.

Punkteringshjclpen cr inte avsedd 
eller konstruerad som en perma-
nent dccklagningsmetod och ska 
bara anvcndas till ett dcck. Instruk-
tionerna visar dig steg fur steg hur 
du enkelt och sckert kan tcta punk-
teringen temporcrt.

Lcs stycket "Scker anvcndning av 
dcckreparationssatsen" pd sid 6-32.

Varning
Anvcnd inte dcckreparationssatsen 
om ett dcck cr allvarligt skadad av 
att ha kurts ncr det varit punkterat 
eller med otillrcckligt lufttryck.
Enbart punkterade omrdden pd 
dcckets slitbana kan furseglas med 
TMK.
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Delar i dcckreparationssatsen

1. Hastighetsbegrcnsningsetikett
2. Behdllare med tctningsmedel och 

etikett med hastighetsbegrcns-
ning

3. Pdfyllningsslang frdn tctnings-
medlets behdllare till dccket

4. Anslutningar och kabel fur direkt 
anslutning pd batteri

5. Hdllare fur tctningsmedelsflaska
6. Kompressor
7. Strumbrytare
8. Tryckmctare fur att visa 

dccktrycket

9. Ventil fur att tumma ut luft ur 
dccket

* Anslutningar, kabel och anslut-
ningsslang furvaras i kompressorn.

* Fulj anvisningarna i rctt ordning dd 
det annars finns risk fur att tct-
ningsmedlet trycks ut under hugt 
tryck.

OMQ4060028
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Varning
Fur gammalt tctningsmedel
Anvcnd inte tctningsmedlet efter 
sista furbrukningsdatum (datumet 
anges pd behdllaren). Det kan uka 
risken att dccket gdr sunder.

Varning
Tctningsmedel

Hdll utom rcckhdll fur barn.
Undvik kontakt med ugonen.
Svclj inte.

Anvcnda dcckreparationssatsen

Viktigt
Ta loss hastighetsbegrcnsningseti-
ketten frdn flaskan med tctnings-
medel och sctt den pd en vcl synlig 
plats i bilen, till exempel pd ratten, 
fur att pdminna furaren om att inte 
kura fur fort.

1. Skaka furpackningen med tct-
ningsmedel.

2. Avlcgsna locket frdn tctningsflas-
kan och skruva fast anslutnings-
slangen pd behdllaren med 
tctningsmedel.

3. Se till att ventilen pd kompressorn 
cr ldst.

OMQ4060006

OMQ4060029

OMQ4060030
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4. Skruva av ventilhatten frdn venti-
len pd det trasiga dccket och 
anslut pdfyllningsslangen frdn 
flaskan med tctningsmedel till 
ventilen.

Viktigt
Fur in slangen fur tctningsmedlet 
ordentligt i ventilen. Annars kan tct-
ningsmedel fluda bakdt och mujligen 
ocksd tcppa till slangen.

5. Kontrollera att kompressorn cr 
avstcngd pd lcget 0.

6. Anslut kabeln och elanslutning-
arna mellan kompressorn och 
bilens eluttag.

7. Vrid knappen ENGINE START/
STOP eller tcndningsldset till lcget 
ON (pd).

8. Starta kompressorn och ldt den 
kura i 5~7 minuter fur att fylla pd 
tctningsmedlet till erforderligt 
tryck. (se "Dcck och hjul" pd sid 7-
51). Trycket i dccket efter pdfyll-
ning cr inte viktigt dd det kontroll-
eras och rcttas till senare. Pumpa 
inte dccket fur mycket och hdll dig 
pd avstdnd medan du pumpar. Om 
bdde dcck och hjul cr skadade cr 
det sckrast att inte anvcnda 
dcckreparationssatsen.

Varning
Kur inte fordonet om dccktrycket cr 
under 26 psi (180 kPa). Dccket kan 
orsaka en olycka.

9. Stcng av kompressorn.
10.Ta loss tctningsslangarna frdn 

behdllaren med tctningsmedel 
och dcckventilen. Efter anvcnd-
ning, ldt tctningsflaskan och kom-
pressorn sitta ihop.

OMQ4H060015

OMQ4H060007

OMQ4040076L
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Lcgg tillbaka TMK pd furvaringsplat-
sen i bilen.

Varning
Koloxid
Lcmna inte din bil under ndgon 
lcngre tid ncr du kur i ett utrymme 
med ddlig ventilation. Det finns risk 
fur kolmonoxidfurgiftning och kvcv-
ning.

Furdela tctningsmedlet

Kur omedelbart 7~10 km (4~6 
brittiska mil/timma eller ungefcr 
10 min) fur att furdela tctnings-
medlet jcmnt i dccket.

Viktigt
Kur inte fortare cn 80 km/h. Kur om 
mujligt inte ldngsammare cn 20 km/
h.

Om du under kurning upplever ovan-
liga vibrationer, sturningar eller 
oljud, bur du minska hastigheten och 
kura fursiktigt, tills du sckert kan 
stanna vid sidan av vcgen. Ring efter 
assistans eller bcrgning.
Ncr du anvcnder dcckreparations-
satsen kan tctningsmedel skvctta 
pd hjulet. Ta dcrfur bort dccket med 
furseglingen och fd fordonet 
inspekterat pd en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Kontrollera dccktrycket
1. Ncr du har kurt ungefcr 7 - 10 km 

(ca 10 minuter) ska du stanna pd 
en scker plats.

2. Anslut luftslangen till dcckventi-
len.

3. Anslut kabeln och elanslutning-
arna mellan kompressorn och 
bilens eluttag.

4. Justera dccktrycket till rekom-
menderat vcrde.

OMQ4060011
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Om du fdr punktering (med dcckreparationssats)

Stcll tcndningsldset pd ON och gur 
fuljande.

Fur att uka lufttrycket: Sld pd 
kompressorn. Fur att kontroll-
era instcllningarna fur det 
aktuella trycket kan du stcnga 
av kompressorn helt kort.
Minska dccktrycket: Vrid venti-
len pd kompressorn.

Varning
Ldt inte kompressorn gd i mer cn 10 
minuter dd den kan uverhettas och 
skadas.

Viktigt
Om dccktrycket inte cr stabilt kur 
du bilen en andra gdng. Mer infor-
mation finns i "Furdela tctnings-
medlet" pd sid 6-31. Upprepa steg 1 
till 4.
Det kan vara olcmpligt att anvcnda 
dcckreparationssatsen fur skador 
som cr sturre cn 4 mm.
Vi rekommenderar att du kontaktar 
en professionell verkstad om dccket 
inte kan anvcndas med dcckrepara-
tionssatsen.

Varning
Dccktrycket mdste vara minst 180 
kPa (26 psi). Om det inte cr det ska 
du inte kura. Ring efter assistans 
eller bcrgning.

Observera
Ncr du sctter pd det reparerade 
eller nya dccket och hjulet pd bilen 
ska du dra dt hjulmuttern till 11 ~ 13 
kgf 6 m (79 ~ 94 lbf 6 ft).

Scker anvcndning av dcckrepara-
tionssatsen

Parkera vid vcgkanten pd en tra-
fikscker plats. Sctt varningstri-
angeln vcl synligt fur att upplysa 
andra trafikanter om din situa-
tion.
Dra dt parkeringsbromsen, oav-
sett om du har parkerat i en 
sluttning eller inte, fur att garan-
tera att bilen inte burjar rulla.
Anvcnd enbart dcckreparations-
satsen till att laga/pumpa dccken 
pd personbilar. Anvcnd den inte pd 
motorcyklar, cyklar eller fur andra 
sorters dcck.
Ta inte bort det eventuella fure-
mdl, t.ex. en spik eller skruv, som 
har gjort hdl i dccket.
Innan du anvcnder satsen ska du 
lcsa varningstexten pd flaskan 
med tctningsmedel!
Om bilen stdr utomhus ska du ldta 
motorn vara igdng. I annat fall kan 
kompressorn ladda ur batteriet.
Lcmna aldrig satsen utan uver-
vakning ncr den anvcnds.
Ldt inte kompressorn gd i mer cn 
10 minuter dt gdngen dd den kan 
uverhettas.
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Anvcnd inte dcckreparationssat-
sen om utomhustemperaturen 
understiger -30 /C.
Om bdde dcck och hjul cr skadade 
cr det sckrast att inte anvcnda 
dcckreparationssatsen.

Tekniska specifikationer
Systemspcnning: DC 12 V
Arbetspcnning: DC 12 V
Mcrkstrum: max. 15 A
Passar fur anvcndning i tempera-
turintervallet: -30 till 70 /C
Max arbetstryck: 7 bar (101 psi)
Mdtt
- Kompressor: 150 x 130 x 60 

mm
- Tctningsflaska: 115,3 x 87,3 w 

mm
- Kompressorvikt: 620 g
- Volym tctningsmedel: 400 ml

* Tctningsmedel och reservdelar 
finns till furscljning hos bil- eller 
dcckhandlare. Tomma tctnings-
medelsbehdllare fdr kastas i hus-
hdllsavfall. Rester med 
tctningsmedel ska lcmnas till bil- 
eller dcckhandlare eller deponeras 
i enlighet med gcllande fureskrif-
ter.

Bogsering

Bcrgning

[1] : dolly-vagnar

Om du hamnar i en nudsituation och 
bilen behuver bcrgas, ring assis-
tansservice eller en bcrgare Bilen 
mdste tas om hand av en professio-
nell bcrgare, sd att den inte skadas. 
Det cr lcmpligt att anvcnda hjulvagn 
(1) eller biltransport.

Bilar med fyrhjulsdrift mdste bog-
seras utan att hjulen cr i kontakt 
med marken. Anvcnd en hjullyft, 
hjulvagn eller biltransport.

Viktigt
Bilar med fyrhjulsdrift fdr aldrig 
bogseras med hjulen i kontakt med 
marken. Det kan orsaka allvarliga 
skador pd vcxellddan eller AWD-
systemet.

OMQ4H060008
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Bogsering

Framhjulsdrivna fordon kan bogse-
ras med bakhjulen i marken (utan 
hjulvagn) och med lyfta framhjul.

Anvcnd en hjulvagn om framhjulen 
eller stutdcmparna cr skadade eller 
om bilen bogseras med framhjulen i 
marken.

Bilen fdr inte bcrgas med framhjulen 
pd marken.

Viktigt
Om bilen bcrgas med framhjulen 
pd marken kan transmissionen 
skadas.
Bogsera inte med bogserlina. 
Anvcnd en hjullyft eller bil-
transport.

Ncr du bogserar bilen i en nudsitua-
tion utan hjulvagn:
1. Stcll in tcndningsldset eller ENG-

INE START/STOP (motor start/
stopp)-knappen pd lcget ACC.

2. Vcxla till N (frilcge).
3. Frigur parkeringsbromsen.

Viktigt
Vcxelspaken mdste stcllas i lcget N 
(frilcge) fur att vcxellddan inte ska 
ta skada.

Lustagbar bogserkrok (i furekom-
mande fall)

Fram

Bakre

1. Uppna bakluckan och ta ut bog-
serkroken frdn verktygslddan.

2. Ta bort tccklocket genom att 
trycka pd den nedre fram- eller 
nedre bakdelen av locket pd stut-
fdngaren.

OMQ4H060011

OMQ4H060010

OMQ4060022
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3.Montera bogserkroken genom att 
vrida den medurs tills den sitter 
fast ordentligt.

4. Lossa bogseruglan och lcgg till-
baka den i bagageutrymmet samt 
sctt tillbaka kdpan i stutfdngaren.

Nudbogsering

Fram

Bakre

Om det cr nudvcndigt med bogse-
ring, rekommenderar vi att du ldter 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare 
eller en professionell bilbcrgare gura 
det.

Bilen kan nudbogseras med lina, 
som du fcster i bogseruglan fram 
eller bak. Var extremt fursiktigt ncr 
du bogserar bilen. Det mdste finnas 
en furare i den bogserade bilen som 
styr och bromsar.

Nudbogsering ska bara ske en kort 
strccka och bara pd bra vcg samt i 
ldg fart. Det fdr inte vara ndgra 
skador pd hjul, dcck, styrningen eller 
hjulupphcngningarna.

Om bilen kurt fast fdr den inte 
dras upp med en lina fcst i en 
bogserugla.
Undvik att bogsera ett fordon 
som cr tyngre cn dragbilen.
Furarna i de bdda fordonen mdste 
kunna kommunicera med varan-
dra.

Viktigt
Fcst bogserlinan i bogseruglan.
Om bogserlinan fcsts vid ndgon 
annan del cn bogserkroken kan 
karossen skadas.
Anvcnd endast en riktig bogser-
lina. Fcst linan ordentligt i bog-
seruglan.
Se till att linan cr strcckt ncr bog-
seringen burjar och fursuk sedan 
hdlla den strcckt under bogse-
ringen. Furaren i den bogserade 
bilen ska hdlla foten ncra eller lctt 
pd bromspedalen.

OMQ4060024
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Bogsering

Fure bogseringen, kontrollera att 
bogseruglan cr oskadad och 
ordentligt fastdragen.
Fcst bogserlinan ordentligt i kro-
ken.
Bogsera inte sd att bogserkroken 
utsctts fur ryck. Hdll jcmn fart.
Dra inte frdn sidan eller vertikalt. 
Det kan skada bogserkroken. Dra 
alltid sd rakt som mujligt.

Varning
Var extremt fursiktigt ncr du bog-
serar bilen.

Undvik hcftiga starter och ryckig 
kurning som ger extra belastning 
pd bogserkroken eller bogserlinan. 
Bogserkroken och bogserlinan kan 
brista och leda till allvarliga per-
son- eller materialskador.
Avbryt bogseringen om bilen som 
bogseras inte rullar lctt. Om bilen 
behuver bcrgas, anlita en auktori-
serad Kia-dterfurscljare.
Bogsera alltid sd rakt som mujligt.
Se till att ingen befinner sig ncra 
bilarna i samband med bogse-
ringen.

Anvcnd en bogserlina som cr kor-
tare cn 5 m. Sctt fast ett vitt eller 
rutt tygstycke (ungefcr 30 cm 
brett) mitt pd linan fur att den ska 
synas bcttre.
Linan ska vara ordentligt fcst, sd 
att den inte lossnar vid bogse-
ringen.
Endast furare fdr befinna sig i det 
bogserade fordonet, fur att 
bromsa och styra.

OMQ4060018

OMQ4060019
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Fursiktighetsdtgcrder vid nudbog-
sering

Vrid tcndningsldset eller ENGINE 
START/STOP (motor start/
stopp)-knappen pd lcget ACC sd 
att ratten inte cr ldst.
Vcxla till N (frilcge).
Parkeringsbromsen ska vara 
frigjord.
Fordonet ska bogseras med en 
hastighet pd 25 km/h eller lcgre 
och inte en lcngre strccka cn 20 
km.
Du mdste trampa hdrt pd brom-
sen eftersom bromsservon inte 
fungerar ncr motorn inte cr 
igdng.
Bilen cr ocksd mer tungstyrd ncr 
styrservon inte fungerar.
Om bogsering sker i ett ldngt 
nedfurslut kan bromsarna uver-
hettas och mattas. Stanna i sd fall 
ofta och ldt bromsarna svalna.

Viktigt
Automatisk vcxelldda/vcxelldda 
med dubbelkoppling

Om bilen ska bogseras med alla 
fyra hjulen i marken kan den 
endast bogseras framdt. Se till att 
vcxellddan cr i neutrallcget (N) 
Tcndningen mdste vara i ACC-
lcget, sd att ratten inte ldser sig. 
Furaren i bilen som bogseras 
mdste vara alert och vara beredd 
att bromsa.

Fur att undvika allvarliga skador 
pd en bil med automatisk vcx-
elldda/vcxelldda med dubbelkopp-
ling ska bilen bogseras i max 15 
km/h och inte lcngre strccka cn 
1,5 km.
Kontrollera innan bilen bogseras 
om det finns oljeflcckar under 
bilen som kan tyda pd lcckage 
frdn den automatiska vcxellddan/
vcxellddan med dubbelkoppling. 
Om det lccker olja frdn vcxellddan 
mdste bilen transporteras pd en 
flakbcrgare.



Om ndgot hcnder

386

Nudutrustning

Nudutrustning (i furekom-
mande fall)

Det finns viss nudutrustning i bilen 
om du behuver ta hand om nudsitu-
ationer.

Brandslcckare (i furekommande 
fall)

Gur pd fuljande sctt om det cr en 
liten brand och du vet hur en brand-
slcckare anvcnds.
1. Dra ut sckerhetssprinten uverst 

pd brandslcckaren (furhindrar att 
handtaget trycks in oavsiktligt).

2. Rikta munstycket mot ldgornas 
bas.

3. Std ca 2,5 m frdn elden och klcm 
ihop handtaget fur att lusa ut 
brandslcckaren. Om du slcpper 
handtaget, slutar brandslcckaren 
att spruta.

4. Svep med munstycket fram och 
tillbaka vid ldgornas bas. Var upp-
mcrksam ncr elden har slcckts 
eftersom den dter kan flamma 
upp.

Fursta hjclpen (i furekommande 
fall)

Det finns vissa praktiska saker, t.ex. 
sax, bandage och tejp, i fursta hjcl-
pen-paketet fur att kunna ge fursta 
hjclpen till en skadad person.

Varningstriangel (i furekommande 
fall)

Sctt ut varningstriangeln pd vcgen 
fur att varna mutande fordon vid 
nudfall, som till exempel dd bilen 
parkeras vid vcgkanten pd grund av 
ndgot problem.

Dccktryckmctare (i furekommande 
fall)

Dccken furlorar en liten mcngd luft 
vid normal anvcndning och du kan 
frdn gdng till annan behuva fylla pd 
luft utan att det behuver betyda att 
dccket lccker. Kontrollera alltid 
dccktrycket ncr dccken cr kalla 
eftersom dccktrycket ukar med 
ukande temperatur.

Gur sd hcr fur att kontrollera 
dccktrycket:
1. Lossa ventilhatten som sitter pd 

fclgen.
2. Tryck mctaren mot dcckventilen. 

En del luft kommer att lccka ut 
precis i burjan och om du inte 
trycker in mctaren ordentligt 
fortsctter lcckaget.

3.Mctaren aktiveras vid en bestcmd 
tryckning utan lcckageluft.

4. Lcs av dccktrycket pd mctaren 
och avgur om trycket cr fur hugt 
eller ldgt.

5. Justera till rekommenderat 
dccktryck. Se "Dcck och hjul" pd 
sid 7-51.

6. Sctt tillbaka ventilhatten.
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Europaomspcnnande eCall-sys-
tem (i furekommande fall)

1. Vcgolycka
2. Trddlust nctverk
3. Nudcentralen (SOS-larm)
4. Rcdda

Bilen cr utrustad med en enhet*1 
som cr ansluten till det Europa-
omspcnnande eCall fur uppringning 
av nudsamtal. Det Europa-omspcn-
nande eCall-systemet cr en auto-
matisk nudsamtalstjcnst som 
anvcnds i hcndelse av en trafiko-
lycka eller annan*2 olycka pd euro-
peiska vcgar. (Endast i lcnder som 
anvcnder det hcr systemet.)

Systemet mujliggur en kontakt med 
personal pd larmcentralen, vid 
olyckor i Europa. (endast i lcnder 
med regler fur det hcr systemet)

Villkoren fur Europaomspcnnande 
eCall-systemet anges i cgarmanua-
len likvcl som "Garanti- och service 
boken" som uverfur information till 

larmcentralen, inklusive information 
om fordonets plats, fordonstyp, VIN 
(fordonets chassinummer).

Ncr informationen som cr lagrad i 
det Europaomspcnnande eCall-sys-
temet kommer in till larmcentralen, 
hjclper det furaren och passage-
rarna med att rcddningsaktionen, 
informationen kommer sedan rade-
ras efter att rcddningsaktionen har 
genomfurts.

*1. Utrustningen som har installe-
rats i bilen fur kontakt med det 
Europa-omspcnnande eCall-syste-
met omncmns i instruktionsboken 
som eCall-enheten.

*2. Med annan olycka  avses 
olyckor pd europeiska vcgar (endast 
i lcnder som anvcnder det hcr sys-
temet) som resulterat i skadade 
personer och/eller behov av assis-
tans. Vid registrering av en olycka, 
mdste man stoppa ett fordon, tryck 
pd knappen SOS (knappens placering 
anges pd bilden i kapitlet "Europa-
omspcnnande eCall (I FUREKOM-
MANDE FALL)") i cgarmanualen. Ncr 
ett samtal kopplas upp samlar sys-
temet information om bilen (ifrdn 
vilken samtalet kommer) och bilen 
skickar dcrefter information till 
SOS-larmcentralen om anledningen 
till nudsamtalet.

OSP2069020L
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Beskrivning av fordonets Ecall-sys-
tem

Uversikt uver det 112-baserade 
eCall-systemet i bilen, dess drift och 
funktioner: se det hcr avsnittet. Den 
112-baserade eCall-systemtjcns-
ten cr en allmcnnyttig tjcnst som 
ligger i allmcnhetens intresse och cr 
tillgcnglig gratis.

Den 112-baserade eCall-system-
tjcnsten aktiveras som standard. 
Den aktiveras automatiskt med 
hjclp av sensorer i bilen, vid en all-
varlig olycka.

Det startar ocksd automatiskt ncr 
fordonet cr utrustat med ett TPS-
system som inte funverar vid en all-
varlig olycka.

Den 112-baserade eCall-system-
tjcnsten kan ocksd triggas manuellt 
om det behuvs. Instruktioner fur 
manuell aktivering av systemet: se 
det hcr stycket.

Vid ett allvarligt systemfel som 
skulle avaktivera det 112-baserade 
eCall-systemtjcnsten kommer ful-
jande varning att lcmnas till fordo-
nets passagerare: Se det hcr 
stycket.

Information om hur information 
behandlas

Behandling av personuppgifter 
genom det 112-baserade eCall-sys-
temet i fordonet ska fulja de fast-
stcllda reglerna fur 
personuppgiftsskydd i Europaparla-
mentets och rddets direktiv 95/46/
EG (1) och direktiv 2002/58/EG (2) 
och ska i synnerhet bygga pd nud-
vcndigheten att skydda enskilda 
personers vitala intressen i enlighet 
med artikel 7.d i direktiv 95/46/EG 
(3).

Behandling av sddan information cr 
strikt begrcnsat till avsikten att 
hantera nudsamtalet i eCall till det 
enskilda 112-numret.

Sorters information och dess mot-
tagare

Det 112-baserade eCall-tjcnstesys-
temet kan endast samla in och 
behandla fuljande information:

Chassinummer
Fordonstyp (passagerarfordon 
eller lcttlastbil)
Fordonets brcnsletank (bensin/
diesel/CNG/LPG/el/vcte)

ODL3069037SW
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Fordonets senaste resvcg och 
fordonets fcrdriktning
Loggfilen fur automatisk aktive-
ring av systemet och dess tids-
stcmpel
Mujlig ytterligare information (om 
utrustad med): Gcller ej

Mottagare fur data som behandlats 
av det 112-baserade eCall-tjcnst-
systemet cr viktiga svarscentraler 
fur den allmcnna sckerheten och 
utses av varje allmcnnyttiga myn-
dighet i det land dcr de cr placerade, 
fur att furst ta emot och hantera 
eCall (e-samtal) till det enskilda 
nudnumret 112. Ytterligare infor-
mation (om utrustad med): Gcller ej
1. Europaparlamentets och rddets 

direktiv 95/46/EG av den 24 okto-
ber 1995 om skydd fur enskilda 
personer med avseende pd 
behandling av personuppgifter 
och om det fria fludet av sddana 
uppgifter (OJ L 281, 23.11.1995, 
s. 31).

2. Europaparlamentets och rddets 
direktiv 2002/58/EG av den 12 juli 
2002 om behandling av person-
uppgifter och integritetsskydd 
inom sektorn fur elektronisk kom-
munikation (direktiv om integri-
tet och elektronisk 
kommunikation) (OJ L 201, 
31.7.2002, s. 37).

3. Europaparlamentets och rddets 
direktiv 95/46/EG upphcvs genom 
furordning (EU) 2016/679 av den 
27 april 2016 om skydd fur 
fysiska personer med avseende 
pd behandling av personuppgifter 
och om det fria fludet av sddana 
uppgifter (allmcnna dataskydds-
furordningen) (OJ L 119, 4.5.2016, 
s. 1). Furordningen gcller ifrdn 25 
maj 2018.

Dtgcrd vid databehandling

Det 112-baserade eCall-tjcnstsys-
temet cr utformat sd att det scker-
stcller att informationen som finns i 
systemminnet inte finns tillgcngligt 
utanfur systemet, innan ett eCall 
(eSamtal) har pdburjats. Ytterligare 
anmcrkningar (i furekommande 
fall): Gcller inte

Det 112-baserade eCall-tjcnssyste-
met cr utformat sd att det fursck-
rar att det inte cr spdrbart och inte 
utsctts fur ndgon konstant spdrning 
under dess normala driftstatus. 
Ytterligare anmcrkningar (i fure-
kommande fall): Gcller inte

Det 112-baserade eCall-tjcnstsys-
temet cr utformat pd ett sddant 
sctt att det sckerstcller att infor-
mationen i det systemets interna 
minne tas bort automatiskt och 
regelbundet.
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Fordonets platsdata skrivs kon-
stant uver i det interna systemmin-
net fur att alltid hdlla som mest, tre 
av de senast uppdaterade platserna 
fur fordonet, sd systemet fungerar 
normalt.

Loggen fur aktiv information i det 
112-baserade eCall-tjcnstsyste-
met sparas inte lcngre cn nudvcn-
digt fur att hantera eCall-
nudsamtalet och inte lcngre cn 13 
timmar efter att eCall-samtalet 
startades. Ytterligare anmcrk-
ningar (i furekommande fall): Gcller 
inte

Modaliteter fur att anvcnda data-
objektsrcttigheter

Dataobjekts (fordonets cgare) har 
rctten till dtkomst till data och kan 
som cgare begcra korrigering, rade-
ring eller blockering av information 
som angdr honom eller henne, om 
det inte infaller under Direktivet 95/
46/EC. Tredjepart som informatio-
nen visats fur mdste underrcttas 
om sddan korrigering, radering eller 
blockering ncr den utfurs, i enlighet 
med direktivet, sd vida det inte 
anses omujligt eller anses vara en 
oproportionerlig insats.

Informationsobjektet har rctten att 
klaga till den utsedda dataskydds-
myndigheten om hon eller han 
anser att hans eller hennes rcttig-
heter har krcnkts genom behand-
lingen av hans eller hennes privata 
information.

Kontakttjcnsten som ansvarar fur 
att hantera dtkomstbegcran (i fure-
kommande fall): Gcller inte

Europaomspcnnande eCall-system

Delar av det Europaomspcnnande 
eCall-systemet cr installerat i pas-
sagerarutrymmet:
1.Mikrofon
2. SOS-knapp
3. LED

SOS-knappen: furaren/passagera-
ren utfur nudsamtalet till larmcen-
tralens personal genom att trycka 
pd knappen.

OMQ4070074L



43

6

6

Om ndgot hcnder Europaomspcnnande eCall-system

LED: Den ruda och gruna LED-lam-
pan tcnds i 3 sekunder ncr tcnd-
ningen cr i lcget PD. Efter det 
kommer stcnga av vid normaldrift 
av systemet.

Om det finns problem i systemet 
lyser lampan fortfarande rutt.

Automatisk olycksrapportering
1. Systemdrift vid trafikolycka

2. Anslutning med nudcentralen 
(SOS-larm)

3. Nudsamtal

Den Europa-omspcnnande eCall-
enheten gur automatiskt ett nuds-
amtal till Larmcentalen(SOS-larm) 
fur rcddningstjcnsten ncr en olycka 
har skett.

Fur ordentliga larmcentraltjcnster 
och stud, scnder det europa-
omspcnnande systemet automa-
tiskt information om olyckan till 
larmtjcnsten ncr trafikolyckan upp-
tcckts.

Nudsamtalet kan inte lcggas pd 
genom att trycka pd NUD-knappen 
och det europa-omspcnnande sys-
temet hdlls anslutet med persona-
len pd larmcentralen tills dess 
rcddningstjcnsten som ringts in 
kopplar bort nudsamtalet.

Vid mildare olyckor kanske det 
Europaomspcnnande eCall-syste-
met inte aktiveras och utfur ndgot 
nudsamtal. Men, ett nudsamtal kan 
guras manuellt genom att trycka pd 
SOS-knappen.

Viktigt
Driften av systemet cr mujlig vid 
avsaknad av mobiluverfuring och 
GPS- och Galileo-signaler.

Manuell olycksrapportering

OSP2069021L

OSP2069022L

OSP2069023L

1

OSP2069021L



Om ndgot hcnder

446

Europaomspcnnande eCall-system

Furaren eller passagerare kan 
manuellt utfura ett nudsamtal till 
SOS-larm (SOS112) genom att 
trycka pd SOS-knappen fur att ringa 
rcddningstjcnsten.

Ett samtal till larmcentralen genom 
det Europaomspcnnande eCall-sys-
temet kan avbrytas genom att 
trycka pd SOS-knappen igen, men 
endast innan samtalet kopplas 
fram.

Efter aktivering av nudsamtalet i 
manuellt lcge (fur ordentligt stud 
ifrdn larmtjcnst), scnder Europaom-
spcnnande eCall-systemet automa-
tiskt vcgolyckans data/eller data om 
andra olyckor, till personalen pd 
SOS-larm (under nudsamtalet) 
genom att trycka pd SOS-knappen.

Om furaren eller passageraren av 
misstag trycker pd SOS-knappen 
kan det avbrytas genom att trycka 
pd knappen igen i 3 sekunder. Det 
gdr inte att avbryta efter det.

Vid en olycka i trafiken, eller annan 
olycka, sd krcver aktivering av det 
manuella lcget:
1. Stanna en bil i enlighet med tra-

fikregler, fur att sckerstclla din 
och andra vcgtrafikanters scker-
het;

2. Tryck pd SOS-knappen, ncr du 
trycker pd SOS-knappen registre-
ras fordonets trddlusa samtal och 
minsta data lcmnas ut om bilen 
och dess plats lokaliseras i enlig-
het med den tekniska enheten.
Efter uppkoppling med personalen 
pd det Europaomspcnnande 
eCall-systemet cr syftet att 
hjclpa till att identifiera olycksor-
sak (villkoren).

3. Efter att olycksorsak har identi-
fierats i samtalet kan larmcentra-
lens personal skicka vidare data 
till SOS-larm som sedan slutfur 
nudsamtalet.

Om nudsamtalet inte utfurs i enlig-
het med furfarandet som anges 
ovan kommer det att klassificeras 
som felaktigt.

Varning
Extra strumtillfursel fur Europaom-
spcnnande eCall-systemet frdn 
batteri

Systembatteriet fur det Europa-
omspcnnande eCall-systemet ger 
strum under 1 timma, om huvud-
strumkcllan till bilen furloras pd 
grund av kollision i nudsituationen.

2

3
OSP2069022L

OSP2069023L
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Om ndgot hcnder Europaomspcnnande eCall-system

Systembatteriet fur det Europa-
omspcnnande eCall-systemet ska 
bytas ut var 3:e dr. 

LED-belysning i rutt (systemfel)
Om LED-belysningen lyser rutt vid 
normala kurfurhdllanden kan det 
bero pd felfunktion av systemenhe-
ten fur det Europaomspcnnande 
eCall-systemet. Vcnligen kontrollera 
omgdende det Europaomspcn-
nande eCall-systemet hos en god-
kcnd Kia-handlare. Annars kan vi 
inte garantera korrekt drift av sys-
temenheten det Europaomspcn-
nande eCall-systemet, som finns 
installerad i din bil. Bilcgaren har dd 
ansvar fur konsekvenserna som cr 
direkt resultat av att inte fulja vill-
koren som omncmns ovan.
Godtycklig borttagning eller modi-
fiering
Det Europaomspcnnande eCall-sys-
temet ringer larmtjcnsten fur assis-
tans. Dcrfur kan alla godtyckliga 
borttagningar, eller furcndringar i 
det Europaomspcnnande eCall-sys-
temets instcllningar pdverka din 
kursckerhet. Och det kan till och 
med gura ett felaktigt nudsamtal till 
larmcentralen (SOS-larm). Dcrfur 
ber vi dig vcnligen att inte utfura 
ndgra cndringar sjclv, eller be tred-
jepart utfura cndringar i instcllning-
arna i det Europaomspcnnande 
eCall-systemet utrustning som 
installerats i din bil.
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Underhdll Motorrum

Underhdll

Motorrum

Smartstream G2.5 (bensin)

Smartstream G3.5 (Bensin)

* Den faktiska formen eller motorutrymmet i bilen kan skilja sig frdn bilden.
1. Kylarvctskebehdllare
2. Bromsvctskebehdllare
3. Luftrenare
4. Pdfyllningshdl fur motorolja
5.Mctsticka fur motoroljenivd
6. Spolarvctskebehdllare
7. Sckringshdllare

8. Negativ batteripol
9. Positiv batteripol

OMQ4070082L

OMQ4070115BR
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Motorrum

Smartstream D2.2 (diesel)

* Den faktiska formen eller motorutrymmet i bilen kan skilja sig frdn bilden.
1. Kylarvctskebehdllare
2. Bromsvctskebehdllare
3. Luftrenare
4. Pdfyllningshdl fur motorolja
5.Mctsticka fur motoroljenivd
6. Spolarvctskebehdllare
7. Sckringshdllare
8. Negativ batteripol
9. Positiv batteripol

OMQ4070002
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Underhdll Underhdllsservice

Underhdllsservice

Du bur vara ytterst fursiktig sd att 
du inte skadar dig eller bilen vid 
underhdll eller inspektioner.

Felaktigt eller otillrcckligt underhdll 
kan leda till kurproblem och fel pd 
bilen och cven olycksrisken ukar.

Cgarens ansvar

Observera
Utfurande och notering av under-
hdll cr cgarens ansvar.

Serva bilen pd en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Du bur behdlla de dokument som 
bekrcftar att bilen har blivit servad i 
enlighet med de serviceintervall som 
visas pd fuljande sidor.

Den hcr informationen behuvs fur 
att visa uverensstcmmelse med de 
krav pd service och underhdll som 
anges i garantivillkoren.

Ncrmare information om garantivill-
kor finns i din garanti- och service-
bok.

Reparationer och justeringar som 
krcvs pd grund av ddligt underhdll 
eller utebliven service tccks inte av 
bilens garanti.

Cgarens underhdllsdtgcrder

Undermdlig eller ofullstcndig ser-
vice kan leda till problem. I det hcr 
avsnittet finns enbart anvisningar 
fur enklare underhdll.

Observera
Undermdligt cgarunderhdll under 
garantiperioden kan pdverka garan-
tin. Mer information finns i den 
separata garanti- och serviceboken 
som medfuljer bilen. Om du cr osc-
ker pd service eller underhdll ska du 
ldta systemet servas av en profes-
sionell verkstad. Kia rekommenderar 
att du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Varning
Underhdllsarbete

Det kan vara farligt att utfura 
underhdllsarbete pd ett fordon. 
Vid en del underhdllsarbete finns 
risk fur allvarliga personskador. 
Om du saknar kunskaper, 
erfarenheter eller rctt verktyg 
och utrustning fur uppgiften bur 
du uverldta arbetet till en profes-
sionell verkstad. Kia rekommen-
derar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.
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Underhdllsservice

Att arbeta i motorrummet med 
motorn igdng cr farligt. Risken 
ukar om du bcr smycken eller lust 
sittande klcder. Dessa kan fastna i 
delar som rur sig och leda till per-
sonskada.
Om det cr nudvcndigt att ha 
motorn i gdng ncr du arbetar i 
motorrummet ska du ta av dig 
smycken (speciellt ringar, arm-
band, klockor och halsband) och 
slipsar, halsdukar eller andra lust 
sittande klcdesplagg innan du 
arbetar vid motorn eller kylarflck-
ten.

Fureskrifter fur arbete i motor-
rummet (dieselmotor)

Piezo-insprutarna arbetar under 
hug spcnning (max. 200 V). Var 
dcrfur uppmcrksam pd fuljande 
risker.
- Direktkontakt med insprutarna 

eller deras kablage kan ge 
elstutar och skador pd muskler 
eller nerver.

- Insprutare som cr i drift alstrar 
ett magnetfclt som kan orsaka 
sturningar i en pacemaker.

Tcnk pd din sckerhet ncr du arbe-
tar i motorrummet och iaktta ful-
jande ncr motorn cr igdng.
- Rur inte vid insprutare, insprut-

ningskablar eller motorstyren-
het ncr motorn cr igdng.

- Koppla inte loss kontakten pd 
insprutarna ncr motorn cr 
igdng.

- Personer med pacemaker fdr 
inte vistas ncra motorrummet 
ncr motorn startas eller cr 
igdng.

Varning
Dieselmotor
Arbeta aldrig med insprutningssys-
temet ncr motorn cr igdng eller 
inom 30 sekunder efter att du har 
stcngt av motorn. Hugtryckspump, 
rail, insprutare och hugtrycksled-
ningar cr under hugt tryck cven 
efter att motorn har stannat. 
Brcnslestrdlarna som uppstdr vid 
lcckage kan orsaka allvarliga skador 
om de trcffar kroppen. Personer 
som anvcnder pacemaker ska vara 
pd ett avstdnd pd uver 30 cm frdn 
motorstyrenheten eller kablaget i 
motorrummet eftersom motorns 
elektroniska styrsystem alstrar 
kraftiga magnetfclt.

Viktigt
Lcgg inte tunga furemdl pd 
motorskyddet (i furekommande 
fall) och akta det fur hdrda slag. 
Hantera brcnslesystemets alla 
komponenter fursiktigt.
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Underhdll Cgarens underhdllsdtgcrder

Ncr du inspekterar brcnslesyste-
met (brcnsleslangar och brcns-
leinsrputningsenheterna) 
kontakta en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.
Kur inte ndgon lcngre strccka 
utan motorskydd.
Ha inte eld i ncrheten ncr du 
inspekterar motorrummet. 
Brcnsle, spolarvctska osv. cr eld-
farliga cmnen som kan antcndas.
Innan du rur vid batteri, tcndka-
blar eller elledningar ska du koppla 
loss minuskabeln (-) frdn batte-
riet. Elektriska kretsar kan ge 
elstutar.
Var fursiktig ncr du tar bort det 
invcndiga locket med en spdr-
skruvmejsel (-) sd att du inte ska-
dar det.
Var fursiktig ncr du byter och 
rengur gludlampor sd att du inte 
brcnner dig eller fdr en elstut.

Cgarens underhdllsdtgcrder

Nedanstdende lista cr kontroller 
som ska utfuras regelbundet i 
angivna intervall fur att bilen ska 
fungera tryggt och sckert.

Alla feltillstdnd ska omedelbart 
meddelas din dterfurscljare.

Cgarens underhdllsdtgcrder omfat-
tas i allmcnhet inte av ndgon garanti 
och du kan komma att debiteras 
kostnader fur arbete, delar och 
smurjmedel som anvcnds.

Underhdllsschema eget underhdll

Ncr du tankar:
Kontrollera motoroljenivdn.
Kontrollera kylarvctskenivdn i 
behdllaren.
Kontrollera spolarvctskenivdn.
Kontrollera att dccken har rctt 
dccktryck.

Varning
Var fursiktig om du kontrollerar 
kylarvctskenivdn ncr motorn cr 
varm. Skdllhet kylarvctska och dnga 
kan spruta ut under tryck. Det kan 
orsaka brcnnskador eller andra all-
varliga skador.
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Cgarens underhdllsdtgcrder

Under kurning:
Cr avgasljudet cndrat eller 
trcnger det in avgaser i bilen?
Vibrerar ratten? Kcnns styrningen 
trug eller glapp, eller cr styr-
ningen inte lika exakt som furr?
Har bilen en tendens att dra  dt 
huger eller vcnster vid kurning pd 
jcmn och rak vcg?
Ncr du stoppar, lyssna och kolla 
pd ovanliga ljud, dra dt den ena 
sidan, ukat bromspedalrurelse 
eller bromspedalen "tung att 
trycka".
Fungerar vcxellddan som den ska? 
Om inte kontrollera oljenivdn.
Kontrollera parkeringsbromsen.
Finns det tecken pd lcckage under 
bilen (vatten som droppar frdn 
luftkonditioneringen under eller 
efter anvcndning cr normalt).

Minst en gdng i mdnaden:
Kontrollera kylarvctskenivdn i 
behdllaren.
Kontrollera att all yttre belysning, 
inklusive bromsljus, kurriktnings-
visare och varningsblinkers, fung-
erar.
Kontrollera uppbldsningstrycket i 
alla dcck, inklusive reserv till dcck 
som cr slitna, har ojcmna nut-
ningar eller cr skadade.
Kontrollera sd att hjulmuttrarna 
cr dtdragna.

Minst tvd gdnger om dret (vdr och 
hust):

Kontrollera att kylare, vcrmeele-
ment och luftkonditionering inte 
lccker eller cr skadade.
Kontrollera spolarvctskan och att 
vindrutetorkarna fungerar. Ren-
gur torkarbladen med en ren 
trasa fuktad med spolarvctska.
Kontrollera helljusets inriktning.
Kontrollera ljuddcmpare, avgas-
rur, skyddspldtar och klcmmor.
Kontrollera att trepunktsbcltena 
inte cr utslitna och att de funge-
rar.

Minst en gdng om dret:
Tvctta karossen och rensa drcne-
ringshdlen i durrarna.
Smurj alla gdngjcrn pd durrarna 
och motorhuven.
Smurj alla lds och spcrreglage pd 
durrar och motorhuv.
Smurj durrarnas gummitctnings-
lister.
Kontrollera att luftkonditione-
ringen fungerar.
Kontrollera och smurj vcxelvclja-
rens lcnkage.
Rengur batteriet och polerna.
Kontrollera bromsvctskenivdn.
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Underhdll Bilens serviceprogram

Bilens serviceprogram

Att tcnka pd gcllande bilens servi-
ceprogram

Fulj bilens ordinarie serviceprogram 
om den inte anvcnds under ndgot av 
fuljande furhdllanden. Om bilen 
anvcnds under ndgot av fuljande 
furhdllanden fulj anvisningarna fur 
krcvande kurning.

Att regelbundet kura korta 
strcckor, kortare cn 8 km i normal 
temperatur eller mindre cn 16 km 
vid kylig temperatur
Omfattande tomgdngskurning 
eller kurning ldnga strcckor i ldg 
hastighet
Kurning pd ddliga, dammiga, 
leriga, grusade eller saltade vcgar
Kurning i omrdden med salt-
mcngd luft eller vcgar dcr andra 
korrosiva furoreningar furekom-
mer eller i stark kyla
Kurning pd mycket dammiga 
vcgar
Kurning i tcttrafikerade omrdden
Frekvent kurning i upp- och ned-
fursbackar eller pd bergsvcgar
Anvcndning fur bogsering och 
dragande av husvagn samt vid 
kurning med last pd taket
Kurning som polisbil, taxi eller fur 
annan kommersiell fordonsbogse-
ring
Frekvent kurning i hug hastighet 
eller med snabb acceleration

Kurning med tcta starter och 
stopp
Anvcndning av icke rekommende-
rad motorolja (mineralolja, del-
syntetisk, lcgre gradspecifikation 
etc.)

Om bilen anvcnds under ovanstd-
ende furhdllanden ska kontroller, 
byten och pdfyllningar ske oftare cn 
vad som anges i bilens normala ser-
viceprogram. Efter tid eller kur-
strccka som anges i 
serviceprogrammet, fortsctt att 
fulja fureskrivna intervaller.
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Bilens serviceprogram

Underhdllsschema, normala kurfurhdllanden - fur Europa (ej Ryssland)

Fuljande dtgcrder cr viktiga fur att bibehdlla ldga utslcpp och hug prestanda. 
Spara kvitton frdn all service av avgassystemet fur att garantivillkoren ska 
gclla. Om bdde kurstrccka och tid visas gcller det serviceintervall som furst 
intrcffar.

NR. OBJEKT KOMMENTAR

* 1
Motorolja och motorol-

jefilter
Kontrollera oljenivdn och eventuellt lcckage var 500:e km eller innan 
du pdburjar en lcngre resa.

* 2
Motorolja och motorol-
jefilter (fur dieselmotor, 

i Europa)

Om rekommenderad olja inte finns tillgcnglig ska motorolja och 
oljefilter bytas ut var 30 000:e km (20 000:e brittiska mil) eller 
24:e mdnad.
Motoroljenivdn ska kontrolleras regelbundet och pdfyllning ska 
guras vid behov. Om du kur med fur ldg oljenivd kan motorn ska-
das och sddana skador omfattas inte av garantin.
Serviceintervallet beror pd brcnslets kvalitet. Gcller endast ncr 
bilen kurts pd rctt brcnsle <"EN590 eller motsvarande">. Om 
dieselbrcnslet inte uppfyller specifikationerna fur EN590 mdste 
det bytas enligt serviceintervall fur krcvande kurfurhdllanden.

* 3 Kylvctska (motor)
Ncr du fyller pd kylvctska ska du endast anvcnda destillerat vatten. 
Felaktig kylvctskeblandning kan resultera i allvarliga fel eller skador 
pd motorn.

* 4 Drivremmar (motor)

Justera drivremmen fur generator, vattenpump och luftkondi-
tionering Kontrollera och reparera/byt ut vid behov.
Kontrollera drivremsspcnnaren, remskivorna fur tomgdng och 
generator och justera/byt vid behov.

* 5 Tcndstift
Det kan vara praktiskt att byta ut i furtid i samband med annat 
underhdll.

* 6
Olja fur dubbelkopp-

lingsldda (DCT)
Oljan fur dubbelkopplingslddan (DCT) ska bytas om den blandats 
med vatten.

* 7
Olja i bakre differential 

(AWD)
Differentialoljan bur bytas om bilen har blivit nedscnkt i vatten.

* 8
Furdelningslddsolja 

(AWD)
Oljan i furdelningslddan bur bytas om bilen har blivit nedscnkt i vat-
ten.
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* Eftersom det cr normalt att motorolja furbrukas under kurning, bur 
mcngden motorolja regelbundet kontrolleras.

* Intervallet mellan motoroljebytena bestcms av den period under vilken 
egenskaperna hos den rekommenderade motoroljan bibehdlls. Om den 
rekommenderade motoroljan inte anvcnds, krcvs oljebyte enligt angivel-
serna fur besvcrliga anvcndningsfurhdllanden.

* 9 Brcnsleadditiv (bensin)

Kias rekommendation cr att du anvcnder blyfritt brcnsle med 
oktantalet 95/AKI (Anti Knock Index) 91 eller hugre (Europa) eller 
oktantalet (RON) (Research Octane Number) 91/ AKI (Anti-Knock 
Index) 87 eller hugre (ej Europa).
Om du inte regelbundet anvcnder kvalitetsbrcnsle med tillsats av 
brcnsleadditiv och har problem med att starta motorn, eller om 
motorn gdr orent, bur du tillsctta en flaska brcnsleadditiv var 15 
000:e km (10 000:e brittiska mil) (Europa, Australien och Nya 
Zeeland) / 10 000:e km (6 500:e brittiska mil) (utanfur Europa, Aus-
tralien och Nya Zeeland, Kina, Brasilien) / 5 000:e km (3 000:e brit-
tiska mil) (Kina, Brasilien). Brcnsletillsatser finns hos professionella 
dterfurscljare, som cven kan informera om hur de kan anvcndas. 
Kia rekommenderar att du besuker en auktoriserad Kia-dterfurscl-
jare/servicepartner. Blanda inte in andra tillsatser.

* 10 Brcnslefilter (diesel)

Serviceintervallet beror pd brcnslets kvalitet. Gcller endast ncr bilen 
kurts pd rctt brcnsle <"EN590 eller motsvarande">. Om diesel-
brcnslet inte uppfyller specifikationerna fur EN590 mdste det 
bytas oftare. Om det uppstdr problem med ddligt brcnsleflude, 
effektfurlust, startsvdrigheter m.m. ska brcnslefiltret bytas omgd-
ende, oavsett serviceintervallet i serviceprogrammet. Kontakta en 
professionell verkstad fur mer information. Kia rekommenderar att 
du rddfrdgar en auktoriserad Kia-dterfurscljare/verkstad.

NR. OBJEKT KOMMENTAR
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I: Kontrollera och vid behov justera, korrigera, rengura eller byt ut.

R: Byt ut eller ersctt.

SERVICEINTERVALL /
UNDERHDLLSDT-

GCRD

Underhdllsschema, normala kurfurhdllanden - fur Europa (ej Ryssland)

Antal mdnader eller kurstrccka; det som intrcffar furst

Mdnader 24 48 72 96 120 144 168 192

Miles x 1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

KmV1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Motorolja och motor-
oljefilter*1*2

Bensin
Smartstream G2.5 Byt var 15 000:e km eller 12:e mdnad

Smartstream G3.5 Byt var 15 000:e km eller 12:e mdnad

Diesel Smartstream D2.2 Byt var 30 000:e km eller 24:e mdnad

Kylarvctska (motor)*3

Fursta bytet efter 210000 km eller 120 mdna-
der

Efter det, byt ut varje 30 000 km (20000 brit-
tiska mil) eller efter 24 mdnader

Drivremmar 
(motor)*4

Bensin
Smartstream G2.5 Initial kontroll efter 90 000 km eller 72 mdnader

Kontrollera dcrefter var 30 000:e km eller 24:e 
mdnadSmartstream G3.5

Diesel Smartstream D2.2

Fursta kontrollen efter 90 000 km(60000 brit-
tiska mil) eller 48 mdnader

Dcrefter kontroll var 30 000 km(20000 brit-
tiska mil) eller 24:e mdnad

Vakuumslangar och slangar fur vevhusventilation (ben-
sin)

I I I I I I I I

Tcndstift*5 Bensin

Smartstream 
G2.5

Blyfritt Byt efter var 165 000:e km

Blyat Byt var 30 000:e km

Smartstream 
G3.5

Blyfritt Byt efter var 165 000:e km

Blyat Byt var 30 000:e km

Olja fur automatisk vcxelldda (i furekommande fall) Ingen kontroll eller service krcvs

Vctska i vcxelldda med dubbelkoppling (DCT)*6 (i fure-
kommande fall)

Byt var 60 000:e km (40000 brittiska mil) eller 
var 48:e mdnad

Drivaxel och damasker I I I I I I I I

Propellaxel (i furekommande fall) I I I I I I I I

Olja i bakre differential (AWD)*7 (i furekommande fall) - I - I - I - I

Furdelningslddsolja (AWD)*8 (i furekommande fall) - I - I - I - I

Brcnsletillsatser (bensin)*9 Fyll pd var 15 000:e km eller 12:e mdnad

Brcnsleledningar, 
slangar och anslut-
ningar

Bensin - I - I - I - I

Diesel I I I I I I I I

Luftfilter fur brcnsletank (Bensin) - I - I - I - I

Avluftningsslang och tanklock (Bensin) - I - I - I - I



15

7

7

Underhdll Bilens serviceprogram

Brcnslefilter (bensinmotor): Brcnslefiltret anses vara underhdllsfritt, men 
det cr cndd lcmpligt att kontrollera det regelbundet. Serviceintervallet 
beror pd brcnslets kvalitet.
- Vid sturre problem som vid fur litet eller fur stort brcnsleflude, effekt-

furlust, svdrstartad motor m.m. ska brcnslefiltret bytas ut omedelbart 
oavsett serviceintervallet i underhdllsschemat. Kontakta en auktorise-
rad Kia-dterfurscljare/servicepartner fur ncrmare information.

Tanklock (Diesel) - I - I - I - I

Brcnslefilterkassett (diesel)*10 I R I R I R I R

Luftrenarfilter I R I R I R I R

Avgassystem I I I I I I I I

Kylsystem - I I I I I I I

Kylmedel kompressor/AC I I I I I I I I

Klimatanlcggningens kuphfilter R R R R R R R R

Bromsskivor och bromsbelcgg I I I I I I I I

Bromsledningar, slangar och anslutningar I I I I I I I I

Bromsvctska
Inspektera var 15 000 km eller var 12:e mdnad

Byt var 30 000:e km eller 24:e mdnad

Parkeringsbroms (pedal/spak) (i furekommande fall) I I I I I I I I

Styrstdng, lcnk och damasker I I I I I I I I

Spindelleder I I I I I I I I

Dcck (tryck och munsterdjup) I I I I I I I I

Skifta hjulen Rotera var 10 000:e km

Batteriets (12 V) skick I I I I I I I I

Karbamidledning och anslutningar (diesel) I I I I I I I I

Karbamidlock (diesel) - I - I - I - I

Kamremmen med tillhurande komponenter (kamrem, 
vattenpump, spcnnare, remskiva) (diesel)

Inspektera kamremmen var 120000:e km
Byt ut kamremmen med tillhurande kompo-
nenter (kamrem, vattenpump, strcckare, 

spcnnremskiva) var 240000:e km

Batteri fur Europa-omspcnnande eCall-system (i fure-
kommande fall)

Byt var 3:e dr.

SERVICEINTERVALL /
UNDERHDLLSDT-

GCRD

Underhdllsschema, normala kurfurhdllanden - fur Europa (ej Ryssland)

Antal mdnader eller kurstrccka; det som intrcffar furst

Mdnader 24 48 72 96 120 144 168 192

Miles x 1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

KmV1 000 30 60 90 120 150 180 210 240
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Underhdll vid krcvande kurfurhdllanden - Europa, (ej Ryssland)

I: Kontrollera och vid behov justera, korrigera, rengura eller byt ut.

R: Byt ut eller ersctt.

UNDERHDLLSDTGCRD
SERVICEDT-
GCRD

UNDERHDLLSIN-
TERVALLER

KURFUR-
HDLLAN-
DEN

Motorolja och 
motoroljefilter

Bensin

Smartstream G2.5 R
Byt ut efter 

7 500 km eller 6 
mdnader

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, 

L

Smartstream G3.5 R
Byt ut efter 

7 500 km eller 6 
mdnader

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, 

L

Diesel
Smart,Stream
D2.2

R
Byt var 15000:e km 
eller 12:e mdnad

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, K, 

L

Tcndstift Bensin

Smart-
stream 
G2.5

Blyfritt R
Byt efter var 
165 000:e km

A, B, F, G, H, 
I, K

Blyat R Byt var 30 000:e km
A, B, F, G, H, 

I, K

Smart-
stream 
G3.5

Blyfritt R
Byt efter var 
165 000:e km

A, B, F, G, H, 
I, K

Blyat R Byt var 30 000:e km
A, B, F, G, H, 

I, K

Olja fur automatisk vcxelldda R
Byt efter var 
90000:e km

A, C, D, E, F, 
G, H, I, J

Olja fur dubbelkopplingsldda (DCT) R
Byt efter var 
100000:e km

A, C, D, E, F, 
G, H, I, J

Drivaxel och damasker I
Kontrollera oftare 
beroende pd skick

C, D, E, F, G, 
H, I, J

Propellaxel (i furekommande fall) I
Kontrollera oftare 
beroende pd skick

C, D, E, F, G, 
H, I, J

Olja i bakre differential (AWD) (i furekommande fall) R
Byt efter var 
120000:e km

C, E, G, H, I, J

Furdelningslddsolja (AWD) (i furekommande fall) R
Byt efter var 
120000:e km

C, E, G, H, I, J

Luftrenarfilter R
Byt oftare beroende 
pd kurfurhdllanden

C, E

Klimatanlcggningens kuphfilter R
Byt oftare beroende 
pd kurfurhdllanden

C, E, G

Bromsskivor, bromsbelcgg, bromsok och rotorer I
Kontrollera oftare 
beroende pd skick

C, D, E, G, H
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Krcvande kurfurhdllanden

A: Att regelbundet kura korta 
strcckor, kortare cn 8 km vid normal 
temperatur eller kortare cn 16 km 
vid temperaturer under noll.

B: Omfattande tomgdngskurning 
eller kurning pd ldg hastighet i ldnga 
strcckor.

C: Kurning pd grusvcgar eller vcgar 
som cr ojcmna, dammiga, leriga 
eller saltade.

D: Kurning pd saltade vcgar, eller 
vcgar dcr andra korrosiva material 
furekommer, eller i stark kyla

E: Kurning pd mycket dammiga 
vcgar.

F: Kurning i tungt trafikerade omrd-
den.

G: Upprepad kurning i uppfursbacke, 
nedfursbacke eller pd bergsvcgar.

H: Anvcnds fur bogsering och dra-
gande av husvagn samt vid kurning 
med last pd taket.

I: Anvcndning som polisbil, taxi, pro-
fessionell bogsering.

J: Frekvent kurning i hug hastighet 
eller med snabb acceleration.

K: Dterkommande kurning i furhdl-
landen med tcta starter och stopp.

L: Anvcndning av icke rekommende-
rad motorolja (mineralolja delsynte-
tisk, lcgre gradspecifikation etc.)

Parkeringsbroms (Pedaltyp) (i furekommande fall) I
Kontrollera oftare 
beroende pd skick

C, D, G, H

Styrstdng, lcnk och damasker I
Kontrollera oftare 
beroende pd skick

C, D, E, F, G

UNDERHDLLSDTGCRD
SERVICEDT-
GCRD

UNDERHDLLSIN-
TERVALLER

KURFUR-
HDLLAN-
DEN
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Underhdllsschema, normala kurfurhdllanden - Ej Europa (inklusive Ryss-
land)

Fuljande dtgcrder cr viktiga fur att bibehdlla ldga utslcpp och hug prestanda. 
Spara kvitton frdn all service av avgassystemet fur att garantivillkoren ska 
gclla. Om bdde kurstrccka och tid visas gcller det serviceintervall som furst 
intrcffar.

NR. OBJEKT KOMMENTAR

1
Motorolja och motorol-

jefilter
Kontrollera oljenivdn och eventuellt lcckage var 500:e km eller innan 
du pdburjar en lcngre resa.

2
Motorolja och motorol-
jefilter (dieselmotor)

Om rekommenderad olja inte finns tillgcnglig ska motorolja och 
oljefilter bytas ut var 15 000:e km (10 000:e brittiska mil) eller 12:e 
mdnad.
Motoroljenivdn ska kontrolleras regelbundet och pdfyllning ska 
guras vid behov. Om du kur med fur ldg oljenivd kan motorn skadas 
och sddana skador omfattas inte av garantin.
Serviceintervallet beror pd brcnslets kvalitet. Gcller endast ncr 
bilen kurts pd rctt brcnsle <"EN590 eller motsvarande">. Om die-
selbrcnslet inte uppfyller specifikationerna fur EN590 mdste det 
bytas enligt serviceintervall fur krcvande kurfurhdllanden.

3 Kylvctska (motor)
Ncr du fyller pd kylvctska ska du endast anvcnda destillerat vatten. 
Felaktig kylvctskeblandning kan resultera i allvarliga fel eller skador pd 
motorn.

4 Drivremmar (motor)

Justera drivremmen fur generator, vattenpump och luftkonditio-
nering Kontrollera och reparera/byt ut vid behov.
Kontrollera drivremsspcnnaren, remskivorna fur tomgdng och 
generator och justera/byt vid behov.

5 Tcndstift
Det kan vara praktiskt att byta ut i furtid i samband med annat 
underhdll.

6
Olja fur dubbelkopp-

lingsldda (DCT)
Oljan fur dubbelkopplingslddan (DCT) ska bytas om den blandats med 
vatten.

7
Olja i bakre differential 

(AWD)
Differentialoljan bur bytas om bilen har blivit nedscnkt i vatten.

8
Furdelningslddsolja 

(AWD)
Oljan i furdelningslddan bur bytas om bilen har blivit nedscnkt i vatten.
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* Eftersom det cr normalt att motorolja furbrukas under kurning, bur 
mcngden motorolja regelbundet kontrolleras.

* Intervallet mellan motoroljebytena bestcms av den period under vilken 
egenskaperna hos den rekommenderade motoroljan bibehdlls. Om den 
rekommenderade motoroljan inte anvcnds, krcvs oljebyte enligt angivel-
serna fur besvcrliga anvcndningsfurhdllanden.

9 Brcnsleadditiv (bensin)

Kias rekommendation cr att du anvcnder blyfritt brcnsle med oktan-
talet 95/AKI (Anti Knock Index) 91 eller hugre (Europa) eller oktantalet 
(RON) (Research Octane Number) 91/ AKI (Anti-Knock Index) 87 eller 
hugre (ej Europa).
Om du inte regelbundet anvcnder kvalitetsbrcnsle med tillsats av 
brcnsleadditiv och har problem med att starta motorn, eller om 
motorn gdr orent, bur du tillsctta en flaska brcnsleadditiv var 15 
000:e km (10 000 brittiska mil) (Europa, Australien och Nya Zeeland)/
10 000:e km (6 500 brittiska mil) (ej Europa, Australien och Nya 
Zeeland, Kina) / 5 000:e km (3 000 brittiska mil) (fur Kina och Brasi-
lien). Brcnsletillsatser finns hos professionella dterfurscljare, som 
cven kan informera om hur de kan anvcndas. Kia rekommenderar att 
du besuker en auktoriserad Kia-dterfurscljare/servicepartner. Blanda 
inte in andra tillsatser.

10 Brcnslefilter (diesel)

Serviceintervallet beror pd brcnslets kvalitet. Gcller endast ncr bilen 
kurts pd rctt brcnsle <"EN590 eller motsvarande">. Om dieselbrcnslet 
inte uppfyller specifikationerna fur EN590 mdste det bytas oftare. 
Om det uppstdr problem med ddligt brcnsleflude, effektfurlust, start-
svdrigheter m.m. ska brcnslefiltret bytas omgdende, oavsett service-
intervallet i serviceprogrammet. Kontakta en professionell verkstad 
fur mer information. Kia rekommenderar att du rddfrdgar en auktori-
serad Kia-dterfurscljare/verkstad.

NR. OBJEKT KOMMENTAR
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I: Kontrollera och vid behov justera, korrigera, rengura eller byt ut.

R: Byt ut eller ersctt.

SERVICEINTER-
VALL /

UNDERHDLLS-
DTGCRD

Underhdllsschema, normala kurfurhdllanden - Ej Europa (inklusive Ryssland)

Antal mdnader eller kurstrccka; det som intrcffar furst

Mdnader 12 24 36 48 60 72 84 96

Miles x 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

KmV1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Motorolja och 
motoroljefil-
ter*1*2

Bensin

Smart-
stream G2.5

Ej Mellanustern, Libyen, Bra-
silien, Central- och Sydame-
rika, Kina

Byt var 15 000:e km eller 12:e 
mdnad

Fur Mellanustern, Libyen, 
Brasilien, Central- och Syd-
amerika

Byt var 10 000:e km eller 12:e 
mdnad

Kina
Kina: Byt var 5 000:e km eller 6:e 

mdnad

Smart-
stream G3.5

Ej Mellanustern, Iran, Indien, 
Marocko, Algeriet, Tunisien, 
Libyen, Egypten, Sudan, 
Central- och Sydamerika, 
Brasilien, Kina

Byt var 15 000:e km eller 12:e 
mdnad

Fur Mellanustern, Iran, 
Indien, Marocko, Algeriet, 
Tunisien, Libyen, Egypten, 
Sudan, Central- och Syd-
amerika, Brasilien

Byt var 10 000:e km eller 12:e 
mdnad

Kina
Kina: Byt var 5 000:e km eller 6:e 

mdnad

Diesel
Smart-
stream D2.2

Fur Ryssland, Australien, 
Nya Zeeland och Sydafri-
kanska republiken

Byt var 15 000:e km eller 12:e 
mdnad

Utom fur Ryssland, Austra-
lien, Nya Zeeland och Sydaf-
rikanska republiken

Byt var 10 000:e km eller 12:e 
mdnad

Kylarvctska (motor)*3

Fursta bytet efter 210000 km eller 
120 mdnader

Efter det, byt ut varje 30 000 km 
(20000 brittiska mil) eller efter 24 

mdnader
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Drivremmar 
(motor)*4

Bensin - I - I - I - I

Diesel

Fur Ryssland, Australien, 
Nya Zeeland och Sydafri-
kanska republiken

Initial kontroll efter 90 000 km eller 
48 mdnader

Dcrefter kontroll var 30 000 
km(20000 brittiska mil) eller 24:e 

mdnad

Utom fur Ryssland, Austra-
lien, Nya Zeeland och Sydaf-
rikanska republiken

Initial kontroll efter 80 000 km eller 
48 mdnader

Dcrefter kontroll var 20 000:e km 
eller 12:e mdnad

Vakuumslangar och slangar fur vevhusventilation (bensin) - I - I - I - I

Tcndstift*5 Bensin

Smart-
stream G2.5

Blyfritt Byt efter var 160 000:e km

Blyat Byt var 30 000:e km

Smart-
stream G3.5

Blyfritt Byt efter var 160 000:e km

Blyat Byt var 30 000:e km

Olja fur automatisk vcxelldda (i furekommande fall) Ingen kontroll eller service krcvs

Vctska i vcxelldda med dubbelkoppling (DCT)*6 (i furekommande fall)
Byt var 60000:e km (40000 brit-
tiska mil) eller var 48:e mdnad

Drivaxel och damasker - I - I - I - I

Propellaxel - I - I - I - I

Olja i bakre differential (AWD)*7 (i furekommande fall) - - - I - - - I

Furdelningslddsolja (AWD)*8 (i furekommande fall) - - - I - - - I

Brcnsletillsatser (bensin)*9

Ej Australien och Nya 
Zeeland, Kina, Brasilien

Fyll pd var 10 000:e km eller 6:e 
mdnad

Kina, Brasilien
Fyll pd var 5 000:e km eller 6:e 

mdnad

Brcnslefilter (bensin) Kina, Brasilien - I - R - I - R

Brcnsleled-
ningar, slangar 
och anslut-
ningar

Bensin - - - I - - - I

Diesel - I - I - I - I

Luftfilter fur brcnsletank (Bensin)
Ej Kina - I - R - I - R

Kina I I R I I R I I

Avluftningsslang och tanklock (Bensin) - - - I - - - I

Tanklock (Diesel) - - - I - - - I

SERVICEINTER-
VALL /

UNDERHDLLS-
DTGCRD

Underhdllsschema, normala kurfurhdllanden - Ej Europa (inklusive Ryssland)

Antal mdnader eller kurstrccka; det som intrcffar furst

Mdnader 12 24 36 48 60 72 84 96

Miles x 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

KmV1 000 15 30 45 60 75 90 105 120
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Brcnslefilter: brcnslefiltret anses vara underhdllsfritt, men det cr cndd 
lcmpligt att kontrollera det regelbundet. Serviceintervallet beror pd 
brcnslets kvalitet.
- Vid sturre problem som vid fur litet eller fur stort brcnsleflude, effekt-

furlust, svdrstartad motor m.m. ska brcnslefiltret bytas ut omedelbart 

Brcnslefilterkassett (diesel)*10 - I - R - I - R

Luftrenarfilter Bensin, diesel
Ej Kina, Indien, Mellanustern I I R I I R I I

Kina, Indien, Mellanustern R R R R R R R R

Avgassystem - I - I - I - I

Kylsystem - - - I - I - I

Kylmedel kompressor/AC I I I I I I I I

Klimatanlcgg-
ningens kuphfil-
ter

Bensin, diesel
Ej Australien och Nya 
Zeeland

R R R R R R R R

Australien och Nya Zeeland I R I R I R I R

Bromsskivor och bromsbelcgg - I - I - I - I

Bromsledningar, slangar och anslutningar - I - I - I - I

Bromsvctska I I R I I R I I

Parkeringsbroms (Pedaltyp) (i furekommande fall) - I - I - I - I

Styrstdng, lcnk och damasker I I I I I I I I

Spindelleder I I I I I I I I

Dcck (tryck och munsterdjup) I I I I I I I I

Skifta hjulen Rotera var 10 000:e km

Batteriets (12 
V) skick

Bensin, diesel
Ej Mellanustern - I - I - I - I

Mellanustern
Inspektera var 10 000:e km eller 

var 6:e mdnad

Karbamidledning och anslutningar (diesel) I I I I I I I I

Karbamidlock (diesel) - - - I - - - I

Kamremmen med tillhurande komponenter (kamrem, vattenpump, 
spcnnare, remskiva) (diesel)

Inspektera kamremmen var 
120000:e km

Byt ut kamremmen med tillhu-
rande komponenter (kamrem, vat-

tenpump, strcckare, 
spcnnremskiva) var 240000:e km

SERVICEINTER-
VALL /

UNDERHDLLS-
DTGCRD

Underhdllsschema, normala kurfurhdllanden - Ej Europa (inklusive Ryssland)

Antal mdnader eller kurstrccka; det som intrcffar furst

Mdnader 12 24 36 48 60 72 84 96

Miles x 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

KmV1 000 15 30 45 60 75 90 105 120



23

7

7

Underhdll Bilens serviceprogram

oavsett serviceintervallet i underhdllsschemat. Kontakta en auktorise-
rad Kia-dterfurscljare/servicepartner fur ncrmare information.

Underhdll under krcvande kurfurhdllanden - ej Europa, (inklusive Ryssland)

I: Kontrollera och vid behov justera, korrigera, rengura eller byt ut.

R: Byt ut eller ersctt.

UNDERHDLLSDTGCRD
SERVICEDT-
GCRD

UNDERHDLLSIN-
TERVALLER

KURFUR-
HDLLAN-
DEN

Motorolja 
och motorol-
jefilter

Bensin

Smart-
stream 
G2.5

Ej Mellanustern, Libyen, 
Brasilien, Central- och 
Sydamerika, Kina

R
Var 7 500:e km 
eller 6:e mdnad

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Fur Mellanustern, 
Libyen, Brasilien, Cen-
tral- och Sydamerika

R
Var 5 000:e km 
eller 6:e mdnad

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Kina R
Var 5 000:e km 
eller 3:e mdnad

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Smart-
stream 
G3.5

Ej Mellanustern, Iran, 
Indien, Marocko, Algeriet, 
Tunisien, Libyen, Egyp-
ten, Sudan, Central- och 
Sydamerika, Brasilien

R
Var 7 500:e km 
eller 6:e mdnad

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Fur Mellanustern, Iran, 
Indien, Marocko, Algeriet, 
Tunisien, Libyen, Egyp-
ten, Sudan, Central- och 
Sydamerika, Brasilien

R
Var 5 000:e km 
eller 6:e mdnad

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Kina R
Var 5 000:e km 
eller 6:e mdnad

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Diesel
Smart-
stream 
D2.2

Fur Ryssland, Austra-
lien, Nya Zeeland och 
Sydafrikanska republi-
ken

R
Var 7 500:e km 
eller var 6:e 
mdnad

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L

Utom fur Ryssland, Aus-
tralien, Nya Zeeland och 
Sydafrikanska republi-
ken

R
Var 5 000:e km 
eller 6:e mdnad

A, B, C, D, E, 
F, G, H, I, J, 

K, L
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Tcndstift Bensin

Smart-
stream 
G2.5

Blyfritt R
Byt efter var 
165 000:e km

A, B, F, G, H, 
I, K

Blyat R
Byt var 30 000:e 

km
A, B, F, G, H, 

I, K

Smart-
stream 
G3.5

Blyfritt R
Byt efter var 
165 000:e km

A, B, F, G, H, 
I, K

Blyat R
Byt var 30 000:e 

km
A, B, F, G, H, 

I, K

Olja fur automatisk vcxelldda R Var 90000:e km
A, C, D, E, F, 
G, H, I, J

Vcxelldda med dubbelkoppling (DCT-vcxelldda) R Efter 100000 km
A, C, D, E, F, 
G, H, I, J

Drivaxel och damasker I
Kontrollera oftare 
beroende pd skick

C, D, E, F, G, 
H, I, J

Propellaxel (i furekommande fall) I
Kontrollera oftare 
beroende pd skick

C, D, E, F, G, 
H, I, J

Olja i bakre differential (AWD) (i furekommande fall) R Var 120000:e km C, E, G, H, I, J

Furdelningslddsolja (AWD) (i furekommande fall) R Var 120000:e km C, E, G, H, I, J

Luftrenarfilter R
Byt oftare bero-
ende pd kurfurhdl-

landen
C, E

Klimatanlcggningens kuphfilter R
Byt oftare bero-
ende pd kurfurhdl-

landen
C, E, G

Bromsskivor, bromsbelcgg, bromsok och rotorer I
Kontrollera oftare 
beroende pd skick

C, D, E, G, H

Parkeringsbroms (Pedaltyp) (i furekommande fall) I
Kontrollera oftare 
beroende pd skick

C, D, G, H

Styrstdng, lcnk och damasker I
Kontrollera oftare 
beroende pd skick

C, D, E, F, G

Spindelleder I
Kontrollera oftare 
beroende pd skick

C, D, E, F, G

UNDERHDLLSDTGCRD
SERVICEDT-
GCRD

UNDERHDLLSIN-
TERVALLER

KURFUR-
HDLLAN-
DEN
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Underhdll Furklaring av punkterna i underhdllsschemat

Krcvande kurfurhdllanden

A: Att regelbundet kura korta 
strcckor, kortare cn 8 km vid normal 
temperatur eller kortare cn 16 km 
vid temperaturer under noll.

B: Omfattande tomgdngskurning 
eller kurning pd ldg hastighet i ldnga 
strcckor.

C: Kurning pd grusvcgar eller vcgar 
som cr ojcmna, dammiga, leriga 
eller saltade.

D: Kurning pd saltade vcgar, eller 
vcgar dcr andra korrosiva material 
furekommer, eller i stark kyla

E: Kurning pd mycket dammiga 
vcgar.

F: Kurning i tungt trafikerade omrd-
den.

G: Upprepad kurning i uppfursbacke, 
nedfursbacke eller pd bergsvcgar.

H: Anvcnds fur bogsering och dra-
gande av husvagn samt vid kurning 
med last pd taket.

I: Anvcndning som polisbil, taxi, pro-
fessionell bogsering.

J: Frekvent kurning i hug hastighet 
eller med snabb acceleration.

K: Dterkommande kurning i furhdl-
landen med tcta starter och stopp.

L: Anvcndning av icke rekommende-
rad motorolja (mineralolja, delsyn-
tetisk, lcgre gradspecifikation etc.)

Furklaring av punkterna i under-
hdllsschemat

Motorolja och oljefilter

Motoroljan och motorfiltret bur 
bytas ut vid de intervaller som spe-
cificeras i underhdllsschemat. Om 
bilen anvcnds under krcvande kur-
furhdllanden ska oljan och oljefiltret 
bytas ut oftare.

Drivremmar

Kontrollera alla drivremmar sd att 
det inte finns revor, sprickor, kraf-
tigt slitage eller oljespill. Byt ut om 
det behuvs. Drivremmarnas spcn-
ning ska ocksd kontrolleras regel-
bundet. Justera vid behov.

Viktigt
Ncr du kontrollerar en rem ska 
tcndningsldset std i lcget LOCK/OFF 
eller ACC.

Brcnslefilterkassett (fur diesel)

Ett igensatt brcnslefilter kan orsaka 
scmre motoreffekt och mdnga 
andra problem, t.ex. gura bilen svdr-
startad eller skada avgasrenings-
systemet. Du kan behuva byta 
filtret oftare om en stor mcngd 
frcmmande cmnen samlas i brcns-
letanken.
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Ncr ett nytt filter monteras ska du 
ldta motorn vara igdng i ndgra 
minuter och kontrollera att inget 
lcckage furekommer. Byt ut brcns-
lefiltret pd en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Brcnslefilter (fur bensin)

Bilar med bensinmotorer har brcns-
lefilter som cr integrerade i brcnsle-
tanken och behuver normalt aldrig 
bytas. Regelbundet underhdll eller 
byte krcvs alltsd inte, sdvida det 
inte pdverkats av brcnsle med ldg 
kvalitet. Vid viktiga problem som fur 
litet eller fur stort brcnsleflude, 
effektfurlust, svdrstartad motor 
m.m. ska brcnslefiltret kontrolleras 
och eventuellt bytas.

Brcnslefiltret behuver inspekteras 
och bytas av en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Brcnsleledningar, brcnsleslangar 
och anslutningar

Kontrollera sd att brcnsleledningar, 
brcnsleslangar och anslutningar inte 
lccker eller cr skadade. Byt ut 
brcnsleledningar, brcnsleslangar och 
anslutningar hos en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Varning
Endast diesel
Arbeta aldrig med insprutningssys-
temet ncr motorn cr igdng eller 
inom 30 sekunder efter att du har 
stcngt av motorn. Hugtryckspump, 
rail, insprutare och hugtrycksled-
ningar cr under hugt tryck cven 
efter att motorn har stannat. 
Brcnslestrdlarna som uppstdr vid 
lcckage kan orsaka allvarliga skador 
om de trcffar kroppen. Personer 
som har pacemaker ska aldrig vara 
ncrmare cn minst 30 cm frdn 
motorstyrenheten eller kablaget i 
motorrummet medan motorn cr 
igdng, eftersom motorns Common 
Rail-system alstrar kraftiga mag-
netfclt.
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Underhdll Furklaring av punkterna i underhdllsschemat

Avluftningsslang och tanklock (fur 
bensinmotor)

Kontrollera avluftningsslangen och 
tanklocket i de intervall som anges i 
underhdllsschemat. Var noga med 
att montera avluftningsslangen och 
tanklocket korrekt vid utbyte.

Vakuumslangar fur vevhusventila-
tion (i furekommande fall)

Kontrollera att slangarna inte har 
skador orsakade av vcrme och/eller 
nutning. Hdrt och sprutt gummi, 
sprickor, revor, skcrskador, slitage 
och ansvcllning cr tecken pd scmre 
kondition. Kontrollera de delar av 
slangarna som cr ncrmast vcrme-
kcllor, t.ex. avgasgrenruret, scrskilt 
noga.

Kontrollera att slangarna inte kom-
mer i kontakt med vcrmekclla, vass 
kant eller rurlig komponent som kan 
orsaka skada pd grund av vcrme 
eller nutning. Kontrollera ocksd att 
anslutningarna vid klcmmor och 
kopplingar cr tcta. Om det furekom-
mer minsta skada pd en slang ska 
den bytas.

Luftrenarfilter

Byt ut luftfiltret pd en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Tcndstift (bensinmotor)

Kontrollera att de nya tcndstiften cr 
avsedda fur rctt temperaturinter-
vall.

Varning
Ta inte bort eller kontrollera tcnd-
stiften medan motorn cr varm. Det 
finns risk fur brcnnskador.

Kylsystem

Kontrollera delarna i kylsystemet, 
t.ex. kylare, slangar och anslut-
ningar, sd att de inte lccker eller cr 
skadade. Byt ut delar som cr ska-
dade.

Kylarvctska

Kylarvctskan ska bytas i de intervall 
som anges i underhdllsschemat.

Olja fur dubbelkopplingsldda (i fure-
kommande fall)

Kontrollera vcxellddsoljan fur vcx-
ellddan med dubbelkoppling enligt 
underhdllsschemat.
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Furklaring av punkterna i underhdllsschemat

Olja fur automatisk vcxelldda (i 
furekommande fall)

Oljan i den automatiska vcxellddan 
behuver inte kontrolleras om bilen 
inte utsctts fur krcvande kurning. 
Ldt en professionell verkstad gura 
oljebytet enligt gcllande servicepro-
gram. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Observera
Den automatiska vcxellddans trans-
missionsvctska cr normalt rud.
Efter ett antal mils kurning cndrar 
oljan fcrg. Det cr normalt att oljan 
cndrar fcrg och inget tecken pd att 
oljan behuver bytas.

Viktigt
Vcxellddan kan skadas av fel typ av 
olja.
Anvcnd endast den specificerade 
oljan fur den automatiska vcxelld-
dan. (Se "Rekommenderade smurj-
medel och volymer" pd sid 8-6.)

Bromsslangar och bromsrur

Kontrollera att allt cr rctt monterat 
och att det inte finns tecken pd sli-
tage, sprickor, lcckage eller allmcnt 
furscmrat skick. Byt genast ut delar 
som cr skadade eller i ddligt skick.

Bromsvctska

Kontrollera vctskenivdn i behdllaren 
med bromsvctska. Nivdn bur ligga 
mellan markeringarna MAX  och 
MIN  pd behdllarens sida. Anvcnd 
enbart bromsvctska som uppfyller 
specifikationerna fur DOT 4.

Parkeringsbroms

Inspektera parkeringsbromssyste-
met, inklusive parkeringsbromspe-
dalen och kablar.

Bromsskivor, bromsbelcgg, 
bromsok och mcthuvuden.

Kontrollera att belcggen inte slits 
onormalt mycket, att skivan cr i 
gott skick och att oken inte lccker 
bromsvctska.

Mer information om hur du kontroll-
era slitagegrcnser fur bromsbelcgg 
finns pd Kias hemsida.

(www.kia-hotline.com)

Hjulupphcngning

Kontrollera infcstningarna till 
hjulupphcngningen sd att inget sit-
ter lust eller cr skadat. Dra dt till 
angivet dtdragningsmoment.
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Underhdll Furklaring av punkterna i underhdllsschemat

Styrsnccka, lcnkage och damasker, 
kulled i nedre armen

Kontrollera spelet i ratten ncr bilen 
stdr parkerad med motorn 
avstcngd. Det fdr inte vara fur stort.

Kontrollera lcnkaget sd att det inte 
cr krukt eller skadat. Kontrollera 
dammskydden och kulleden avse-
ende furscmring, sprickor eller 
skada. Byt ut delar som cr skadade.

Drivaxlar och damasker

Kontrollera drivaxlar, damasker och 
klcmmor sd att det inte finns 
sprickor, slitage eller andra skador. 
Byt ut eventuella skadade delar och, 
vid behov, fyll pd nytt smurjfett.

Kylmedel i luftkonditioneringen

Kontrollera att ledningarna eller 
anslutningarna fur luftkonditione-
ringen inte lccker eller cr skadade.

Propellaxel (i furekommande fall)

Kontrollera propelleraxlar, damas-
ker, klcmmor, gummikoppling och 
gummilager avseende sprickor, sli-
tage eller andra skador. Byt ut 
eventuella skadade delar och, vid 
behov, fyll pd nytt smurjfett.

Kontroll av vctskenivder

Ncr du kontrollerar motoroljan, 
motorns kylarvctska, bromsvctska 
och spolarvctska ska du alltid kont-
rollera omrddet kring pdfyllnings-
lock, drcneringsplugg och oljesticka 
innan du kontrollerar eller tummer 
smurjmedel eller vctska. Det cr 
extra viktigt i dammiga eller sandiga 
omrdden och ncr bilen anvcnds pd 
grusvcgar. Genom att rengura 
omrddet runt plugg och oljesticka 
furhindrar du att det kommer in 
smuts och andra frcmmande cmnen 
i motorn och andra delar som kan ta 
skada.
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Motorolja (bensinmotor)

Motorolja (bensinmotor)

Kontroll av motoroljenivdn
Motorolja anvcnds fur smurjning 
och kylning, varfur den gradvis 
furbrukas under kurning av fordo-
net.
Kontrollera och justera regelbun-
det oljenivdn enligt fuljande pro-
cedur.

Smartstream G2.5

Smartstream G3.5

1. Parkera pd plant underlag.
2. Starta motorn och ldt den gd pd 

tomgdng tills den har normal 
arbetstemperatur.

3. Stcng av motorn och vcnta ndgra 
minuter (cirka 15 minuter med 
oljelock och oljesticka borttagna) 
fur att oljan ska rinna tillbaka till 
oljetrdget.

4. Dra upp oljemctstickan och torka 
av den. Tryck ner den helt igen.

Varning
Kylarslang
Var fursiktig sd att du inte rur vid 
kylarslangen ncr du kontrollerar 
eller fyller pd olja eftersom den kan 
vara brcnnhet.

5. Dra upp oljemctstickan igen och 
kontrollera nivdn. Kontrollera att 
oljenivdn ligger mellan F- och L-
linjerna och fyll pd olja om den lig-
ger ncra L-linjen.

Viktigt
Fyll inte pd fur mycket motorolja. 
Motorn kan skadas.
Spill inte ncr du fyller pd eller 
byter motorolja. Torka omedel-
bart bort oljan om du spiller i 
motorrummet.
Torka av oljemctstickan med en 
ren trasa. Om den cr smutsig kan 
det orsaka skador pd motorn.

OMQ4070003L

OMQ4070076L
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Smartstream G2.5

Smartstream G3.5

Kontrollera att oljenivdn ligger mel-
lan F- och L-linjerna och fyll pd olja 
om den ligger ncra L-linjen.

Anvcnd en tratt fur att furhindra att 
spilla olja pd motorkomponenterna.

Anvcnd endast specificerad motor-
olja. (Se "Rekommenderade smurj-
medel och volymer" pd sid 8-6.)

Motoroljefurbrukningen kan uka, 
ncr du kur in en ny bil och stabili-
seras efter kurning 6 000 km.

Oljefurbrukningen kan pdverkas 
av kurvanor, klimatfurhdllanden, 
trafikfurhdllanden, oljekvalitet 
etc. Det rekommenderas dcrfur 
att du regelbundet kontrollerar 
oljenivdn och fyller pd olja vid 
behov.
Intervallet fur byte av motorolja 
cr satt i syfte att furhindra ned-
brytning av oljan och bestcms 
inte av graden av oljefurbrukning. 
Kontrollera dcrfur och fyll pd olja 
regelbundet.

Byta motorolja och oljefilter

Byt ut motoroljan och filtret pd en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en aukto-
riserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Om underhdllsschemat tid fur 
byte av motorolja uverskrids, kan 
oljans prestanda furscmras och 
motorns kondition pdverkas. Dcr-
fur ska schemat fur oljebyten ful-
jas.
Anvcnd rekommenderad motor-
olja fur att hdlla motorn i optimal 
kondition. Om den rekommende-
rade motoroljan inte anvcnds, 
krcvs oljebyte enligt angivelserna 
fur besvcrliga anvcndningsfurhdl-
landen.

OMQ4070004L

OMQ4070077L
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Motorolja (diesel-motor)

Varning
Anvcnd motorolja cr cancerogent 
och kan orsaka hudirritationer om 
den lcmnas pd huden under en 
lcngre tid. Anvcnd motorolja 
innehdller cmnen som visat sig vara 
cancerogena i djurfursuk. Skydda 
huden genom att noggrant tvctta 
hcnderna med tvdl och varmt vat-
ten sd snart som mujligt efter att 
du har hanterat anvcnd olja.

Om oljetrycket sjunker pd grund av 
fur liten mcngd motorolja etc. tcnds 
varningslampan ( ) fur oljetryck 
och ett skyddssystem fur motorn 
aktiveras och begrcnsar motorns 
effekt. Dcrefter tcnds motorns var-
ningslampa ( ), om du kur flera 
gdnger eller kontinuerligt. (Fur 
Smartstream G3.5-motor)

Motorolja (diesel-motor)

Kontroll av motoroljenivdn
Motorolja anvcnds fur smurjning 
och kylning, varfur den gradvis 
furbrukas under kurning av fordo-
net.
Kontrollera och justera regelbun-
det oljenivdn enligt fuljande pro-
cedur.

1. Parkera pd plant underlag.
2. Starta motorn och ldt den gd pd 

tomgdng tills den har normal 
arbetstemperatur.

3. Stcng av motorn och vcnta ndgra 
minuter (cirka 15 minuter med 
oljelock och oljesticka borttagna) 
fur att oljan ska rinna tillbaka till 
oljetrdget.

4. Dra upp oljemctstickan och torka 
av den. Tryck ner den helt igen.

OMQ4070020
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Varning
Kylarslang
Var fursiktig sd att du inte rur vid 
kylarslangen ncr du kontrollerar 
eller fyller pd olja eftersom den kan 
vara brcnnhet.

5. Dra upp oljemctstickan igen och 
kontrollera nivdn.

6. Kontrollera att oljenivdn ligger 
mellan C- och D-linjerna och fyll 
pd olja om den ligger ncra D-lin-
jen.

Viktigt
Spill inte ncr du fyller pd eller 
byter motorolja. Torka omedel-
bart bort oljan om du spiller i 
motorrummet.
Torka av oljemctstickan med en 
ren trasa. Om den cr smutsig kan 
det orsaka skador pd motorn.

Kontrollera att oljenivdn ligger mel-
lan C- och D-linjerna och fyll pd olja 
om den ligger ncra D-linjen.

Anvcnd endast specificerad motor-
olja. (Se "Rekommenderade smurj-
medel och volymer" pd sid 8-6.)

Motoroljefurbrukningen kan uka, 
ncr du kur in en ny bil och stabili-
seras efter kurning 6 000 km.
Oljefurbrukningen kan pdverkas 
av kurvanor, klimatfurhdllanden, 
trafikfurhdllanden, oljekvalitet 
etc. Det rekommenderas dcrfur 
att du regelbundet kontrollerar 
oljenivdn och fyller pd olja vid 
behov.
Intervallet fur byte av motorolja 
cr satt i syfte att furhindra ned-
brytning av oljan och bestcms 
inte av graden av oljefurbrukning. 
Kontrollera dcrfur och fyll pd olja 
regelbundet.

Se bild
Dtgcrd som krcvs enligt 
respektive motoroljenivd

Omrdde (A)
Kontakta en Kia-verk-

stad

Omrdde (B) Fyll inte pd olja.

Omrdde (C)
Olja fdr inte fyllas pd upp 

uver C-markeringen.

Omrdde (D)

Du mdste fylla pd olja 
och kontrollera att olje-
nivdn cr inom C-omrd-

det.

OMQ4070021
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Byta motorolja och oljefilter

Byt ut motoroljan och filtret pd en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en aukto-
riserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Om underhdllsschemat tid fur 
byte av motorolja uverskrids, kan 
oljans prestanda furscmras och 
motorns kondition pdverkas. Dcr-
fur ska schemat fur oljebyten ful-
jas.
Anvcnd rekommenderad motor-
olja fur att hdlla motorn i optimal 
kondition. Om den rekommende-
rade motoroljan inte anvcnds, 
krcvs oljebyte enligt angivelserna 
fur besvcrliga anvcndningsfurhdl-
landen.

Varning
Anvcnd motorolja cr cancerogent 
och kan orsaka hudirritationer om 
den lcmnas pd huden under en 
lcngre tid. Anvcnd motorolja 
innehdller cmnen som visat sig vara 
cancerogena i djurfursuk. Skydda 
huden genom att noggrant tvctta 
hcnderna med tvdl och varmt vat-
ten sd snart som mujligt efter att 
du har hanterat anvcnd olja.

Om oljetrycket sjunker pd grund av 
fur liten mcngd motorolja etc. tcnds 
varningslampan ( ) fur oljetryck 
och ett skyddssystem fur motorn 
aktiveras och begrcnsar motorns 
effekt. Dcrefter tcnds motorns var-
ningslampa ( ), om du kur flera 
gdnger eller kontinuerligt.
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Kylarvctska

Det trycksatta kylsystemet har en 
behdllare som cr fylld med kylarvct-
ska av dretrunttyp. Behdllaren fylls 
pd fabriken.

Kontrollera kylarvctskans frost-
skyddsnivd och vctskenivd minst en 
gdng om dret i burjan av vintern 
eller innan du reser till ett vinterkli-
mat.

Viktigt
Om motorn cr uverhettad pd 
grund av fur ldg kylarvctskenivd 
kan du fd sprickor i motorn om du 
hcller i en stor mcngd kylarvct-
ska. Hcll i kylarvctska lite i taget 
fur att undvika skador.
Kur inte utan kylarvctska. Det kan 
fd vattenpumpen att gd sunder 
och motorn skcra.

Kontrollera kylarvctskenivdn

Viktigt
Ta bort kylarlocket
Lossa aldrig kylar-
locket ncr motorn 
cr igdng eller cr 
varm. Det kan med-

fura skador pd kylsystemet och 
motorn. Dessutom kan het kyl-
vctska eller dnga orsaka allvarliga 
brcnnskador.

Stcng av motorn och vcnta tills den 
har svalnat. Uppna kylarlocket 
mycket fursiktigt. Lcgg en tjock 
trasa uver locket och vrid det ldng-
samt moturs till det fursta stoppet. 
Ta ett steg bakdt medan uver-
trycket slcpps ut ur kylsystemet.
Ncr du cr scker pd att det inte cr 
ndgot uvertryck, tryck ned locket 
och vrid loss det moturs.
Ta aldrig bort kylarlocket eller drc-
neringspluggen sd lcnge motorn och 
kylaren cr varma, cven om motorn 
inte cr igdng. Het kylvctska och 
dnga kan strumma ut och orsaka 
allvarliga brcnnskador.

Varning
Den elektriska 
motorkylflckten 
regleras av kylar-
vctskans tempera-
tur, trycket i 

systemet och bilens hastighet. Flck-
ten kan i vissa fall starta cven om 
motorn inte cr igdng. Var extra upp-
mcrksam ncr du utfur ndgot arbete 
i ncrheten av flckten sd att du inte 
skadas av roterande flcktblad. Ncr 
kylvctskans temperatur sjunker 
stcngs flckten av automatiskt. Det 
hcr cr normalt.
Elmotorn (kylflckten) kan gd tills du 
kopplar loss batterikabelns minus-
kabel.
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Kylarvctska

Kontrollera konditionen och anslut-
ningarna fur alla slangar till kylsys-
temet och vcrmeelementet. Byt ut 
alla slangar som cr deformerade 
eller i ddligt skick.

Kylvctskenivdn ska ligga mellan 
markeringarna MAX och MIN (F och 
L) ncr motorn cr kall. Markeringarna 
finns pd behdllarens sida.

Om kylvctskenivdn cr ldg, fyll pd 
med destillerat vatten. Fyll pd till 
MAX-markeringen (F), men inte 
mer.

Om det krcvs pdfyllning ofta mdste 
systemet kontrolleras av en aukto-
riserad verkstad. Kia rekommende-
rar att du besuker en auktoriserad 
Kia-dterfurscljare/servicepartner.

Observera
Kontrollera att kylarens lock cr 
ordentligt stcngt efter pdfyllning av 
kylarvctska. Annars kan motorn 
uverhettas under kurning.

1. Kontrollera sd att markeringen pd 
locket cr rakt framdt.

2. Kontrollera att de smd utstick-
arna i kylarens lock cr sckert 
satta.

Rekommenderad kylarvctska
Ncr du fyller pd kylvctska ska du 
endast anvcnda destillerat vatten. 
Felaktig kylvctskeblandning kan 
resultera i allvarliga fel eller 
skador pd motorn.
Motorn har delar i aluminium och 
de mdste skyddas av en etyleng-
lykol-baserad kylarvctska som 
furhindrar korrosion och frysning.

ODEEV098003NR

OMQ4070006
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Kylvctskor baserade pd alkohol 
eller metanol fdr inte anvcndas 
och blandas i bilens kylvctska.
Blanda inte i glykol i sturre mcngd 
cn 60 % eller mindre cn 35 %, dd 
blir inte frostskyddet effektivt.

Lcmplig blandning framgdr av tabel-
len.

Varning
Kylarlock
Lossa inte kylar-
locket ncr motorn/
kylaren cr het. Skdl-
lande varm kylar-

vctska och dnga kan strumma ut 
och orsaka allvarliga personskador.

Byta kylarvctska

Byt kylmedlet pd en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Viktigt
Placera en tjock trasa runt kylar-
locket innan du fyller pd kylarvctska 
fur att furhindra att kylarvctskan 
fludar uver pd motordelar som t.ex. 
generatorn.

Varning
Kylarvctska

Anvcnd inte kylarvctska i behdlla-
ren fur spolarvctska.
Sikten kan fursvdras avsevcrt om 
du sprutar kylarvctska pd vindru-
tan och du kan furlora kontrollen 
uver bilen eller fd skador pd lack 
och lister.

Omgivande 
temperatur

Blandningsprocent 
(volym)

Glykol
Destillerat 
vatten

-15 /C 35 65

-25 /C 
(-13/F)

40 60

-35 /C 
(-31/F)

50 50

-45 /C 60 40
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Bromsvctska

Bromsvctska

Kontrollera bromsvctskenivdn

Kontrollera regelbundet vctskeni-
vdn i behdllaren. Vctskenivdn bur 
vara mellan markeringarna MIN och 
MAX pd sidan av tanken.

1. Rengur omrddet runt tanklocket 
ordentligt fur att furhindra 
bromsvctskekontaminering innan 
du avlcgsnar tanklocket och till-
sctter bromsvctska.

2. Kontrollera regelbundet att vcts-
kenivdn i bromsvctskebehdllaren 
ligger mellan MIN och MAX. Nivdn 
minskar under kurning. Det cr 
normalt och beror pd furslitningen 
av bromsbelcggen.
Om vctskenivdn cr extremt ldg 
ska systemet kontrolleras av en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en auk-
toriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Anvcnd endast rekommenderad 
bromsvctska. (Se "Rekommende-
rade smurjmedel och volymer" pd 
sid 8-6.)

Anvcnd aldrig olika typer av vctska.

Varning
Lcckage av bromsvctska
Om du ofta mdste fylla pd broms-
vctska mdste systemet kontrolleras 
av en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

Varning
Bromsvctska
Var fursiktig ncr du byter eller fyller 
pd bromsvctska. Var fursiktig sd att 
du inte fdr vctska i ugonen. Om du 
fdr bromsvctska i ugonen ska du 
omedelbart skulja med rikligt med 
rent kranvatten. Ldt en lckare kont-
rollera ugonen sd snart som mujligt.

OMQ4070069L
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Viktigt
Ldt inte bromsvctska komma i kon-
takt med bilens lack. Det skadar 
lacken. Bromsvctska som har varit 
utsatt fur luft under en lcngre tid 
ska inte anvcndas eftersom kvalite-
ten kan ha furscmrats. Den ska kas-
seras enligt gcllande fureskrifter. 
Anvcnd inte fel slags vctska. Endast 
ndgra fd droppar med mineralolja, 
t.ex. motorolja, i bromssystemet 
kan skada komponenterna.

Spolarvctska

Kontroll av spolarvctskenivdn

Behdllaren fur spolarvctska cr 
genomskinlig och det cr enkelt att 
kontrollera nivdn bara genom att 
titta pd den.

Kontrollera vctskenivdn i behdlla-
ren fur spolarvctska och fyll pd vid 
behov. Du kan anvcnda vanligt 
vatten om du inte har tillgdng till 
spolarvctska.
Dock ska du anvcnda spolarvctska 
med frysskyddsegenskaper i kallt 
klimat fur att furhindra frysning.

Varning
Spolarvctska

Anvcnd inte kylarvctska i behdlla-
ren fur spolarvctska.
Sikten kan fursvdras avsevcrt om 
du sprutar kylarvctska pd vindru-
tan, och du kan furlora kontrollen 
uver bilen eller fd skador pd lack 
och lister.

OMQ4070007
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Parkeringsbroms

Spolarvctska fur vindrutan 
innehdller en viss mcngd alkohol 
som kan vara lcttantcndlig under 
vissa omstcndigheter. Gnistor 
eller eld fdr inte komma i kontakt 
med spolarvctskan eller behdlla-
ren fur spolarvctska. Det cr en 
skaderisk bdde fur bil och passa-
gerare.
Spolarvctska cr giftigt bdde fur 
mcnniskor och djur. Drick inte och 
undvik kontakt med spolarvctska. 
I annat fall finns risk fur allvarliga 
skador som kan innebcra livsfara.

Parkeringsbroms

Kontrollera parkeringsbromsen

Kontrollera att parkeringsbroms-
pedalens slaglcngd cr enligt spe-
cifikationerna ncr du trycker ned 
den med en kraft pd 30 kg (294 
N). Enbart parkeringsbromsen 
mdste kunna hdlla kvar bilen i en 
relativt brant sluttning. Om varv-
talen cr hugre eller fcrre cn angi-
vet ska systemet servas pd en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en auk-
toriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Slaglcngd: 8 ~ 9 klick

OMQ4070008
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Brcnslefilter (diesel)

Tumma vatten ur brcnslefiltret

Brcnslefiltret i dieselmotorn spelar 
en viktig roll i att skilja vatten frdn 
brcnsle och samla vattnet i dess 
botten.

Ncr vatten samlas i brcnslefiltret 
tcnds en varningslampa ncr du stcl-
ler tcndningsldset till ON-lcget.

Om varningslampan lyser bur 
du ldta en professionell verk-
stad tumma filtret pd vatten 

och kontrollera systemet. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

Viktigt
Om det vatten som har ansamlats i 
brcnslefiltret inte tums ut i god tid 
kan skador uppstd pd viktiga kom-
ponenter som t.ex. brcnslesyste-
met.

Byta brcnslefilterkassett

Observera
Vid byte av brcnslepatron, anvcnd 
reservdelar ifrdn en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Luftrenare

Byta filter

Luftrenarfilter mdste bytas ut vid 
behov och fdr inte tvcttas.

Du kan rengura filtret ncr du 
inspekterar av luftrenarutrymmet. 
Rengur filtret med tryckluft.
1. Dra upp spaken (1) pd luftrena-

rens hulje och ta av spcrren.

2. Dra upp luftrenarens hulje (2) och 
uppna.

OMQ4070009
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Luftrenare

3. Rotera den fasta spaken pd filtret 
och lossa spcrren.

4. Byta luftreningsfilter.
5.Montera i omvcnd ordning.

Byt filtret enligt underhdllsschemat.

Om bilen kurs i extremt dammiga 
eller sandiga omrdden ska det bytas 
ut oftare cn vad som cr rekommen-
derat. (Se "Underhdll vid krcvande 
kurfurhdllanden - Europa, (ej Ryss-
land)" pd sid 7-16, "Underhdll under 
krcvande kurfurhdllanden - ej 
Europa, (inklusive Ryssland)" pd sid 
7-23.)

Viktigt
Kur inte med luftrenaren bort-
monterad dd det orsaka ukat 
motorslitage.
Ncr du tar ut luftreningsfilter, ska 
du vara fursiktig sd att damm 
eller smuts inte kommer in i 
luftintaget. I annat fall uppstdr 
risk fur skada.
Anvcnd reservdelar ifrdn en pro-
fessionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

OMQ4070015

OMQ4070016
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Klimatanlcggningens kuphfilter

Filterkontroll

Klimatanlcggningens luftfilter ska 
bytas enligt underhdllsschemat. Om 
bilen anvcnds i stcder med svdra 
luftfuroreningar eller pd dammiga 
vcgar under ldnga perioder ska det 
kontrolleras och bytas ut oftare. Ncr 
du byter ut klimatanlcggningens 
luftfilter ska du fulja stegen nedan 
och undvika att skada andra kompo-
nenter.
1. Uppna handskfacket och ta bort 

ldsen (1) pd bdda sidorna.

2.Med handskfacket uppet drar du i 
remmen.

3. Ta bort klimatanlcggningens luft-
filterkdpa genom att dra i kdpans 
bdda sidor.

4. Byt ut klimatanlcggningens luft-
filter.OMQ4070018

OMQ4070017

OMQ4070019
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Torkarblad

5.Montera tillbaka det pd samma 
sctt som vid borttagandet, fast i 
omvcnd ordning.

Observera
Ncr du byter ut klimatanlcggning-
ens luftfilter ska det monteras 
ordentligt. I annat fall kan systemet 
generera missljud och filtrets effek-
tivitet kan furscmras.

Torkarblad

Torkarbladkontroll

Observera
Hetvaxbehandling pd automatiska 
biltvcttar kan gura vindrutan svdr 
att rengura.

Belcggningar pd antingen vindrutan 
eller torkarbladen kan furscmra 
vindrutetorkarnas effektivitet. Van-
liga kontamineringskcllor cr insek-
ter, trcdsav och 
varmvaxbehandlingar som vissa 
kommersiella biltvcttar erbjuder. 
Om bladen inte torkar ordentligt ska 
bdde rutan och bladen renguras 
med ett bra renguringsmedel och 
skuljas av med rent vatten.

OMQ4070022
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Viktigt
Anvcnd inte bensin, fotogen, lack-
nafta eller annat lusningsmedel pd 
eller i ncrheten av vindrutetorkarna 
fur att furhindra att de tar skada.

Byta torkarblad

Om torkarbladen inte lcngre rengur 
rutan ordentligt kan de vara utslitna 
och behuva bytas ut.

Viktigt
Fursuk inte att svepa med vindrute-
torkarna fur hand. Det kan skada 
torkararmarna eller andra kompo-
nenter.

Viktigt
Om fel torkarblad anvcnds kan vind-
rutetorkaren skadas eller fungera 
felaktigt.

Torkarblad till vindrutan

Flytta torkarbladen till serviceposi-
tion enligt fuljande, fur enkelhetens 
skull;

Ncr du stcngt av motorn, flytta tor-
karbladen till positionen DIMMA 
(MIST) inom 20 sekunder och hdll 
inne knappen i mer cn 2 sekunder 
tills torkarbladet cr helt i position.

Viktigt
Var fursiktig sd att torkararmen inte 
fclls ned mot vindrutan eftersom 
det kan skada rutan.

1. Vik ut vindrutetorkararmen.
2. Lyft upp torkarbladets ldsclips. 

Dra ner torkarbladet och avlcgsna 
det.

OMQ4070023L
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Torkarblad

3. Installera det nya torkarbladet.

4. Slcpp ned vindrutetorkararmen 
pd vindrutan.

5. Torkararmarna dtergdr till nor-
mallcge ncr du vrider tcndnings-
ldset till ON-lcget.

Byta bakrutetorkarblad

Flytta den bakre torkaren till den 
nedre mittdelen och lyft upp torka-
rarmen. Dra i torkarbladet fur att ta 
bort det.
1. Inom 20 sekunder efter att fordo-

nets tcndning cr AV ska du dra 
ner torkarspaken till MIST-lcge i 
mer cn 2 sekunder tills torkaren 

rur sig ner till den nedre mittde-
len.

2. Vik ut torkararmen och dra loss 
torkarbladet.

3. Lyft upp torkarbladet och dra i 
bladet fur att ta bort det.

ODEEV098017NR

OMQ4070013
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4.Montera ett nytt torkarblad 
genom att passa in det mot tor-
kararmen och trycka fast det.

Ncr du cr klar ska du lcgga tillbaka 
torkararmen fur att pd bakrutan 
och sld PD tcndningen och 
anvcnda torkarna fur att kontroll-
era att bladet cr korrekt installe-
rat.

5. Kontrollera att torkarbladet sit-
ter ordentligt genom att dra lctt i 
det.

Fur att furhindra skador pd torka-
rarmar eller andra komponenter ska 
torkarbladet bytas ut av en profes-
sionell verkstad. Kia rekommenderar 
att du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Viktigt
Om man drar fur hdrt i torkararmen 
kan mittdelen skadas.

Viktigt
Torkaren fungerar inte i cirka 10 
sekunder ncr torkaren drivs utan 
spolarvctska eller om bladen cr 
frusna. Detta cr inte ett fel, det cr 
ett skyddssystem som aktiveras 
av uverbelastningskretsen i tor-
karmotorn.
Vindrutan bur renguras med vat-
ten och torkas av med en ren 
handduk med torkarbladen upp-
fcllda. Torkarbladen ska ocksd 
torkas rena om det finns fett eller 
vax pd bladen.

OMQ4070094L
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Batteri

Batteri

Fur bcsta batterifunktion

Kontrollera att batteriet sitter 
fast.
Hdll batteriet rent och torrt.
Batteripolerna ska vara rena frdn 
oxid, vcl dtdragna och insmorda 
med vaselin eller batterifett.
Tvctta omgdende bort eventuell 
utspilld batterisyra med vatten 
och natriumbikarbonat.
Koppla loss batterikablarna om 
bilen inte ska anvcndas under en 
lcngre tid.

Observera
Din bil cr utrustad med ett under-
hdllsfritt batteri. Om markering-
arna LOWER och UPPER finns pd 
sidan av batteriet kan du kontrollera 
batterivctskenivdn. Nivdn ska ligga 
mellan LOWER och UPPER. Om bat-
terivctskenivdn cr ldg behuver du 
fylla pd destillerat vatten. (Fyll aldrig 
pd svavelsyra eller annan elek-
trolyt). Var fursiktig sd att du inte 

stcnker pd batteriet eller omgivande 
komponenter ncr du fyller pd. Fyll 
inte pd battericellerna mer cn nud-
vcndigt. Det kan orsaka korrosion pd 
andra delar. Kontrollera att cell-
locken cr dtdragna.
Kontakta en professionell verkstad. 
Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Varning
Risker med batterier

Lcs fuljande anvisningar 
noggrant innan du hanterar 
batteriet.
Eld eller gnistor, t.ex. frdn 
en tcnd cigarett, fdr inte 
komma i ncrheten av bat-

teriet.
Vctgas cr en mycket eld-
farlig gas som alltid finns i 
battericellerna och den 

exploderar om den antcnds.
Hdll batteriet utom rcckhdll 
fur barn eftersom batte-
riet innehdller starkt 
frctande SVAVELSYRA. Ldt 

inte batterivctskan komma i kontakt 
med hud, ugon, klcder eller lack.

Om du skulle fd batte-
rivctska i ugonen ska du 
skulja med rent vatten 

under minst 15 minuter och genast 
kontakta sjukvdrden.

OMQ4070025
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Batterivctska pd huden ska omedel-
bart tvcttas bort. Kontakta genast 
sjukvdrden vid smcrta eller en brcn-
nande kcnsla.

Anvcnd skyddsglasugon 
ncr du laddar batteriet 
eller arbetar i ncrheten av 
batteriet. Surj fur god ven-

tilation ncr du arbetar i slutna 
utrymmen.

Ett batteri som inte blir 
rctt deponerat kan vara 
skadligt fur bdde milju och 
mcnniskor. Kassera batte-

riet enligt lokala fureskrifter.
Ncr du lyfter ett batteri med 
plasthulje kan det ukade trycket 
pd huljet orsaka att batterivctska 
lccker ut med risk fur personska-
dor som fuljd. Lyft batteriet med 
bdda hcnderna eller anvcnd speci-
ella bcrhandtag.
Fursuk aldrig att ladda batteriet 
med batterikablarna anslutna.
Det elektriska tcndningssyste-
met arbetar under mycket hug 
spcnning. Vidrur aldrig elektriska 
komponenter ncr motorn cr igdng 
eller tcndningen pdslagen.

Du utsctter dig fur livsfara eller risk 
fur allvarliga personskador i det fall 
ovanstdende varningar inte beaktas.

Viktigt
Elektriska enheter som inte cr 
godkcnda kan orsaka att batteriet 
laddas ur. Anvcnd aldrig enheter 
som inte cr godkcnda.

Fakta om batteriet

Exempel

* Den faktiska batterietiketten i 
bilen kan skilja sig frdn bilden.

1. AGM80L-DIN: Kia-modellens bat-
teribeteckning

2. 80 Ah ( 20HR): Nominell kapacitet 
(i amperetimmar)

3. 155RC: Nominell reservkapacitet (i 
minuter)

4. 12V: Nominell spcnning
5. 800 CCA (SAE): Kallstartstrum i 

ampere enligt SAE
6. 640A (EN): Kallstartstrum i 

ampere enligt EN

Ladda batteriet

Bilen cr utrustad med ett under-
hdllsfritt kalciumbatteri.

Om batteriet laddas ur pd kort tid 
(t.ex. pd grund av att strdlkas-
tarna eller kuphlampan har glumt 
slcckas) ska det laddas ldngsamt i 
10 timmar.

OMQ4070079L
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Batteri

Om batteriet laddas ur under fcrd 
pd grund av hug elektrisk belast-
ning ska du ladda upp det med 20 
- 30 A i tvd timmar.

Varning
Ladda batteriet
Ncr du laddar batteriet ska du gura 
pd fuljande sctt:

Batteriet mdste tas bort frdn 
bilen och placeras i ett vclventile-
rat utrymme.
Hdll cigaretter, gnistor eller uppna 
ldgor borta frdn batteriet.
Uvervaka batteriet ncr det laddas 
och avsluta eller scnk laddnings-
strummen om batteriet burjar 
koka eller om temperaturen i 
elektrolytcellerna uverstiger 49/C.
Anvcnd skyddsglasugon ncr du 
kontrollerar batteriet under ladd-
ning.
Koppla loss batteriladdaren pd 
fuljande sctt.
1. Stcng av batteriladdarens 

strumbrytare.
2. Koppla loss klcmman pd batte-

riets minuspol.
3. Koppla loss klcmman pd batte-

riets pluspol.

Varning
Innan du utfur underhdll eller lad-
dar batteriet ska all utrustning 
och motorn stcngas av.
Batteriets minuskabel mdste tas 
bort furst och scttas tillbaka sist 
ncr du tar ut batteriet.

Viktigt
AGM-batteri (i furekommande fall)

AGM-batterier (Absorbent Glass 
Matt) cr underhdllsfria och ldt en 
professionell verkstad serva ditt 
AGM-batteri. Kia rekommenderar 
att du besuker en auktoriserad 
Kia-dterfurscljare/servicepartner.
Vid laddning av ditt AGM-batteri 
bur du enbart anvcnda helauto-
matiska laddare som skapats 
specifikt fur AGM-batterier.
Vid byte av AGM-batteri, anvcnd 
delar ifrdn en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.
Locket pd batteriets uverdel ska 
aldrig uppnas eller tas bort. Den 
inre elektrolytvctska kan dd lccka 
ut och orsaka allvarliga skador.
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Dterstclla instcllningar

Instcllningar ska dterstcllas efter 
att batteriet har varit urladdat eller 
frdnkopplat.

Elektrisk funsterhiss
Soltak
Fcrddator
Klimatkontrollsystem
Integrerat minnessystem
Ljud

Dcck och hjul

Dcckunderhdll

Rctt dccktryck cr viktigt bdde fur 
sckerheten och brcnsleekonomin. 
Fur att dccken ska hdlla sd lcnge sd 
mujligt ska du ocksd tcnka pd att 
inte uverbelasta bilen och dccken.

Rekommenderat lufttryck - Kalla 
dcck

Lufttrycket i alla dccken (inklusive 
reservdccket) mdste kontrolleras 
ncr dccken cr kalla. Med "kalla dcck" 
menas att fordonet har stdtt parke-
rat i minst tre timmar eller inte 
kurts lcngre cn 1,6 km (1 brittisk 
mil).

Rekommenderat lufttryck medfur 
bcsta komfort, styrkontroll och ldng 
livslcngd pd dccken.

Se "Dcck och hjul" pd sid 8-5fur 
rekommenderat dccktryck.

OMQ4080004
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Alla specifikationer (dimensioner och 
tryck) kan hittas pd etiketten som 
sitter pd fordonet.

Varning
Ldgt dccktryck
Mycket ldgt dccktryck (under 70 
kPa) kan leda till kraftig vcrmeut-
veckling och orsaka punktering, 
lossnad slitbana och andra dcckfel. 
Det finns risk fur furlorad kontroll 
uver bilen med livsfara och risk fur 
allvarliga personskador som fuljd. 
Riskerna ukar under varma dagar 
och om du kur ldnga strcckor i hug 
hastighet.

Viktigt
Fur ldgt lufttryck leder cven till 
ukat slitage, furscmrade styre-
genskaper och ukad brcnslefur-
brukning. Det finns ocksd risk att 
fclgarna skadas. Se till att alltid ha 
rctt lufttryck. Om du ofta mdste 
fylla pd luft, vcnd dig till en gum-
miverkstad. Kia rekommenderar 
att du besuker en auktoriserad 
Kia-dterfurscljare/servicepartner.
Fur hugt lufttryck medfur scmre 
dkkomfort, ukat slitage i mitten 
av slitbanan och sturre risk fur 
skador om du kur pd ddliga vcgar.

Viktigt
Varma dcck uverskrider oftast det 
kalla dccktrycket med 28 till 41 
kPa. Slcpp inte ut luft ur varma 
dcck fur att justera lufttrycket, 
det kan bli fur ldgt.
Skruva alltid tillbaka ventilhat-
tarna. Utan ventilhatt kan smuts 
och fukt trcnga in i ventilen och 
orsaka lcckage. Om en ventilhatt 
saknas, ersctt den med en ny sd 
fort som mujligt.

Varning
Pumpa dccken
Fur hugt eller fur ldgt lufttryck kan 
furkorta dcckets livslcngd, furscmra 
styrfurmdgan och leda till att dccket 
exploderar. Du kan furlora kontrollen 
uver bilen och utscttas fur en ska-
derisk.

Viktigt
Dccktryck
Observera fuljande:

Kontrollera dccktrycket ncr 
dccken cr kalla. (Ncr bilen har 
varit parkerad i minst tre timmar 
eller inte kurts lcngre cn 1,6 km 
sedan start.)
Kontrollera trycket i reservhjulet 
varje gdng du kontrollerar trycket 
i de vanliga dccken.
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Uverlasta aldrig bilen. Uverskrid 
aldrig den maximalt tilldtna tak-
lasten.
Slitna och gamla dcck kan orsaka 
olyckor. Omdcckprofilen cr 
mycket sliten eller om dccken har 
skadats, byt ut dem.

Kontrollera dccktrycket

Kontrollera dccktrycket minst en 
gdng i mdnaden.

Kontrollera cven dccktrycket pd 
reservhjulet.

Sd hcr gur du

Anvcnd en kvalitetsmctare fur att 
mcta dccktrycket. Det gdr inte att 
se pd ett dccks utsida om det har 
rctt dccktryck. Radialdcck kan se ut 
som att de har rctt dccktryck cven 
om de behuver pumpas.

Kontrollera dccktrycket pd kalla 
dcck. Med "kalla" menas att for-
donet har stdtt parkerat i minst 
tre timmar eller inte kurts lcngre 
cn ca 1,6 km.
Skruva av ventilhatten frdn dcck-
ventilen. Tryck fast 
dccktrycksmctaren ordentligt 
mot ventilen fur att mcta trycket. 
Om dccktrycket fur det kalla 
dccket stcmmer uverens med det 
rekommenderade trycket pd eti-
ketten med information om last 
och dcck behuver du inte gura 
ndgot. Om trycket cr fur ldgt ska 

du fylla pd luft tills du lcser av rctt 
nivd.
Om dccket cr uverfyllt kan du 
slcppa ut luft genom att trycka pd 
metalldelen i mitten av ventilen. 
Kontrollera dccktrycket med 
dccktrycksmctaren igen. Sctt till-
baka ventilhattarna pd ventilerna. 
De skyddar mot smuts och fukt.

Varning
Kontrollera ofta att dccken har 
rctt dccktryck och inte cr slitna 
eller skadade. Anvcnd alltid en 
dccktryckmctare.
Dcck med fur mycket eller fur lite 
luft eller ojcmn furslitning kan 
orsaka furscmrad styrfurmdga, 
furlorad kontroll och havererade 
dcck, vilket kan innebcra livsfara 
eller risk fur allvarliga personska-
dor vid en olycka. Rekommende-
rat dccktryck fur kalla dcck anges 
i den hcr instruktionsboken och pd 
dccketiketten pd mittstolpen pd 
furarsidan.
Slitna dcck kan orsaka olyckor. 
Ersctt dcck som cr utslitna, 
ojcmnt slitna eller skadade.
Kom ihdg att kontrollera reserv-
hjulets dccktryck. Kia rekommen-
derar att du kontrollerar 
reservhjulet varje gdng som du 
kontrollerar dccktrycket pd bilens 
vanliga dcck.



Underhdll

547

Dcck och hjul

Skifta hjulen

Fur att jcmna ut dcckslitage cr det 
lcmpligt att skifta hjul var 10 000:e 
km eller tidigare om det uppstdr 
ojcmnt slitage.

Ncr du har skiftat hjulen ska balan-
seringen kontrolleras.

Kontrollera avseende ojcmnt slitage 
och skada ncr du roterar dccken. 
Ojcmnt slitage orsakas oftast av 
felaktigt dccktryck, ddlig hjulinstcll-
ning, obalanserade dcck, kraftiga 
inbromsningar eller skarp kurvtag-
ning. Leta efter bulor i dcckets slit-
bana eller sida. Byt ur dccket om du 
hittar ndgot av fuljande. Byt ut 
dccket om korden syns. Efter att ha 
skiftat hjul ska du pumpa dccken till 
angivet tryck och kontrollera att 
hjulmuttrarna sitter ordentligt.

Se "Dcck och hjul" pd sid 7-51.

Med reservdcck (i furekommande fall)

Utan reservhjul

Riktnings dcck (i furekommande fall)

Kontrollera cven slitage pd skiv-
bromsarnas bromsbelcgg ncr du 
skiftar hjul.

Observera
Radialdcck med asymmetriskt 
munster mdste skiftas parvis 
framdt och bakdt och inte mellan 
vcnster och huger sida.

Varning
Anvcnd inte nudreservhjulet ncr 
du skiftar hjul.
Blanda inte under ndgra 
omstcndigheter diagonal- och 
radialdcck. Styrfurmdgan kan 
pdverkas, vilket kan innebcra livs-
fara eller risk fur allvarliga per-
son- eller materialskador.

Hjulinstcllning och hjulbalansering

Hjulen pd din bil blir omsorgsfullt 
instcllda och balanserade vid till-
verkningen fur att dccken ska fd 
lcngsta mujliga livslcngd och ge 
bcsta mujliga prestanda.

CBGQ0706

ODEEV098029NR
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Oftast behuvs ingen ytterligare hjul-
instcllning. Dock kan inriktningen 
behuva dterstcllas om du upptccker 
onormalt dcckslitage eller om du 
upplever att ditt fordon drar dt ett 
visst hdll.

Om du noterar att hjulen vibrerar 
ncr du kur pd plan vcg kan en ny 
hjulbalansering behuva guras.

Viktigt
Fel balansvikter kan ge skador pd 
aluminiumfclgar. Anvcnd endast 
godkcnda balansvikter.

Dcckbyte

Om dccket har slitits jcmnt visas en 
slitageindikator som en linje lcngs 
dcckets slitbana.

[A]: Slitageindikatorerna

Det visar att dccket har ett muns-
terdjup som understiger 1,6 mm. 
Byt ut dccket ncr det hcr intrcffar.

Vcnta inte pd att linjen visas pd hela 
dcckets slitbana innan du byter 
dcck.

Observera
Du bur anvcnda samma typ av dcck 
som bilen levererades med ncr du 
byter ut dem.
I annat fall pdverkas styrfurmdgan.

Viktigt
Ncr du har bytt dcck ska du kont-
rollera hjulmuttrarna efter ca 50 km 
samt gura en extra kontroll och dra 
dt hjulmuttrarna efter ca 1 000 km. 
Om ratten skakar eller om bilen 
vibrerar ncr du kur cr ett dcck i oba-
lans. Balansera dccket. Om proble-
met inte luser sig, kontakta en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en aukto-
riserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Varning
Byta ut dcck
Sd hcr minskar du risken fur att 
dcck havererar och leder till en 
olycka med livsfara eller risk fur all-
varliga personskador som fuljd:

OMQ4070103L
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Ersctt dcck som cr utslitna, 
ojcmnt slitna eller skadade. Slitna 
dcck kan leda till furscmrad 
effektivitet vid inbromsning, styr-
furmdga och vcggrepp.
Kur inte bilen med fel dccktryck. 
Det leder till ojcmnt slitage och 
trasiga dcck.
Ncr du ersctter dccken ska du 
inte blanda radialdcck och diago-
naldcck pd samma bil. Du mdste 
ersctta alla dcck (inklusive reserv-
hjulet) om du byter frdn radial- till 
diagonaldcck.
Det cr bcst att byta ut alla fyra 
dccken samtidigt. Om det inte cr 
mujligt, eller om nudvcndigt, byt 
ut dem i par, fram och bak hjul.
Ncr du byter ut endast ett dcck 
kan det pdverka fordonet mar-
kant.
Om du anvcnder andra dcck och 
hjul cn rekommenderade storle-
kar kan det orsaka onormal styr-
furmdga, furscmrad kontroll uver 
bilen och allvarliga olyckor.
Hjul som inte uppfyller Kia specifi-
kationer kan vara olcmpliga och 
resultera i skador pd fordonet 
eller osedvanlig hantering och 
ddlig fordonskontroll.

ABS fungerar genom att jcmfura 
hastigheten pd hjulen. Dcckstorle-
ken pdverkar hjulets hastighet. 
Ncr du byter dcck mdste alla 4 
dcck ha samma storlek, typ, 
mcrke, konstruktion och slit-
munster som originaldccken. Om 
du anvcnder dcck i en annan stor-
lek kan ABS (ldsningsfria bromsar) 
och ESC (antisladdsystem) fung-
era felaktigt.

Byta nudreservhjul (i furekom-
mande fall)

Dccket pd ett nudreservhjul har ett 
dcckmunster med kortare livslcngd 
cn pd ett dcck i ordinarie storlek. 
Byt ut det ncr du kan se slitbanans 
slitageindikatorfclt pd dccket. Det 
kompakta erscttande reservdccket 
bur vara lika stort och ha samma 
utformning som dccket som med-
fuljde ditt fordon ncr det var nytt, 
och det bur monteras pd samma 
hjul. Ett nudreservdcck cr inte kon-
struerat fur att monteras pd en 
normalstor fclg, och pd samma sctt 
cr en nudreservfclg inte konstrue-
rad fur normalstora dcck.

Byta hjul

Om du av ndgot skcl byter ut fcl-
garna ska du kontrollera att de nya 
fclgarna har samma diameter, fclg-
bredd och offset som de ursprung-
liga.
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Varning
En fclg som inte har rctt storlek kan 
pdtagligt inverka pd dcckens och 
lagrens livslcngd, broms- och 
stoppstrcckor, vcgegenskaper, 
markfrigdng, utrymmet mellan dcck 
och skcrm, anvcndning av snukedjor, 
kalibrering av hastighetsmctare och 
vcgmctare, strdlkastarinstcllning 
och stutfdngarnas hujd.

Dcckens vcggrepp

Dcckens vcggrepp blir scmre om 
dcckmunstret cr slitet, dccktrycket 
fel eller vcgbanan cr hal. Det cr 
lcmpligt att byta ut dccken ncr sli-
tageindikatorerna burjar synas. 
Scnk hastigheten ncr det regnar 
eller snuar, eller om vcgen av annan 
anledning cr hal, fur att minska ris-
ken att furlora styrfurmdgan.

Dcckunderhdll

Utuver rctt lufttryck minskar cven 
korrekt hjulinstcllning slitaget. Om 
ett dcck har slitits ojcmnt ska du 
kontrollera hjulinstcllningen hos en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en aukto-
riserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Kontrollera att de nymonterade 
dccken cr korrekt balanserade fur 
att uka bekvcmligheten under bil-
fcrden samt dcckens livslcngd. Du 
bur dessutom alltid dterbalansera 
dccket ncr dccket cr borttaget frdn 
hjulet.

Dcckmcrkning

Den hcr informationen anger och 
beskriver dcckets egenskaper och 
anger cven dcckets ID-nummer 
(TIN) enligt sckerhetsstandarden.

TIN kan cven anvcndas fur att iden-
tifiera dccket i hcndelse av dterkal-
lande.

1. Tillverkare eller varumcrkes-
namn

Namnet pd tillverkaren eller varu-
mcrket visas.

ODEEV098031NR
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2. Dcckdimension

Dcckdimensionen anges pd dccksi-
dan. Du behuver den hcr informatio-
nen ncr du kuper nya dcck. Nedan 
furklaras vad bokstcverna och siff-
rorna i dcckdimensionen betyder.

Exempel pd dcckstorleksbeteckning:

(Siffrorna som anges cr endast 
exempel. Aktuell dcckdimension 
anges pd din bils dcck.)

P235/55R19 108T

235 - Dcckets bredd i mm.

55 - Hujd/bredd-furhdllande. Dcck-
ets tvcrsnittshujd i procent av bred-
den.

R - Kod fur dcckets konstruktion 
(radial).

19 - Fclgdiameter i tum.

108 - Belastningsindex, en siffra fur 
dcckets maxbelastning.

T - Hastighetsmcrkning. Mer infor-
mation finns i tabellen med hastig-
hetsmcrkningar i det hcr kapitlet.

Hjulstorleksbeteckning
Cven hjul mcrks med viktig informa-
tion som du behuver om du ndgon-
sin behuver ersctta ett. Nedan 
furklaras vad bokstcverna och siff-
rorna i dcckmcrkningen betyder.
Exempel pd dcckmcrkning: 7,5JX19
7,5 - Fclgdiameter i tum.
J - Fclgens kontur.
19 - Fclgdiameter i tum.

Hastighetsmcrkning fur dcck
I tabellen nedan finns mdnga olika 
hastighetsmcrkningar som anvcnds 
fur dcck till personbilar. Hastighets-
mcrkningen cr en del av mcrkningen 
pd dcckets sida. Symbolen motsva-
rar den hugsta sckra hastigheten 
fur dccket.

3. Kontrolllera dcckens dlder (TIN: 
Dcckets ID-nummer)

Dcck som cr cldre cn 6 dr (inklusive 
reservdccket) bur bytas. Tillverk-
ningsdatum finns pd dccksidan 
(eventuellt pd insidan) efter bokstc-
verna DOT. DOT-koden cr en serie 
siffror och bokstcver. De fyra sista 
siffrorna i DOT-koden anger tillverk-
ningsdatum.

DOT: XXXX XXXX OOOO

De fursta tecknen visar vilken fabrik 
dccken kommer frdn, dcckdimen-
sion och munster. De fyra sista siff-
rorna visar vilken vecka och dr som 
dccket tillverkats.

Exempel:

Hastighets-
mcrkning

Maximal hastighet

S 180 km/h

T 190 km/h

H 210 km/h

V 240 km/h

W 270 km/h

Y 300 km/h
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DOT XXXX XXXX 1620 visar att 
dccket tillverkades vecka 16 dr 
2020.

Varning
Dcck dldras
Dcck dldras med tiden, cven om 
bilen inte kurs. Oavsett slitage bur 
dcck bytas efter 6 dr. Hug vcrme 
och frekvent hug belastning kan 
pdskynda dldrandet. Om du inte ful-
jer den hcr varningen kan du rdka ut 
fur dcckskador, som kan leda till en 
olycka med allvarliga personskador 
och i vcrsta fall dudsfall.

4. Dcckuppbyggnad och material

Antal lager eller skikt pd gummibe-
lagt tyg i dccket. Dccktillverkare 
mdste cven ange materialet i 
dccket, sdsom stdl, nylon, polyester 
m.m. Bokstaven "R" innebcr att tex-
tiltrddarna ligger radiellt mot rull-
riktningen. "D" anger diagonal 
riktning och "B" cr en kombination.

5. Maximalt tilldtet dccktryck

Detta tal motsvarar den stursta 
mcngden luft som kan tillfuras 
dccket. Uverskrid inte tilldtet max-
tryck. Se "Etikett med dcckspecifi-
kationer och lufttryck" pd sid 8-11.

6. Maxlast

Detta nummer indikerar maximal 
belastning i kilo och pund som 
dccket kan bcra. Ncr du byter dcck 
pd bilen ska du anvcnda dcck med 
samma lastgrcns som original-
dccken.

7. Enhetlig kvalitetsmcrkning pd 
dcck

I tillcmpliga fall kan du hitta dcckets 
kvalitetsklass pd dess sidovcgg mel-
lan slitbanans axel och maximal sek-
tionsbredd.

Exempel:

MUNSTERSLITAGE 200

DRAGKRAFT AA

TEMPERATUR A

Tread wear
Graden pd slitbanans slitage cr en 
jcmfurande klassificering baserat pd 
dcckets slitstyrka vid test under 
kontrollerade furhdllanden pd en 
specificerad statlig testbana. Till 
exempel skulle ett dcck klassifice-
rat med 150 slitas 1,5 gdnger (1<) 
sdvcl pd en statlig testbana som ett 
dcck klassificerat med 100.
Dcckets verkliga prestanda cr bero-
ende av aktuella anvcndningsfurhdl-
landen och kan skilja avsevcrt frdn 
normvcrdet, beroende pd kurstil, 
underhdllsrutiner och skillnader i 
vcgunderlag och klimat.
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Dcckklassen finns ingjuten i dccksi-
dan pd personbilsdcck. Dccken som 
tillhur bilens standardutrustning 
eller cr tillval kan ha varierande 
dcckklass.

Traction - AA, A, B & C (Grepp AA, 
A, B & C)
Greppnivd ifrdn hugsta till lcgsta cr 
AA, A, B och C. Mcrkningen repre-
senterar dcckens uppmctta fur-
mdga att stanna pd vdt asfalt under 
kontrollerade omstcndigheter pd 
standardiserade testytor av asfalt 
och betong. Ett dcck med mcrk-
ningen C kan ha ddligt vcggrepp.

Temperature - A, B & C
Temperaturmcrkningarna cr A 
(hugsta), B och C och representerar 
dcckets furmdga att motstd och 
leda bort genererad vcrme vid test 
under kontrollerade omstcndigheter 
med ett specifikt testdcck pd en 
testanlcggning inomhus.
Huga temperaturer under ldng tid 
kan orsaka att dcckkvaliteten fur-
scmras och dcckets livslcngd fur-
kortas. Mycket huga temperaturer 
kan fd dccket att haverera. Mcrk-
ningarna B och A representerar ett 
testresultat fur testdccket som cr 
uver den nivd som krcvs i lag.

Varning
Dcckets vcggrepp cr baserat pd 
bromstester pd en rct linje och 
inkluderar inte acceleration, kurv-
tagning, vattenplaning eller bcsta 
mujliga vcggreppskaraktcristik.

Varning
Dccktemperatur
Temperaturklassen fur detta dcck 
faststclls fur ett dcck som har 
lcmpligt lufttryck och som inte cr 
uverpumpat. Mycket huga hastighe-
ter, fur ldgt dccktryck eller tung last 
kan antingen var fur sig eller i kom-
bination uka dcckets temperatur 
och orsaka att dccket plutsligt 
havererar. Det kan leda till att du 
tappar kontrollen uver bilen och 
utsctts fur livsfara eller risk fur all-
varliga personskador.

Ldgprofildcck (i furekommande fall)

Ldgprofildcck, som har en hujd som 
cr max 50% av bredden, ger bilen 
ett sportigare utseende.

Eftersom ldgprofildcck cr optime-
rade fur god manuvrering och 
inbromsning kan de ge lcgre kom-
fort och en hugre ljudnivd cn vanliga 
dcck.
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Viktigt
Eftersom dccksidan pd ldgprofil-
dcck cr lcgre cn vanligt finns ocksd 
en ukad risk fur att dcck och hjul 
skadas. Fulj dcrfur nedanstdende 
anvisningar.

Ncr du kur pd vcgar som cr 
extremt ddliga, kur extra fursik-
tigt sd att dcck och fclgar inte 
skadas. Kontrollera dccken och 
fclgarna efter kurningen.
Var fursiktig ncr du kur i gropar, 
uver farthinder, brunnslock, man-
hdl och trottoarkanter, sd att 
dccken och fclgarna inte skadas.
Om ett dcck cr skadat, kontakta 
en gummiverkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en auk-
toriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.
Kontrollera dcck och dccktryck 
var 3 000:e km fur att undvika 
dcckskador.

Viktigt
Det cr inte lctt att upptccka 
dcckskador med blotta ugat. Vid 
minsta misstanke om en 
dcckskada, cven om den inte 
syns, ldt kontrollera dccket och 
byt ut det om det behuvs sd att 
du inte riskerar att fd punktering.

Skador som uppstdtt vid kurning 
pd undermdliga vcgar, i gropar, 
uver brunnslock, manhdl och trot-
toarkanter, omfattas inte av 
garantin.
Information finns pd dccksidan.
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Sckringar

Sckringar

Flatstift

Kassettyp

Multisckring

BFT

* Vcnster sida: Normal, Huger sida: 
Trasig

* Etiketten pd sckrings-/relchdllaren 
kan se annorlunda ut i den aktuella 
bilen.

Sckringar skyddar bilens elsystem 
mot uverlast.

Bilen har 2 (eller 3) sckringsdosor, 
en pd furarsidan i kuphn och uvriga i 
motorrummet vid batteriet.

Om bilens lampor, tillbehur eller reg-
lage inte fungerar ska du kontrollera 
sckringen fur den aktuella funktio-
nen. Om en sckring har lust ut har 
elementet inuti sckringen smclt.

Kontrollera furst sckringsdosan pd 
furarsidan, om elsystemet inte 
fungerar.

Koppla alltid bort batteriets minus-
kabel innan du byter en sckring.

Byt alltid till en ny sckring med 
samma amperetal.

Om den nya sckringen ocksd luser 
ut betyder det ofta att det finns ett 
elektriskt fel. Undvik omgdende att 
anvcnda systemet och rddfrdga 
omgdende en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du 
rddfrdgar en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/verkstad.

Det finns tre sorters sckringar: flat-
stift fur lcgre amperetal, stor 
huvudsckring och multisckring fur 
hugre amperetal.

ODEEV098032NR

ODEEV098077NR

ODEEV098078NR

OMQ4070010L
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Varning
Byte av sckring

Byt aldrig ut en sckring mot ndgot 
annat cn en sckring med samma 
amperetal.
Sckringar med fur hugt amperetal 
kan orsaka skador och utgura en 
brandrisk.
Ersctt aldrig en sckring med en 
metalltrdd eller aluminiumfolie, 
inte ens temporcrt. Det kan 
orsaka omfattande skador pd led-
ningar och utgura en brandrisk.
Du fdr inte cndra eller lcgga till 
elkablar i bilen utan nudvcndig 
kunskap.

Viktigt
Anvcnd inte en skruvmejsel eller 
ndgot annat metallfuremdl ncr du 
tar bort sckringen eftersom du ris-
kerar att kortsluta och skada syste-
met.

Observera
Stcll tcndningen pd "OFF" och 
stcng av alla elektriska enheter, 
ncr du ska byta sckring. Koppla 
sedan loss minuskabeln (-) frdn 
batteriet.
Etiketten pd sckrings-/relchdlla-
ren kan se annorlunda ut i den 
aktuella bilen.

Viktigt
Ncr du byter en sckring eller ett 
relc ska du vara noga med att den 
nya sckringen eller det nya relcet 
passar ordentligt i hdllaren. En 
sckring eller ett relc som inte sit-
ter ordentligt kan ge skador pd 
bilens ledningar eller elsystem och 
utgura en brandrisk.
Ta inte bort sckringar, relcer och 
kontakter som cr fastsatta med 
bultar eller muttrar. Sckringen, 
relcet eller kontakten kanske inte 
sctts fast korrekt och det kan 
utgura en brandrisk. Om sck-
ringar, relcn och terminaler som 
cr fcsta med bultar eller muttrar 
har gdtt sunder, rddfrdga en pro-
fessionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du rddfrdgar en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/
verkstad.
Sctt aldrig in ndgot annat cn sck-
ringar eller relcer i kontakterna, 
t.ex. en skruvmejsel eller ledning. 
Det kan orsaka glapp och fel pd 
elsystemet.
Stick aldrig in skruvmejslar eller 
kablar frdn tredje part i uttag som 
enbart cr avsedda fur sckringar 
och relcer. Elsystem och kablar i 
kuphn kan skadas eller fatta eld 
pd grund av glappkontakt.
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Om du ansluter ledningen direkt 
till bakljuset eller byter till en 
gludlampa med fur hug mcrkef-
fekt ncr du kopplar pd slcpvagnar 
osv. kan du brcnna den inre kopp-
lingsdosan.

Byte av sckring i kuphns sckrings-
dosa
1. Stcng av tcndningen och alla 

andra omkopplare.
2. Uppna locket uver sckringshdlla-

ren.

3. Dra sckringen som ska kontroll-
eras rakt ut. Anvcnd medfuljande 
uttagningsverktyg som finns i 
motorrummets sckringsdosa.

4. Kontrollera sckringen som du tog 
bort och byt ut den om den har 
lust ut.
Reservsckringar finns i sckrings-
dosan i kuphn eller motorrummet.

5. Sctt i en ny sckring med samma 
mcrkvcrde och kontrollera att den 
sitter fast ordentligt.

Om den sitter lust, rddfrdga en pro-
fessionell verkstad. Kia rekommen-
derar att du rddfrdgar en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/
verkstad.

Om du skulle sakna reservsckring 
kan du anvcnda en sckring med 
samma mcrkvcrde frdn en krets 
som inte cr nudvcndig fur att kura 
bilen, t.ex. sckringen till cigarettcn-
daren.

Om strdlkastare, bakljus, bromsljus, 
kuphbelysning eller varselljus inte 
fungerar och sckringarna cr hela 
ska du kontakta en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
rddfrdgar en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/verkstad.

OMQ4H070013

OMQ4070027L
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Byta sckring i motorrummet
1. Stcng av tcndningen och alla 

andra omkopplare.
2. Ta bort sckringsdosans lock 

genom att trycka in fliken och dra 
upp locket.

Om en sckring av typen flatstift 
luser ut tar du bort den genom att 
anvcnda sckringstdngen som 
finns i sckringsdosan i motorrum-
met. Sctt i en reservsckring med 
samma mcrkning efter borttag-
ningen.

3. Kontrollera sckringen som du tog 
bort och byt ut den om den har 
lust ut. Anvcnd sckringsavdraga-
ren i motorutrymmets sck-
ringspanel fur att avlcgsna eller 
installera sckringen.

4. Sctt i en ny sckring med samma 
mcrkvcrde och kontrollera att den 
sitter fast ordentligt. Om den sit-
ter lust, rddfrdga en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du rddfrdgar en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/verkstad.

Viktigt
Ncr du har kontrollerat sckringsdo-
san i motorrummet ska du sctta 
fast locket pd sckringsdosan. Ett 
klickljud mdste huras.
I annat fall kan elfel uppstdr pd 
grund av vatten.

Huvudsckring (Multisckring)

Om huvudsckringen har lust ut 
byter du ut den sd hcr:
1. Sld av motorn.
2. Koppla loss batteriets minuskabel.
3. Ta bort muttrarna enligt vad som 

visas pd bilden ovan.
4. Byt ut sckringen med en ny med 

samma mcrkning.
5. Installera om i omvcnd ordning fur 

borttagning.

OMQ4070027

OMQ4070028
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Observera
Om huvudsckringen har gdtt ska du 
rddfrdga en professionell verkstad. 
Kia rekommenderar att du rddfrd-
gar en auktoriserad Kia-dterfurscl-
jare/verkstad.

Observera
Det kan vara fel pd det elektroniska 
systemet trots att sckringarna i 
motorrummet eller kuphn cr hela. I 
detta fall kan orsaken till problemen 
vara att huvudsckringen (BFT-typ) 
cr urkopplad, och den finner du inuti 
locket pd batteriets pluspol (+). 
Eftersom huvudsckringen cr intri-
katare utformad cn andra delar bur 
du uppsuka en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du 
vcnder dig till en ncrmaste Kia-
verkstad.

Viktigt
Kontrollera att batterilocket sitter 
korrekt. Om batterilocket inte sitter 
fast ordentligt kan elsystemet ska-
das av fuktig luft som fludar in i 
systemet.

Beskrivning av sckrings-/relchdl-
lare

I dosan med sckringar/relcer finns 
en etikett dcr sckringarnas/relcer-
nas mcrkning framgdr.

Observera
Det cr inte sckert att alla beskriv-
ningar i instruktionsboken gcller din 
bil. All information cr aktuell vid 
trycktillfcllet. Fulj informationen pd 
etiketten i fursta hand.
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Furarsidans sckringsdosa

OMQ4070083L

OMQ4070102L
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ICU-sckringshdllare

Sckringsnamn Symbol
Sckring-
ensklassifi-
cering

Kretsskyddad

AMP 25 A AMP (furstcrkare)

LDC 30 A Ldg DC-DC-konvertering

ELMANUVRE-
RAT FURAR-
SCTE

30 A
Brytare fur svankstud, drivkraft sctesbrytare, IMS-kontroll-
modul (integrerat minnessystem)

ELFUNSTER-
HISS V

25 A

Elknapp fur bakre vcnster funster, elknapp fur bakre vcnster 
funstersckerhetsmodul, funstersckerhetsmodul furarsidan 
(vcnster), passagerarens knapp fur elmanuvrerat funster 
(huger), sckerhetsmodul fur elmanuvrerat funster passage-
rarsidan (huger)

ELMANUVRE-
RAT PASSAGE-
RARSCTE

30 A Brytare fur passagerarscte, relcenhet fur passagerarscte

SCTESVCRME 
FRAM

20 A
Kontrollmodul fur ventilation i fursta sctet, kontrollmodul fur 
vcrmare i fursta sctet

S/HEATER RL 15 A Kontrollmodul fur vcnster eluppvcrmt scte 2:a raden

S/FOLD RR 20 A Huger infcllningsmekanism andra sctet

ELFUNSTER-
HISS H

25 A

Elknapp fur bakre huger funster, elknapp fur bakre huger 
funstersckerhetsmodul, elknapp fur passagerarsidans funs-
ter (vcnster), sckerhetsmodul fur elmanuvrerat funster pas-
sagerarsidan (vcnster) sckerhetsmodul fur elmanuvrerat 
funster furarsidan (huger)

T/GATE 15 A Bakluckerelc

S/FOLD RL 20 A Vcnster infcllningsmekanism andra sctet

DURRLDS 20 A Durrlds/durruppldsningsrelc, relc dudlds

RR A/CON2 10 A Kontrollmodul fur luftkonditionering bak

MULTI MEDIA1 25 A
Ldg DC-DC-konvertering, Ljud, Huvudenhet ljud/video och 
navigering, ICU-sckringsdosa (sckring - MULTI MEDAI2)

E-SAMTAL 10 A E-samtalsenhet

SCTESVCRME 
BAK

15 A Kontrollmodul fur huger eluppvcrmt scte 2:a raden

AMP

LDC

DRV

PASS

FRT

REAR LH

2nd RH

2nd LH

REAR
A/C

2

MULTI
MEDIA

1

E-CALL

REAR RH
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MINNE 10 A

Elmanuvrerad baklucka, IMS-kontrollmodul (integrerat min-
nessystem), kontrollmodul fur luftkonditionering bak, ytter-
spegel furarsida/passagerarsida, ROA, instrumentkluster, ldg 
DC-DC-konvertering, regnsensor, kontrollpanel fur luftkondi-
tionering fram, Head-Up-display, kontrollmodul fur luftkon-
ditionering fram

START 10 A Tcndningslds

E-VCXLARE 7,5 A Elektronisk vcxelratt

MODUL6 7,5 A Brcnslefiltervcrmare och tryck-/temperatursensor

USB-LADDA-
RE1

10 A Bagagerum USB-uttag vcnster sida/huger sida

USB-LADDA-
RE2

15 A
Bakre konsol USB-uttag vcnster sida/huger sida, furarsida/
passagerarsida scte USB-uttag

MODUL3 7,5 A

IBU (integrerad karosskontrollmodul), ADAS-enhet, frontka-
mera (ADAS), brytare fur krockkudde, omgivningsmonitor, 
bakre vcnster radar/bakre huger radar, 4WD (fyrhjulsdrift), 
ECU (elektronisk kontrollenhet), DCU (kontrollenhet fur dose-
ring), brytare frcmre konsol, ventilationsbrytare furarscte/
passagerarscte, frontradar, ATM (automatldda), vcxelspak 
(indikator)

A/BAG1 15 A Kontrollmodul krockkuddesystemet (SRS)

SPOLARE 15 A Multifunktionsreglage

MODUL1 10 A

AMP (furstcrkare), RSE vcnster sida/huger sida, Ldg DC-DC-
konvertering, Ljud, IBU (integrerad karosskontrollmodul), 
Huvudenhet ljud/video och navigering, ADAS-enhet, E-sam-
talsenhet, Frcmre USB-uttag vcnster sida/huger sida, 
Omgivningsmonitor

MODULE9 10 A
Nyckelsolenoid, lcslampa furarsida/passagerarsida, ADAS-
enhet, datalcnkkontakt

IBU1 7,5 A IBU (integrerad karosskontrollmodul)

MODUL2 7,5 A Takkonsol, DAU, flerfunktionsbrytare

RR A/CON1 15 A
Flcktmotor bakre luftkonditionering, ICU-sckringsdosa (sck-
ring - MINNE)

KROCKKUDDE 
IND

7,5 A Instrumentkluster, takkonsol

Sckringsnamn Symbol
Sckring-
ensklassifi-
cering

Kretsskyddad

MEMORY

E-
SHIFTER

MODULE
6

USB
CHARGER

1

USB
CHARGER

2

MODULE
3

1

MODULE
1

MODULE
9

IBU
1

MODULE
2

REAR
A/C

1

IND
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MODULE8 7,5 A

ADAS-enhet, kontrollmodul fur ventilation i fursta sctet, kon-
trollmodul fur vcrmare i fursta sctet, kontrollmodul fur bakre 
luftkonditionering, kontrollmodul fur vcnster/huger vcrmare i 
andra sctet

IBU2 15 A IBU (integrerad karosskontrollmodul)

MODULE10 10 A Brytare fur stopplampa, vcxelspak till ATM (automatldda)

MODUL5 10 A
Takkonsol, AMP (furstcrkare), frcmre trddlus laddningsen-
het, ldg DC-DC-konvertering

LUFTKONDI-
TIONERING

7,5 A
Kontrollmodul fur frcmre luftkonditionering, kontrollpanel fur 
frcmre luftkonditionering, motorrummets sckringsdosa 
(PTC-vcrmare relc #2, flcktrelc)

A/BAG2 10 A Kontrollmodul krockkuddesystemet (SRS)

INSTRUMENT-
PANEL

7,5 A Instrumentpanel, HUD

MODUL4 10 A

E-samtalsenhet, Ljud, Huvudenhet ljud/video och navigering, 
Datalcnkanslutning, Kontrollpanel fur frcmre luftkonditione-
ring, Vcnster/huger strdlkastare, Kontrollmodul fur frcmre 
luftkonditionering, Brytare fur krockkudde, Elektrokromisk 
spegel, IMS-kontrollmodul (integrerat minnessystem), Kon-
trollmodul fur ventilation i fursta sctet, Kontrollmodul fur 
vcrmare i fursta sctet, Kontrollmodul fur vcnster/huger vcr-
mare i andra sctet

MODUL7 7,5 A IBU (integrerad karosskontrollmodul)

MULTI MEDAI2 10 A RSE vcnster/huger sida

BROMSKON-
TAKT

7,5 A IBU (Integrated Body Control Unit), knapp fur bromsljus

MDPS 7,5 A
Styrservoenhet MDPS (Motor Driven Power Steering)
* MDPS (motordriven elstyrning) cr detsamma som EPS 

(elektrisk styrservo).

Sckringsnamn Symbol
Sckring-
ensklassifi-
cering

Kretsskyddad

MODULE
8

IBU
2

MODULE
10

MODULE
5

A/C

2

CLUSTER

MODULE
4

MODULE
7

MULTI
MEDIA

2

BRAKE
SWITCH

MDPS
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Sckringsdosan i motorrummet

OMQ4070040L

OMQ4H070028L
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Motorrummets sckringsdosa

Sckringsnamn Symbol
Sckrings-
klassificering

Kretsskyddad

MULTI-
SCK-
RING-1

C/FLCKT 80 A Kylflcktsmotor

TCU3 60 A
Kontrollmodul vcxelldda TCM (Transmission Control 
Module)

EXTRA 
KUPHVCR-
MARE1

50 A Motorrummets sckringsdosa (relc PTC-vcrmare #1)

B+2 50 A ICU-kopplingsdosa (instrumentpanelmodul)

EXTRA 
KUPHVCR-
MARE2

50 A Motorrummets sckringsdosa (relc PTC-vcrmare #2)

DCU1 50 A Motorrummets sckringsdosa (DCU-relc)

ABS1 40 A ESP-kontrollmodul (elektronisk stabilitetskontroll)

ABS2 30 A ESP-kontrollmodul (elektronisk stabilitetskontroll)

MULTI-
SCK-
RING-2

MDPS 100 A
Styrservoenhet MDPS (Motor Driven Power Steering)
* MDPS (motordriven elstyrning) cr detsamma som EPS 

(elektrisk styrservo).

GLOW 60 A GCU

B+6 60 A GCU

EOP 60 A Elektronisk oljepump

B+5 50 A

ICU-sckringsdosa (sckring - ELMANUVRERAT FURAR-
SCTE, ELMANUVRERAT VCNSTER FUNSTER, ELMA-
NUVRERAT PASSAGERARSCTE, VCRMARE I BAKRE 
VCNSTER SCTE, IHOPPFCLLBART BAKRE HUGER SCTE)

VCRMARE 
TILL BAKRE 
HUGER SCTE

40 A Sckringsdosa fur motorrummet (vcrmerelc bak)

ELMANUV-
RERAD BAK-

LUCKA
40 A Elmanuvrerad baklucka

SOLTAK 40 A Motor fur takluckan (glas)

BRCNSLE-
VCRMARE

40 A Motorrummets sckringsdosa (vcrmerelc brcnslefilter)

E-SHIFTER1 30 A SCU

T3

PTC
HEATER

1

2

PTC
HEATER

2

DCU
1

1

2

1

6

EOP

5

E-
SHIFTER
1
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PCB-grupp

SCKRING

TRAILER1 50 A Slcpvagnsmodul

ABS3 60 A ESP-kontrollmodul (elektronisk stabilitetskontroll)

B+3 50 A ICU-kopplingsdosa (instrumentpanelmodul)

TRAILER2 20 A Slcpvagnsmodul

BRCNSLE-
PUMP

20 A Motorrummets sckringsdosa (Brcnslepump-relc)

BARNLDS 15 A PCB-sckringsdosa (munsterkort) (barnldsrelc)

FLCKT 50 A Motorrummets sckringsdosa (flcktrelc)

B+4 50 A
ICU-sckringsdosa (sckring - furstcrkare, LDC, VCRMARE 
FRAMSCTE, ELMANUVRERAT HUGER FUNSTER, IHOP-
FCLLBART BAKRE VCNSTER SCTE)

B+1 40 A
ICU-sckringsdosa (ldsrelc, sckring - BAKLUCKA, DURR-
LDS, VCRMARE TILL BAKRE HUGER SCTE, START, 
MODULE9, IBU2, KROCKKUDDE2, BROMSBRYTARE)

4 WD 20 A 4WD (fyrhjulsdrift) ECU (motorkontrollenhet)

TCU1 15 A PCM (kontrollmodul motor-vcxelldda)

AMS 10 A Batterisensor

E-SHIFTER2 10 A SCU, elektronisk vcxelratt

DCU3 10 A DCU, (kontrollenhet fur dosering)

VCRME SPE-
GEL

10 A
Kontrollpanel fur luftkonditionering fram, kontrollmodul 
fur luftkonditionering fram, drivkraft ytterspegel

A/Con1 10 A Kontrollmodul fur luftkonditionering fram

DCU2 20 A DCU, (kontrollenhet fur dosering)

DCU4 20 A DCU, (kontrollenhet fur dosering)

Sckringsnamn Symbol
Sckrings-
klassificering

Kretsskyddad

1

3

3

2

FUEL
PUMP

4

1

T1

AMS

E-
SHIFTER
2

DCU
3

A/C
1

DCU
2

DCU
4

Sckrings-
namn

Symbol
Sckrings-
klassificering

Kretsskyddad

IG2 40 A
Motorrummets sckringsdosa (startrelc), PCB-sckringsdosa 
(munsterkort) (IG2-relc)

IG1 40 A PCB-sckringsdosa (munsterkort) (IG1-relc, ACC-relc)

FRT WIPER2 7,5 A IBU (integrerad karosskontrollmodul)

SENSOR6 20 A
[Smartstream D 2.2] Fram/Bak Nox-sensor, PM-sensor
[Smartstream G3.5] syresensor #2/#4

IG2

IG1

2

S6
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SENSOR1 20 A
[Smartstream D2.2] Tryckkontrollventil fur skena
[Smartstream G2.5] tcndningsspole #1/#2/#3/#4
[Smartstream G3.5] tcndningsspole #1/#2/#3/#4/#5/#6

SENSOR8 10 A GCU

ECU2 10 A ECM (Engine Control Module)/PCM (Power train Control Module)

SENSOR5 10 A

[Smartstream D2.2] Motorrummets sckringsdosa (brcnslepum-
prelc, brcnslefiltervcrmarrelc)
[Smartstream G2.5] Motorrummets sckringsdosa (brcnslepum-
prelc)
[Smartstream G3.5] Motorrummets sckringsdosa (brcnslepum-
prelc)

SENSOR9 20 A
[Smartstream D2.2] Brcnslemctarventil
[Smartstream G3.5] ECM (motorstyrenhet)

SENSOR3 20 A ECM (Engine Control Module)/PCM (Power train Control Module)

SENSOR2 15 A
[Smartstream D2.2] Lambdasensor #1/#2
[Smartstream G2.5] syresensor (upp/ned)
[Smartstream G3.5] syresensor #1/#3

FRT WIPER1 30 A Motor i frcmre torkarblad

Bakrutetor-
kare

15 A vindrutetorkarrelc bak, vindrutetorkarmotor bak

SIGNALHORN 15 A Relc/signalhorn

A/CON2 10 A Luftkonditioneringsrelc

STULDLARM 15 A Relc/stuldlarmsiren

E-SHIFTER3 7,5 A SCU

TCU2 10 A Kontrollmodul vcxelldda TCM (Transmission Control Module)

SENSOR4 10 A

[All] Luftkonditioneringsrelc, kylflcktsmotor
[Smartstream D2.2] Oljenivdsensor, stopplampbrytare, elektronisk 
termoventil
[Smartstream G2.5] Magnetventil fur variabelt intag, magnetventil 
fur avluftningskontroll, oljekontrollventil (intag/avgas)
[Smartstream G3.5] Magnetventil fur variabelt intag, magnetventil 
fur avluftningskontroll, magnetventil fur variabel oljepump, oljekon-
trollventil #1/#2/#3/#4

Sckrings-
namn

Symbol
Sckrings-
klassificering

Kretsskyddad

S1

S8

E2

S5

S9

S3

S2

1

A/C
2

E-
SHIFTER
3

T2

S4
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Relc
Se relctypen i nedanstdende tabell.

Motorkuphns sckringspanel (Batte-
riets kontaktskydd)

SENSOR7 15 A

[Smartstream D2.2] Motorrummets sckringsdosa (PTC-vcrmare 
#1 Relay), PTC-flckt (positiv temperaturkoefficient), oljepumpven-
til, Elektronisk VGT-aktuator (Variable Geometry Turbocharger) 
magnetventil fur avgasdtercirkulation
[Smartstream G2.5] Injektor #1/#2/#3/#4, IBU (integrerad kaross-
kontrollmodul), ECM (motorstyrenhet)
[Smartstream G3.5] injektor #1/#2/#3/#4/#5/#6

ECU1 15 A ECM (Engine Control Module)/PCM (Power train Control Module)

ABS4 7,5 A ESP-kontrollmodul (elektronisk stabilitetskontroll)

STRUMUT-
TAG2

20 A Strumuttag bakre konsol

STRUMUT-
TAG1

20 A Strumuttag bagage

Sckrings-
namn

Symbol
Sckrings-
klassificering

Kretsskyddad

S7

E1

4

POWER
OUTLET

2

POWER
OUTLET

1

Relc-namn Symbol TYPE

DCU-relc MICRO

Startrelc MICRO

Brcnslepumprelc MICRO

Brcnslefiltervcrmar-
relc

MICRO

Relc extra kuphvcr-
mare 1

MICRO

B/signalrelc MICRO

Relc extra kuphvcr-
mare 2

MICRO

Flcktrelc MICRO

Relc eluppvcrmd 
bakruta

MINI

DCU

FUEL
PUMP

PTC
HEATER

1

PTC
HEATER

2

OMQ4070080L

OMQ4070081L
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Gludlampor

Att tcnka pd vid lampbyten

Furbered lcmpliga gludlampor sd att 
de finns till hands ncr de behuvs. Se 
"Gludlampans watt" pd sid 8-4.

Ncr du byter gludlampor och lik-
nande ska du furst stcnga av 
motorn pd en scker plats, dra dt 
parkeringsbromsen och koppla loss 
batteriets minuspol (-).

Varning
Arbeta med lamporna
Innan du byter en lampa, sctt an 
parkeringsbromsen, sld av tcnd-
ningen (OFF/LOCK) och stcng av alla 
strumfurbrukare, sd undviker du att 
fd en stut.

Anvcnd enbart gludlampor med rctt 
watt-tal.

Varning
En trasig lampa ska erscttas med en 
lampa med samma watt-tal. I annat 
fall finns risk fur omfattande skador 
pd ledningar och brand.

Viktigt
Om du inte har nudvcndiga verktyg 
eller rctt lampa eller kunskaper bur 
du kontakta en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du 
rddfrdgar en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/verkstad.
Det kan ofta vara svdrt att byta 
gludlamporna i fordonet eftersom 
andra delar pd fordonet mdste tas 
bort innan du kommer dt gludlam-
pan. Det gcller frcmst om du behu-
ver ta bort strdlkastaren fur att 
komma dt en lampa. Borttagning/
montering av strdlkastarna kan leda 
till skador pd bilen.

Viktigt
Om du anvcnder fel delar eller 
ddliga lampor vid lampbyte kan 
det leda till att sckringar luser ut 
eller andra elfel och cven skador 
pd kablage.
Montera inga extra lampor pd 
bilen och ingen LED-belysning. 
Om extraljus installeras kan det 
bli fel pd lamporna. De kan slockna 
eller blinka. Dessutom kan sck-
ringar och kablage skadas.
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Fel pd lampa till fuljd av nctverksfel

Strdlkastarna, bakljusen och dimlju-
set kan tcndas ncr reglaget fur 
yttre belysning vrids till ON, men 
inte tcndas ncr parkerings-/bakljus 
tcnds. Det kan bero pd nctverksfel 
eller fel i det elektriska kontrollsys-
temet. Ldt en professionell verkstad 
serva systemet om det uppstdr 
problem. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner.

Fel pd lampdel pd grund av stabili-
sering av elektriskt kontrollsystem

En normalt fungerande lampa kan 
blinka till helt kort. Det cr en effekt 
av stabiliseringsfunktionen i fordo-
nets elektroniska kontrollenhet. Om 
lampan sedan dtergdr till normal 
funktion behuver fordonet inte 
underhdllas.

Men, om lampan slocknar efter att 
ha blinkat eller om den fortsctter 
blinka, bur du ldta en professionell 
verkstad kontrollera elsystemet. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

Observera
Om en lampa eller lamphdllare 
lossas ncr den matas med strum, 
kan det kcnnas av som ett fel i 
sckringshdllarens elektronik. Dd 
kan en felkod (DTC) registreras 
fur en lampa i sckringshdllaren.
Det cr normalt att en hel lampa 
ibland blinkar. Det kan bero pd 
stabiliseringsfunktionen i bilens 
elektroniska kontrollenhet. Om 
lamporna sedan lyser cr det inget 
elfel.
Om lampan dcremot blinkar flera 
gdnger eller slocknar, kan det vara 
fel pd den elektroniska kontrollen-
heten. I sd fall behuver systemet 
omedelbart kontrolleras av en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en auk-
toriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Observera
Efter en krock eller efter dtermon-
tering av strdlkastarenheten ska en 
strdlkastarinstcllning guras av en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en aukto-
riserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.
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Observera
Vcnster-/hugertrafik (Europa)
Halvljuset cr asymmetriskt. Om du 
reser utomlands till ett land med 
vcnstertrafik kommer den asym-
metriska delen att blcnda mutande 
trafik. Fur att furhindra detta fure-
skriver ECE flera tekniska lusningar 
(t.ex. automatiskt cndringssystem, 
tejpremsor, omriktning av strdlkas-
tarna). Dessa strdlkastare cr utfor-
made fur att inte blcnda mutande 
furare. Sd du behuver inte cndra 
dina strdlkastare i ett land med 
motsatt kurriktning.

Observera
Om du har kurt i kraftigt regn eller 
tvcttat bilen kan strdlkastare och 
bromsljus se frostiga ut. Det beror 
pd temperaturskillnaden mellan gla-
sen in- och utsida. Det kan jcmfuras 
med imma som bildas pd vindrutans 
insida ncr du kur i regn och innebcr 
inte att det cr ndgot fel pd bilen. Om 
det dcremot lccker in vatten, ldt en 
professionell verkstad kontrollera 
strdlkastarna. Kia rekommenderar 
att du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner.

Gludlampans position (fram)

Strdlkastare  Typ A

Strdlkastare  Typ B

Dimljus

1. Strdlkastare (halvljus) (LED)
2. Strdlkastare (helljus) - (LED)

OMQ4070045

OMQ4070042

OMQ4070048
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3. Lampa i kurkurriktningsvisare 
fram (gludlampa)

4. Kurkurriktningsvisare fram (LED)
5. Varselljus / positionsljus (LED-typ)
6. Frcmre dimljus (LED-typ)

Gludlampans position (bak)

Bakre kombinationslampa - Typ A

Bakre kombinationslampa - Typ B

Dimbakljus

Backlampa

Nummerskyltelysning

OMQ4070057

OMQ4070056

OMQ4070084L

OMQ4070092L

OMQ4070052
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Hugt placerat bromsljus

1. Broms- och bakljus (gludlampa)
2. Lampa i kurkurriktningsvisare bak 

(gludlampa)
3. Broms- och bakljus (LED-typ)
4. Lampa i kurriktningsvisare bak 

(LED)
5. Bakljus (LED)
6. Nummerskyltlampa (LED)
7. Hugt placerat bromsljus (LED)
8. Dimbakljus (LED)
9. Backlampa (gludlampstyp)

Gludlampans position (sida)

1. Sidoblinkers (LED)

Byte av strdlkastare (halv-/helljus), 
positionsljus/varselljus, blinkers 
(LED-typ)

Typ A

Typ B

Om LED-strdlkastaren (1, 2), LED-
varselljuset (3) och LED-kurrikt-
ningsvisaren (4) inte fungerar behu-
ver systemet kontrolleras av en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en aukto-
riserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

OMQ4070058

OMQ4070062

OMQ4070064

OMQ4070065
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Byta lampa (gludlampa) i frcmre 
kurriktningsvisare

1. Stcng av bilen och koppla bort 
batteriets minuskabel.

2. Vrid lamphdllaren (A) moturs tills 
flikarna cr i linje med spdren i 
lamphuset och ta sedan bort 
lamphdllaren.

3. Ta bort gludlampan (B) frdn sock-
eln (A) genom att pressa in den 
och rotera den moturs tills 
flikarna pd gludlampan ligger i linje 
med skdrorna pd sockeln. Dra ut 
lampan ur hdllaren

4. Fur in en ny lampa genom att fura 
in den i sockeln och rotera den tills 
den sitter fast.

5. Sctt in lamphdllaren genom att 
passa in flikarna pd hdllaren mot 
spdren i lamphuset. Tryck in sock-
eln i aggregatet och vrid sockeln 
medurs.

6. Anslut batteriets minuskabel.

Byta ut den frcmre dimlampan 
(LED)

Om Den frcmre dimlampan (6) inte 
fungerar behuver systemet kont-
rolleras av en professionell verkstad. 
Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Byta lampa i sidoblinkers (LED-typ)

OMQ4070067

OMQ4070106L

OMQ4070048

OMQ4070062
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Om blinkersen (LED) (1) pd sidan 
inte fungerar behuver systemet 
kontrolleras av en professionell 
verkstad.

Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

LED-lampan kan inte bytas ut som 
en egen enhet eftersom det cr en 
integrerad enhet. LED-lampan 
mdste bytas ut tillsammans med 
enheten.

En kunnig tekniker ska kontrollera 
eller reparera lampan i sidoblinkern 
(LED), den kan skada relaterade 
delar i fordonet.

Byta lampa i broms- och bakljus 
(gludlampa)

1. Stcng av bilen och koppla bort 
batteriets minuskabel.

2. Uppna bagageluckan.
3. Uppna serviceluckan.
4. Skruva loss lamphusets fcstskru-

var med en stjcrnskruvmejsel.

5. Ta bort det bakre lampfcstet frdn 
bilens kaross.

6. Lossa lampkontakten till det 
bakre kombinationsljuset.

7. Vrid lamphdllaren moturs tills 
flikarna cr i linje med spdren i 
lamphuset och ta sedan bort 
lamphdllaren.

8. Ta bort lampan frdn hdllaren 
genom att trycka in den och vrida 
den moturs tills flikarna pd lam-
pan cr i linje med spdren pd hdlla-
ren.
Dra ut gludlampan frdn sockeln.

9. Fur in en ny lampa genom att fura 
in den i sockeln och rotera den tills 
den sitter fast.

OMQ4070060

OMQ4070061

OMQ4070054
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10.Sctt in lamphdllaren genom att 
passa in flikarna pd hdllaren mot 
spdren i lamphuset.
Tryck in sockeln i aggregatet och 
vrid sockeln medurs.

11.Montera det bakre lampfcstet pd 
bilens kaross.

12.Montera serviceluckan.

Byta lampa (gludlampa) i bakre 
kurriktningsvisare

1. Stcng av bilen och koppla bort 
batteriets minuskabel.

2. Uppna bagageluckan.
3. Uppna serviceluckan.
4. Skruva loss lamphusets fcstskru-

var med en stjcrnskruvmejsel.

5. Ta bort det bakre lampfcstet frdn 
bilens kaross.

6. Lossa lampkontakten till det 
bakre kombinationsljuset.

7. Vrid lamphdllaren moturs tills 
flikarna cr i linje med spdren i 
lamphuset och ta sedan bort 
lamphdllaren.

8. Ta bort lampan frdn hdllaren 
genom att trycka in den och vrida 
den moturs tills flikarna pd lam-
pan cr i linje med spdren pd hdlla-
ren.
Dra ut gludlampan frdn sockeln.

9. Fur in en ny lampa genom att fura 
in den i sockeln och rotera den tills 
den sitter fast.

10.Sctt in lamphdllaren genom att 
passa in flikarna pd hdllaren mot 
spdren i lamphuset.
Tryck in sockeln i aggregatet och 
vrid sockeln medurs.

11.Montera det bakre lampfcstet pd 
bilens kaross.

12.Montera serviceluckan.

OMQ4070060

OMQ4070061

OMQ4070055
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Byta bakre blinkers och stopp- och 
baklykta (LED-typ)

Om den bakre kurriktningsvisaren 
(2), stopp- (1) och baklyktan (3) inte 
fungerar behuver systemet kont-
rolleras av en professionell verkstad. 
Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

LED-lampan kan inte bytas ut som 
en egen enhet eftersom det cr en 
integrerad enhet. LED-lampan 
mdste bytas ut tillsammans med 
enheten.

En kunnig tekniker ska kontrollera 
eller reparera lampan i broms- och 
baklysets strdlkastare (LED), den 
kan skada relaterade delar i fordo-
net.

Byte av backlampa (gludlampstyp)

1. Stcng av bilen och koppla bort 
batteriets minuskabel.

2. Ta bort plastflikarna med en platt 
skruvmejsel.

3. Skruva loss fcstskruvarna och 
avlcgsna det undre locket.

4. Lossa lampkontakten till backlam-
pan (A).

5. Vrid lamphdllaren (A) moturs tills 
flikarna cr i linje med spdren i 
lamphuset och ta sedan bort 
lamphdllaren.

OMQ4070059

OMQ4070105L

OMQ4070107L
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6. Ta bort lampan frdn hdllaren 
genom att trycka in den och vrida 
den moturs tills flikarna pd lam-
pan cr i linje med spdren pd hdlla-
ren. Dra ut gludlampan frdn 
sockeln.

7. Fur in en ny lampa genom att fura 
in den i sockeln och rotera den tills 
den sitter fast.

8. Sctt in lamphdllaren genom att 
passa in flikarna pd hdllaren mot 
spdren i lamphuset. Tryck in sock-
eln i aggregatet och vrid sockeln 
medurs.

9. Anslut lampkontakten till back-
lampan.

10.Dra dt fcstskruvarna.
11.Installera plastflikarna och det 

undre locket.

Byta bakre dimljus (LED-typ)

Om den bakre dimlampan (1) inte 
fungerar behuver systemet kont-
rolleras av en professionell verkstad. 
Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner. LED-lampan kan inte 
bytas ut som en egen enhet efter-
som det cr en integrerad enhet. 
LED-lampan mdste bytas ut till-
sammans med enheten. En kunnig 
tekniker ska kontrollera eller repa-
rera lampan i broms- och baklysets 
strdlkastare (LED), den kan skada 
relaterade delar i fordonet.

OMQ4070108L

OMQ4070024L
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Byte av hugt placerad stopplykta 
(LED-typ)

Om strdlkastaren (LED) (1) inte 
fungerar behuver systemet kont-
rolleras av en professionell verkstad.

Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

LED-lampan kan inte bytas ut som 
en egen enhet eftersom det cr en 
integrerad enhet. LED-lampan 
mdste bytas ut tillsammans med 
enheten.

En kunnig tekniker ska kontrollera 
eller reparera den hugt placerade 
bromslampan (LED), den kan skada 
relaterade delar i fordonet.

Byta lampa i nummerpldtsbelys-
ning (LED-typ)

Om lampan i registreringsskylten 
inte fungerar rekommenderar vi att 
en professionell verkstad kontrolle-
rar systemet. Kia rekommenderar 
att du besuker en auktoriserad Kia-
dterfurscljare/servicepartner. LED-
lampan kan inte bytas ut som en 
egen enhet eftersom det cr en inte-
grerad enhet. LED-lampan mdste 
bytas ut tillsammans med enheten. 
En kunnig tekniker ska kontrollera 
eller reparera kartlampan (LED), den 
kan skada relaterade delar i fordo-
net.

OMQ4070053 OMQ4070047
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Byta kartlampa (gludlampa)

Varning
Innan du hanterar invcndiga lampor 
ska du trycka pd "OFF"-knappen fur 
att undvika att brcnna dig eller fd en 
stut.

1. Stcng av bilen och koppla bort 
batteriets minuskabel.

2. Bcnd fursiktigt bort glaset frdn 
lamphuset med en spdrskruvmej-
sel.

3. Ta bort gludlampan genom att dra 
den rakt ut.

4. Sctt i en ny gludlampa i lamphdl-
laren.

5. Passa in flikarna pd glaset mot 
lamphusets uttag och tryck fast 
glaset.

Viktigt
Var fursiktig sd att du inte fdr 
smuts eller skador pd glaset, 
flikarna eller plastfcstet.

Byta kartlampa (LED-typ)

Om kartlampan (LED) (1) inte fung-
erar behuver systemet kontrolleras 
av en professionell verkstad.

Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

LED-lampan kan inte bytas ut som 
en egen enhet eftersom det cr en 
integrerad enhet. LED-lampan 
mdste bytas ut tillsammans med 
enheten.

En kunnig tekniker ska kontrollera 
eller reparera kartlampan (LED), den 
kan skada relaterade delar i fordo-
net.

OMQ4070049 OMQ4070096L
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Byte av kuphlampa (gludlampstyp)

Varning
Innan du hanterar invcndiga lampor 
ska du trycka pd "OFF"-knappen fur 
att undvika att brcnna dig eller fd en 
stut.

1. Stcng av bilen och koppla bort 
batteriets minuskabel.

2. Bcnd fursiktigt bort glaset frdn 
lamphuset med en spdrskruvmej-
sel.

3. Ta bort gludlampan genom att dra 
den rakt ut.

4. Sctt i en ny gludlampa i lamphdl-
laren.

5. Passa in flikarna pd glaset mot 
lamphusets uttag och tryck fast 
glaset.

Viktigt
Var fursiktig sd att du inte fdr 
smuts eller skador pd glaset, 
flikarna eller plastfcstet.

Byta lcslampa (LED-typ) (i fure-
kommande fall)

Om person-lampan (LED) (1) inte 
fungerar behuver systemet kont-
rolleras av en professionell verkstad.

Kia rekommenderar att du besuker 
en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

LED-lampan kan inte bytas ut som 
en egen enhet eftersom det cr en 
integrerad enhet. LED-lampan 
mdste bytas ut tillsammans med 
enheten.

En kunnig tekniker ska kontrollera 
eller reparera person-lampan (LED), 
den kan skada relaterade delar i for-
donet.

OMQ4070043

OMQ4070044
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Byta lampa i makeupspegel (glud-
lampa)

Varning
Innan du hanterar invcndiga lampor 
ska du trycka pd "OFF"-knappen fur 
att undvika att brcnna dig eller fd en 
stut.

1. Stcng av bilen och koppla bort 
batteriets minuskabel.

2. Bcnd fursiktigt bort lampenheten 
frdn interiuren med en spdrskruv-
mejsel.

3. Ta bort gludlampan genom att dra 
den rakt ut.

4. Sctt i en ny gludlampa i lamphdl-
laren.

5. Installera lampenheten i interi-
uren.

Viktigt
Var fursiktig sd att du inte fdr 
smuts eller skador pd glaset, 
flikarna eller plastfcstet.

Byta lampa i handskfack

1. Stcng av bilen och koppla bort 
batteriets minuskabel.

2. Bcnd fursiktigt bort lampenheten 
frdn interiuren med en spdrskruv-
mejsel.

3. Ta bort kdpan ifrdn lamphuset.
4. Ta bort gludlampan genom att dra 

den rakt ut.
5. Sctt i en ny gludlampa i lamphdl-

laren.
6. Installera kdpan i lamphuset.
7. Installera lampenheten i interi-

uren.

Viktigt
Var fursiktig sd att du inte fdr 
smuts eller skador pd glaset, 
flikarna eller plastfcstet.

OMQ4070050

OMQ4070085L
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Byta bagagerumslampa (glud-
lampa)

Varning
Innan du hanterar invcndiga lampor 
ska du trycka pd "OFF"-knappen fur 
att undvika att brcnna dig eller fd en 
stut.

1. Stcng av bilen och koppla bort 
batteriets minuskabel.

2. Bcnd fursiktigt bort lampenheten 
frdn interiuren med en spdrskruv-
mejsel.

3. Ta bort kdpan ifrdn lamphuset.
4. Ta bort gludlampan genom att dra 

den rakt ut.
5. Sctt i en ny gludlampa i lamphdl-

laren.
6. Installera kdpan i lamphuset.
7. Installera lampenheten i interi-

uren.

Viktigt
Var fursiktig sd att du inte fdr 
smuts eller skador pd glaset, 
flikarna eller plastfcstet.

Byta bagagerumslampa (LED-typ)

Om bagagerumslampan / LED inte 
fungerar rekommenderar vi att en 
professionell verkstad kontrollerar 
systemet.

Instcllning av strdlkastare och dim-
ljus (Europa)

Instcllning av strdlkastare

Typ av gludlampa

OMQ4070046

OMQ4040464

OMQ4070089L
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LED-typ

1. Pumpa dccken till angivet luft-
tryck och ha ingen last i bilen utu-
ver furare, reservdcck och 
verktyg.

2. Bilen bur std parkerad pd ett plant 
golv.

3. Rita vertikala linjer (genom cen-
trum pd respektive strdlkastare) 
och en horisontell linje (den hori-
sontella linjen ska gd genom cen-
trum pd respektive strdlkastare) 
pd vcggen.

4. Strdlkastarlampor och batteri ska 
vara i god kondition. Stcll in strdl-
kastarna sd att det ljusaste fcltet 
riktas mot de horisontella och 
vertikala linjerna.

5. Vrid skruvmejsel (1) medurs eller 
moturs fur att rikta halvljuset dt 
vcnster eller huger. Vrid skruvme-
jsel (2) medurs eller moturs fur 
att huja eller scnka halvljuset.

Instcllning av dimljus fram (i fure-
kommande fall)

Det frcmre dimljuset kan riktas in 
pd samma sctt som strdlkas-
tarna.
Rikta in de frcmre dimljusen dd 
dimljusen och batteriet cr i nor-
malt tillstdnd.
Vrid skruvmejseln medurs eller 
moturs fur att huja eller scnka 
frcmre dimstrdlkastare.

OMQ4070088L

OMQ4070093L
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Riktmcrke

* A: Skcrm

OMQ4070087L

Bilens kondition

Strdlkastare (LED-typ)
Frcmre dimljus (LED-typ) (i fure-

kommande fall)

Markhujd
Avstdnd mellan 
lamporna Markhujd

Avstdnd mellan 
lamporna

Halv/Helljus Halv/Helljus

H1 H2 W1 W2 H3 W3

utan furare
[mm]

Typ A
887
(34,9)

870
(34,2)

1,536
(60,5)

1 316
(51,8) 408

(10,3)
1 092
(27,7)

Typ B
879
(22,3)

862
(33,9)

1 482
(37,6)

1 237
(60,5)

med furare
[mm]

Typ A
880
(34,6)

863
(34,0)

1,536
(60,5)

1,536
(51,8) 401

(10,1)
1 092
(27,7)

Typ B
872
(22,1)

855
(33,7)

1 482
(37,6)

1,536
(60,5)
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Halvljus strdlkastare (vcnsterstyrd modell)

Baserat pd 10 m skcrm

A: Fordonsaxel

B: Vertikal linje fur gludlampans mitt i vcnster strdlkastare

C: Vertikal linje fur gludlampans mitt i huger strdlkastare

D: Horisontell linje fur strdlkastarens mitt

E: Mark

F: Avgrcnsningslinje

1. Tcnd halvljuset utan furare i bilen.

2. Avskcrningslinjen ska projiceras i avskcrningslinjen som visas pd bilden.

3. Ncr du stcller in halvljuset ska den vertikala justeringen guras efter den 
horisontella.

4. Om bilen har ett reglage fur strdlkastarinstcllning ska det stcllas in pd 
lcget 0.

H
1W1

OJF075107L
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Gludlampor

Halvljus strdlkastare (hugerstyrd modell)

Baserat pd 10 m skcrm

A: Fordonsaxel

B: Vertikal linje fur gludlampans mitt i vcnster strdlkastare

C: Vertikal linje fur gludlampans mitt i huger strdlkastare

D: Horisontell linje fur strdlkastarens mitt

E: Mark

F: Avgrcnsningslinje

1. Tcnd halvljuset utan furare i bilen.

2. Avskcrningslinjen ska projiceras i avskcrningslinjen som visas pd bilden.

3. Ncr du stcller in halvljuset ska den vertikala justeringen guras efter den 
horisontella.

4. Om bilen har ett reglage fur strdlkastarinstcllning ska det stcllas in pd 
lcget 0.

H
1W1
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Dimljus fram

Baserat pd 10 m skcrm

A: Fordonsaxel

B: Vertikal linje fur gludlampans mitt i vcnster dimljus

C: Vertikal linje fur gludlampans mitt i huger dimljus

D: Horisontell linje fur dimljuset mitt

E: Mark

F: Avgrcnsningslinje

G: Uvre grcns

1. Tcnd det frcmre dimljuset utan att furaren cr i bilen.

2. Avgrcnsningslinjen bur visas inom det tilldtna omrddet (skuggad del).

W3

H
3
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Exteriur vdrd

Att tcnka pd vid exteriur vdrd

Det cr vcldigt viktigt att fulja anvis-
ningarna pd etiketten vid anvcnd-
ning av kemiska renguringsmedel 
eller polermedel. Lcs alla avrddan-
den och varningar pd etiketten.

Observera
Om du parkerar bilen ncra en skylt 
eller ett vindskydd av rostfritt stdl 
etc., kan yttre plastdetaljer (stut-
fdngare, spoiler, dekorationer, lam-
por, utvcndiga speglar etc.) skadas 
av solljus som reflekteras frdn dessa 
ytor. Parkera fur att undvika att 
skada finishen pd yttre plastdetaljer 
bilen pd avstdnd frdn omrdden dcr 
reflekterat ljus kan furekomma eller 
anvcnd en presenning. (Beroende pd 
bil kan de yttre plastdetaljerna 
variera.)

Underhdll av ytbehandling

Tvctt av bilen
Tvctta bilens lack noggrant minst en 
gdng i mdnaden med ljummet eller 
kallt vatten. Det hjclper till att hdlla 
lacken i gott skick och rost borta.
Om du har kur offroad bur du tvctta 
bilen efter varje etapp. Var scrskilt 
noggrann med att avlcgsna ansam-

lingar av salt, smuts, lera och andra 
frcmmande furemdl. Se till att drc-
neringshdlen pd nedre kanterna i 
durrarna och sidopanelerna cr fria 
och rena. Insekter, tjcra, trcdsav, 
fdgeltrcck, industriutslcpp och lik-
nande kan skada bilens lack om det 
inte avlcgsnas direkt.
Cven om du genast skuljer av bilen 
med vatten cr detta inte alltid nog 
fur att ta bort smutsen. Ett milt 
schampo, avsett fur lack, kan 
behuva anvcndas. Ncr du har 
schamponerat ska du skulja av bilen 
ordentligt med ljummet eller kallt 
vatten. Ldt inte schampot torka pd 
lacken.

Viktigt
Anvcnd inte starka rengurings-
medel, kemiska renguringsmedel 
eller varmt vatten och tvctta inte 
bilen i direkt solsken eller ncr 
karossen cr varm.
Var fursiktig ncr du tvcttar fordo-
nets sidorutor. Hugtryckstvctt 
kan leda till att vatten lccker in 
genom funster och inredningen 
blir blut.
Fur att undvika skador pd plast-
delar och lampor ska du inte 
anvcnda kemiska lusningsmedel 
eller starka tvcttmedel.
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Varning
Vdta bromsar
Kontrollera bromsarna efter att du 
har tvcttat bilen genom att kura 
ldngsamt och kontrollera funktio-
nen. Om bromsprestandan har fur-
scmrats ska du torka bromsarna 
genom att ansctta dem lctt samti-
digt som du kur sakta framdt.

Hugtryckstvctt
Std inte fur ncra fordonet ncr du 
anvcnder en hugtryckstvctt.
Om du stdr fur ncra eller om du 
anvcnder fur hugt tryck kan kom-
ponenter skadas eller sd kan vat-
ten trcnga in i fordonet.
Spraya inte kameran, sensorerna 
eller omgivningen direkt med en 
hugtryckstvctt. Systemet kan 
sluta fungera normalt om det 
utsctts fur uverdrivet hugt vat-
tentryck.
Hdll munstycket ldngt ifrdn 
damasker (skydd i plast eller 
gummi) eller kontakter eftersom 
de kan skadas av vatten under 
hugt tryck.

Viktigt
Vattentvctt av motorrummet 
inklusive hugtryckstvctt kan 
orsaka skador pd elektriska kret-
sar i motorrummet.
Ldt aldrig vatten eller andra vcts-
kor komma i kontakt med elek-
triska/elektroniska komponenter 
inuti fordonet eftersom att det 
skulle kunna skada dem.

OMQ4070086L
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Vaxning
Ncr vatten inte lcngre bildar droppar 
pd lacken bur bilen vaxas.
Tvctta och torka bilen innan du 
vaxar den. Anvcnd ett fast eller fly-
tande vax av bra kvalitet och fulj till-
verkarens anvisningar. Vaxa alla 
metalldelar fur att skydda dem och 
fur att de ska behdlla sin glans.
Vaxet lossnar vanligtvis om du 
avlcgsnar olja, tjcra och liknande 
material med ett flcckborttagnings-
medel. Tcnk pd att lcgga nytt vax pd 
sddana omrdden cven om resten av 
bilen inte behuver vaxas. Anvcnd 
inte vax pd upphujda, olackerade 
delar eftersom det kan ge missfcrg-
ningar.

Viktigt
Om du anvcnder en torr trasa fur 
att torka bort damm och smuts 
riskerar du att repa lacken.
Anvcnd inte stdlull, rengurings-
medel med slipmedel eller rengu-
ringsmedel som cr sura, starkt 
basiska eller frctande pd furkro-
made eller anodiserade alumini-
umdelar. Det kan skada 
skyddslagret och orsaka miss-
fcrgningar eller frctskador.

Reparation av skada i ytbelcgg-
ningen

Reparera djupa repor eller stenflisor 
i den mdlade ytan omedelbart. Ren 
metall rostar snabbt och det kan 
leda till huga reparationskostnader.

Observera
Om bilen skadas och ndgon metall-
del mdste repareras eller bytas ut cr 
det viktiga att den nya delen rost-
skyddsbehandlas.

Underhdll av lcttmetall
Anvcnd medel fur borttagning av 
tjcra och inte skrapor eller andra 
vassa furemdl fur att ta bort tjcra 
och insekter.
Fur att skydda ytor med blank 
metall frdn rost ska du lcgga pd 
ett lager vax eller kromskydds-
medel. Polera sedan upp lystern.
Vid vintervcglag eller i kustomrd-
den ska blanka metalldelar tcckas 
med ett tjockare lager vax eller 
skyddsmedel. Belcgg delarna med 
vaselin eller annan skyddande 
furening vid behov.
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Underhdll av underredet

Korrosiva material som anvcnds fur 
borttagning av is, snu och dammbe-
kcmpningsmedel kan ansamlas mot 
underredet. Rostningsfurloppet kan 
pdskyndas om dessa material inte 
avlcgsnas frdn underredesdelarna 
sdsom brcnsleledningar, ram, golv-
panna och avgassystem, cven om 
de har behandlats med rostskydd.

Spola underredet och hjuluppning-
arna ordentligt med ljummet eller 
kallt vatten en gdng i mdnaden, 
efter terrcngkurning och i slutet av 
varje vinter. Var scrskilt noggrann i 
dessa omrdden eftersom att det cr 
svdrt att se all lera och smuts. Det 
dstadkommer mer skada cn nytta 
om vcgsmutsen bluts utan att tvct-
tas bort. I durrarnas nederkant, 
trusklar och bcrande delar finns 
drcneringshdl som inte fdr scttas 
igen av smuts. Vatten som ansam-
las i detta utrymmen kan pdskynda 
rostbildning.

Varning
Kontrollera bromsarna efter att du 
har tvcttat bilen genom att kura 
ldngsamt och kontrollera funktio-
nen. Om bromsprestandan har fur-
scmrats ska du torka bromsarna 
genom att ansctta dem lctt samti-
digt som du kur sakta framdt.

Underhdll av aluminiumhjul

Aluminiumfclgar cr uverdragna med 
ett genomskinligt skydd.

Anvcnd inga slipande rengurings-
medel, polermedel, lusningsmedel 
eller stdlborstar pd aluminiumfcl-
gar. De kan repa och skada skyd-
det.
Rengur fclgen ncr den har sval-
nat.
Anvcnd enbart mild tvdl eller disk-
medel och skulj noggrant med 
vatten. Rengur cven fclgarna 
efter att du kurt pd saltade vcgar. 
Detta furhindrar rostangrepp.
Undvik att tvctta fclgarna med 
snabbsnurrande biltvcttborstar.
Anvcnd inga alkaliska eller sura 
tvcttmedel. De kan skada och 
korrodera aluminiumfclgar med 
ett genomskinligt skyddslager.

Rostskydd

Skydda bilen mot rost
Redan pd fabriken ges bilarna ett 
effektivt rostskydd. Det cr dock 
endast ett grundlcggande skydd. 
Cgarens fortsatta omvdrdnad cr 
avgurande fur att fd ett ldngvarigt 
rostskydd.

Vanliga orsaker till rost
De vanligaste orsakerna till korro-
sion cr:

Vcgsalt, smuts och fukt som 
ansamlas under fordonet.
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Borttagning av fcrg och skyd-
dande belcggningar som orsakas 
av stenar, grus, slitning eller min-
dre repor och bucklor som gur att 
oskyddad metall utsctts fur kor-
rosion.

Omrdden med stor risk fur rost
Korrosionsskydd cr scrskilt viktigt 
om du bor i ett omrdde dcr ditt for-
don regelbundet utsctts fur korro-
siva material. Vissa av de vanliga 
orsakerna till pdskyndad korrosion 
cr vcgsalter, dammbekcmpningske-
mikalier, havsluft och industriell fur-
orening.

Fukt leder till rost
Fukt skapar de furutscttningar 
under vilka korrosion tenderar att 
uppstd. Rostangrepp pdskyndas av 
hug luftfuktighet, scrskilt vid tem-
peraturer precis uver nollstrecket. 
Under dessa omstcndigheter hdlls 
det oxiderande materialet i kontakt 
med bilens kaross via fukt som 
avdunstar ldngsamt. Lera cr scrskilt 
rostframkallande eftersom det tor-
kar ldngsamt och hdller fukt i kon-
takt med bilen. Cven om leran 
furefaller vara torr kan den hdlla 
kvar fukt och underlctta rostan-
grepp. Huga temperaturer kan 
ocksd pdskynda korrosion av delar 
som inte cr tillrcckligt vclventilerade 
fur att fukten ska kunna skingras.
Av alla dessa anledningar cr det scr-
skilt viktigt att du hdller ditt fordon 
rent och fritt frdn lera eller ansam-
lingar av andra material. Detta gcl-

ler inte endast synliga ytor, utan i 
synnerhet fordonets undersida.

Furebygga korrosion
Du kan furhindra rostangrepp 
genom fuljande dtgcrder:

Hdll bilen ren

Det bcsta scttet att furebygga kor-
rosion cr att hdlla ditt fordon rent 
och fritt frdn korrosiva material. Var 
extra noga med bilens undersida.

Om du bor i ett omrdde med stor 
risk fur korrosion, dcr man anvcn-
der vcgsalt, ncra havet, omrdden 
med industrifuroreningar, surt 
regn osv. bur du vara extra noga 
med att furhindra korrosion. Pd 
vintern ska du spola av bilens 
undersida minst en gdng i mdn-
aden och sedan rengura den 
ordentligt efter vintern.
Ncr du rengur underredet ska du 
vara extra noggrann med kompo-
nenter under skcrmarna och 
andra omrdden som inte cr syn-
liga. Var noggrann; om du bara 
fuktar den ansamlade leran och 
inte spolar bort den ukar du rost-
angreppets hastighet i stcllet fur 
att hindra det. Hugtrycksvatten 
och -dnga cr scrskilt effektivt fur 
att avlcgsna ansamlad lera och 
korrosiva material.
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Vid renguring av de nedre durrpa-
nelerna, vippanelerna och ramde-
larna ska du se till att 
drcneringshdlen inte cr igen-
tcppta. I annat fall kan fukt inne-
slutas och pdskynda korrosion.

Hdll garaget torrt

Parkera aldrig bilen i ett fuktigt, 
ddligt ventilerat garage. Det utgur 
en grogrund fur korrosion. Det gcller 
scrskilt om du tvcttar ditt fordon i 
garaget eller kur in fordonet i gara-
get ncr det fortfarande cr blutt eller 
tcckt av snu, is eller lera. Cven ett 
uppvcrmt garage kan bidra till kor-
rosion om det inte cr tillrcckligt vcl-
ventilerat fur att fukt ska kunna 
skingras.

Hdll lack och klcdsel i god kondition

Repor i lacken bur tcckas med bctt-
ringslack snarast mujligt fur att fur-
hindra rostangrepp. Om ren metall 
syns cr det lcmpligt att kontakta en 
billackeringsverkstad.

Fdgeltrcck: Fdgeltrcck cr mycket 
frctande och kan skada billack pd 
bara ndgra fd timmar. Tvctta bort 
fdgeltrcck snarast mujligt.

Glum inte bort interiuren

Fukt kan ansamlas under golvmat-
tor och furorsaka rost. Kontrollera 
periodiskt att golvmattorna cr 
torra. Var scrskilt noggrann om du 
fraktar gudsel, stcdmaterial eller 
kemikalier i bilen.

Dessa ska furvaras i lcmpliga behdl-
lare och lcckage eller spill ska stcdas 
upp. Skulj med rent vatten och ldt 
torka ordentligt.

Interiur vdrd

Att tcnka pd i samband med inte-
riur vdrd

Ldt inte kemikalier som kosmetiska 
produkter som t.ex. parfymer, oljor, 
sollotion och handkrcm eller luftre-
nare komma i kontakt med interiura 
ytor dd dessa kan orsaka skador 
eller missfcrgningar. Torka omedel-
bart av en yta som har utsatts fur 
en olcmplig produkt. Anvcnd vinyl-
rengurare om det krcvs och lcs 
bruksanvisningen.

Viktigt
Ldt aldrig vatten eller andra vctskor 
komma i kontakt med elektriska/
elektroniska komponenter inuti for-
donet eftersom att det skulle kunna 
skada dem.
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Viktigt
Ncr du rengur lcderfuremdl (ratt, 
scten m.m.) ska du anvcnda milda 
renguringsmedel utan lusningsme-
del. Om du anvcnder lusningar som 
innehdller alkohol eller syror/alka-
liska cmnen kan lcdret missfcrgas 
eller skadas.

Vdrd av lcderklcdsel
Dammsug sctena regelbundet, fur 
att ta bort damm och sant ifrdn 
sctet. Det kommer att furebygga 
slitning av eller skada i lcdret och 
vidmakthdlla dess kvalitet.
Torka ofta sitsskyddet ofta med 
en torr eller mjuk trasa.
Om man anvcnder tillrcckligt med 
lcderskydd kan det furhindra 
repor i skyddet och hjclper ocksd 
till att bibehdlla fcrgen. Var noga 
med att lcsa instruktionerna och 
rddgur med en specialist ncr du 
anvcnder lcderskydd eller skyd-
dande medel.
Lcder som har ljusa fcrger (beige, 
cream beige) blir lcttare smutsiga 
och ser renare ut. Rengur sctena 
regelbundet.
Undvik att torka med en blut 
trasa. Det kan fd ytan att spricka.

Renguring av lcderscten
Avlcgsna alla furoreningar ome-
delbart. Se instruktionerna nedan 
fur borttagning av respektive fur-
orening.
Kosmetika (solskyddskrcm, smink 
m.m.)
- Lctt pd en renguringskrcm pd 

en trasa och torka pd den kon-
taminerade flccken. Torka av 
renguringskrcmen med en vdt 
trasa och ta bort eventuellt 
vatten med en torr trasa.

Drickor (kaffe, lcsk etc.)
- Applicera en liten mcngd neu-

tralt renguringsmedel och torka 
tills flcckarna inte flyter ut.

Olja
- Ta omedelbart bort oljan med 

absorberande trasa och torka 
med en flcckborttagare som 
endast gcller fur neutralt lcder.

Tuggummi
- Gur tuggummit hdrt med is och 

ta bort det bitvis.

Att tcnka pd fur tygklcdsel (i fure-
kommande fall)

Dammsug tygscten regelbundet i 
furhdllande till tygets egenskaper. 
Om tyget cr kraftigt nedsmutsat, 
t.ex. nedstcnkt av drycker, mdste 
renguringsmedel av lcmplig sort 
anvcndas. Fur att furhindra slitage 
pd sctets klcdsel ska du vara noga 
med att torka av klcdseln och sum-
marna. Anvcnd en svamp eller mik-
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rofibertrasa och tcnk pd att inte 
gnugga fur mycket.

Klcder med kardborrestcngning eller 
vassa delar kan skada ytan pd sctet. 
Tcnk pd att skydda sctet mot den 
typen av objekt.

Renguring av interiuren

Vinyl
Ta bort damm och lus smuts pd 
vinylytor med en diskborste eller 
dammsugare. Rengur vinylytan med 
vinylrenguringsmedel.

Tyg
Avlcgsna damm och smuts frdn tyg 
med en mjuk borste eller dammsu-
gare. Rengur med en mild tvdllus-
ning som rekommenderas fur 
stoppning eller mattor. Avlcgsna 
fcrska flcckar omedelbart med ett 
flcckborttagningsmedel som cr 
avsett fur tyg. Tyget kan bli flcckigt 
och dess fcrg kan pdverkas om 
fcrska flcckar inte avlcgsnas ome-
delbart. Tygets flamsckra egenska-
per kan furscmras om tyget inte 
skuts pd rctt sctt.

Viktigt
Om annat cn rekommenderade 
medel och metoder anvcnds kan 
tygets utseende och flamsckerhet 
pdverkas.

Renguring av sckerhetsbcltena

Rengur remmarna med en milt ren-
guringsmedel lcmpligt fur renguring 
av klcdsel eller mattor. Fulj anvis-
ningarna som medfuljer rengurings-
medlet. Blek eller fcrga inte 
remmarna eftersom det kan fur-
svaga dem.

Rengura funster invcndigt

Om insidan av glasen pd bilen blir 
smutsiga (dvs. om de cr tcckta med 
en oljig, fet eller vaxartad hinna) ska 
de renguras med funsterputs. Fulj 
anvisningarna pd funsterputsflas-
kan.

Viktigt
Skrapa eller riv inte pd bakrutans 
insida. Det kan skada defrostern pd 
bakrutan.
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Avgasreningssystem (i fure-
kommande fall)

Avgasreningen i din bil omfattas av 
en skriftlig begrcnsad garanti. Mer 
information finns i garantidelen av 
garanti- och serviceboken i din bil.

Bilen har ett avgasreningssystem 
som uppfyller alla tillcmpliga 
utslcppskrav.

Det finns tre utslcppsbegrcnsande 
system.
1. Utslcppsbegrcnsande system fur 

vevhus
2. Kontrollsystemet fur utslcpp
3. Avgaskontrollsystem

Fur att garantera att avgasreningen 
fungerar korrekt ska du kontrollera 
bilen hos en professionell verkstad i 
enlighet med underhdllsschemat i 
den hcr instruktionsboken. Kia 
rekommenderar att du besuker en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/ser-
vicepartner.

Viktigt att tcnka pd under testning 
vid kontroll och service (med ESC-
system)

Fur att undvika att bilen misstcn-
der under dynamometertester 
ska ESC-systemet stcngas av 
genom att trycka pd ESC-knap-
pen.
Ncr dynamometertestet cr klart 
aktiverar du ESC-systemet igen 
genom att dterigen trycka pd 
ESC-knappen.

1. Utslcppsbegrcnsande system fur 
vevhus

Vevhusets ventilationssystem cr 
avsett att furhindra luftfurorening 
som orsakas av vevhusgaser som 
emitteras frdn vevhuset. Detta sys-
tem tillfur filtrerad friskluft till vev-
huset genom luftintagsruret. I 
vevhuset blandas friskluften med 
gasstrummar som passerar genom 
PCV-ventilen in i induktionssyste-
met.

2. Kontrollsystemet fur utslcpp

Kontrollsystemet fur utslcpp cr 
utformat fur att furhindra brcns-
ledngor frdn att spridas i atmosfc-
ren.

Kanister
Brcnsledngor som genereras inuti 
brcnsletanken absorberas och lag-
ras i kanistern inuti bilen. Ncr 
motorn cr igdng sugs brcnsledng-
orna frdn kanistern till behdllaren 
fur rening genom magnetventilen 
fur reningskontroll i motorn.

Magnetventil fur reningskontroll 
(brcnsledngor)
Magnetventilen fur reningskontroll 
kontrolleras av motorstyrenheten 
(EMS). Ncr motorns kylarvctske-
temperatur cr ldg vid tomgdngskur-
ning stcngs PCS-ventilen fur att 
brcnsledngor inte ska komma in i 
motorn. Efter att motorn har 
vcrmts upp av vanlig kurning uppnas 
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PCS-ventilen fur brcnsledngor till 
motorn.

3. Avgaskontrollsystem

Avgasreningssystemet cr ett 
mycket effektivt system fur att 
kontrollera avgasutslcpp samtidigt 
som bilens effekt cr hug.

Fursiktighetsdtgcrder fur avgaser 
(koloxid)

Avgaser innehdller koloxid. Om 
avgaslukt av ndgot slag kan mcr-
kas i kuphn mdste du genast 
kontrollera orsaken. Om du miss-
tcnker att avgaser kommer in i 
kuphn ska du kura med alla rutor 
uppna. Ldt kontrollera och repa-
rera din bil omedelbart.

Varning
Avgaser
Fursiktighetsdtgcrder fur avgaser 
med koloxid (CO). Fastcn den cr 
fcrglus och luktlus cr det en gas som 
cr farlig och kan vara dudlig om den 
andas in. Fulj anvisningarna pd den 
hcr sidan fur att undvika kolmonox-
idfurgiftning.

Manuvrera inte motorn i slutna 
eller stcngda utrymmen (t.ex. 
garage) i sturre utstrcckning cn 
vad som krcvs fur att furflytta 
bilen till eller frdn omrddet.

Justera ventilationssystemet 
(efter behov) fur att tillfura fris-
kluft till bilen ncr bilen parkeras 
pd en uppen yta under en lcngre 
tid med motorn igdng.
Sitt aldrig i en parkerad eller stil-
lastdende bil under en lcngre tid 
om motorn cr igdng.
Det utslcppsbegrcnsande syste-
met kan skadas till fuljd av uver-
drivna fursuk att starta om 
motorn vid motorstopp eller om 
motorn inte startar.

Fursiktighetsdtgcrder fur katalysa-
tor (i furekommande fall)

Varning
Eld

Ett varmt avgassystem kan 
antcnda eldfarligt material under 
bilen. Parkera inte bilen uver eller 
ncra eldfarliga furemdl som t.ex. 
torrt grcs, vcxtlighet, papper, luv 
osv.
Avgassystemet och katalysatorn 
cr mycket varma medan motorn 
gdr och omedelbart efter att du 
har stcngt av motorn. Hdll 
avstdnd till avgassystem och 
katalysator sd att du inte brcnner 
dig.
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Tcnk ocksd pd att inte ta bort 
vcrmeskyddet kring avgassyste-
met, inte tccka uver ventilationen 
av underredet eller rostskyddsbe-
handla det. Det kan utgura en 
brandrisk under vissa omstcndig-
heter.

Bilen cr utrustad med en katalysa-
tor.
Dcrfur mdste du tcnka pd fuljande:

Tanka bilen enligt anvisningarna i 
"Brcnslerekommendationer" pd 
sid 1-2.
Anvcnd inte bilen ncr det finns 
tecken pd att motorn inte funge-
rar pd avsett sctt, t.ex. misstcnd-
ning eller mcrkbar effektfurlust.
Kur inte motorn pd ett sctt som 
den inte cr avsedd fur. Exempel 
pd olcmplig anvcndning cr att 
stcnga av tcndningen medan bilen 
rullar och rulla nedfur branta 
backar med vcxel ilagd och tcnd-
ningen avstcngd.
Kur inte motorn pd hug tomgdng 
under ndgon lcngre tid (hugst 5 
minuter).
Cndra eller manipulera inte ndgon 
del av motorn eller avgasrenings-
systemet. Alla inspektioner och 
justeringar mdste guras pd en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du besuker en god-
kcnd Kia-dterfurscljare/
servicecenter.

Undvik att kura med extremt ldg 
brcnslenivd. Om brcnslet tar slut 
kan det hcnda att motorn miss-
tcnder och skadar den katalytiska 
avgasrenaren.

Katalysatorn och bilen kan ta skada 
om ovanstdende fursiktighetsdt-
gcrder inte iakttas. Det cr inte heller 
sckert att eventuella fel omfattas 
av ndgon garanti.

Bensinpartikelfilter (i furekom-
mande fall)
Bensinpartikelfiltret (GPF) cr syste-
met som tar bort sot ifrdn avga-
serna. Till skillnad frdn engdngsfilter 
brcnner och avlcgsnar (oxiderar) 
GPF-systemet ansamlat sot medan 
du kur.
Men, vid upprepade kurningar av 
korta avstdnd, eller ldngfcrdskur-
ning pd ldg hastighet, kan stoppa 
den ackumulerade soten ifrdn att 
automatiskt tas bort av GPF-syste-
met. Om den ackumulerade soten 
ndr en viss mcngd kommer var-
ningslampan ( ) fur GPF att tcn-
das. Fur att dter-aktivera GPF-
systemet bur kuras i mer cn 30 
minuter, vid en hastighet av 80 km/
h och snabbare. Sckerstcll att ful-
jande villkor muts: sckert vcgunder-
lag, vcxeln cr pd 3:an eller uver, och 
motorn har ett varvtal av 1 500 - 4 
000 vpm. Kurning vid hastigheten 
80 km/h eller snabbare under en 
rekommenderad tid kommer att 
starta om GPF-systemet, och GPF-
varningslampan slutar att lysa.
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Om GPF-varningslampan fortsctter 
att vara pd, eller om varningsmed-
delandet check exhaust system  
(kontrollera avgassystemet) visas, 
cven efter att kurningen vid rekom-
menderad hastighet och rekom-
menderad tid har utfurts, ska du 
uppsuka en auktoriserad verkstad 
fur kontroll av GPF-systemet. Kon-
stant kurning med GPF-varnings-
lampan tcnd kan skada GPF-
systemet och underminera brcnsle-
ekonomin.

Dieselpartikelfilter (i furekom-
mande fall)
Dieselpartikelfiltret avlcgsnar sot 
frdn avgaserna.
Till skillnad frdn engdngsfilter brcn-
ner och avlcgsnar (oxiderar) DPF-
systemet ansamlat sot medan du 
kur. Med andra ord leder de huga 
avgastemperaturer som normal/
aktiv kurning medfur till att ansam-
lat sot furbrcnns. Om bilen kurs 
korta strcckor under en lcngre 
period eller kurs i ldga hastigheter 
kan det ansamlade sotet inte fur-
brcnnas pd grund av att avgastem-
peraturen aldrig blir tillrcckligt hug. 
Ncr en viss mcngd sot har ansam-
lats tcnds felindikatorn ( ).
Ncr felindikatorn blinkar kan den 
sluta blinka om du kur fortare cn 60 
km/h eller pd en hugre vcxel cn 2:an 
vid mer cn 1 500 - 2 500 varv/min 
under en viss tid (ungefcr 25 minu-
ter).
Om varningslampan ( ) trots det 
fortsctter att blinka eller om var-

ningsmeddelandet "Check exhaust 
system" (Partikelfiltret defekt) visas 
ska du kontakta en professionell 
verkstad fur kontroll av DPF-syste-
met. Kia rekommenderar att du 
besuker en auktoriserad Kia-dter-
furscljare/servicepartner. Om du 
fortsctter att kura trots att var-
ningslampan har blinkat en lcngre 
tid kan partikelfiltret skadas och 
brcnslefurbrukningen uka, samt att 
motorns hdllbarhet kan bli scmre pd 
grund av att oljan spcds.

Viktigt
Dieselbrcnslen (om DPF cr monte-
rat)
Anvcnd endast vanlig fordonsdiesel 
fur dieselbilar med DPF-system.
Om du anvcnder dieselbrcnslen med 
hug svavelhalt (mer cn 50 ppm sva-
vel) och ospecificerade tillsatser kan 
det orsaka skada pd DPF-systemet 
och avge vit ruk.

NOx-filter

NOx-filtret tar bort kvcveoxider ur 
avgaserna. Lukt kan noteras frdn 
avgaserna ncr brcnslekvaliteten ger 
en scmre NOx-reducering. Anvcnd 
dcrfur endast vanlig fordonsdiesel.
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Selektiv katalytisk reduktion (i 
furekommande fall)

SCR-systemet (Selective Catalytic 
Reduction) cr fur att katalytiskt 
konvertera NOx och till kvcve och 
vatten genom att anvcnda reduk-
tionscmnet, karbamidlusning.

Varning
Det kan vara kriminellt att 
anvcnda ett fordon som inte kon-
sumerar ndgon karbamidlusning.
Anvcndning av, och pdfyllning av 
en nudvcndig karbamidlusning 
med korrekt specifikationer cr 
obligatoriskt fur att fordonet ska 
uverensstcmma med konformi-
tetscertifikatet som utfcrdats fur 
fordonstypen.

Nivdmctare fur karbamidlusning (i 
furekommande fall)

Nivdmctaren fur karbamidlusningen 
indikerar den ungefcrliga mcngden 
dterstdende karbamidlusning som 
finns i karbamidlusningstanken.

* * Nivdmctarens bild fur karbamid-
lusning dyker upp ncrhelst ENGINE 
START/STOP (motor start/stopp)-
knappen cr i lcget ON (pd).

Varningsmeddelande om ldg karba-
midlusning (i furekommande fall)

OMQ4070037SW

OMQ4070032SW

OMQ4070033SW
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Varningsmeddelandet om fur ldg 
nivd av karbamidlusning visas vid 
cirka 5,4 l. Ncr varningsmeddelandet 
"Low Urea" (Ldg karbamid) visas 

med SCR-varningslampan ( ), 

mdste tanken fur karbamidlus-
ningen fyllas pd. Om den inte fylls i 
under ett hugt miltal kommer det 
visuella varningssystemet att uka 
sin intensitet genom att visa med-
delandet "Refill Urea" (Fyll pd karba-
mid) med SCR-varningslampan 

( ).

I det hcr fallet mdste karbamidlus-
ningstanken fyllas pd snarast. Den 
dterstdende karbamidlusningen i 
karbamidtanken ncrmar sig en fur 
ldg nivd, varningsmeddelandet 
"Refill Urea in 000 km or vehicle will 
not start" med SCR-varningslampa 

( ). "xxx km(mile)" representerar 

dterstdende reseavstdnd som til-
ldts, sd fortsctt inte att kura tills 
grcnsen fur det dterstdende 
avstdndet har uverskridits, utan att 
fylla pd.

Annars kan inte fordonet startas 
om, ncr vcl motorn har stcngts av 
med ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen. De dterstd-
ende miltalen kommer att variera 
beroende pd kurmunster, miljuvillkor 
och vcglag. Ncr meddelandet "Low 
Urea" (Ldg karbamid) eller "Refill 
Urea" (Fyll pd karbamid) visas, 
mdste det fyllas pd tillrcckligt med 
karbamidlusning. Ncr "Refill Urea in 
000 km or vehicle will not start" (Fyll 
pd karbamid inom 000 km, annars 
startar inte fordonet) visas, mdste 
du fylla pd tillrcckligt med karba-
midlusning.

OMQ4070034SW

OMQ4070035SW
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Ncr meddelandet Refill Urea tank 
or vehicle will not start  (Fyll pd kar-
bamidtanken, annars startar inte 
fordonet) visas med SCR-varnings-

lampan ( ) dd kan fordonet inte 

startas om ncr motorn har stcngts 
av med ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knapp. I ncmnda fall 
rekommenderar vi att du fyller fullt.

Se "Rekommenderade smurjmedel 
och volymer" pd sid 8-6.
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Felfunktion i SCR-systemet (i furekommande fall)

SCR-systemet fungerar inte pd grund av bortkopplade elektriska kompo-
nenter, felaktig karbamidlusning med mera.

"xxx km (brittiska mil)" representerar dterstdende reseavstdnd som tilldts, 
sd fortsctt inte att kura tills grcnsen fur det dterstdende avstdndet har 
uverskridits, utan att reparera kcllan till felet. Annars kan inte fordonet 
startas om, ncr vcl motorn har stcngts av med ENGINE START/STOP (motor 
start/stopp)-knappen. Om sd cr fallet mdste ditt fordon inspekteras av en 
professionell verkstad. Kia rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad 
Kia-dterfurscljare/servicepartner.

Vid upptcckt av felfunktion
Kurning 50 km efter att ha 
upptcckt felfunktionen

Fel i systemet fur karba-
midlusningen

(= ingen insprutning av kar-
bamidlusning)

Felaktig karbamidlusning 
upptcckt

(= onormal karbamidlus-
ning)

Onormal karbamidlusnings-
konsumtion

(= efterbehandlingsfel)

OMQ4070095SW OMQ4070098SW

OMQ4070030SW OMQ4070031SW

OMQ4070097SW OMQ4070098SW
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Dterstclla fordonets omstartsrestriktion (i furekommande fall)

Ingen omstart

Ldg karbamidlusningsnivd

Fel i systemet fur karbamidlusningen
(= ingen insprutning av karbamidlusning)

Felaktig karbamidlusning upptcckt
(= onormal karbamidlusning)

Onormal karbamidlusningskonsumtion
(= efterbehandlingsfel)

OMQ4070035SW

OMQ4070099SW

OMQ4070100SW

OMQ4070099SW
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Ncr injektionssystemet uppndtt 
slutstatus och avaktiverat fordo-
nets omstart sd kommer det endast 
dteraktiveras om karbamidtanken 
fylls pd, eller felfunktionen har 
dtgcrdats. Om fordonet inte kan 
startas om med meddelandet "Refill 
Urea tank or vehicle will not start" 
(Fyll pd karbamidtanken, annars 
kommer inte fordonet starta), 
mdste du fylla pd sd mycket karba-
midlusning som behuvs och sedan 
vcnta i ndgra minuter innan du fur-
suker starta fordonet igen. Det inte 
cr mujligt att starta fordonet, oav-
sett nivdn av karbamidlusning, dd 
behuver du lcmna in ditt fordon till 
en godkcnd verkstad. Kia rekom-
menderar att du kontaktar en auk-
toriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Pdfyllning av karbamidlusning

Fur att fylla pd karbamidlusningen 
ifrdn pdfyllningsslangen

1. Tryck pd ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen sd 
den cr i OFF-lcge (AV).

2. Vrid pd karbamidtanklocket i 
moturs riktning fur att uppna det.

3. Sctt i pdfyllningsslangen helt fur 
att lcgga till den ISO 22241-speci-
ficerade karbamidlusningen. Fyll i 
sd mycket karbamidlusning som 
behuvs.
* Var riktigt noga med att inte 
lcgga till karbamidlusningen i 
brcnsletanken. Om inte, kan det 
pdverka fordonet negativt och 
orsaka olika felfunktioner.

* Blanda aldrig karbamidlusningen 
med tillsatser eller vatten. Det 
kan komma ner smuts i lus-
ningstanken fur karbamiden. Om 
det sker, kan det pdverka fordo-
nets prestanda negativt och 
orsaka olika felfunktioner.

* Anvcnd endast ISO 22241-spe-
cificerad karbamidlusning. All 
icke godkcnd karbamidlusning 
har negativ effekt pd fordonets 
prestanda och orsakar diverse 
felfunktioner.

4. Vrid pd karbamidtanklocket i 
medurs riktning fur att stcnga 
det.

Se "Rekommenderade smurjmedel 
och volymer" pd sid 8-6.

OMQ4040466
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Fur att fylla pd karbamidlusningen 
ifrdn pdfyllningsflaskan
1. Tryck pd ENGINE START/STOP 

(motor start/stopp)-knappen sd 
den cr i OFF-lcge (AV).

2. Vrid pd karbamidtanklocket i 
moturs riktning fur att uppna det.

3. Lcgg till ISO 22241-specificerad 
karbamidlusning. Fyll i sd mycket 
karbamidlusning som behuvs.
* Var riktigt noga med att inte 
lcgga till karbamidlusningen i 
brcnsletanken. Om inte, kan det 
pdverka fordonet negativt och 
orsaka olika felfunktioner.

* Var mycket noga med att inte 
uverfylla tanken (fylla den helt) 
med karbamidlusning ncr du fyl-
ler pd karbamidlusningen ifrdn 
pdfyllnadsflaskan. En uverfull 
karbamidlusningstank kommer 
att expandera ncr den fryser 
och det kan leda till allvarliga fel i 
karbamidlusningstanken, eller i 
karbamidlusningssystemet.

* Blanda aldrig karbamidlusningen 
med tillsatser eller vatten. Det 
kan komma ner smuts i lus-
ningstanken fur karbamiden. Om 
det sker, kan det pdverka fordo-
nets prestanda negativt och 
orsaka olika felfunktioner.

* Anvcnd endast ISO 22241-spe-
cificerad karbamidlusning. All 
icke godkcnd karbamidlusning 
har negativ effekt pd fordonets 
prestanda och orsakar diverse 
felfunktioner.

4. Vrid pd karbamidtanklocket i 
medurs riktning fur att stcnga 
det.

Pdfyllning av karbamidlusning: Efter 
cirka 5600 km (karbamidfurbruk-
ningen beror av vcglag, kurmunster 
och miljuvillkor)

* Det tar viss tid att uppdatera klus-
termctaren efter en karbamid-
lusningsinjektion.

Varning
Lcgg inte till ndgon extern pdver-
kan i DPF-systemet. Det kan 
skada katalysatorn som finns inne 
u DPF-systemet.
Furcndra inte, eller manipulera 
ndgot i DPF-systemet pd egen 
hand, genom att rikta om eller 
furlcnga avgasruret. Det kan 
pdverka DPF-systemet negativt.
Undvik kontakt med det uttumda 
vattnet ifrdn avgasruret. Vattnet 
cr mycket frctande och skadligt 
fur huden. Skulj noga om du fdr 
det pd huden.
All egenhcndig manipulation och 
modifikation av DPF-systemet 
kan leda till att systemet inte 
fungerar som det ska. DPF-sys-
temet kontrolleras av en komplex 
elektronisk kontrollenhet.
Vcnta pd att DPF-systemet sval-
nar innan underhdll sker, efter-
som det cr varmt pd grund av 
vcrmegenereringen. Annars kan 
du brcnna dig.
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Lcgg endast till specificerad kar-
bamidlusning ncr ditt fordon cr 
utrustat med karbamidlusnings-
system.
Karbamidlusningsystemet (dvs. 
karbamidlusningsmunstycket, 
karbamidlusningspumpen och 
DCU) anvcnds i cirka tvd extra 
minuter fur att eliminera kvarva-
rande karbamidlusning inuti, cven 
efter att ENGINE START/STOP 
(motor start/stopp)-knappen 
tryckts till OFF-lcge (av). Kontroll-
era att karbamidlusningssyste-
met cr helt avstcngt (OFF) innan 
underhdllsservice utfurs.
Karbamidlusningen av ddlig kva-
lith, eller de icke godkcnda vcts-
korna kan skada fordonsdelarna, 
inklusive DPF-systemet. Alla icke 
godkcnda additiver i karbamidlus-
ningen kan skapa klumpar i SCR-
katalysatorn och orsaka andra 
felfunktioner, vilka krcver att det 
dyra DPF-systemet mdste bytas 
ut.
Ncr karbamidlusningen kommer i 
kontakt med ugon eller hud ska du 
tvctta det utsatta hudomrddet.
Om du svcljer karbamidlusning, 
ska du skulja munnen noga och 
dricka mycket vatten. Rddgur 
sedan omgdende med en doktor.
Ncr dina klcder har kontaminerats 
med karbamidlusning, ska du byta 
om direkt.

Om du fdr en allergisk reaktion 
mot karbamidlusningen, ska du 
omgdende rddgura med en lckare.
Kontrollera att karbamidlus-
ningen hdlls utom rcckhdll fur 
barn.
Torka av eventuellt spill av karba-
midlusning, med vatten eller en 
trasa. Ncr karbamidlusningen cr 
kristalliserad kan du torka av den 
med en svamp eller en trasa som 
fuktats i kallt vatten.
Om spill av karbamidlusning 
utsctts fur luft under en lcngre, 
bildar den vita kristaller som ska-
dar lacken.
Karbamidlusningen cr inte ett 
brcnsleadditiv. Dcrfur ska det inte 
injiceras i en brcnsletanken. 
Annars kan det skada motorn.
Karbamidlusningen cr en vatten-
baserad lusning som cr lcttan-
tcndlig, ogiftig, fcrglus och doftfri.
Furvara karbmidlusningstanken, 
endast i vclventilerade utrymmen. 
Ncr karbamidlusningen utsctts 
fur varma temperaturer, cirka 50 
/C under en lcngre tid (d.v.s. 
direkt solljus) sker en kemiskt 
nedbrytning som avger ammoni-
umdnga.
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Furvaring av karbamidlusning (i 
furekommande fall)

Det cr inte korrekt att furvara 
karbamidlusningen i behdllare 
som gjorts av olcmpliga material 
(sd som aluminium, koppar, 
belcggning, stdl utan belcggning 
och galvaniserat stdl).
Karbamidlusningen luser upp 
metallmaterial och skadar avgas-
reningssystemet ordentligt, sd 
att det inte gdr att reparera igen.
Furvara endast karbamidlus-
ningen i behdllare som cr gjorda 
av fuljande material.
- (DIN EN 10 088-1-/-2-/-3-

specificerade CR-Ni-stdl, Mo-
Cr-Ni-stdl, polypropylen, och 
polyetylen)

Karbamidlusningsrenhet
Fuljande situationer kan skada 
DPF-systemet.
- Brcnsle eller andra icke god-

kcnda vctskor lcggs till i karba-
midlusningstanken.

- Additiver mixas i karbamidlus-
ningen.

- Vatten lcggs till fur att spcda ut 
karbamidlusningen.

Anvcnd endast ISO 22241- eller 
DIN70070-specificerad karbamid-
lusning. Ncr en icke godkcnda kar-
bamidlusning lcggs till i 
karbamidlusningstanken ska du 
ldta en professionell verkstad 
kontrollera fordonet. Kia rekom-
menderar att du kontaktar en 
auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.
Ncr icke godkcnda partiklar kom-
mer ner i karbamidlusningstanken 
kan leda till fuljande problem.
- Ukade utslcpp
- Felfunktion i DPF-systemet
- Motorn slutar fungera

Lcgg aldrig till ndgon anvcnd karba-
midlusning som redan tumts ifrdn 
karbamidlusningstanken (d.v.s. vid 
underhdll av fordonet). Dess renhet 
kan inte garanteras. Lcgg alltid till 
ny karbamidlusning.

Specifikation 
fur standard-
karbamidlus-

ningen

Vctskor sd som diesel, bensin 
och alkohol ska aldrig anvcndas 
i SCR-systemet. Alla andra 
vctskor cn den rekommende-
rade karbamidlusningen (uver-
ensstcmmande med ISO22241 
eller DIN70070) kan skada 
SCR-systemets hdrdvara och 
upplusa fordonets avgaser.
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Varning
Ncr karbamidlusningstanklocket 
ska uppnas vid hug utomhustem-
peratur kan ammoniumdngor fri-
guras. Ammoniumdngor har en 
skarp doft och ger framfur allt 
irritation pd:
- Huden
- Slem-membran
- Ugon
Du kan uppleva brcnnande kcnsla i 
ugonen, ncsan och halsen, sd vcl 
som hostningar och att ugonen 
fylls av tdrar. Andas inte in 
ammoniumdngor. Ldt inte karba-
midlusning komma i direktkon-
takt med din hud. Det cr farligt 
fur din hclsa. Tvctta alla utsatta 
ytor med mycket och rent vatten. 
Rddgur med en doktor om sd 
behuvs.
Vid hantering av karbamidlusning i 
trdnga utrymmen ska ventilatio-
nen vara god. Ncr flaskan med 
karbamidlusning uppnas kan 
skarpa dngor friguras.
Hdll karbamidlusningen utom 
rcckhdll fur barn.
Ncr karbamidlusningen uverfylls 
och hamnar pd bilen mdste bilens 
yta tvcttas med rent vatten fur 
att furhindra rostning.
Ncr du fyller pd ska du vara noga 
med att inte fylla pd fur mycket 
karbamidlusning.

Om fordonet parkerats pd en 
plats med mycket ldg omgivande 
temperatur (under minus 11 gra-
der Celsius), under en lcngre tid, 
kommer karbamidlusningen att 
vara frusen i lusningstanken. Med 
frusen karbamidlusning i tanken 
kanske inte karbamidlusningen 
avlcses korrekt tills dess lus-
ningen har tinats av aktiverade 
element. En icke godkcnd karba-
midlusning, eller en utspcdd kar-
bamidlusning kan uka 
fryspunkten, och dcr med kanske 
inte upptiningsprocessen guras 
ordentligt av vcrmaren, som cr 
aktiverad under vissa temperatu-
rer. Det hcr fenomenet kan 
orsaka felfunktioner i SCR-syste-
met som kan leda till att motorn 
inte startar igen.
Tiden fur att avfrosta karbamid-
lusningen varierar beroende pd 
vcglag och utomhus temperatu-
rer.
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Viktigt
Om defekt karbamidlusning eller 
icke rekommenderad vctska till-
furs sd kan det ske skador pd bil-
delar sd som 
utslcppsminskningsenheter. Om 
defekt brcnsle lcggs till kommer 
smuts att ansamla sig i SCR-
katalysatorn och gura sd att den 
tcpps till eller gdr sunder.
Efter att ha tillfurt icke godkcnd 
karbamidlusning bur du besuka 
ncrmaste godkcnda Kia-handlare/ 
servicepartner sd snart det gdr.
Vctska som inte rekommenderas 
sd som diesel, bensin och alkohol 
fdr aldrig anvcndas i andra sam-
manhang cn i den rekommende-
rade karbamidlusningen enligt 
uverensstcmmelse med ISO22241 
eller DIN70070.
Om karbamidlusningen cr defekt, 
eller vctskan inte rekommende-
rats kan det skada delar i fordo-
net sd som processenheten. Om 
defekt brcnsle anvcnds kommer 
smuts att ansamla sig i SCR-
katalysatorn och gura sd att 
katalysatorn trycks bort eller gdr 
sunder.
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Mdtt

Specifikationer och kundinformation

Mdtt

Motor

Del
5, 6, 7 scten
mm (tum)

Lcngd 4 810 (189)

Bredd 1 900 (74,8)

Hujd
Utan takreling 1 695 (66,7)

Med takreling 1 700 (66,9)

Dcck

Fram

235/65 R17 1 651 (65)

235/60 R18 1 646 (64,8)

235/55 R19 1 646 (64,8)

255/45 R20 1 637 (64,5)

Bakre

235/65 R17 1 661 (65,3)

235/60 R18 1 656 (65,2)

235/55 R19 1 656 (65,2)

255/45 R20 1 647 (64,8)

Axelavstdnd 2 815 (110,8)

Del Smartstream G2.5* 1 Smartstream G3.5 Smartstream D2.2

Rubbning [cc (kubik-
tum)]

2 497 (152,3) 3 470 (211,7) 2 151 (131,2)

Cylinderdiameter x slag-
lcngd [mm (tum)]

88,5 x 101,5 (3,5 x 4) 92,0 x 87,0 (3,6 x 3,4) 83 x 99,4 (3,2 x 3,9)

Tcndfuljd 1-3-4-2 1-2-3-4-5-6 1-3-4-2

Antal cylindrar 4 (rak motor) 6 (V-motor) 4 (rak motor)
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Bilens bruttovikt

Bagagevolym

Min.: Bakom baksctet (ryggstudet cr instcllt 23 grader upprctt och sctet 
cr vcnt bakdt) mot ryggstudets uverkant.
Max: Bakom baksctet (ryggstudet cr instcllt 15 grader upprctt och sctet 
cr vcnt framdt) mot ryggstudets uverkant.

Luftkonditioneringssystem

Vcnligen kontakta en professionell verkstad fur mer information.

Kia rekommenderar att du kontaktar en auktoriserad Kia-dterfurscljare/
servicepartner.

Motor
Tvdhjulsdrift Fyrhjulsdrift

5-sitsig 6-sitsig 7-sitsig 5-sitsig 6-sitsig 7-sitsig

Smartstream G2.5
2 510
(5 534)

2 510
(5 534)

2 510
(5 534)

2 510
(5 534)

2 510
(5 534)

2 510
(5 534)

Smartstream G3.5
2 510
(5 534)

2 530
(5 578)

2 550
(5 622)

2 510
(5 534)

2 580
(5 688)

2 600
(5 732)

Smartstream D2.2
2 510
(5 534)

2 530
(5 578)

2 550
(5 622)

2 510
(5 534)

2 580
(5 688)

2 600
(5 732)

Del 5 scten 6 scten 7 scten

Bagagerumsvolym (VDA) (L)
MIN. 705 616 616

MAX. 910 821 821

Del Volymvikt Klassificering

Kylvctska

LUFTKOND FRAM 650025
R-134a

LUFTKOND FRAM + BAK 850025

LUFTKOND FRAM 575025
R-1234yf

LUFTKOND FRAM + BAK 800025

Kompressorolja
LUFTKOND FRAM 100010

SID
LUFTKOND FRAM + BAK 190010
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Gludlampans watt

Gludlampans watt

* : i furekommande fall

Gludlampa Typ av gludlampa Wattal (W)

Fram

Typ A *

Helljus LED LED

Halvljus LED LED

Positions- och varselljus LED LED

Lampor fur kurriktningsvi-
sare

PY21W 21

Typ B *

Helljus LED LED

Halvljus LED LED

Extra halvljus LED LED

Positions- och varselljus LED LED

Lampor fur kurriktningsvi-
sare

LED LED

Dimljus fram* LED LED

Bakre

Typ A *
Broms- och baklampor 21/5W 21/5

Lampor fur kurriktningsvi-
sare

P21W 21

Typ B *
Broms- och baklampor LED LED

Lampor fur kurriktningsvi-
sare

LED LED

Backlampor P21W 21

Dimbakljus LED LED

Hugt placerat bromsljus LED LED

Nummerskyltbelysning LED LED

Interiur

Kartlcsarlampor (Typ: Gludlampa)* WEDGE(W10W) 10

Kartlcsarlampor (Typ: LED)* LED LED

Kuphlampor * FESTOON 10

Lcslampor * LED LED

Lampa fur makeupspegel FESTOON 5

Lampa i handskfack W5W 5

Lampa fur makeupspegel * GLUDLAMPA 5

Bagagelampa (Typ: gludlampa)* FESTOON 8

Bagagelampa (Typ: LED)* LED LED
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Dcck och hjul

*1. Lastindex

*2. Hastighetsmcrkning

*3. I furekommande fall

Viktigt
Du bur anvcnda samma dcckdimen-
sion som bilen levererades med ncr 
du byter ut dem.
Om du anvcnder dcck i en annan 
dimension kan relaterade kompo-
nenter skadas och du kan fd scmre 
kuregenskaper.

Observera
Du bur anvcnda samma typ av 
dcck som bilen levererades med 
ncr du byter ut dem.
I annat fall pdverkas styrfurmd-
gan.
Vid kurning pd hug hujd uver havet 
cr det normalt att atmosfcrs-
trycket minskar.
Kontrollera dcrfur dccktrycket 
och fyll pd mer luft om det 
behuvs.
Extra dccktryck som behuvs per 
km hujd uver havet: 1,5 psi/km

Del
Dcck-
storlek

Hjulstor-
lek

Lastka-
pacitet

Hastighet-
skapacitet

Dccktryck [bar (psi, kPa)] Dtdragnings-
moment fur 
hjulmuttrar 
kgf6m (lbf6ft, 
N6m)

Normal belast-
ning

Maximal 
belastning

LI*1 kg SS*2 km/h Fram Bakre Fram Bakre

Fullstort dcck

235/
65R17

7,0J X 17 108
100
0

V 240

2,4 
(35, 
240)

2,4 
(35, 
240)

2,55 
(37, 
255)

2,75 
(40, 
275)

11~13
(79 ~ 94, 
107 ~ 127)

235/
60R18

7,5 J X 
18"

107 975 V 240

235/
55R19

7,5J X 19" 105 925 V 240

255/
45R20

8,5 J X 
20"

105 925 V 240

Nudreservhjul 
(aluminium) *3

T135/
90D17

4B X 17" 104 900 M 130 4,2 
(60, 
420)

4,2 
(60, 
420)

4,2 
(60, 
420)

4,2 
(60, 
420)T135/

80D18
4B X 18 
tum

104 900 M 130

Nudreservhjul 
(aluminium)

Nudreservhjulets storlek baserad pd din bils ordincra hjul.
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Rekommenderade smurjmedel och volymer

Rekommenderade smurjmedel och volymer

Anvcnd endast specificerade oljor, vctskor och smurjmedel fur att uppnd 
bcsta prestanda och tillfurlitlighet.

Med rctt produkter fungerar motorn optimalt, vilket medfur ldg brcnslefur-
brukning.

Rekommenderade oljor, vctskor och smurjmedel.

Smurjmedel Volym (L) Klassificering

Motorolja*1

(drcnera och fyll pd)
Rekommenderar

Bensinmotor

Smartstream 
G2.5

5,6

SAE 0W-20, API SN PLUS/SP 
or ILSAC GF-6*2

(Europa, Kina, Indien, Central- 
och Sydamerika)

SAE 0W-30, API SN PLUS/SP 
eller ILSAC GF-6*3

(Mellanustern, Libyen, Alge-
riet, Iran, Marocko, Sudan, 
Tunisien, Egypten)

Smartstream 
G3.5

6,1

SAE 0W-20, API SN PLUS/SP 
or ILSAC GF-6*2

(Europa, Kina, Indien, Central- 
och Sydamerika)

SAE 5W-30, ACEA A5/B5*3

(Mellanustern, Libyen, Alge-
riet, Iran, Marocko, Sudan, 
Tunisien, Egypten)

Dieselmotor
Smart,Stream
D2.2

5,6
ACEA C5, C2 eller C3 (Se 
rekommenderade SAE-visko-
sitetsnummer)

Olja fur automatisk 
vcxelldda

Bensinmotor

Smartstream 
G2.5

6,7 ATF SP4M-1

Smartstream 
G3.5

7,0 ATF SP4M-1

Olja fur dubbelkopp-
lingsldda Dieselmotor

Vcxellddsolja 3.3~3.4 WDGO-1 (GS CALTEX)

Kontrollolja 2.45~2.5 WDHO-1 (GS CALTEX)
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*1. Se "Rekommenderade SAE-
viskositetsnummer" pd sid 8-8.

*2. Om olja med den ovan rekom-
menderade specifikationen inte cr 
tillgcnglig kan SAE 0W-20-syntet-
olja anvcndas istcllet. Mineralolja 
och semisyntetisk olja behuver 
bytas oftare.

*3. Om olja med den ovan rekom-
menderade specifikationen inte cr 
tillgcnglig kan SAE 0W-30/5W-30-
syntetolja anvcndas istcllet. Mine-
ralolja och semisyntetisk olja behu-
ver bytas oftare.

Kylarvctska

Bensinmotor

Smartstream 
G2.5

8,5

Blandning av frostskyddsme-
del och destillerat vatten 
(etylenglykolbaserad kylarvct-
ska till aluminiumkylare)

Smartstream 
G3.5

9.4

Smartstream 
G3.5 (slcp-
vagnspaket)

9,8

Dieselmotor

Smart,Stream
D2.2

8,5

Smart,Stream
D2.2 (slcp-
vagnspaket)

9,0

Bromsvctska 500 0 20 cc DOT-4

Olja i bakre differential (AWD) 0.53~0.63

HYPOID GEAR OIL API GL-5, 
SAE 75W/85 (Rekommende-
rad: KS HCT-5 VCXELOLJA 
75W85 eller motsvarande)

Furdelningslddsolja 
(AWD)

Bensinmotor

Smartstream 
G2.5

0.67~7.3
Smartstream 
G3.5

Dieselmotor
Smart,Stream
D2.2

0.48~0.52

Urealusning/AdBlue Dieselmotor
Smart,Stream
D2.2

14 ISO22241

Brcnsle
Bensinmotor

Smartstream 
G2.5

67 Bensin
Smartstream 
G3.5

Dieselmotor
Smart,Stream
D2.2

67 Diesel

Smurjmedel Volym (L) Klassificering
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Rekommenderade smurjmedel och volymer

Rekommenderade SAE-viskositets-
nummer

Viktigt
Rengur alltid omrddet kring pdfyll-
ningslock, drcneringsplugg och 
oljesticka innan du kontrollerar eller 
tummer smurjmedel. Det cr extra 
viktigt i dammiga eller sandiga 
omrdden och ncr bilen anvcnds pd 
grusvcgar. Genom att rengura 
omrddet runt plugg och oljesticka 
furhindrar du att det kommer in 
smuts och andra frcmmande cmnen 
i motorn och andra delar som kan ta 
skada.

Motoroljans viskositet (tjocklek) 
pdverkar brcnsleekonomi och funk-
tion (motorstart och hur lctt oljan 
flyter) vid ldga temperaturer. 
Motoroljor med ldga viskositets-
nummer kan ge bcttre brcnsleeko-
nomi och funktion vid ldga 
temperaturer, men det krcvs oljor 
med hugre viskositetsnummer fur 
att smurja motorn i varmare klimat.

Om annan olja cn den rekommende-
rade anvcnds kan det orsaka skador 
pd motorn.

Vclj olja beroende efter tempera-
turintervall som bilen kommer kuras 
i tills ncsta oljebyte. Fortsctt fur att 
vclja rekommenderad oljeviskositet 
frdn diagrammet.
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* En motorolja som mcrkts med det hcr certifieringsmcrket frdn 
API (American Petroleum Institute) uppfyller specifikationerna 
enligt ILSAC (International Lubricant Specification Advisory Com-

mittee). Endast motorolja mcrkt med API:s certifieringsmcrke bur anvcn-
das.

Temperaturintervall fur SAE-viskositetskvoter

Temperatur
/C

(/F)

Smartstream G2.5*
(Europa, Kina, Indien, Central- 
och Sydamerika)

Smartstream G2.5* (Mellanus-
tern, Libyen, Algeriet, Iran, 
Marocko, Sudan, Tunisien, Egyp-
ten)

Smartstream G3.5*
(Europa, Kina, Indien, Central- 
och Sydamerika)

Smartstream G3.5*
(Mellanustern, Libyen, Algeriet, 
Iran, Marocko, Sudan, Tunisien, 
Egypten)

Smartstream D2.2*
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Chassinummer (VIN)

Chassinummer (VIN)

Bilens chassinummer (VIN) cr det 
nummer som anvcnds fur att 
registrera bilen och i alla juridiska 
sammanhang som rur cgandefur-
hdllande o.s.v.

Numret cr instansat i golvet under 
huger framscte. Uppna luckan fur 
att kontrollera numret.

VIN-etikett (i furekommande fall)

Chassinumret finns cven pd en pldt 
uverst pd instrumentpanelen. Num-
ret pd pldten kan lctt lcsas av frdn 
utsidan genom vindrutan.

Typgodkcnnande

Bilens mcrketikett med typgodkcn-
nande sitter pd mittstolpen pd 
furarsidan (eller passagerarsidan) 
och visar bilens chassinummer (VIN).

OMQ4080002

OMQ4050266L

OMQ4080003
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Etikett med dcckspecifikationer 
och lufttryck

De dcck som fuljer med din nya bil 
valdes fur att ge den bcsta upple-
velsen vis normal kurning.

Dccketiketten som sitter pd furarsi-
dans mittstolpe visar de dccktryck 
som rekommenderas fur bilen.

Motornummer

Motornumret cr instansat i motor-
blocket enligt bild.

Smartstream G2.5 (bensin)

Smartstream G3.5 (bensin)

Smartstream D2.2 (diesel)

OMQ4080004

ODN8019022

OMQ4080006L

OMQ4080001



Specifikationer och kundinformation

128

Mcrketikett pd luftkonditioneringens
kompressor

Mcrketikett pd luftkonditione-
ringens kompressor

Kompressoretiketten informerar om 
vilken typ av kompressor som bilen 
cr utrustad med, t.ex. modell, arti-
kelnummer, tillverkningsnummer, 
kylmedel (1) och kylmedelsolja (2).

Kylmedelsmcrkning

Kylmedelsmcrkning sitter pd fram-
listen.

OSP2I089010

OMQ4040338
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Brcnsle-etikett (i furekom-
mande fall)

Bensinmotor

Brcnsledekalen finns pd insidan av 
tankluckan.

A. Oktangraderingen av blyfriben-
sin (petroleum)
1. RON/ROZ:(Research Octane 

Number)
2. (R+M)/2, AKI: (Anti Knock Index)
B. Identifierare fur brcnslen av 
petroleum typ
* Symbolen visar brcnsle som fdr 
tankas. Tanka inget annat 
brcnsle.

C. Mer information finns i "Brcns-
lerekommendationer" pd sid 1-2.

Dieselmotor

Brcnsledekalen finns pd insidan av 
tankluckan.

A. Brcnsle: Diesel
B. Symbol fur dieselbrcnsle med 
FAME (furnybar komponent)
* Symbolen visar brcnsle som fdr 
tankas. Tanka inget annat 
brcnsle.

C. Mer information finns i "Brcns-
lerekommendationer" pd sid 1-2.

OTM048455L

OTM048456L
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Fursckran om uverensstcmmelse

Fursckran om uverensstcm-
melse (i furekommande fall)

De komponenter som anvcnder 
radiofrekvenser uppfyller krav och 
andra relevanta fureskrifter i direk-
tiv 1995/5/EC.

Mer information och tillverkarens 
fursckran om uverensstcmmelse 
finns pd Kias webbplats;

http://www.kia-hotline.com
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Furkortning

2A

Furkortning
ABS

Ldsningsfritt bromssystem

BAS

Bromsassistanssystem

BCA

BCA-assistanssystem (Blind-spot 
Collision-avoidance Assist)

BCW

Varning om kollision i duda vinkeln 
(Blind-Spot Collision Warning)

BVM

Duda vinkeln-skcrm

CC

Farthdllare

CRS

Bilbarnstolar

DAW

Varning om furarens uppmcrk-
samhet (DAW)

DBC

Bromskontroll i nedfursbacke

DRL

Varselljus (Daytime Running 
Light)

EBD

Elektronisk bromskraftfurdelning 
(Electronic Brake force Distribu-
tion)

ECM

Automatiskt avblcndningsbar 
backspegel (Electric Chromic Mir-
ror)

EPS

Elektrisk styrservo

ESC

Elektronisk stabiliseringskontroll 
(Electronic Stability Control)

ESS

Nudbromssignal (Emergency Stop 
Signal)

FCA

Framdtriktat automatiskt krock-
system (Forward Collision-Avoi-
dance Assist)

HAC

Hjclp vid start i backe (Hill-start 
Assist Control)

HBA

Helljusassistent

HDA

Motorvcgskurningsassistent

HMSL

Hugt placerat bromsljus

HUD

HUD (Head-up display)

ISLA

Smart fartbegrcnsare
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Furkortning

LATCH

Lcgre furankringar och fcstsys-
tem fur barn (Lower Anchors and 
Tether for Children)

LFA

Filfuljningsassistans (Lane Fol-
lowing Assist)

LKA

Kurfcltsassistans (Lane Keeping 
Assist)

MCB

Multikollisionsbroms

MDPS

Styrservo MDPS (Motor Driven 
Power Steering)

MIL

Motorkontrollampa (Malfunction 
Indicator Lamp)

MSLA

Manuell farthdllare (Manual Speed 
Limit Assist)

NSCC

Navigationsbaserad smartfart-
hdllare

ODS

Avkcnning av passagerare (Occu-
pant Detection System)

PCA

PCA-R-system

PDW

Avstdndsvarning vid parkering 
bakdt (Reverse Parking Distance 
Warning)

RCCA

RCCA (Kollisionsvarning bakdt)

RCCW

Bakre kollisionsvarning fur kor-
sande trafik (Rear Cross-Traffic 
Collision Warning)

RVM

Backmonitor (Rear View Monitor)

SBW

Halvautomatisk vcxelldda (Shift-
By-Wire)

SCC

Smartfarthdllare (Smart Cruise 
Control)

SEA

Assistanssystem fur scker 
avstigning (Safe Exit Assist)

SEW

Varning fur scker avstigning

SRS

Krockkudde (Supplemental Res-
traint System)

SRSCM

SRS-kontrollmodul (SRS Control 
Module)



Furkortning
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SVM

System fur uvervakning av 
omgivningen (Surround View 
Monitor)

TBT

Steg fur Steg (Turn By Turn)

TCS

Antispinnsystem (Traction Control 
System)

TIN

Identifikationsnummer fur dcck

TPMS

Uvervakningssystem fur 
dccktryck (Tire Pressure Monito-
ring System)

TSA

Slcpvagnsstabilisator

VIN

Chassinummer (Vehicle Identifica-
tion Number)

VSM

Stabiliseringskontroll (Vehicle Sta-
bility Management)
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2I

Alfabetiskt register

A
Anteckna nyckelnumret 4-7
antisladdsystem (ESC) 5-76
askkopp 4-177
att tcnka pd gcllande bilens 
serviceprogram 7-11
att tcnka pd vid lampbyten 7-76
auto hold 5-71
automatisk 
klimatanlcggning 4-159
luftkonditionering 4-168
styra flckthastigheten 4-167
styr luftintaget 4-166
stcnga av den frcmre 
klimatanlcggningen 4-168
temperaturreglage 4-165
val av luftriktning 4-164
vcrme och luftkonditionering 
automatiskt 4-161
vcrme och luftkonditionering 
manuellt 4-163
automatisk vcxelindikator fur 
genomgdende axel i manuellt 
vcxlingslcge 4-74
automatisk vcxelldda
funktion 5-19
LCD-skcrmmeddelanden 5-38, 5-46
parkering 5-38, 5-46
rattpaddlar 5-49
sckerhetsspcrr fur vcxling 5-23
Automatisk vcxelldda (SBW-
knapp) 5-34
funktion 5-34
automatisk vcxelldda 
(vcxelspak) 5-19
avgasreningssystem 7-104
avimning (vindrutan) 4-170
automatisk klimatanlcggning 4-171
automatiskt avimningssystem 4-171

manuell klimatanlcggning 4-170
avstdndsvarning vid 
bakdtparkering (PDW) 4-119
avstdndsvarning vid parkering 
(PDW) 4-123
AWD-system (fyrhjulsdrift) 5-51

B
backmonitor (RVM) 4-111
bagagebricka 4-191, 4-192
Bagagerummets sidofack 4-192
baklucka 4-29
elmanuvrerad baklucka 4-32
nuduppning av bakluckan 4-31
smart baklucka med auto-
uppning 4-38
batteri 7-48
batterisparfunktion 4-129
BCA-assistanssystem (Blind-spot 
Collision-avoidance Assist) 5-134
belysning 4-129
anvcnda kurriktningsvisare 4-132
anvcnd helljus 4-131
bakre dimljus 4-133
batterisparfunktion 4-129
frcmre dimljus 4-133
furdrujd slcckning av 
strdlkastarna 4-129
helljusassistent (HBA) 4-134
kurriktningsvisarens One Touch-
funktion 4-132
nivdreglering av strdlkastare 4-136
varselljus (DRL) 4-129
bilbarnstolar (CRS) 3-35
ISOFIX-fcsten 3-39
montera en bilbarnstol (CRS) 3-38
typer 3-36
bilens serviceprogram 7-11
bilvdrd 7-96
exteriur vdrd 7-96
interiur vdrd 7-101
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bogsering 6-33
bcrgning 6-33
fursiktighetsdtgcrder vid 
nudbogsering 6-37
lustagbar bogserkrok 6-34
nudbogsering 6-35
bromsassistanssystem (BAS) 5-84
bromsservo 5-61
bromssystem 5-61
antisladdsystem (ESC) 5-76
auto hold 5-71
bromsassistanssystem (BAS) 5-84
bromsservo 5-61
downhill brake control (DBC) 5-79
EPB 
(elektronisk parkeringsbroms) 5-65
fotbroms 5-63
god bromsteknik 5-85
hjclp vid start i backe (HAC) 5-81
ldsningsfritt bromssystem (ABS) 5-74
Multikollisionsbroms (MCB) 5-81
nudstoppssignal (ESS) 5-83
slcpvagnsstabilisator (TSA) 5-84
VSM-system 
(stabiliseringskontroll) 5-82
bromsvctska 7-38
brcnslefilter (diesel) 7-41
brcnslemctare 4-71
brcnslerekommendationer 1-2
byta gludlampa 7-80
bcltesstrcckare 3-29
bcrgning 6-33

C
chassinummer (VIN) 8-10

D
DAW (uppmcrksamhetsvarning till 
furaren) 5-168
defroster (vindrutan) 4-170
automatisk klimatanlcggning 4-171

manuell klimatanlcggning 4-170
defrosterinstcllningar fur 
vindrutan 4-170
avfrostare 4-173
avimningslogik 4-174
downhill brake control (DBC) 5-79
dra slcp med bilen 
(fur Europa) 5-268
dragkrokar 5-270
kura bilen med slcp 5-271
slcpvagnsbroms 5-270
sckerhetskedjor 5-270
underhdll 5-273
dcck och hjul 7-51
byta hjul 7-56
dcckbyte 7-55
dcckens vcggrepp 7-57
dcckmcrkning 7-57
dcckunderhdll 7-51, 7-57
hjulinstcllning och 
hjulbalansering 7-54
kontrollera dccktrycket 7-53
ldgprofildcck 7-60
rekommenderat lufttryck - 
Kalla dcck 7-51
skifta hjulen 7-54
duda vinkeln-skcrm 5-175
durrlds 4-18
barnspcrr 4-24
frdn bilens insida 4-20
ldsa/ldsa upp durrar 4-22
ROA-systemet (Varning om 
bakpassagerare) 4-25
Varningssystem fur scker avstigning 
(SEW) 4-25

E
ekonomisk kurning 5-257
elektroniskt ldssystem fur 
barnsckerhet 4-23
elmanuvrerad baklucka 4-32
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engine start/stop-knapp (motor 
start/stopp) 5-13
starta motorn 5-15
starta motorn med smartnyckel 5-16
engine start/stop-knappens 
(motor start/stopp) 
spcrrsystem 5-15
EPB (elektronisk 
parkeringsbroms) 5-65
Europaomspcnnande eCall-
system 6-39
exteriur utrustning 4-193
takrccke 4-193

F
Farthdllare (CC) 5-177
FCA (Forward Collision-avoidance 
Assist, sensor fusion-typ) 5-112
FCA-systemet (Forward Collision-
Avoidance) 
(endast frontkamera) 5-100
Fjcrrkontroll 4-8
fordonsvikter 5-277
Fyrhjulsdrift
AWD-lcge 5-52
scker anvcndning 5-55
fcrdinformation (Fcrddator)
kurstrccka till tom tank 4-72
fcrdinformation (fcrddator)
brcnslefurbrukning 4-86
digital hastighetsmctare 4-88
fcrdlcgen 4-86
lcge fur ackumulerad 
kurinformation 4-87
skcrm fur kurstatus 4-88
funster 4-42
ldsknapp fur elfunsterhissar 4-45
uppna/stcng sidorutor 4-43
furarens 3-punktssystem med 
sckerhetsspcrr 3-26

furarens och passagerarens 
frontkrockkuddar 3-55
fure kurning 5-7
furvaringsfack 4-175
bagagebricka 4-191, 4-192
bagagerummets sidofack 4-192
furvaringsfack i mittkonsol 4-175
handskfack 4-175
hdllare fur lastnct 4-189
furvaringsfack i mittkonsol 4-175

G
gludlampor 7-76
att tcnka pd vid lampbyten 7-76
byta gludlampa 7-80
Gludlampans position (bak) 7-79
Gludlampans position (fram) 7-78
Gludlampans position (sida) 7-80
god bromsteknik 5-85
golvmattefcsten 4-188

H
handskfack 4-175
hastighetsmctare 4-69
hjclp vid start i backe (HAC) 5-81
HUD (Head Up Display) 4-109
hdllare fur lastnct 4-189

I
indikator fur automatisk 
vcxelldda 4-73
indikator fur vcxellcge 4-73
indikatorlampor 4-104
Infotainment-system 4-194
ljudanlcggning 4-194
inkurning av bilen 1-6
Instruktioner vid kurning 1-7
instcllning av bakscte 3-14
instcllning av baksctets 
nackskydd 3-19
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instcllning av framscte - 
elektriskt 3-8
instcllning av framscte - 
manuellt 3-6
instcllning av framsctets 
nackskydd 3-10
instcllning av ljus
automatisk belysning 4-131
positions- och baklampa 4-130
strdlkastare (halvljus) 4-130
insynsskydd 4-189
integrerat kontrollsystem i 
kurlcget 5-90
kur-lcge 5-90
Smart vcxling i fcrddatorn 5-93
integrerat kontrollsystem i 
kurlcget (AWD) 5-94
interiur utrustning 4-176
askkopp 4-177
clock (klocka) 4-187
golvmattefcsten 4-188
insynsskydd 4-189
klcdkrok 4-187
lampa fur stcmningsljus 4-176
luftventilerat scte 4-180
mugghdllare 4-177
omgivande ljus 4-176
sidogardin 4-188
solskydd 4-181
strumuttag 4-183
sctesvcrme 4-178
trddlust system fur laddning av 
mobiltelefon 4-184
USB-laddare 4-181
ISOFIX-fcsten 3-39

K
klimatanlcggningens 
kuphfilter 7-43
klimatkontrollsystem 4-147
klimatanlcggningens kuphfilter 4-148

kontroll av mcngden kylmedel fur 
luftkonditioneringen och 
kompressorns smurjmedel 4-150
kylmedelsmcrkning fur 
luftkonditioneringen 4-149
luftkonditionering 4-147
Systemdrift 4-147
ventilation 4-147
vcrme 4-147
klcdkrok 4-187
krockgardin 3-62
krockkuddarnas 
krocksensorer 3-64
krockkudde
furarens och passagerarens 
frontkrockkuddar 3-55
hur krockkuddesystemet 
fungerar 3-47
inaktivera och dteraktivera 
passagerarsidans 
frontkrockkudde 3-58
krockgardin 3-62
krockkuddarnas krocksensorer 3-64
sidokrockkudde 3-60
SRS-komponenter och -
funktioner 3-52
SRS-underhdll 3-69
strumbrytare fur passagerarsidans 
frontkrockkudde 3-57
varnings- och indikatorlampor 3-50
villkor fur utebliven utlusning 3-67
villkor fur utlusning 3-66
krockkudde - SRS 3-46
kuphbackspegel 4-61
kuphbelysning 4-143
automatisk 
avstcngningsfunktion 4-143
bagagerumslampa 4-145
kartlcsarlampa 4-144
lampa fur sminkspegel 4-146
lampa i handskfack 4-146
taklampa 4-145
kylarvctska 7-35
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Kurfcltsassistans (Lane Keeping 
Assist) 5-128
kur-lcge 5-90
kurriktningsvisarens One Touch-
funktion 4-132

L
lampa fur stcmningsljus 4-176
LCD-SKCRM
kurstrccka till tom tank 4-72
LCD-skcrm 4-76
Lcgen pd LCD-skcrmen 4-77
LCD-skcrmar 4-86
fcrdinformation (fcrddator) 4-86
LCD-skcrmmeddelanden 4-90
servicelcge 4-88
skcrm fur kurinformation 4-89
LCD-skcrmmeddelanden 4-90
LFA-systemet (Lane Following 
Assist System, 
filfuljningsassistans) 5-205
liten ficka 3-14
ljudanlcggning 4-194
radio 4-196
USB-port 4-195
luftrenare 7-41
luftventilerat scte 4-180
ldsknapp fur elfunsterhissar 4-45
ldsningsfritt bromssystem 
(ABS) 5-74
lcderscten 3-6
lustagbar bogserkrok 6-34

M
manuell fartbegrcnsare 
(MSLA) 5-158
manuell klimatanlcggning 4-151
luftkonditionering 4-157
styra flckthastigheten 4-157
styr luftintaget 4-155

temperaturreglage 4-155
val av luftriktning 4-154
vcrme och luftkonditionering 4-153
mekanisk nyckel 4-9, 4-12
Minnessystem fur 
furarstolsinstcllning 4-27
modifieringar av bilen 1-6
montera en bilbarnstol (CRS) 3-38
motorhuv 4-47
stcnga motorhuven 4-48
uppna motorhuven 4-47
motorn cr uverhettad 6-8
motorolja (bensinmotor) 7-30
motorolja (diesel-motor) 7-32
motorrum 2-8, 7-5
motorvcgskurningsassistent 
(HDA) 5-209
mugghdllare 4-177
Multikollisionsbroms (MCB) 5-81
mctare 4-69
brcnslemctare 4-71
hastighetsmctare 4-69
temperaturmctare fur 
kylarvctska 4-70
varvrcknare 4-69
vcgmctare 4-71
mctare, varnings- och 
kontrollampor 4-67
automatisk vcxelindikator fur 
genomgdende axel i manuellt 
vcxlingslcge 4-74
indikator fur automatisk 
vcxelldda 4-73
indikator fur vcxellcge 4-73
mctare 4-69
pop-up-indikator fur vcxling 4-75
utomhustermometer 4-73
vcxellcgesindikator fur vcxelldda med 
dubbelkoppling 4-75
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N
nackskydd
instcllning av baksctets 
nackskydd 3-19
instcllning av framsctets 
nackskydd 3-10
navigationsbaserad 
smartfarthdllare (NSCC) 5-197
nyckel 4-7
batteribyte 4-7
mekanisk nyckel 4-9, 4-12
startspcrr 4-17
nudbogsering 6-35
nudsituation 6-3
bogsering 6-33
I nudfallssituation under fcrd 6-4
nudstart 6-6
om motorn inte startar 6-5
punktering 
(med dcckreparationssats) 6-26
punktering (med reservhjul) 6-16
varna andra trafikanter 6-3
varningsblinkers 6-3
nudstart
skjuta igdng bilen 6-8
startkablar 6-6
nudstoppssignal (ESS) 5-83
nudutrustning 6-38
brandslcckare 6-38
Dccktryckmctare 6-38
fursta hjclpen 6-38
varningstriangel 6-38

O
omgivande ljus 4-176

P
panoramasoltak 4-52
stcnga soltaket 4-55
varning fur uppet soltak 4-53

vinkla upp luckan i bakkant 4-55
dterstcllning av soltaket 4-57
uppna/stcnga takluckan 4-54
parkeringsbroms 7-40
PCA-R-system 5-227
pop-up-indikator fur vcxling 4-75
punktering (med 
dcckreparationssats) 6-26
punktering (med reservhjul) 6-16
punkter i underhdllsschemat 7-25
avluftningsslang (fur bensinmotor) och 
tanklock 7-27
bromsslangar och bromsrur 7-28
bromsvctska 7-28
Brcnslefilter (fur bensinmotor) 7-26
brcnslefilterkassett (fur diesel) 7-25
brcnsleledningar, brcnsleslangar och 
anslutningar 7-26
drivaxlar och damasker 7-29
drivremmar 7-25
hjulupphcngning 7-28
kylarvctska 7-27
kylmedel i luftkonditioneringen 7-29
kylsystem 7-27
Luftrenarfilter 7-27
olja fur automatisk vcxelldda 7-28
olja fur dubbelkopplingsldda 7-27
parkeringsbroms 7-28
skivbromsar, bromsbelcgg, bromsok 
och bromsskivor 7-28
styrsnccka, lcnkage och damasker, 
kulled i nedre armen 7-29
tcndstift (bensinmotor) 7-27
vakuumslangar fur 
vevhusventilation 7-27
vctskenivder 7-29

R
ratt 4-58
ratt justerbar i hujd- och 
lcngdled 4-59
servostyrning (EPS) 4-58
signalhorn 4-60
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rattvcrme 4-60
RCCA 
(Kollisionsvarning bakdt) 5-215
Remote Smart Parking Assist 
(RSPA) (fjcrrstyrt smart 
parkeringsassistanssystem) 5-234
risk fur brcnnskador vid parkering 
eller ncr man stannar 
fordonet 1-7
ROA-systemet (Varning om 
bakpassagerare) 4-25
ryggstudsficka 3-13

S
servicelcge 4-88
sidogardin 4-188
sidokrockkudde 3-60
skjuta igdng bilen 6-8
skcrm fur kurinformation 4-89
skutsel av sckerhetsbclten 3-34
slcpvagnsstabilisator (TSA) 5-84
smart baklucka med auto-
uppning 4-38
smart fartbegrcnsare (ISLA) 5-161
smartfarthdllare (SCC) 5-180
smartnyckel 4-10
fureskrifter 4-12
solskydd 4-181
specifikationer 8-2
bagagevolym 8-3
bilens bruttovikt 8-3
Brcnsle-etikett 8-13
chassinummer (VIN) 8-10
dcck och hjul 8-5
etikett med dcckspecifikationer och 
lufttryck 8-11
fursckran om 
uverensstcmmelse 8-14
gludlampans watt 8-4
kylmedelsmcrkning 8-12
luftkonditioneringssystem 8-3

motor 8-2
motornummer 8-11
mdtt 8-2
mcrketikett pd luftkonditioneringens 
kompressor 8-12
smurjmedel och volymer 8-6
typgodkcnnande 8-10
speglar 4-61
automatiskt avblcndningsbar 
backspegel (ECM) 4-62
avblcndningsbar backspegel 4-62
kuphbackspegel 4-61
yttre backspegel 4-62
spolarvctska 7-39
start/stopp-system (ISG) 5-86
avaktivera 5-89
starta motorn 5-15
bensin 5-17
diesel 5-17
starta motorn med 
smartnyckel 5-16
startkablar 6-6
startspcrr 4-17
strumuttag 4-183
stcnga motorhuven 4-48
stuldlarmsystem 4-13
System fur scker avstigning (Safe 
Exit Assist - SEA) 5-152
System fur uvervakning av 
omgivningen (SVM) 4-114
sckerhetsbclte 3-22
bcltesstrcckare 3-29
furarens 3-punktssystem med 
sckerhetsspcrr 3-26
fureskrifter 3-32
skutsel av sckerhetsbclten 3-34
varning 3-23
sckringar 7-62
byta sckring i motorrummet 7-65
Byte av sckring i ku
phns sckringsdosa 7-64
furarsidans sckringsdosa 7-67
motorkuphns sckringspanel 
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(batteriets kontaktskydd) 7-75
Sckringsdosan i motorrummet 7-71
scrskilda kurfurhdllanden 5-259
scte 3-3
instcllning av bakscte 3-14
instcllning av framscte - 
elektriskt 3-8
instcllning av framscte - manuellt 3-6
Scteslcdrets funktioner 3-6
sctesvcrme 4-178

T
takrccke 4-193
tanklucka 4-49
temperaturmctare fur 
kylarvctska 4-70
torkarblad 7-44
torkare och spolare 4-137
anvcnda torkare/spolare 
fur bakruta 4-141
trddlust system fur laddning av 
mobiltelefon 4-184
tcndningsldsets lcgen 5-9
starta motorn 5-10

U
underhdll
avgasreningssystem 7-104
batteri 7-48
bilvdrd 7-96
broms-/kopplingsvctska 7-38
brcnslefilter (diesel) 7-41
byta bakrutetorkarblad 7-46
dcck och hjul 7-51
gludlampor 7-76
klimatanlcggningens kuphfilter 7-43
kylarvctska 7-35
luftrenare 7-41
motorolja (bensinmotor) 7-30
motorolja (diesel-motor) 7-32
parkeringsbroms 7-40

spolarvctska 7-39
sckringar 7-62
torkarblad 7-44
underhdllsschema eget 
underhdll 7-9
underhdllsservice 7-7
cgarens ansvar 7-7
cgarens underhdllsdtgcrder 7-7
USB-laddare 4-181
utomhustermometer 4-73

V
varningslampor 4-95
varnings- och indi
katorlampor 4-95
indikatorlampor 4-104
varningslampor 4-95
Varningssystem fur scker 
avstigning (SEW) 5-148
varning uppen motorhuv 4-47
varselljus (DRL) 4-129
varvrcknare 4-69
vinterkurning 5-264
VSM-system 
(stabiliseringskontroll) 5-82
vcgmctare 4-71
vclkomstsystem 4-142
vcxelldda med dubbelkoppling 
(DCT-vcxelldda) 5-25
funktion 5-25
sckerhetsspcrr fur vcxling 5-32
Vcxelldda med dubbelkoppling 
(SBW-knapp)
funktion 5-43

Y
yttre backspegel 4-62
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C
cgarens underhdllsdtgcrder 7-9

U
uppna/stcng sidorutor 4-43
uppna motorhuven 4-47



11I


