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ende meddelande och utan att 썁dra sig n썁gra skyldigheter.
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S썁 h쌹r anv쌹nder du instruk-
tionsboken
Vi vill hj쌹lpa dig att f썁 ut st쎨rsta m쎨jliga 
k쎨rgl쌹dje av din bil. Instruktionsboken 쌹r 
till stor hj쌹lp.
Vi rekommenderar att du l쌹ser igenom 
hela instruktionsboken. L쌹s speciellt d쌹r 
det st썁r VARNING och VIKTIGT, s썁 kan 
du undvika personskador och skador p썁 
bilen.
Bilderna 쌹r ett komplement till texten f쎨r 
att f쎨rtydliga informationen. Instruk-
tionsboken ger dig information om 
bilens olika funktioner, viktig s쌹kerhets-
information och k쎨rtips f쎨r olika k쎨rf쎨r-
h썁llanden.
En 쎨versikt 쎨ver inneh썁llet i instruktions-
boken finns i Inneh썁ll. Anv쌹nd Index n쌹r 
du s쎨ker ett speciellt omr썁de eller 쌹mne, 
Index 쌹r en lista i bokstavsordning med 
all information i instruktionsboken.
Kapitel: Instruktionsboken 쌹r indelad i 
nio kapitel samt ett index. Varje kapitel 
inleds med en kort inneh썁llsf쎨rteckning 
s썁 att du snabbt kan avg쎨ra om kapitlet 
inneh썁ller den information som du 
s쎨ker.
Du hittar stycken med signalorden VAR-
NING, VIKTIGT och OBSERVERA i 
instruktionsboken. Dessa VARNINGAR 
har som syfte att f쎨rb쌹ttra din person-
liga s쌹kerhet. L쌹s igenom och iaktta 
ALLA f쎨reskrifter och rekommendatio-
ner som anges under VARNING, VIK-
TIGT och OBSERVERA.

VARNING
VARNING indikerar en situation som kan 
medf쎨ra materiell skada, personskada 
eller livsfara om varningen skulle ignore-
ras.

VIKTIGT
VIKTIGT indikerar en situation som kan 
medf쎨ra skador p썁 bilen om informatio-
nen ignoreras.

OBSERVERA
OBSERVERA indikerar att stycket 
inneh썁ller v쌹rdefull information.
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Modifieringar av bilen

Inledning
Modifieringar av bilen
Du f썁r inte utf쎨ra n썁gra modifieringar p썁 
bilen. Modifieringar kan p썁verka pre-
standa, s쌹kerhet och tillf쎨rlitlighet och 
medf쎨ra att bilen inte motsvarar statliga 
s쌹kerhets- och utsl쌹ppsregler.
Skador eller andra problem kan uppst썁 
p썁 grund av modifieringar omfattas inte 
av garantin.
僅 Anv쌹ndning av icke godk쌹nda elek-

troniska enheter kan orsaka onormal 
anv쌹ndning av fordonet, tr썁dskador, 
batteriladdning eller brand. Av s쌹ker-
hetssk쌹l b쎨r du inte l썁ta montera 
komponenter som inte 쌹r original.

Instruktioner vid k쎨rning
Som med andra fordon av denna typ 
kan fel p썁 att man쎨vrerar detta fordon 
leda till f쎨rlust av kontroll, olycka eller 
fordonsrullning.
Bilens konstruktion (h쎨gre markfrig썁ng, 
sp썁rvidd osv.) ger den en h쎨gre tyngd-
punkt 쌹n andra typer av fordon. Med 
andra ord 쌹r den inte gjord f쎨r att ta kur-
vor i samma hastighet som vanliga 
tv썁hjulsdrivna bilar.
Undvik hastig kurvtagning och andra 
h쌹ftiga man쎨vrar. 쉊terigen, inkorrekt 
hantering av detta fordon kan leda till att 
du f쎨rlorar kontrollen eller orsakar en 
olycka.
Se till att l쌹sa "Minska risken f쎨r 쎨ver-
rullning" p썁 sid 6-182.



2Elbilsguide

Elbilsguide

Granskning av elektriskt bilar...................................................... 2-3
Elbilens huvudkomponenter ........................................................2-4
僅 H쎨gsp쌹nningsbatteri (HV) (litium-jon polymer)................................. 2-4
僅 V쌹rmesystem f쎨r h쎨gsp쌹nningsbatteri ................................................. 2-5
EV-meny .........................................................................................2-6
僅 EV-l쌹gessk쌹rm ...................................................................................................2-7
僅 N쌹sta avg썁ng..................................................................................................... 2-8
僅 Laddning och temperatur ............................................................................ 2-8
僅 Fordon att ladda (V2L)................................................................................... 2-9
僅 N쌹rliggande stationer ...................................................................................2-13
僅 EV-inst쌹llningar............................................................................................... 2-14
Laddningstyper f쎨r elbilar ......................................................... 2-17
僅 Laddningsinformation...................................................................................2-17
僅 Information om laddningstid .....................................................................2-17
僅 Laddningstyper............................................................................................... 2-18
Laddningsindikatorlampa f쎨r Elbil............................................ 2-19
僅 Laddningsstatus ..............................................................................................2-19
L썁s till laddningsanslutning ....................................................... 2-19
僅 L썁sa laddningskabeln ...................................................................................2-19
僅 N쌹r laddningskontakten 쌹r l썁st ................................................................2-19
Schemalagd laddning .................................................................2-20
Laddar elbil................................................................................... 2-21
僅 Lucka f쎨r elektrisk laddning.......................................................................2-21
F쎨rsiktighets썁tg쌹rder vid laddning av en Elbil ....................... 2-22
僅 L썁s upp laddningsluckan i n쎨dfall.......................................................... 2-22
V쌹xelstr쎨msladdning ..................................................................2-24
僅 S썁 h쌹r ansluter du en AC-laddare ..........................................................2-24
僅 Kontrollerar laddningsstatus.....................................................................2-24
僅 S썁 h쌹r kopplar du bort en AC-laddare ................................................. 2-25



2 Elbilsguide

Likstr쎨msladdning.......................................................................2-26
僅 S썁 h쌹r ansluter du en DC-laddare.......................................................... 2-26
僅 Kontrollerar laddningsstatus..................................................................... 2-26
僅 S썁 h쌹r kopplar du bort en DC-laddare................................................. 2-26
B쌹rbar laddning .......................................................................... 2-28
僅 St쌹lla in laddningsniv썁n f쎨r den b쌹rbara laddaren........................ 2-28
僅 Anslutning av den b쌹rbara laddaren 
(ICCB: Sladdmonterad 쎨vervakningsdosa f쎨r laddning) ..............2-30

僅 Kontrollerar laddningsstatus......................................................................2-31
僅 Statuslampa vid laddning, f쎨r b쌹rbar laddningskabel.................. 2-32
僅 Bortkoppling av den b쌹rbara laddaren 
(ICCB: Sladdmonterad 쎨vervakningsdosa f쎨r laddning) ..............2-34

僅 F쎨rsiktighets썁tg쌹rder f쎨r b쌹rbar laddare 
(ICCB: In-Cable Control Box) .....................................................................2-34

Laddning av den elbilen (Pl쎨tsligt stopp) ................................2-35
Att k쎨ra en elbil............................................................................2-36
僅 Starta fordonet................................................................................................ 2-36
僅 Stoppa bilen ..................................................................................................... 2-36
僅 Virtuellt motorljudsystem 
(VESS, Virtual Engine Sound System) ...................................................2-36

僅 K쎨rstr쌹cka till tom tank ............................................................................... 2-37
僅 ECO-k쎨rning ....................................................................................................2-38
僅 Energikonsumtion..........................................................................................2-38
僅 Effekt-/laddningsm쌹tare ............................................................................ 2-39
僅 H쎨rsp쌹nningsbatteriets SOC 
(state of charge = laddningens status)................................................. 2-39

僅 Varning och indikatorlampa (relaterat till elbilen).......................... 2-40
僅 LCD-sk쌹rmmeddelanden ............................................................................2-41
F쎨rsiktighets썁tg쌹rder f쎨r Elbil.................................................. 2-46



3

2

2

Elbilsguide Granskning av elektriskt bilar

Elbilsguide
Granskning av elektriskt bilar
En elbil drivs av ett batteri och en elmo-
tor. Medan andra bilar anv쌹nder en 
intern f쎨rbr쌹nningsmotor och bensin 
som br쌹nsle, s썁 anv쌹nder elbilarna elek-
trisk energi som laddats och lagrats i 
h쎨gvoltbatteriet.
Som ett resultat 쌹r elbilarna milj쎨v쌹nliga 
eftersom de inte kr쌹ver n썁got br쌹nsle 
och inte sl쌹pper ut n썁gra avgaser.

Elbilens egenskaper
Bilen k쎨rs med hj쌹lp av den elektriska 
energi som laddats och lagrats i h쎨gvolt-
batteriet. Den h쌹r teknologin f쎨rhindrar 
luftf쎨roreningar eftersom br쌹nslen s썁 
som bensin, inte kr쌹vs. Den tar bort 
utsl쌹ppen fr썁n avgaser.
Bilen har d쌹rut쎨ver en elektrisk motor 
med h쎨g prestanda. J쌹mf쎨rt med kon-
ventionella bilar med f쎨rbr쌹nningsmoto-
rer, 쌹r motorljud och vibrationer 
verkligen minimala vid k쎨rningen.
Vid motorbromsning eller k쎨rning i ned-
f쎨rsbacke utnyttjas den regenerativa 
energin f쎨r laddning av h쎨gvoltbatteriet. 
Det h쌹r minimerar energif쎨rlusten och 
쎨kar bilens funktionsr쌹ckvidd tills batte-
riet 쌹r tomt.
N쌹r batteriet inte 쌹r tillr쌹ckligt laddat 
finns det alternativa m쎨jligheter, v쌹xel-
str쎨msladdning (L2-Normal), likstr쎨m-
sladdning och underh썁llsladdning (L1-
Trickle). (Se "Laddningstyper f쎨r elbilar" 
p썁 sid 2-17.)

Batteriinformation
Bilen 쌹r sammansatt av h쎨gvoltbatteriet 
som driver motorn, luftkonditioneringen, 
samt ett hj쌹lpbatteri (12 V) som driver 
alla 쎨vriga 12 V-system.
Extrabatteriet laddas automatiskt n쌹r 
bilen 쌹r i l쌹get KLAR eller h쎨gsp쌹n-
ningsbatteriet laddas.

OBSERVERA
Vad betyder regenerativ inbroms-
ning?
Den anv쌹nder elmotorn vid inbroms-
ningar och omvandlar kinetisk energi till 
elektrisk energi f쎨r att ladda h쎨gsp쌹n-
ningsbatteriet.
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Elbilens huvudkomponenter
僅 Billaddare i bilen (OBC): Omvandlar 

(inverterar) AC-laddningseffekt, till 
DC-str쎨m, f쎨r att ladda h쎨gsp쌹n-
ningsbatteriet

僅 V쌹xelriktare: Omvandlar likstr쎨m till 
v쌹xelstr쎨m f쎨r att leverera kraft till 
motorn och omvandlar v쌹xelstr쎨m till 
likstr쎨m f쎨r att ladda h쎨gsp쌹nnings-
batteriet.

僅 LDC: Omvandlar (konverterar) str쎨m 
ifr썁n h쎨gsp쌹nningsbatteriet till l썁g-
sp쌹nning (12 V) f쎨r att tillhandah썁lla 
str쎨m till bilen (DC-DC).

僅 VCU: Fungerar som 쎨vervakande 
kontroll f쎨r elbilen

僅 Motor: Anv쌹nder elektrisk energi lag-
rad i h쎨gsp쌹nningsbatteriet f쎨r att 
driva fordonet (fungerar som en 
motor i en konventionell bil).

僅 Reduktionsv쌹xel: Levererar den rote-
rande kraften i motorn till d쌹cken, till 
l쌹mplig hastighet och vridmoment.

僅 H쎨gsp쌹nningsbatteri (litium-jon 
polymer): Lagrar och tillhandah썁ller 
str쎨m som beh쎨v f쎨r att driva elbilen 
(12 V-extrabatteri ger str쎨m till bilens 
funktioner s썁 som lampor och vindru-
tetorkare).

* OBC: Billaddare i bilen
* LDC: DC-DC konverterare f쎨r l썁gvolt
* VCU: Bilens kontrollenhet (Vehicle Con-

trol Unit)

H쎨gsp쌹nningsbatteri (HV) 
(litium-jon polymer)
H쎨gsp쌹nningsbatteriet driver fordonet 
och kringutrustningen.
Laddningen i h쎨gvoltbatteriet kan grad-
vis minska n쌹r bilen inte k쎨rs eller lad-
das.

Batterikapaciteten f쎨r h쎨gvoltbatteriet 
kan minska n쌹r bilen f쎨rvaras i h쎨ga 
temperaturer och tillf쌹lligt i l썁ga tempe-
raturer.
Funktionsr쌹ckvidden tills batteriet 쌹r 
tomt kan variera beroende p썁 k쎨rf쎨rh썁l-
landena (last, regn, sn쎨, vind, v쌹gytor), 
쌹ven om laddningen 쌹r den samma. 
H쎨gvoltbatteriet kan f쎨rbruka mer 
energi vid h쎨ga hastigheter eller i upp-
f쎨rsbackar. Dessa 썁tg쌹rder kan minska 
funktionsr쌹ckvidden tills batteriet 쌹r 
tomt.
H쎨gsp쌹nningsbatteriet anv쌹nds vid 
anv쌹ndning av luftkonditioneringen/v쌹r-
meaggregatet och/eller f쎨rkonditione-
ring f쎨re avg썁ng. 쉊terst썁ende 
k쎨rstr쌹cka kan kortas. Var noga med att 
st쌹lla in en l쌹mplig temperaturer n쌹r du 
anv쌹nder luftkonditionering/v쌹rmare.
H쎨gvoltbatteriets effekt sjunker normalt 
efter ett antal 썁r beroende p썁 i hur 
m썁nga 썁r fordonet har anv쌹nts och/eller 
antalet laddningscykler. Detta minskar 
avst썁ndet till tomt 쎨ver tiden.
N쌹r laddningskapaciteten och funktions-
r쌹ckvidden tills batteriet 쌹r tomt minskar 
ska du kontakta en auktoriserad Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/verkstad f쎨r inspektion 
och underh썁ll.
Om bilen inte ska anv쌹ndas under en 
l쌹ngre tid ska h쎨gvoltbatteriet laddas 
var tredje m썁nad f쎨r att f쎨rhindra att det 
helt laddas ur. Dessutom, om laddnings-
niv썁n 쌹r l썁g b쎨r den omg썁ende laddas 
upp till full laddning och sedan kan bilen 
st썁.
AC (L2-Normal) laddning rekommende-
ras f쎨r att h썁lla h쎨gsp쌹nningsbatteriet 
vid b쌹sta prestanda.
Om HV-batteriet endast laddas till 80 % 
och du minimerar antalet DC-snabb-
laddningar kan du h썁lla HV-batteriets 
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prestanda i optimalt skick (mot laddning 
av HV-batteriet till 100 %/eller laddning 
varje k쎨rcykel).
V쌹rdet p썁 h쎨gsp쌹nningsbatteriets ladd-
ningsniv썁 kan variera beroende p썁 ladd-
ningsf쎨rh썁llandena (laddarens tillst썁nd, 
utomhustemperatur, batteritemperatur 
osv.). F쎨r att ladda batteriet helt kommer 
h쎨gsp쌹nningsbatteriets str쎨m att mins-
kas gradvis s썁 att batteriets livsl쌹ngd 
och s쌹kerhet kan garanteras.

V쌹rmesystem f쎨r h쎨gsp쌹nnings-
batteri
H쎨gsp쌹nningsbatteriets v쌹rmarsystem 
f쎨rhindrar minskning av batterikapacite-
ten n쌹r batteritemperaturen 쌹r l썁g. Om 
laddningsanordningen 쌹r ansluten k쎨rs 
v쌹rmarsystemet automatiskt efter batte-
ritemperaturen.
Laddningstiden kan vara kortare j쌹mf쎨rt 
med fordon utan batteriv쌹ramarsystem 
f쎨r h쎨gsp쌹nningsbatteriet. Men, ladd-
ningen av el kan 쎨ka p썁 grund av h쎨g-
sp쌹ningsbatteriets v쌹rmarsystem om 
det 쌹r ig썁ng.

VARNING
僅 Ta inte bort, eller montera bort h쎨b-

sp쌹nningskomponenter och h쎨nsp쌹n-
ningsanslutningar eller kablar 
(orange). Var ocks썁 noga med att inte 
skada h쎨gsp쌹nningskomponenter 
och h쎨gvoltbatteriet. Det kan orsaka 
allvarliga olyckor och markant 
p썁verka bilens prestanda och h썁llbar-
het.

僅 Vid inspektion och underh썁ll av h쎨g-
sp쌹nningskomponenter och h쎨gsp쌹n-
ningsbatteriet ska bilen inspekteras 
av en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

VIKTIGT
僅 Se till att h쎨gvoltbatteriet laddas med 

en avsedd laddare. Bruket av olika 
typer av laddare kan p썁verka bilens 
livsl쌹ngd avsev쌹rt.

僅 Var noga med att m쌹taren p썁 h쎨g-
voltbatteriet inte n썁r visningen E 
(Tom). Om bilen st썁r i l쌹get E under 
en l쌹ngre tid kan det skada h쎨gsp쌹n-
ningsbatteriet och h쎨gsp쌹nningsbat-
teriet kanske m썁ste bytas ut, 
beroende p썁 sv썁righetsgraden av 
skadan.

僅 Om bilen 쌹r del av en krock ska du 
kontakta en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare f쎨r att inspektera om h쎨gsp쌹n-
ningsbatteriet fortfarande 쌹r anslutet.

僅 Om fordonet inte har tillr쌹cklig ladd-
ning under en l썁ng period kan det 
skada h쎨gsp쌹nningsbatteriet och 
h쎨gsp쌹nningsbatteriet kan beh쎨va 
bytas ut beroende p썁 nedbrytningsni-
v썁n.

僅 Om bilen 쌹r del av en krock rekom-
menderar vi att du bes쎨ker en god-
k쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner 
f쎨r att inspektera om h쎨gsp쌹nnings-
batteriet fortfarande 쌹r anslutet.

僅 Att anv쌹nda V2L-funktionen kan 
minska kilometerantalet p썁 grund av 
anv쌹ndning av h쎨gsp쌹nningsbatte-
riet, och upprepad anv쌹ndning av 
V2L-funktionen kan f쎨rkorta h쎨g-
sp쌹nningsbatteriets livsl쌹ngd.
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EV-meny

OBSERVERA
V쌹rmarsystemet f쎨r h쎨gvoltbatteriet 쌹r 
ig썁ng n쌹r laddningsdonet 쌹r ansluten till 
bilen.
Det kan dock h쌹nda att batteri-upp-
v쌹rmningssystemet inte fungerar n쌹r 
batteritemperaturen sjunker under -
35 °C (-95 °F).

EV-meny
Om du v쌹ljer menyn EV p썁 multimedia-
systemets startsk쌹rm, kan du g썁 in i EV-
menyn.

* Bilden p썁 EV-menysk쌹rmen i denna 
handbok kan skilja sig fr썁n den fak-
tiska sk쌹rmen, beroende p썁 fordons-
specifikationer och versionen av 
multimediasystemets programvara. 
Mer information finns i snabbreferens-
guide f쎨r Navigering.

OCV041277L
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EV-l쌹gessk쌹rm

A. Elbil
1 Energiinformation
2 N쌹sta avg썁ng
3 Laddning och temperatur
4 Fordon att ladda (V2L)
5 N쌹rliggande stationer
6 EV-inst쌹llningar
7 Meny

OCVEV041101L
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EV-meny

N쌹sta avg썁ng

A: Elbil
1 N쌹sta avg썁ng
V쌹lj EV → N쌹sta avg썁ng p썁 sk쌹rmen. 
Du kan st쌹lla in datum och tid f쎨r batte-
riladdning, temperaturkontroll och andra 
funktioner ska utf쎨ras.

Avg썁ngstid

A: N쌹sta avg썁ng
1 F쎨rsta tid f쎨r avresa
2 Andra tid f쎨r avresa

A: Avg썁ng 1
1 Avg썁ngstid
2 Avg썁ngsdag
1. St쌹ll in f쎨rv쌹ntad avg썁ngstid f쎨r sche-

malagd laddning och m썁ltemperatur.
2. V쌹lj veckodag f쎨r att aktivera sche-

malagd laddning och m썁ltemperatur 
f쎨r avg썁ngstid.

Laddning och temperatur

A: Elbil
1 Schemalagd laddning och m썁ltem-

peratur
V쌹lj EV → Laddning och klimat p썁 sk쌹r-
men.

OBSERVERA
Fordonet m썁ste anslutas till laddnings-
kontakten vid den f쎨rutbest쌹mda tiden 
f쎨r den schemalagda laddningen.

A: Schemalagd laddning och m썁ltem-
peratur
1 Schemalagd laddning
2 M썁ltemperatur
Du kan st쌹lla in datum och tid n쌹r batte-
riet ska laddas och klimatkontrolltempe-
raturen. Och, du kan v쌹lja en tid f쎨r att 
b쎨rja ladda, med hj쌹lp av inst쌹llnings f쎨r 
l썁gtariff-tid-laddning.

Inst쌹llningar f쎨r L썁gtariff-tider
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A: Inst쌹llningar f쎨r l썁gtarifftider
1 Starttid
2 Sluttid
3 Laddningsalternativ
1. Om det 쌹r valt, startar laddningen 

endast vid angiven l썁gtrafiktid. Om 
det 쌹r valt, startar laddningen endast 
vid angiven tid.

2. St쌹ll in den billigaste tiden f쎨r att slut-
f쎨ra laddningen.
僅 L썁gtrafikspriser prioriterade: Om 

vald, startar laddning vid l썁gtariff-
tid (kan forts쌹tta laddning utanf쎨r 
l썁gtariff-tid f쎨r att ladda till 100%).

僅 Enbart l썁gtariff-priser: Om denna 
har valts genomf쎨rs laddningen 
endast under l썁gtariff-tid (laddas 
d썁 kanske inte till 100 %).

Inst쌹llning av m썁ltemperatur

A: Inst쌹llningar f쎨r m썁ltemperatur
1 M썁ltemperatur
1. St쌹ll in m썁ltemperatur.

僅 Om m썁ltemperaturen (1) st쌹lls in 
med den anslutna kabeln kommer 
temperaturen i passagerarutrym-
met att justeras till m썁ltemperatu-
ren vid avg썁ngstid (utan f쎨rlust av 
h쎨gsp쌹nningsbatteriets laddnings-
niv썁). I kallt v쌹der hj쌹lper f쎨rpro-
grammerad uppv쌹rmning till att 
f쎨rb쌹ttra elbilars prestanda genom 
att v쌹rma upp fordonet i f쎨rv쌹g.

Fordon att ladda (V2L)
V2L 쌹r det system som tillhandah썁ller 
AC-str쎨m via det h쎨gsp쌹nningsbatteri 
f쎨r k쎨rning som anv쌹nds till att driva ett 
flertal elektroniska produkter.
F쎨r ytterligare detaljer se "Fordon att 
ladda (V2L)" p썁 sid 2-9.

A: Elbil
1 EV-laddnings쎨verf쎨ring
V쌹lj EV → V2L (Fordon att ladda) p썁 
sk쌹rmen.
Det g썁r att st쌹lla in gr쌹nsen f쎨r urladd-
ning av batteriet f쎨r det h쎨gsp쌹nnings-
batteri som anv쌹nds till k쎨rning.

A: Inst쌹llningar f쎨r EV-laddnings쎨ver-
f쎨ring
1 Urladdningsgr쌹ns
Om fordonet n썁r gr쌹nsen minskar det 
automatiskt elf쎨rs쎨rjningen.

Energiinformation
V쌹lj EV och se bilden p썁 bilen fr썁n info-
tainmentsystemets sk쌹rm.
Det g썁r att kontrollera niv썁n f쎨r urladd-
ning av batteriet.
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Ansluta

Utomhus (i f쎨rekommande fall)

1. 싋ppna h쎨ljet p썁 V2L-kontakten.
2. St쌹ng h쎨ljet efter att du har anslutit 

hush썁llsapparater och elektroniska 
produkter till eluttaget.

3. Anslut V2L-kontakten till ladd-
ningsporten p썁 bilen.

4. Tryck p썁 omkopplaren (A) f쎨r V2L-
anslutningen och kontrollera om lam-
pan (B) 쌹r p썁 eller av. Lampan (B) 
kanske inte t쌹nds normalt:
僅 Se batteriets urladdningsgr쌹ns f쎨r 

det h쎨gsp쌹nningsbatteri som 
anv쌹nds f쎨r k쎨rning i menyn Elf쎨r-
brukning p썁 sk쌹rmen. Om det 쌹r 
h쎨gre 쌹n den aktuella sp쌹nningen i 
h쎨gsp쌹nningsbatteriet t쌹nds inte 
lampan (B).

僅 Kontrollera om lampan p썁 V2L-kon-
takten eller inomhusuttaget t쌹nds 
eller inte.

僅 Om varningsmeddelandet f쎨r V2L 
visas p썁 instrumentpanelen, h쌹n-
visa till "LCD-sk쌹rmmeddelanden" 
p썁 sid 2-11.

僅 Om V2L inte fungerar n쌹r du anslu-
ter en annan hush썁llsapparat 
rekommenderar vi att du bes쎨ker 

en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

5. Tryck p썁 str쎨mbrytaren (A) f쎨r att 
st쌹nga av lampan (B) s썁 kommer V2L 
att st쌹ngas av. Du kan koppla ur V2-
kontakten n쌹r lampan (B) sl쌹cks eller 
om laddningsluckans l썁s har avaktive-
rats genom att trycka p썁 uppl썁snings-
knappen p썁 smartnyckeln.

Inomhus (i f쎨rekommande fall)
1. Anslut till eluttaget l쌹ngst ner p썁 bak-

s쌹tet med EV-knappen i P쉊-l쌹ge (ON).

2. Anv쌹nd den mekaniska nyckeln f쎨r 
att l썁sa upp locket till eluttaget.

3. Kontrollera driftsstatusen via elutta-
gets fr쌹mre indikator.

僅 Bl썁: Standby-l쌹ge
僅 R쎨d: Ingen str쎨mf쎨rs쎨rjning 쌹ven 

n쌹r eluttaget 쌹r anslutet
僅 Gr쎨n: Normal str쎨mf쎨rs쎨rjning via 

normal anslutning av eluttaget.

OCVQ011001L_4
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LCD-sk쌹rmmeddelanden

V2L har avslutats. Batteriniv썁n 
har n썁tt inst쌹llt v쌹rde

A: V2L har avslutats. Batteriniv썁n har 
n썁tt inst쌹llt v쌹rde
N쌹r h쎨gsp쌹nningsbatteriniv썁n har n썁tt 
den urladdningsniv썁 som st쌹llts in stan-
nar V2L och varningen visas. Om du vill 
anv쌹nda V2L kontinuerligt, st쌹ll in 
urladdningsniv썁n l쌹gre 쌹n den aktuella 
batteriniv썁n.

Energif쎨rbrukning f쎨r h쎨g. V2L 
avbruten

A: Energif쎨rbrukning f쎨r h쎨g. V2L 
avbruten
Om du anv쌹nder en elektrisk apparat 
som 쎨verskrider den h쎨gsta str쎨mut-
matningen som fordonet kan ge slutar 
den att fungera och ett varningsmedde-
lande visas. Se till att den totala str쎨mf쎨-
rbrukningen hos din elektriska apparat 
쎨verskrider den h쎨gsta str쎨mutmat-
ningen hos V2L.

V2L 쌹r inte tillg쌹nglig just nu

A: V2L 쌹r inte tillg쌹nglig just nu
Om V2L avbryts av n썁gon av f쎨ljande 
anledningar visas f쎨ljande varningsmed-
delande.
僅 V2L-anslutning st쌹nger av
僅 V2L-anslutning 쎨verhettas
僅 싋ppna laddard쎨rren medan V2L:s 

inomhuskontakt 쌹r i bruk
Se till att det inte finns n썁gra problem 
med V2L-anslutningen och fordonets 
inomhuskontakt.

VARNING
僅 R쎨r inte vid V2L-kontakten p썁 termi-

nalen p썁 fordonets laddningsport.
僅 L쌹gg inte metallf쎨rem썁l p썁 V2L-kon-

takten eller laddningsporten. Det kan 
orsaka elektriska st쎨tar.

僅 R쎨r inte vid V2L-kontakten, ladd-
ningsporten eller str쎨mkontakten 
med en v썁t hand. Det kan orsaka 
elektriska st쎨tar. Hantera hela tiden 
med torra h쌹nder.

僅 Kontrollera om det finns fr쌹mmande 
쌹mnen som vatten eller damm p썁 
V2L-kontakten, i laddningsporten eller 
i str쎨mkontakten innan du ansluter 
den. Om den kommer i kontakt med 
fr쌹mmande 쌹mnen kan det orsaka 
brand eller elektriska st쎨tar.

僅 Modifiera inte eller ta is쌹r V2L-kontak-
ten. Det finns risk f쎨r brand, elektriska 
st쎨tar eller personskada.

OCV041100L

OCV041101L

OCV041102L



Elbilsguide

122

EV-meny

僅 N쌹r stickkontakten 쌹r ansluten eller 
urkopplat till V2L-anslutningen eller 
anslutningsk썁pan till V2L antingen 
쎨ppnas eller st쌹ngs, se till att du inte 
skadar handen.

僅 Ladda inte under f쎨ljande f쎨rh썁llan-
den. Olyckor kan intr쌹ffa.
- V2L-kontakten, laddningsporten, 

str쎨mkontakten eller kabeln 쌹r ska-
dad, korroderad eller rostig.

- Kontakten 쌹r l쎨s.
僅 Anv쌹nd inte om skyddet p썁 sladdarna 

till hush썁llsapparaterna 쌹r trasig eller 
skadad. Det finns risk f쎨r brand, elek-
triska st쎨tar eller personskada.

僅 Anv쌹nd aldrig en elektrisk uppv쌹rm-
ningsapparat som strykj쌹rn, kaffeko-
kare eller br쎨drost i fordonet. Det kan 
utg쎨ra en brandrisk eller orsaka 
skada.

VIKTIGT
僅 L쌹s handboken noggrant f쎨r att f쎨r-

hindra olyckor.
僅 Urladdningsl쌹get V2L blockeras auto-

matiskt f쎨r att f쎨rhindra 쎨verhettning. 
(N쌹r urladdningsl쌹get har blockerats, 
kontrollera huruvida V2L-kopplingen 
eller stickkontakten 쌹r smutsig, sliten, 
rostig eller trasig eller om str쎨mmen i 
hemmet 쌹r h쎨gre 쌹n 16 A. Om tempe-
raturen sjunker till r쌹tt niv썁 efter att 
den l쌹mnats obevakad kan du 
anv쌹nda den igen. Anv쌹nd korrekta 
hush썁llsmaskiner.)

僅 Modifiera inte eller ta is쌹r den medf쎨l-
jande V2L-kontakten. Fel som orsa-
kats av ombyggnad eller demontering 
t쌹cks inte av garantin.

僅 Tappa inte V2L-kontakten eller uts쌹tt 
den f쎨r v썁ldsamma slag.

僅 L쌹gg inget p썁 V2L-kontakten.

僅 Se till att koppla loss V2L-kontakten 
fr썁n fordonet n쌹r du 쌹r klar med V2L.

僅 N쌹r h쎨gsp쌹nningsbatteriets laddning 
n썁r den inst쌹llda urladdningsgr쌹nsen 
(%), avbryts driften och ett varnings-
meddelande visas p썁 instrumentpa-
nelen. Om du vill anv쌹nda V2L-drift, 
st쌹ll in urladdningsgr쌹nsen (%) p썁 
l쌹gre 쌹n den nuvarande batteriladd-
ningen.

僅 N쌹r du anv쌹nder olika elektriska pro-
dukter, anv쌹nd dem under den maxi-
mala effektkapacitet som kan 
levereras av fordonet.

僅 Om du anv쌹nder en elektrisk apparat 
som 쎨verskrider den maximala effekt-
kapaciteten som fordonet kan leve-
rera, stoppas driften och ett 
varningsmeddelande visas p썁 instru-
mentpanelen. Se till att den totala 
energif쎨rbrukningen f쎨r den elek-
triska apparaten du anv쌹nder 쎨versti-
ger V2L:s maximala effektkapacitet.

僅 Vissa elektriska produkter kanske inte 
fungerar normalt 쌹ven om produkten 
har en str쎨mf쎨rbrukning som 쌹r min-
dre 쌹n den maximala effektkapacitet 
som fordonet tillhandah썁ller.
- Elektriska produkter som kr쌹ver 

h쎨g effekt n쌹r de f쎨rst sl썁s p썁.
- M쌹tanordningar som beh쎨ver 

bearbeta exakta data.
- Elektriska produkter som 쌹r k쌹ns-

liga f쎨r v쌹xelriktartyp. (V쌹xelriktare: 
En enhet som omvandlar likstr쎨m 
till v쌹xelstr쎨m)

僅 Anv쌹nd inte produkter som kr쌹ver 
kontinuerlig str쎨mf쎨rs쎨rjning, t.ex. 
medicinteknisk utrustning. Str쎨mf쎨r-
s쎨rjningen kan avbrytas beroende p썁 
fordonets tillst썁nd.

僅 Anv쌹nd bara hush썁llsapparater under 
16 ampere.
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僅 S쌹tt i kontakten helt och anv쌹nd r쌹tt 
kontakt som uppfyller standarden. 
Om du anv쌹nder en sliten, rostig, tra-
sig eller felaktig kontakt kan det 
orsaka fel.

僅 Anv쌹nd str쎨mkontakt med jordanslut-
ning.

僅 Anv쌹nd inte hush썁llsapparater med 
h쎨g effekt som luftkonditionering, 
tv쌹ttmaskin eller torktumlare.

僅 H쌹ng inte hush썁llsapparaterna p썁 
sladden.

僅 Anslut endast produkter som har med 
godk쌹nd nationell s쌹kerhetscertifie-
ring. F쎨r anv쌹ndning och f쎨rsiktig-
hets썁tg쌹rder, se enhetens handbok. 
(Elektriska apparater, grenuttag, f쎨r-
l쌹ngningssladdar etc.)

僅 F쎨r enheter som anv쌹nds utomhus i 
ett fordon, anv쌹nd en produkt med 
vattent쌹t funktion eller anv쌹nd den i 
en vattent쌹t milj쎨. Anv쌹nd inte i mil-
j쎨er med regn eller h쎨g luftfuktighet. 
(Elektriska apparater, grenuttag, f쎨r-
l쌹ngningssladdar etc.)

僅 Om det finns risk f쎨r 썁ska, anv쌹nd 
inte V2L-funktionen utanf쎨r fordonet.

僅 Anslut inte flera portabla grenuttag.
僅 Om du anv쌹nder en f쎨rl쌹ngnings-

sladd kan den orsaka brand om den 
쌹r vriden eller veckad av sig sj쌹lv. Var 
noga med att anv쌹nda kabeln utan att 
vrida den.

僅 N쌹r du anv쌹nder fordonets V2L-uttag 
utomhus, levereras ocks썁 str쎨m till 
fordonets inomhusuttag. Koppla bort 
elektriska apparater som inte anv쌹nds 
fr썁n eluttaget inomhus.

僅 N쌹r du anv쌹nder V2L kan kylfl쌹kten i 
fordonets motorrum b쎨rja g썁 automa-
tiskt 쌹ven om fordonet 쌹r avst쌹ngt. 

L쌹gg inte handen n쌹ra kylfl쌹kten i 
V2L-l쌹get.

OBSERVERA
僅 Anslut V2L-kontakten till ladd-

ningsporten inom 60 sekunder efter 
att laddningslocket 쎨ppnats. F쎨r att 
f쎨rhindra st쎨ld efter anslutning l썁ser 
den sig automatiskt s썁 att den blir 
om쎨jligt att ta is쌹r.

僅 Avbryt den schemalagda luftkonditio-
neringen om V2L anv쌹nds. V2L-drift 
kan blockeras av schemalagda luft-
konditioneringsf쎨rh썁llanden.

僅 V2L:s urladdningsl쌹ge st쌹ngs av om 
fordonet 쌹r avst쌹ngt med inomhus-
V2L.

僅 Om du 쎨ppnar laddningsd쎨rren eller 
ansluter V2L-kontakten till laddnings-
uttaget s썁 st쌹ngs V2L urladdningsl쌹ge 
av. Om du vill anv쌹nda V2L inomhus 
och utomhus samtidigt s썁 ska du f쎨rst 
ansluta V2L-kontakten till laddnings-
uttaget och anv쌹nd inomhus V2L.

N쌹rliggande stationer

A: Elbil
V쌹lj EV och se bilden p썁 bilen fr썁n info-
tainmentsystemets sk쌹rm. Stationer i din 
n쌹rhet s쎨ks.

OCV041289L
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A: Elbil
V쌹lj ikonen p썁 sk쌹rmen.

A: N쌹ra aktuell position
S쎨ker efter laddningsstationer p썁 f쌹rd-
v쌹gen, runt anl쌹ggningen, runt den 
valda destinationen eller laddningssta-
tioner av intresse. Om du v쌹ljer ladd-
ningsstationen kommer den detaljerade 
informationen att ges.
Mer information finns i snabbrefe-
rensguide f쎨r Navigering.

EV-inst쌹llningar

A: Elbil
V쌹lj ikonen p썁 sk쌹rmen. Du kan st쌹lla in 
laddningsgr쌹ns, laddningsstr쎨m, vinter-
l쌹ge och pausl쌹ge.

Laddningsgr쌹ns

A: EV-inst쌹llningar
1 Laddningsgr쌹ns
2 Likstr쎨msladdare

A: EV-inst쌹llningar
1 Laddningsgr쌹ns
2 V쌹xelstr쎨msladdare
僅 B쎨rv쌹rdet f쎨r laddningsniv썁n f쎨r bat-

teriet kan v쌹ljas n쌹r det laddas med 
en AC-laddare eller en DC-laddare.

僅 Laddningsniv썁n kan 쌹ndras med 10 %.
僅 Om b쎨rv쌹rdet f쎨r batteriniv썁n 쌹r l쌹gre 

쌹n h쎨gvoltbatteriets laddningsniv썁 
kommer batteriet inte att laddas.

Laddningsstr쎨m

A: EV-inst쌹llningar
1 Laddningsstr쎨m
2 V쌹xelstr쎨msladdare
3 Maximal
4 Minskad
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5 Minimalt
僅 Du kan justera laddningsstr쎨mmen p썁 

en AC-laddare. V쌹lj en l쌹mplig ladd-
ningsstr쎨m.

僅 Om laddningsprocessen inte startar, 
eller om den abrupt avslutas mitt i 
laddningen, v쌹lj en annan str쎨mstyrka 
och f쎨rs쎨k att ladda upp bilen igen.

僅 Laddningstiden varierar beroende p썁 
vilken laddningsstr쎨m som valts.

Vinterl쌹ge

A: EV-inst쌹llningar
1 Vinterl쌹ge
2 Vinterl쌹ge
Du kan v쌹lja eller v쌹lja bort Vinterl쌹ge.
Vinterl쌹get 쌹r effektivt p썁 vintern n쌹r 
h쎨gvoltbatteriets temperatur 쌹r l썁g.
Det h쌹r l쌹get rekommenderas f쎨r att f쎨r-
b쌹ttra k쎨rningen och likstr쎨msladdning-
ens prestanda under vintern, detta sker 
genom att 쎨ka batteritemperaturen till 
tillr쌹ckligt h쎨g niv썁.
K쎨rstr쌹ckan kan dock minska eftersom 
det beh쎨vs energi f쎨r att 쎨ka batteriets 
temperatur.
Om batteritemperaturen 쌹r l썁g under 
k쎨rning, eller n쌹r den schemalagda luft-
konditioneringen/v쌹rmaren 쌹r aktiverad, 
kan det h쌹r l쌹get ocks썁 anv쌹ndas f쎨r att 
f쎨rb쌹ttra k쎨rprestandan.
L쌹get anv쌹nds dock inte f쎨r att s쌹ker-
st쌹lla l쌹ngre k쎨rstr쌹cka n쌹r batteriniv썁n 
쌹r l썁g.

OBSERVERA
Det h쌹r l쌹get finns tillg쌹ngligt f쎨r bilar 
som 쌹r utrustade med batteriv쌹rmare.

Pausl쌹ge
H쎨gvoltbatteriet anv쌹nds i st쌹llet f쎨r 12 
V-hj쌹lpbatteriet f쎨r att mata hantera for-
donets praktiska funktioner. N쌹r k쎨r-
ningen inte 쌹r n쎨dv쌹ndig, s썁 som vid 
camping eller n쌹r man l썁ter bilen st썁 
under en l쌹ngre tid, 쌹r det m쎨jligt att 
anv쌹nda de elektriska enheterna (ljud, 
ljus m.m.) i flera timmar.

A: EV-inst쌹llningar
1 Pausl쌹ge
2 Aktivera pausl쌹get

Systeminst쌹llningar och aktive-
ring

Systeminst쌹llningar
F쎨raren kan aktivera funktionen paus-
mode n쌹r f쎨ljande villkor 쌹r fyllda.
僅 Bilen 쌹r i l쌹get KLAR och v쌹xeln 쌹r i 

l쌹get P (parkering).
僅 Den elektroniska parkeringsbromsen 

(EPB) 쌹r inte trasig.
僅 EV-inst쌹llningar → Nyttol쌹ge 쌹r valt 

p썁 infotainmentsystemets sk쌹rm.

Systemaktivering
N쌹r systemet 쌹r aktiverat:

OCV041296L
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僅 KLAR-indikatorn sl쌹cks, UTIL-indika-
torn t쌹nds p썁 instrumentpanelen och 
EPB till쌹mpas.

僅 Alla elektriska enheter g썁r att 
anv쌹nda, men bilen kan inte k쎨ras.

僅 EPB (den elektriska parkeringsbrom-
sen) kan lossas genom ett tryck p썁 
EBP-knappen.

V쌹xeln kan inte v쌹xlas ifr썁n P (Parke-
ring). Om ett v쌹xlingsf쎨rs쎨k g쎨rs, visas 
meddelandet V쌹xlingsvillkoren inte 
uppfyllda p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm.

Avaktivering av systemet
Paus-l쌹get kan avaktiveras genom att 
EV-knappen 쌹r i AV-l쌹get (OFF). Funk-
tionen kan inte avaktiveras ifr썁n EV-
inst쌹llningarna.
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Laddningstyper f쎨r elbilar
Laddningsinformation
僅 V쌹xelstr쎨msladdning: Elbilen laddas genom anslutning till en AC-(v쌹xel-

str쎨ms)laddare installerad i ditt hem eller en offentlig laddstation. (Mer information 
finns i "V쌹xelstr쎨msladdning" p썁 sid 2-24.)

僅 Likstr쎨msladdning: Du kan snabbladda p썁 offentliga laddstationer. L쌹s respektive 
f쎨retags manual som medf쎨ljer varje DC-laddartyp. Batteriprestandan och h썁llbar-
heten kan minska om DC-laddning alltid anv쌹nds.
F쎨r att f쎨rl쌹nga h쎨gsp쌹nningsbatteriets livstid ska DC-laddningar anv쌹ndas 
mycket sparsamt.

僅 B쌹rbar laddning: Elbilen kan laddas med hush썁llsel. Eluttaget i ditt hem m썁ste 
쎨verensst쌹mma med best쌹mmelserna och m썁ste med s쌹kerhet omfatta de v쌹r-
den f쎨r Sp쌹nning/Str쎨m (A)/Effekt (W) som anges p썁 den b쌹rbara laddaren.

Information om laddningstid

OBSERVERA
Beroende p썁 h쎨gvoltbatteriets tillst썁nd 
och kapacitet, laddarens specifikationer 
och omgivningstemperatur kan tiden f쎨r 
att ladda h쎨gvoltbatteriet variera.

Laddningstyp Standardbatterityp Ut쎨kad batterityp

V쌹xelstr쎨msladdning Tar ca 9 timmar vid rumstemperatur f쎨r 
100% laddning

Tar ca 11 timmar och 45 minuter vid rums-
temperatur f쎨r 100% laddning.

Likstr쎨msladdning

350 kW laddare
Tar cirka 18 minuter vid rumstemperatur 
f쎨r laddning fr썁n 10 % till 80 %. Kan laddas 
till 100 %.

Tar cirka 18 minuter vid rumstemperatur f쎨r 
laddning fr썁n 10 % till 80 %. Kan laddas till 
100 %.

50 kW laddare
Tar cirka 63 minuter vid rumstemperatur 
f쎨r laddning fr썁n 10 % till 80 %. Kan laddas 
till 100 %.

Tar cirka 73 minuter vid rumstemperatur f쎨r 
laddning fr썁n 10% till 80%. Kan laddas till 100 
%.

B쌹rbar laddning Tar ca 25 timmar vid rumstemperatur f쎨r 
100% laddning.

Tar ca 33 timmar vid rumstemperatur f쎨r 
100% laddning.
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Laddningstyper

僅 Laddarmodell och laddningsmetod kan variera beroende p썁 laddartillverkare.
僅 En maximal diagnostid p썁 3 minuter kan l쌹ggas till f쎨r att kontrollera batteriets till-

st썁nd under batteriladdningsprocessen.

Kategori V쌹xelstr쎨msladdning Likstr쎨msladdning B쌹rbar laddning

Laddningsuttag (bil)

Laddningsdon f쎨r laddning

Laddare

S썁 h쌹r laddar man
Anv쌹nd AC-laddstation 
antingen hemma eller en 
offentlig laddstation

Anv쌹nd DC-laddaren p썁 en 
offentlig laddstation Anv쌹nd hush썁llsel

OCVQ011003L OCVQ011004L OCVQ011003L

OCVQ011005L OCVQ011006L OCVQ011005L

OCVQ011007L OCVQ011008L OCVQ011009L
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Laddningsindikatorlampa f쎨r 
Elbil
Laddningsstatus
Vid laddning av h쎨gvoltbatteriet kan 
laddningsniv썁n kontrolleras ifr썁n utsi-
dan av bilen.

Lucka f쎨r elektrisk laddning

L썁s till laddningsanslutning
L썁sa laddningskabeln

A: ECO-fordon
1 Laddningskontakt, l썁s-l쌹ge
2 Alltid l썁st
3 L썁st under laddning
4 L썁s inte
Du kan v쌹lja n쌹r laddkontakten ska l썁sas 
och l썁sas upp i laddningsuttaget.
V쌹lj Inst쌹llningar → Fordon → ECO-
fordon → Laddningskontakt l썁sl쌹ge i 
infotainmentsystemet.

N쌹r laddningskontakten 쌹r l썁st

L쌹get Alltid l썁st
Kontakten l썁ses n쌹r laddningskontakten 
쌹r i satt i laddningsing썁ngen. Kontakten 
쌹r l썁st tills alla d쎨rrar l썁ses upp av f쎨ra-
ren. Det h쌹r l쌹get kan anv쌹ndas f쎨r att 
f쎨rhindra att laddkabeln blir stulen.
僅 Om laddningsanslutningen 쌹r uppl썁st 

n쌹r alla d쎨rrar 쌹r ol썁sta, men laddka-
beln inte kopplas loss inom 15 sekun-
der, kommer kontakten automatiskt 
att l썁sas igen.

僅 Om laddningsanslutningen 쌹r ol썁st 
n쌹r alla d쎨rrar 쌹r ol썁sta, och d쌹refter 
alla d쎨rrar l썁ses igen omg썁ende, 

Lampstatus Batteriets SOC [%]

0~24

25~49

50~74

75~100

OCVQ011010L

Kategori Vid laddning Alltid

F쎨re laddning X O

Vid laddning O O

F쌹rdigladdad X O

OCV041582L
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Schemalagd laddning

kommer kontakten att l썁sas igen 
automatiskt.

L쌹get L썁st under laddning
Kontakten l썁ses n쌹r laddningen startas. 
Kontakten l썁ses upp n쌹r laddningen 쌹r 
klar. Det h쌹r l쌹get kan anv쌹ndas n쌹r 
laddningen sker p썁 en offentlig laddsta-
tion.

L쌹get L썁s inte
Anslutningen l썁ses upp oberoende av 
laddningsstatus. Tryck p썁 knappen f쎨r 
frig쎨ring av laddningsanslutningen och 
koppla loss anslutningen. Se upp f쎨r 
st쎨ld av laddkabeln.

Schemalagd laddning
Du kan st쌹lla in ett laddningsschema f쎨r 
din bil med hj쌹lp av infotainmentsyste-
met eller Kia Connect-applikationen. Se 
Navigation Quick Reference Guide f쎨r 
detaljerad information om hur man st쌹l-
ler in planerad laddning.
Schemalagd laddning kan endast g쎨ras 
med en AC-laddare eller med den porta-
bla laddaren (ICCB: Sladdmonterad 
쎨vervakningsdosa f쎨r laddning - ICCB).

Schemalagd laddning kan endast g쎨ras 
med en AC-laddare eller med den porta-
bla laddaren (ICCB: Sladdmonterad 
쎨vervakningsdosa f쎨r laddning - ICCB) 
쌹r ansluten f쎨r laddning, indikatorlam-
pan blinkar fr썁n f쎨rsta niv썁n till den sista 
i 3 minuter f쎨r att indikera att schema-
lagd laddning 쌹r inst쌹lld.
N쌹r schemalagd laddning 쌹r inst쌹lld ini-
tieras inte laddning omedelbart n쌹r AC-
laddaren eller den b쌹rbara laddaren 
(ICCB: den sladdmonterade 쎨vervak-
ningsdosan f쎨r laddning) 쌹r ansluten. 
Vid behov av omedelbar laddning, tryck 
p썁 laddningsknappen p썁 laddluckan p썁 
laddningsluckan i 2 sekunder eller inakti-
vera den schemalagda laddningsinst쌹ll-
ningen med infotainmentsystemet eller 
KiaConnect-applikationen.
Se "V쌹xelstr쎨msladdning" p썁 sid 2-24 
eller "B쌹rbar laddning" p썁 sid 2-28 f쎨r 
mer information om hur man ansluter 
v쌹xelstr쎨msladdaren och den b쌹rbara 
laddaren (ICCB: In-Cable Control Box).

OCVQ011010L
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Laddar elbil
Lucka f쎨r elektrisk laddning

Den elektriska laddningsluckan 쎨ppnas 
och st쌹ngs enligt f쎨ljande.

OBSERVERA
Laddluckan st쌹ngs automatiskt n쌹r:
僅 Laddningskontakten kopplas ur
僅 Ingen laddning har skett under ca 2 

minuter medan medan laddnings-
luckan 쌹r 쎨ppen.

僅 V쌹xeln 쌹r D (k쎨rl쌹ge), N (fril쌹ge) eller 
R (backen).

OCVQ011011L

Metoder 싋ppen St쌹ng

Tryck/r쎨r

Tryck p썁 laddningsluckan.

Tryck p썁 laddningsluckans st쌹ng-knapp.

싋ppnings-/st쌹ngningsknapp 
f쎨r laddlucka

R쎨stigenk쌹nning

OCVQ011012L

OCVQ011013L_2

OCVQ011014L
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F쎨rsiktighets썁tg쌹rder vid laddning av en Elbil

F쎨rsiktighets썁tg쌹rder vid 
laddning av en Elbil

V쌹xelstr쎨msladdare

AC-laddningskabel (i f쎨rekommande 
fall)

Likstr쎨msladdare

* Laddarmodell och laddningsmetod kan 
variera beroende p썁 laddartillverkare.

L썁s upp laddningsluckan i n쎨dfall

Om laddningsluckan inte g썁r att 쎨ppna 
p썁 grund av urladdat batteri och fel p썁 
elkablarna, 쎨ppnar du bakluckan och 
drar f쎨rsiktigt i n쎨dkabeln, s썁 som visas 
ovan. Laddningsluckan 쎨ppnas.

VARNING
僅 Elektromagnetisk str썁lning genereras 

fr썁n laddaren och orsaka allvarlig 
p썁verkan p썁 elektronik som t.ex. en 
inopererad pacemaker.
Om du anv쌹nder n썁gon elektronisk 
medicinsk enhet, t.ex. en pacemaker, 
쌹r det viktigt att konsultera en l쌹kare 
och tillverkaren om det m쎨jligen f쎨re-
ligger en risk f쎨r att den inopererade 
enheten s썁 som pacemakern, kan 
p썁verkas av laddningen av bilen.

僅 Kontrollera att det inte finns vatten 
eller damm p썁 kabelanslutningen och 
stickkontakten innan anslutning till 
laddaren och laddningsuttaget. Om 
du ansluter kontakten n쌹r det finns 
vatten eller damm p썁 laddkabelns 
kontaktytor finns risk f쎨r brand eller 
elektriska st쎨tar.

僅 Var noga med att inte r쎨ra vid ladd-
ningsdonet, laddningskontakten, 
laddningsuttaget p썁 stolpen, eller 
bilens laddningsuttag n쌹r du ansluter 
laddningskabeln mellan laddstationen 
och bilens laddningsuttag.

僅 F쎨lj f쎨ljande regler f쎨r att undvika 
elektriska st쎨tar vid laddning:
- Anv쌹nd en vattent쌹t laddare.
- Var f쎨rsiktig, n쌹r du ansluter ladd-

kabeln, n쌹r du r쎨r vid laddningsan-
slutningen och (laddningsdonet) 
laddningskontakten om dina h쌹n-
der 쌹r v썁ta eller om du st썁r i vatten 
eller sn쎨.

- Var f쎨rsiktig vid 썁skv쌹der.
- Ladda inte om laddningsanslut-

ningen eller uttaget 쌹r bl쎨ta.
僅 Avbryt laddningen omedelbart om du 

uppt쌹cker n썁got onormalt (t.ex. lukt, 
r쎨k).

OCVQ011007L

OCVQ011032L

OCVQ011008L

OCVQ011018L
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僅 Byt ut laddkabeln om isoleringen har 
skadats. Detta f쎨r att f쎨rhindra att du 
f썁r en elst쎨t.

僅 T쌹nk p썁 att h썁lla i laddningskontak-
tens handtag och stickkontakt n쌹r du 
ansluter eller tar laddningskontak-
tens handtag.

僅 Anv쌹nd endast laddkabel (i f쎨rekom-
mande fall) som 쌹r certifierad av Kia. 
Om du anv쌹nder en separat f쎨rl쌹ng-
ningskabel p썁 trumma eller en icke 
certifierad kabel, kan det orsaka ano-
maliteter i eluttaget och leda till elds-
v썁da eller explosion.

僅 Om du drar i sj쌹lva kabeln (utan att 
anv쌹nda handtaget) kan de inv쌹ndiga 
ledningarna skadas. Det kan leda till 
elektriska st쎨tar eller brand.

僅 L쌹mna inte fordonet med laddluckan 
쎨ppen. En 쎨ppen laddningslucka kan 
tyda p썁 att fordonets d쎨rr har l썁sts 
upp och kan indikera ett st쎨ldf쎨rs쎨k.

VIKTIGT
僅 H썁ll alltid laddningskontakten och 

laddningsuttaget rena och torra. F쎨r-
vara laddkabeln s썁 att den inte uts쌹tts 
f쎨r smuts eller fukt.

僅 Var noga med att anv쌹nda den lad-
dare som 쌹r avsedd f쎨r elbilen n쌹r du 
laddar den. Andra laddare kan f쎨ror-
saka fel.

僅 St쌹ng av bilen [OFF] innan du laddar 
batteriet.

僅 N쌹r bilen 쌹r i l쌹get [OFF] under ladd-
ning kan kylfl쌹kten i motorrummet 
starta automatiskt. Vidr쎨r inte kylfl쌹k-
ten under laddningen.

僅 Var f쎨rsiktig s썁 att du inte tappar 
laddningsdonet i marken. Laddnings-
donet kan d썁 skadas.

僅 Anv쌹nd INTE en f쎨rl쌹ngningskabel 
n쌹r du anv쌹nder L1-Trickle-laddaren, 
eftersom den kan 쎨verhettas och/eller 
orsaka skada.

OBSERVERA
Vid laddning eller direkt efter laddning 
av h쎨gsp쌹nningsbatteriet kommer kyl-
ningen att g쎨ras med hj쌹lp av luftkondi-
tioneringssystemet f쎨r att reglera 
batteriets temperatur.
D썁 kan det h쎨ras ljud fr썁n luftkonditio-
neringskompressorn och kylfl쌹kten, men 
detta 쌹r normalt vid vanlig drift.
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V쌹xelstr쎨msladdning

* Laddarmodell och laddningsmetod kan 
variera beroende p썁 laddartillverkare.

S썁 h쌹r ansluter du en AC-laddare
1. Tryck ned bromspedalen och dra 썁t 

parkeringsbromsen.
2. St쌹ng av alla str쎨mbrytare, flytta v쌹x-

elv쌹ljaren till l쌹get P (parkering) och 
st쌹ng AV bilen. Om laddning initieras 
utan att v쌹xeln 쌹r i P (Parkering) star-
tar laddningen efter att v쌹xeln auto-
matiskt har flyttats till P (Parkering).

3. 싋ppna laddningsluckan.

F쎨r ytterligare detaljer se "Lucka f쎨r 
elektrisk laddning" p썁 sid 2-21.

4. Kontrollera om det finns damm i ladd-
ningskontakten och laddningsuttaget.

5. H썁ll i laddningskontaktens (ladd-
ningsdonets) handtag och anslut det 
till bilens laddningsuttag. Tryck in 
laddhandsken fullst쌹ndigt. Om ladd-
handsken inte 쌹r korrekt ansluten 
finns risk f쎨r brand.
F쎨r ytterligare detaljer se "L썁sa 
laddningskabeln" p썁 sid 2-19.

6. Anslut laddningskontakten till ett elut-
tag vid en laddstation f쎨r AC (v쌹xel-
str쎨msladdning) f쎨r att b쎨rja ladda.

7. Kontrollera om laddningsindikator-
lampan ( ) f쎨r h쎨gsp쌹nningsbatte-
riet p썁 instrumentpanelen 쌹r P쉊. 
Laddning utf쎨rs inte n쌹r laddningsin-
dikatorlampan p썁 instrumentpanelen 
( ) 쌹r AV. Om laddningsdonen och 
laddhansken inte 쌹r anslutna ordent-
ligt, dra ur och anslut laddkabeln p썁 
nytt f쎨r att ladda.

8. N쌹r laddning p썁b쎨rjas visas ber쌹knad 
laddningstid p썁 instrumentpanelen i 
ca 1 minut.
Om du 쎨ppnar f쎨rard쎨rren n쌹r bilen 
laddas, visas ber쌹knad laddningstid i 
instrumentpanelen i cirka 1 minut. N쌹r 
schemalagd laddning eller schema-
lagd luftkonditionering/v쌹rmare 쌹r 
inst쌹lld visas den ber쌹knade ladd-
ningstiden som ”--”.

A: 쉊terst썁r att ladda

Kontrollerar laddningsstatus
Vid laddning av h쎨gvoltbatteriet kan 
laddningsniv썁n kontrolleras ifr썁n utsi-
dan av bilen.
F쎨r ytterligare detaljer se "Laddningsin-
dikatorlampa f쎨r Elbil" p썁 sid 2-19.

OCVQ011007L

OCVQ011012L

OCV041299L

OCV041103L
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S썁 h쌹r kopplar du bort en AC-lad-
dare
1. N쌹r laddningen 쌹r utf쎨rd, ta ur ladd-

ningsdonet ur eluttaget p썁 AC-ladd-
ningsstationen.

2. H썁ll i laddningskontaktens handtag 
och dra ut den.

3. Se till att laddluckan 쌹r st쌹ngd.
4. St쌹ng skyddslocken p썁 laddningskon-

takterna f쎨r att skydda dem fr썁n 
fr쌹mmande 쌹mnen.

5. Om den personliga laddningskontak-
ten anv쌹nds, f쎨rvara kontakten i 
kabelfacket.

OBSERVERA
僅 Om du inte kan 쎨ppna laddluckan p썁 

grund av att den frusit fast, knacka 
l쌹tt p썁 den och ta bort eventuell is. 
F쎨rs쎨k inte att bryta upp laddluckan.

僅 L썁sa laddningskabeln, v쌹lj Inst쌹ll-
ningar → Fordon → ECO-fordon → 
Laddningskontakt l썁sl쌹ge i infotain-
ment. Laddningsdonet 쌹r l썁st i ladd-
ningsuttaget under en annan period 
enligt vilket l쌹ge som valts.
- L쌹get Alltid l썁st: Kontakten l썁ses 

n쌹r laddningskontakten 쌹r isatt i 
laddningsuttaget.

- L쌹get L썁st under laddning: Kon-
takten l썁ses n쌹r laddningen startar.

僅 쉁ven om laddning 쌹r m쎨jlig med EV-
knappen i P쉊/START-l쌹ge, b쎨r du f쎨r 
din egen s쌹kerhets skull p썁b쎨rja ladd-
ningen n쌹r EV-knappen 쌹r i AV-l쌹ge 
och v쌹xeln 쌹r lagd i P (parkering). 
Efter att laddningen har p썁b쎨rjats kan 
du anv쌹nda elektriska apparater som 
radio, genom att trycka p썁 EV-knap-
pen till ACC- eller P쉊-l쌹get (ON).

僅 Under AC-laddning kan radiomottag-
ningen vara d썁lig.

僅 Under laddningen kan inte v쌹xeln 
v쌹xlas fr썁n P (Parkering) till n썁gon 
annan v쌹xel.

僅 Beroende p썁 h쎨gvoltbatteriets skick, 
laddarens specifikationer och omgi-
vande temperatur kan tiden f쎨r att 
ladda variera.

OCVQ011007L

OCVQ011019L
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Likstr쎨msladdning

Du kan snabbladda p썁 offentliga ladd-
stationer. L쌹s respektive f쎨retags 
manual som medf쎨ljer varje DC-laddar-
typ.
Batteriprestandan och h썁llbarheten kan 
minska om DC-laddning alltid anv쌹nds.
F쎨r att f쎨rl쌹nga h쎨gsp쌹nningsbatteriets 
livstid ska DC-laddningar anv쌹ndas 
mycket sparsamt.
Laddarmodell och laddningsmetod 
kan variera beroende p썁 laddartillver-
kare.

S썁 h쌹r ansluter du en DC-laddare
1. Tryck ned bromspedalen och dra 썁t 

parkeringsbromsen.
2. St쌹ng av alla str쎨mbrytare, flytta v쌹x-

elv쌹ljaren till l쌹get P (parkering) och 
st쌹ng AV bilen.

3. 싋ppna laddningsluckan.
F쎨r ytterligare detaljer se "Lucka f쎨r 
elektrisk laddning" p썁 sid 2-21.

4. Kontrollera om det finns damm eller 
fr쌹mmande material i laddningsdo-
net och/eller laddningsuttaget.

5. H썁ll i laddningskontaktens (ladd-
ningsdonets) handtag och anslut det 
till bilens laddningsuttag. Tryck in 
laddhandsken fullst쌹ndigt. Om ladd-
handsken inte 쌹r korrekt ansluten 
finns risk f쎨r brand. Se manualen f쎨r 
varje typ av DC-laddare, hur man lad-
dar och tar bort laddaren.

6. Kontrollera om laddningsindikator-
lampan ( ) f쎨r h쎨gsp쌹nningsbatte-

riet p썁 instrumentpanelen 쌹r P쉊. 
Laddning utf쎨rs inte n쌹r laddningsin-
dikatorlampan p썁 instrumentpanelen 
( ) 쌹r AV.
Om laddhandsken inte 쌹r korrekt 
ansluten, lossa den och tryck fast den 
ordentligt.
Vid kallt v쌹der kanske snabbladdning 
inte 쌹r m쎨jlig. Det 쌹r f쎨r att skydda 
h쎨gsp쌹nningsbatteriet ifr썁n att bry-
tas ned.

7. N쌹r laddning p썁b쎨rjas visas ber쌹knad 
laddningstid p썁 instrumentpanelen i 
ca 1 minut. Om du 쎨ppnar f쎨rard쎨rren 
n쌹r bilen laddas, visas ber쌹knad ladd-
ningstid i instrumentpanelen i cirka 1 
minut.

A: 쉊terst썁r att ladda

Kontrollerar laddningsstatus
Vid laddning av h쎨gvoltbatteriet kan 
laddningsniv썁n kontrolleras ifr썁n utsi-
dan av bilen.
F쎨r ytterligare detaljer se "Laddningsin-
dikatorlampa f쎨r Elbil" p썁 sid 2-19.

S썁 h쌹r kopplar du bort en DC-lad-
dare
1. Dra ur laddningsdonet n쌹r laddningen 

av likstr쎨m (DC) 쌹r genomf쎨rd, eller 

OCVQ011008L
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n쌹r du slutat ladda med DC-laddaren. 
L쌹s manualen f쎨r ifr썁gavarande DC-
laddare f쎨r mer information om hur 
man kopplar fr썁n laddningsdonet.

2. Se till att laddluckan 쌹r st쌹ngd.

VIKTIGT
H쎨gfrekvent buller kan h쎨ras intermit-
tent utanf쎨r fordonet vid laddning med 
gamla DC-laddstationer eller DC-ladd-
stationer med kommunikationsf쎨rdr쎨j-
ning.
Detta h쎨gfrekventa ljud h쎨rs n쌹r fordo-
net anv쌹nder funktionen f쎨r att minska 
elektromagnetiska v썁gor p썁 egen hand 
f쎨r att uppr쌹tth썁lla laddningen. S썁ledes 
쌹r det fordonets normala funktionella 
beteende som inte p썁verkar laddning 
eller fordonsprestanda.

OBSERVERA
僅 Om du anv쌹nder en likstr쎨msladdare 

n쌹r bilen redan 쌹r fulladdat kommer 
DC-laddningen skicka ut ett felmed-
delande. Ladda inte bilen n쌹r den 쌹r 
fulladdad.

僅 Om du inte kan 쎨ppna laddluckan p썁 
grund av att den frusit fast, knacka 
l쌹tt p썁 den och ta bort eventuell is. 
F쎨rs쎨k inte att bryta upp laddluckan.

僅 F쎨r att reglera temperaturen f쎨r h쎨g-
voltbatteriet vid laddning, ska luftkon-
ditioneringen anv쌹nds f쎨r att kyla ner 
batteriet. Detta kan generera ljud fr썁n 
driften av konditioineringsanl쌹gg-
ningens kompressor och kylfl쌹kt.
Luftkonditioneringens prestanda kan 
minska under sommaren p썁 grund av 
att kylsystemet f쎨r h쎨gvoltbatteriet 
ocks썁 쌹r ig썁ng.

僅 쉁ven om laddning 쌹r m쎨jlig med EV-
knappen i P쉊/START-l쌹ge, b쎨r du f쎨r 
din egen s쌹kerhets skull p썁b쎨rja ladd-

ningen n쌹r EV-knappen 쌹r i AV-l쌹ge 
och v쌹xeln 쌹r lagd i P (parkering). 
Efter att laddningen har p썁b쎨rjats kan 
du anv쌹nda elektriska apparater som 
radio, genom att trycka p썁 EV-knap-
pen till ACC- eller P쉊-l쌹get (ON).
Under laddningen kan inte v쌹xeln 
v쌹xlas fr썁n P (Parkering) till n썁gon 
annan v쌹xel.

僅 Beroende p썁 h쎨gvoltbatteriets skick, 
laddarens specifikationer och omgi-
vande temperatur kan tiden f쎨r att 
ladda variera.
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B쌹rbar laddning

1 Kod och kontakt (kodinst쌹llning)
2 Kontrollenhet
3 Laddkabel och laddningsdon
B쌹rbar (portabel) laddning kan anv쌹n-
das n쌹r AC-laddning eller DC-laddning 
inte 쌹r tillg쌹nglig med hush썁llselektrici-
tet.

St쌹lla in laddningsniv썁n f쎨r den 
b쌹rbara laddaren

僅 A: Stickkontakt
僅 B: Elektriskt uttag
1. Kontrollera eluttagets m쌹rkstr쎨m 

innan du ansluter kontakten till utta-
get.

2. Anslut kontakten till ett vanligt v쌹gg-
uttag.

3. Kontrollera displayen p썁 kontroll-
boxen.

4. Tryck p썁 knappen (1) p썁 baksidan av 
kontrollboxen i 2 till 8 sekunder f쎨r att 
justera laddningsniv썁n. (Se laddka-
belns typ och exempel f쎨r inst쌹llning 
av laddningsniv썁.)

5. Laddningsniv썁n i displayens f쎨nster 
쌹ndras varje g썁ng du trycker p썁 
knappen (1).

6. N쌹r laddningsinst쌹llningen 쌹r gjord, 
starta laddningen enligt proceduren 
f쎨r laddning med b쌹rbar laddare.

OCVQ011020L
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* Exempel f쎨r att st쌹lla in ICCB -laddningsniv썁n(I kabeln integrerad kontrollbox)- laddningsniv썁
* Exemplet 쌹r endast f쎨r referens och kan variera beroende p썁 omgivningsf쎨rh썁llandena.

VIKTIGT
Se till att valet av laddningsniv썁 쎨verens-
st쌹mmer med s쌹kringens kapacitet f쎨r 
att undvika att den g썁r.

Utg썁ende str쎨m ICCB(I kabeln integrerad kon-
trollbox)- laddningsniv썁 Kontrollbox-display

14 - 16 A 12 A

13 - 12 A 10 A

11 - 10 A 8 A

9 - 8 A 6 A

OCVQ011023L
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Anslutning av den b쌹rbara ladda-
ren (ICCB: Sladdmonterad 쎨ver-
vakningsdosa f쎨r laddning)
1. Anslut kontakten till ett vanligt v쌹gg-

uttag.

僅 A: Stickkontakt
僅 B: Elektriskt uttag

2. Kontrollera om str쎨mlampan (gr쎨n) 
har t쌹nts p썁 kontrollboxen.

3. Tryck ned bromspedalen och dra 썁t 
parkeringsbromsen.

4. St쌹ng av alla str쎨mbrytare, flytta v쌹x-
elv쌹ljaren till l쌹get P (parkering) och 
st쌹ng AV bilen. Om laddning initieras 
utan att v쌹xeln 쌹r i P (Parkering) star-
tar laddningen efter att v쌹xeln auto-
matiskt har flyttats till P (Parkering).

5. 싋ppna laddningsluckan.
F쎨r ytterligare detaljer se "Lucka f쎨r 
elektrisk laddning" p썁 sid 2-21.

6. 싋ppna skyddslocken p썁 laddnings-
kontakterna. Kontrollera om det finns 
fr쌹mmande 쌹mnen eller damm n쌹rva-
rande.

7. H썁ll i laddningskontaktens (ladd-
ningsdonets) handtag och anslut det 
till bilens laddningsuttag. Tryck in 
laddhandsken fullst쌹ndigt. Om ladd-

handsken inte 쌹r korrekt ansluten 
finns risk f쎨r brand.

8. Laddningen startar automatiskt (ladd-
ningslampan t쌹nds).

9. Kontrollera om laddningsindikator-
lampan ( ) f쎨r h쎨gsp쌹nningsbatte-
riet p썁 instrumentpanelen 쌹r P쉊. 
Laddning utf쎨rs inte n쌹r laddningsin-
dikatorlampan p썁 instrumentpanelen 
( ) 쌹r AV. Om laddhandsken inte 쌹r 
korrekt ansluten, lossa den och tryck 
fast den ordentligt.

10.N쌹r laddning p썁b쎨rjas visas ber쌹k-
nad laddningstid p썁 instrumentpane-
len i ca 1 minut.

A: 쉊terst썁r att ladda
Om du 쎨ppnar f쎨rard쎨rren n쌹r bilen 
laddas, visas ber쌹knad laddningstid i 
instrumentpanelen i cirka 1 minut. N쌹r 
schemalagd laddning eller schema-
lagd luftkonditionering/v쌹rmare 쌹r 
inst쌹lld visas den ber쌹knade ladd-
ningstiden som ”--”.

OCVQ011022L
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Kontrollerar laddningsstatus
Vid laddning av h쎨gvoltbatteriet kan 
laddningsniv썁n kontrolleras ifr썁n utsi-
dan av bilen.
F쎨r ytterligare detaljer se "Laddningsin-
dikatorlampa f쎨r Elbil" p썁 sid 2-19.

OBSERVERA
僅 Om du inte kan 쎨ppna laddluckan p썁 

grund av att den frusit fast, knacka 
l쌹tt p썁 den och ta bort eventuell is. 
F쎨rs쎨k inte att bryta upp laddluckan.

僅 L썁sa laddningskabeln, v쌹lj Inst쌹ll-
ningar → Fordon → ECO-fordon → 
Laddningskontakt l썁sl쌹ge i infotain-
mentsystemet. Laddningsdonet 쌹r l썁st 
i laddningsuttaget under en annan 
period enligt vilket l쌹ge som valts.
- L쌹get Alltid l썁st: Kontakten l썁ses 

n쌹r laddningskontakten 쌹r isatt i 
laddningsuttaget.

- L쌹get L썁st under laddning: Kon-
takten l썁ses n쌹r laddningen startar.

F쎨r ytterligare detaljer se "L썁s till 
laddningsanslutning" p썁 sid 2-19.

僅 쉁ven om laddning 쌹r m쎨jlig med EV-
knappen i P쉊/START-l쌹ge, b쎨r du f쎨r 
din egen s쌹kerhets skull p썁b쎨rja ladd-
ningen n쌹r EV-knappen 쌹r i AV-l쌹ge 
och v쌹xeln 쌹r lagd i P (parkering). 
Efter att laddningen har p썁b쎨rjats kan 
du anv쌹nda elektriska apparater som 
radio, genom att trycka p썁 EV-knap-
pen till START eller P쉊-l쌹ge (ON).
Under laddningen kan inte v쌹xeln 
v쌹xlas fr썁n P (Parkering) till n썁gon 
annan v쌹xel.

僅 Beroende p썁 h쎨gvoltbatteriets skick, 
laddarens specifikationer och omgi-
vande temperatur kan tiden f쎨r att 
ladda variera.
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Statuslampa vid laddning, f쎨r b쌹rbar laddningskabel

OCVQ011026L

Indikator Information

STR싋M ON: Str쎨mmen 쌹r p썁

LADDNING ON (p썁): Laddning Blinkar: Aktuell gr쌹ns beroende p썁 h쎨g kontakttemperatur eller 
h쎨g inre temperatur

FEL Blinkar: Laddningen har avbrutits

LADDNINGSNIV쉊

12 12 A

10 10 A

08 8 A

06 6 A

Laddstr쎨mmen f쎨r쌹ndras, n쌹r man trycker p썁 knappen (1) i mindre 쌹n 1 sekund med laddkabeln kopplad 
till ett elektriskt uttag men inte till bilen.

Kontrollbox

OCVQ011021L
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Status/Diagnos/Mot썁tg쌹rd

僅 Laddningskontakt inkopplad till fordo-
net (POWER Gr쎨n ON)

僅 Kontakt ansluten till eluttag (POWER 
Gr쎨n ON)

Vid laddning

僅 Laddningsindikatorn (POWER Gr쎨n 
ON/CHARGE Bl썁 ON)

僅 Laddningsstr쎨m

F쎨re anslutning av laddkontakt 
till fordon (POWER Gr쎨n ON, 
FAULT R쎨d blinkande)

僅 Onormal temperatur
僅 ICCB-fel (In-Cable Control Box)

Ansluten till fordon (POWER 
Gr쎨n ON, FAULT R쎨d blinkande)

僅 Diagnostiskt enhetsfel
僅 Str쎨ml쌹ckage
僅 Onormal temperatur

Str쎨ml쌹ckage (POWER Gr쎨n ON, 
FEL R쎨d blinkande)

僅 N쌹r du har kopplat bort och 썁teran-
slutit kontakten, tryck och sl쌹pp knap-
pen i 2 sekunder eller l쌹ngre f쎨r att ta 
bort felet.

Energisparl쌹ge

僅 Visningen av laddningsniv썁 st쌹ngs av 
om det inte finns n썁gon status쌹ndring 
p썁 mer 쌹n 1 minut.

OCVQ011024

OCVQ011025
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OCVQ011028L
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Bortkoppling av den b쌹rbara lad-
daren (ICCB: Sladdmonterad 
쎨vervakningsdosa f쎨r laddning)
1. H썁ll i laddningskontaktens handtag 

och dra ut den.

2. Se till att laddluckan 쌹r st쌹ngd.
3. Koppla loss kontakten fr썁n det van-

liga v쌹gguttaget. Dra inte i kabeln n쌹r 
du drar ut kontakten.

A: Stickkontakt
B: Elektriskt uttag

4. St쌹ng skyddslocken p썁 laddningskon-
takterna f쎨r att skydda dem fr썁n 
fr쌹mmande 쌹mnen.

5. Om den personliga laddningskontak-
ten anv쌹nds, f쎨rvara kontakten i 
kabelfacket.

F쎨rsiktighets썁tg쌹rder f쎨r b쌹rbar 
laddare (ICCB: In-Cable Control 
Box)
僅 Anv쌹nd den b쌹rbara laddaren som en 

auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servi-
cepartner har certifierat.

僅 F쎨rs쎨k inte att reparera, demontera 
eller justera den b쌹rbara laddaren.

僅 Anv쌹nd inte f쎨rl쌹ngningskabel eller 
adapter.

僅 Stoppa anv쌹ndningen omedelbart om 
ett fel uppst썁r.

僅 Vidr쎨r inte pluggen eller laddningsdo-
net med v썁ta h쌹nder.

僅 Vidr쎨r inte stiften i laddningsdonet f쎨r 
v쌹xelstr쎨m och bilens uttag f쎨r v쌹xel-
str쎨ms(AC)-laddning.

僅 Anslut inte laddningsdonet till en 
sp쌹nning som inte 쎨verensst쌹mmer 
med f쎨reskrifterna.

僅 Anv쌹nd inte den b쌹rbara laddaren om 
den 쌹r sliten, utsatt eller om det finns 
n썁gon form av skada p썁 den b쌹rbara 
laddaren.

僅 Om ICCB-h쎨ljet och laddningskontak-
ten f쎨r v쌹xelstr쎨m 쌹r skadad, 
sprucken eller om ledningarna p썁 
n썁got s쌹tt 쌹r exponerade ska den 
b쌹rbara laddaren inte anv쌹ndas.

僅 L썁t inte barn anv쌹nda eller vidr쎨ra 
den b쌹rbara laddaren.

僅 L썁t inte vatten komma in i kontroll-
boxen.

僅 L썁t inte fr쌹mmande 쌹mnen komma in 
i normalladdarkontakten och uttaget 
f쎨r stickkontakten.

僅 Trampa inte p썁 kabeln. Dra inte i 
kabeln och varken vrid eller b쎨j den.

僅 Ladda inte under 썁skv쌹der.
僅 Var f쎨rsiktig s썁 att du inte tappar kon-

trollboxen och st쌹ll inte tunga f쎨rem썁l 
p썁 den.

僅 Se till att f쎨rem썁l som kan utveckla 
stark v쌹rme inte finns i n쌹rheten av 
laddaren under laddning.

僅 Om du anv쌹nder ett skadat eller slitet 
v쌹gguttag f쎨r laddning finns risk f쎨r 
elektriska st쎨tar. L썁t en beh쎨rig elek-
triker kontrollera v쌹gguttaget om det 
r썁der minsta tvekan om att det 쌹r i 
gott skick.

OCVQ011019L
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僅 Sluta omedelbart anv쌹ndningen av 
den b쌹rbara laddaren om v쌹ggutta-
get eller n썁gon komponent 쌹r 쎨ver-
hettad eller om du m쌹rker lukten av 
br쌹nt.

OBSERVERA
F쎨r att f쎨rhindra att laddkabeln blir stu-
len kan laddningskontakten inte kopplas 
ifr썁n laddningsuttaget n쌹r luckan 쌹r l썁st 
eller laddningskontakten 쌹r i l쌹get Alltid 
l썁st. L썁s upp alla d쎨rrar f쎨r att koppla 
fr썁n laddningsdonet ifr썁n laddningsutta-
get.
Om bilen laddas i l쌹get L썁s under ladd-
ning kommer dock laddningskontakten 
automatiskt att frig쎨ras fr썁n laddnings-
uttaget n쌹r laddningen 쌹r slutf쎨rd.
Om laddningskontakten kopplas bort 
medan frig쎨ringsknappen inte trycks 
ned kan kontakten och porten skadas.
F쎨r ytterligare detaljer se "L썁s till ladd-
ningsanslutning" p썁 sid 2-19.
Om frig쎨ringsknappen inte fungerar 
쌹ven efter att alla d쎨rrar 쌹r uppl썁sta, dra 
i n쎨dlyftkabeln i motorrummet och tryck 
p썁 frig쎨ringsknappen i kontakten f쎨r att 
koppla bort den fr썁n fordonet. Om frig쎨-
ringsknappen fortfarande inte fungerar 
rekommenderar vi att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/-servicepart-
ner.

Laddning av den elbilen 
(Pl쎨tsligt stopp)
쉊tg쌹rder som ska vidtas n쌹r laddnin-
gen pl쎨tsligt stoppar
Kontrollera f쎨ljande om h쎨gsp쌹nnings-
batteriet inte laddas:
僅 Kontrollera inst쌹llningarna f쎨r ladd-

ning av bilen. Se "EV-inst쌹llningar" p썁 
sid 2-14 (t.ex. N쌹r schemalagd ladd-
ning 쌹r inst쌹lld initieras inte laddning 
omedelbart n쌹r AC-laddaren eller den 
b쌹rbara laddaren (ICCB: Sladdmonte-
rad 쎨vervakningsdosa f쎨r laddning ) 
쌹r ansluten.

僅 Kontrollera driftsstatus f쎨r AC-lad-
dare, b쌹rbar laddare och DC-laddare. 
(Se "Laddningsstatus" p썁 sid 2-19)
* S쌹ttet att visa laddningsstatus kan 
variera beroende p썁 tillverkaren av 
laddaren.

僅 Om laddning inte sker och ett var-
ningsmeddelande visas p썁 instru-
mentpanelen se efter vad 
meddelandet i fr썁ga avser. Se "LCD-
sk쌹rmmeddelanden" p썁 sid 2-41.

僅 Kontakta tillverkaren av laddaren om 
bilen laddas med en annan normalt 
fungerande laddare.

僅 Vi rekommenderar att du kontaktar 
en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
verkstad f쎨r kontroll ifall bilen inte 
laddas med en normalt fungerande 
laddare.

僅 Om laddningen misslyckas och servi-
cevarningslampan ( ) lyser i 
instrumentpanelen, rekommenderar 
vi att du kontaktar en auktoriserad 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/-servicepartner.
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Att k쎨ra en elbil
Det h쌹r avsnittet beskriver bland annat 
hur du startar och stoppar fordonet 
samt vad de olika m쌹tarna och LCD-
sk쌹rmarna visar.

Starta fordonet
1. Sitt i f쎨rars쌹tet och h썁ll i smartnyck-

eln.
2. Sp쌹nn fast s쌹kerhetsb쌹ltet innan du 

startar bilen.
3. Var noga med att trycka ner broms-

pedalen.
4. Kontrollera att du fritt kan n썁 gas- och 

bromspedal med din h쎨gra fot, och 
att pedalerna kan tryckas i botten.

5. Var noga med att h썁lla bromspedalen 
nedtryckt.

6. Trampa p썁 bromsen och l쌹gg i P-
l쌹get.

7. Tryck ner och h썁ll bromspedalen ned-
tryckt medan du trycker in EV-knap-
pen.

8. Du kan k쎨ra fordonet n쌹r KLAR-indi-
katorn 쌹r P쉊. Du kan inte k쎨ra fordo-
net n쌹r READY-indikatorn 쌹r AV. 
Starta bilen.

Fordon P쉊 → KLAR (gr쎨n)

9. Tryck ner och h썁ll bromspedalen ned-
tryckt och v쌹xla till 쎨nskat l쌹ge

10.Sl쌹pp parkeringsbromsen och l쌹tta 
sedan f쎨rsiktigt p썁 bromspedalen. 
Kontrollera att bilen r쎨r sig l썁ngsamt 
fram썁t och tryck sedan f쎨rsiktigt p썁 
gaspedalen.

Stoppa bilen
1. Tryck ner och h썁ll bromspedalen ned-

tryckt efter att bilen parkerats.
2. V쌹xla till P (parkering).
3. Ans쌹tt parkeringsbromsen.
4. Tryck p썁 EV-knappen och st쌹ng av 

bilen.
5. Kontrollera om KLAR-indikatorn 쌹r 

AV p썁 instrumentpanelen. Det kan l쌹tt 
h쌹nda att f쎨raren kommer 썁t gaspe-
dalen av misstag och d쌹rigenom f썁r 
bilen att ov쌹ntat r쎨ra sig n쌹r KLAR-
indikatorn 쌹r P쉊 och v쌹xeln 쌹r i ett 
annat l쌹ge 쌹n P (Parkering).

Bilen 쌹r avst쌹ngd

Virtuellt motorljudsystem (VESS, 
Virtual Engine Sound System)
Det virtuella motorljudsystemet (VESS) 
genererar ett motorljud f쎨r att g썁ende 
ska kunna h쎨ra ett motorljud n쌹r elbilen 
k쎨r i EV-l쌹ge, eftersom det inte finns 
naturligt.
Om bilen 쌹r i KLAR-l쌹ge och v쌹xeln inte 
쌹r i P-l쌹get (parkering), aktiveras VESS.
N쌹r v쌹xeln s쌹tts i R (back), kommer 
ytterligare ett varningsljud att h쎨ras.

VARNING
Ljudsystemet 쌹r bara ett komplement. 
Systemet ers쌹tter inte f쎨rarens aktsam-
het. F쎨rare b쎨r alltid vara uppm쌹rk-
samma p썁 omgivningen under k쎨rning.

OCV041156L
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VIKTIGT
僅 Fordonet genererar inte n썁got motor-

ljud. Var uppm쌹rksam p썁 din omgiv-
ning och k쎨r s쌹kert.

僅 N쌹r du har parkerat bilen eller n쌹r du 
v쌹ntar vid ett trafikljus b쎨r du kont-
rollera att det inte finns barn eller hin-
der runt bilen.

僅 Kontrollera om det finns n썁got bakom 
bilen n쌹r du backar. G썁ende kanske 
inte kan h쎨ra bilen.

K쎨rstr쌹cka till tom tank

Kvarvarande avst썁nd till tomt, visas olika 
beroende p썁 det valda k쎨rl쌹get i syste-
met Drive Mode Integrated Control.
Mer information finns i "Integrerat kon-
trollsystem i k쎨rl쌹get" p썁 sid 6-30.

N쌹r destinationen inte 쌹r angiven
僅 I genomsnitt kan en bil k쎨ra cirka 330 

km (Standardtyp, 300 km f쎨r 4WD)/
440 km (Ut쎨kad variant, 400 km f쎨r 
4WD).

僅 Under vissa omst쌹ndigheter d쌹r luft-
konditioneringen/v쌹rmaren 쌹r P쉊 
p썁verkas funktionsr쌹ckvidden tills 
batteriet 쌹r tomt, vilket resulterar i ett 
m쎨jligt avst썁ndsomr썁de fr썁n 
200~460 km (Standardtyp) / 260~ 
610 km (Ut쎨kad variant). N쌹r du 
anv쌹nder v쌹rmaren i kallt v쌹der, eller 
om du k쎨r med h쎨g hastighet konsu-
merar h쎨gvoltbatteriet mycket mer el. 
Det h쌹r kan markant minska funk-
tionsr쌹ckvidden tills batteriet 쌹r tomt.

僅 Efter att “0 km” har visats laddar du 
bilen omedelbart. Bilen k쎨ras i ytterli-
gare 3~8 km (2~5 miles) beroende p썁 
k쎨rhastighet, v쌹rmare/luftkonditione-
ring, v쌹derlek, k쎨rstil och andra fakto-
rer. K쎨r ditt fordon i cirka 50 km/h (30 
brittiska mil/timma) till n쌹rmaste ladd-
station.

僅 Funktionsr쌹ckvidden tills batteriet 쌹r 
tomt, som visas p썁 instrumentpanelen 
efter att laddningen 쌹r utf쎨rd, kan 
variera markant beroende p썁 tidigare 
k쎨rningsm쎨nster.
N쌹r tidigare k쎨rningsm쎨nster inklude-
rar h쎨ga hastigheter resulterar det i 
att h쎨gvoltbatteriet anv쌹nder mer el 
쌹n vanligt och minskar den uppskat-
tade funktionsr쌹ckvidden tills batte-
riet 쌹r tomt. N쌹r 
h쎨gsp쌹nningsbatteriet endast anv쌹n-
der lite elektricitet i ECO-l쌹ge, 쎨kar 
fordonets uppskattade r쌹ckvidd.

僅 Funktionsr쌹ckvidden tills batteriet 쌹r 
tomt kan bero p썁 m썁nga faktorer s썁 
som antalet laddningar av h쎨gvoltbat-
teriet, v쌹derleksf쎨rh썁llanden, tempe-
ratur, batteriets kvalitet, vilken sorts 
terr쌹ng man k쎨r i samt k쎨rstil.

僅 H쎨gvoltbatteriets effekt sjunker nor-
malt efter ett antal 썁r 쉊terst썁ende 
k쎨rstr쌹cka kan kortas.

N쌹r destinationen 쌹r inst쌹lld
N쌹r destinationen 쌹r angiven kan funk-
tionsr쌹ckvidden tills batteriet 쌹r tomt 
쌹ndras. Funktionsr쌹ckvidden tills batte-
riet 쌹r tomt kan ber쌹knas med hj쌹lp av 
informationen om str쌹ckan till destina-
tionen.. Men funktionsr쌹ckvidden tills 
batteriet 쌹r tomt kan variera mycket 
beroende p썁 trafik situation, k쎨rstil och 
bilens skick.

OCV041421L
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Tips f쎨r att f쎨rb쌹ttra r쌹ckvidden 
till tomt
僅 Om du anv쌹nder luftkonditione-

ringen/v쌹rmaren f쎨r mycket, kom-
mer drivbatteriet att anv쌹nda f쎨r 
mycket el. 쉊terst썁ende k쎨rstr쌹cka kan 
kortas. Det rekommenderas d쌹rf쎨r att 
du st쌹ller in temperaturen i bilen p썁 
22 °C (72 °F)AUTO. Den h쌹r inst쌹ll-
ningen har certifierats efter olika 
utv쌹rderingstester f쎨r att bibeh썁lla 
optimala energif쎨rbrukningsniv썁er, 
samtidigt som temperaturen h썁lls 
behaglig. St쌹ng av v쌹rmaren och luft-
konditioneringen om du inte beh쎨ver 
dem. Det rekommenderas dock inte 
att st쌹nga av och p썁 den kontinuer-
ligt.

僅 N쌹r v쌹rmaren eller luftkonditione-
ringssystemet 쌹r p썁 minskar energi-
konsumtionen om cirkulationsl쌹get 쌹r 
valt ist쌹llet f쎨r att v쌹lja att ta luft uti-
fr썁n. L쌹get d쌹r man tar luft utifr썁n 
kr쌹ver stora m쌹ngder energi eftersom 
utomhusluften m썁ste antingen v쌹r-
mas upp eller kylas ner.

僅 Vid anv쌹ndning av v쌹rmaren eller 
luftkonditioneringssystemet, anv쌹nd 
funktionen ENDAST F싋RAREN eller 
schemalagd luftkonditionerings-/v쌹r-
marfunktion.

僅 Tryck ner och h썁ll gaspedalen ned-
tryckt f쎨r att uppr쌹tth썁lla hastigheten 
och k쎨ra ekonomiskt.

僅 Tryck gradvis ner och sl쌹pp gaspeda-
len acceleration eller retardation.

僅 H썁ll alltid det specificerade trycket i 
d쌹cken.

僅 Anv쌹nd inte on쎨diga elektriska enhe-
ter n쌹r du k쎨r.

僅 Lasta in on쎨diga f쎨rem썁l i bilen..
僅 Montera inte p썁 bilen delar som kan 

쎨ka luftmotst썁ndet.

ECO-k쎨rning

A: Elbil
1 ECO-k쎨rning
F쎨r att kontrollera ECO-k쎨rhistoriken, 
v쌹lj Meny → ECO-k쎨rning p썁 sk쌹rmen.

Enhet f쎨r elf쎨rbrukningshistorik

A: ECO-k쎨rning
1 EV-ekonomi
Det 쌹r m쎨jligt att kontrollera historiken 
med elenergi med datum och str쌹cka f쎨r 
tidigare k쎨rning. Ikonen visas p썁 den 
mest effektiva elenergiposten.

Energikonsumtion
F쎨r att kontrollera aktuell energif쎨rbruk-
ning f쎨r varje fordonssystem, v쌹ljer du 
Meny → Energif쎨rbrukningp썁 sk쌹r-
men.

A: Elbil
1 Energikonsumtion
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A: Energif쎨rbrukning
1 Batterisk쎨tsel
2 Elektronik
3 Klimat
4 K쎨rning
1. Batteriv썁rd visar aktuell effekt- och 

energif쎨rbrukning som anv쌹nds n쌹r:
僅 Vinterinst쌹llningen anv쌹nds f쎨r att 

쎨ka batteritemperaturen p썁 vintern, 
detta f쎨r att 쎨ka k쎨rprestandan.

僅 Nedkylning av batteriets tempera-
tur under sommaren f쎨r att f쎨rhin-
dra 쎨verhettning av batteriet.

2. Elektronik visar effekt- och energif쎨r-
brukningen f쎨r bilens olika system, 
inklusive instrumentpanel, infotain-
mentsystem (h쎨gtalare och navige-
ring), str썁lkastare, fordonsstyrenhet, 
o.s.v.

3. Klimat visar den effekt- och energi-
f쎨rbrukning som anv쌹nds av v쌹rma-
ren och luftkonditioneringen.

4. K쎨rning visar den totala effekt- och 
energif쎨rbrukningen avseende driv-
motorernas framdrivningsenergi och 
regenerativa energi.

Effekt-/laddningsm쌹tare

Effekt-/Laddningsm쌹taren visar fordo-
nets energif쎨rbrukning och laddnings-/
urladdningsstatus f쎨r de regenerativa 
bromsarna.
僅 Effekt PWR: Visar energif쎨rbruk-

ningshastigheten vid k쎨rning i upp-
f쎨rsbacke respektive vid acceleration. 
Ju mer elektrisk energi som anv쌹nds, 
desto h쎨gre 쌹r m쌹tarens visning.

僅 Laddning CHG Visar batteriets ladd-
ningsstatus n쌹r den laddas genom 
regenerativ bromsning (vid hastig-
hetsminskning eller k쎨rning i nedf쎨rs-
backe). Ju mer elektrisk energi som 
laddas, desto l쌹gre 쌹r m쌹tarens vis-
ning.

H쎨rsp쌹nningsbatteriets SOC 
(state of charge = laddningens 
status)

SOC-m쌹taren visar laddningsstatusen 
f쎨r h쎨gsp쌹nningsbatteriet.
Det l썁ga procenttalet p썁 indikatorn 
anger att det inte finns nog med energi i 
h쎨gsp쌹nningsbatteriet. 100 % anger att 
drivbatteriet 쌹r full-laddat.
Vid k쎨rning p썁 motortrafikleder eller 
motorv쌹gar b쎨r du i f쎨rv쌹g kontrollera 
om batteriet 쌹r tillr쌹ckligt laddat.
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N쌹r den 썁terst썁ende batteriniv썁n 
understiger 10 % p썁 SOC-m쌹taren t쌹nds 
varningslampan ( ) f쎨r att varna dig om 
batteriniv썁n.
N쌹r varningslampan ( ) T쉁NDS kan 
bilen k쎨ras ytterligare 30~40 km (18~25 
miles) beroende p썁 k쎨rhastighet, v쌹r-
mare/luftkonditionering, v쌹der, k쎨rstil 
och andra faktorer. Laddning kr쌹vs.

OBSERVERA
N쌹r den tillg쌹ngliga fordonsr쌹ckvidden 
쌹r under 40~50 km (25~30 miles), 쌹r 
bilens hastighet begr쌹nsad och till sist 
kommer den att st쌹ngas AV. Ladda bilen 
omg썁ende.

Varning och indikatorlampa (rela-
terat till elbilen)

Klar-indikator KLAR
僅 Denna indikatorlampa t쌹nds:

N쌹r bilen 쌹r klar att k쎨ras.
- ON: Normal k쎨rning 쌹r m쎨jlig.
- OFF: Normal k쎨rning 쌹r inte m쎨jlig, 

eller ett problem har intr쌹ffat.
- Blinkar: N쎨ddrift.

N쌹r systemets KLAR-indikator st쌹ngs AV 
eller blinkar f쎨religger det problem med 
systemet. I det h쌹r fallet rekommenderar 
vi att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁ter-
f쎨rs쌹ljare/servicepartner.

Varningslampa f쎨r service 
Denna varningslampa t쌹nds:
僅 N쌹r EV-knappen 쌹r i P쉊-l쌹ge (ON).

- Den lyser i ca 3 sekunder och sl쌹cks 
sedan.

僅 N쌹r det uppst썁tt problem med, till 
bilens kontrollsystem relaterade, kom-
ponenter, s썁som sensorer etc.

Om varningslampan t쌹nds under k쎨r-
ning eller inte st쌹ngs AV efter att du har 
startat bilen, rekommenderar vi att du 
bes쎨ker en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/-servicepartner.

Indikatorlampa f쎨r avst쌹ng-
ning
Denna indikatorlampa t쌹nds:
僅 N쌹r EV-knappen 쌹r i P쉊-l쌹ge (ON).

- Den lyser i ca 3 sekunder och sl쌹cks 
sedan.

僅 N쌹r str쎨mmen i elbilen 쌹r begr쌹nsad 
av s쌹kerhetssk쌹l. Str쎨mmen 쌹r 
begr쌹nsad av f쎨ljande sk쌹l. (Om inte 
b썁de varnings- och avst쌹ngningsindi-
katorlampan t쌹nds samtidigt inneb쌹r 
det inte n썁got fel.)
- Niv썁n i h쎨gvoltbatteri 쌹r f쎨r l썁gt 

eller sp쌹nningen minskar
- H쎨gsp쌹nningsbatteriets tempera-

tur 쌹r f쎨r h쎨g eller f쎨r l썁g
- Motorns temperatur 쌹r h쎨g

OBSERVERA
僅 싋ka inte hastigheten, eller starta inte 

bilen pl쎨tsligt n쌹r indikatorlampan f쎨r 
avst쌹ngning 쌹r p썁 (ON).

僅 N쌹r str쎨mmen i elbilen 쌹r begr쌹nsad 
av s쌹kerhetssk쌹l t쌹nds indikatorn f쎨r 
avst쌹ngning. Ditt fordon kanske inte 
kan k쎨ra uppf쎨r backar eller slirar i en 
sluttning med indikatorlampan P쉊.

Laddningsindikatorlampa 
Denna varningslampa t쌹nds:
僅 Om laddningskontakten 쌹r ansluten 

f쎨r laddning av h쎨gsp쌹nningsbatte-
riet.
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Varningslampa f쎨r h쎨gvoltsbat-
teriniv썁 
Denna varningslampa t쌹nds:
僅 N쌹r h쎨gvoltbatteriets niv썁 쌹r l썁g.
僅 Ladda batteriet omg썁ende n쌹r var-

ningslampan t쌹nds.

Varningslampa regenererande 
broms (r쎨d) (gul)
Denna varningslampa t쌹nds:
僅 N쌹r den regenerativa bromsen inte 

fungerar och bromsen fungerar 
d썁ligt. Det medf쎨r att bromsvarnings-
lampan (r쎨d) och varningslampan f쎨r 
den regenerativa bromsen (gul) lyser 
samtidigt.

I detta fall ska du k쎨ra f쎨rsiktigt och kon-
takta en Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/-servicepart-
ner f쎨r kontroll.
Bromspedalen kan k쌹nnas tyngre 쌹n 
normalt att trycka och bromsstr쌹ckan 
kan f쎨rl쌹ngas.

LCD-sk쌹rmmeddelanden

V쌹xla till P f쎨r att ladda

A: V쌹xla till P f쎨r att ladda
Det h쌹r meddelandet visas om du anslu-
ter laddningskabeln utan att v쌹xeln P 
(parkering) 쌹r i lagd.
V쌹xla till P (parkering) innan du ansluter 
laddningskabeln.

Batteriet m썁ste laddas!

A: Batteriet m썁ste laddas!
N쌹r h쎨gvoltsbatteriets laddningsniv썁 쌹r 
cirka 10% eller mindre, kommer det h쌹r 
varningsmeddelandet att visas.
Varningsljuset p썁 instrumentpanelen 
( ) och varningsljuset f쎨r avst쌹ngning 
t쌹nds samtidigt. Ladda batteriet omg썁-
ende.

Ladda omg썁ende. Begr쌹nsad 
effekt

A: Ladda omg썁ende. Begr쌹nsad effekt
N쌹r h쎨gvoltsbatteriets laddningsniv썁 n썁r 
runt 5% eller mindre, kommer det h쌹r 
varningsmeddelandet att visas.
Varningslampan p썁 instrumentpanelen 
( ) och str쎨mavst쌹ngningsindikatorn 
( ) t쌹nds samtidigt.
Bilens kraft kommer att minska f쎨r att 
minimera nergikonsumtionen i h쎨gsp쌹n-
ningsbatteriet. Ladda batteriet omg썁-
ende.
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Fel i bilens elsystem

A: Fel i bilens elsystem
Det h쌹r varningsmeddelandet visas n쌹r 
det 쌹r problem med bilens elektriska 
kontrollsystem.

VARNING
Undvik att k쎨ra medan varningsmedde-
landet visas.
Om detta intr쌹ffar ska du parkera bilen 
p썁 ett s쌹kert st쌹lle och vi rekommende-
rar att du bogserar bilen till n쌹rmaste 
auktoriserade Kia-썁terf쎨rs쌹ljare / servi-
cepartner f쎨r att l썁ta unders쎨ka den.

Begr쌹nsad effekt

A: Begr쌹nsad effekt
I f쎨ljande fall visas detta varningsmed-
delande n쌹r fordonets effekt av s쌹ker-
hetssk쌹l 쌹r begr쌹nsad.
僅 N쌹r str쎨mmen i elbilen 쌹r begr쌹nsad 

av s쌹kerhetssk쌹l. Effekten blir 
begr쌹nsad av f쎨ljande anledningar. 
(Om inte b썁de varnings- och avst쌹ng-
ningsindikatorlampan t쌹nds samti-
digt inneb쌹r det inte n썁got fel.)

僅 H쎨gvoltsbatteri-niv썁n 쌹r f쎨r l썁g eller 
sp쌹nningen minskar.

僅 H쎨gsp쌹nningsbatteriets temperatur 
쌹r f쎨r h쎨g eller f쎨r l썁g.

僅 Motorns temperatur 쌹r h쎨g.

VARNING
N쌹r det h쌹r varningsmeddelandet visas 
f썁r bilen inte accelereras eller startas 
pl쎨tsligt. Ladda batteriet omg썁ende 
direkt n쌹r h쎨gvoltsbatteriet 쌹r svagt.

OBSERVERA
N쌹r str쎨mmen i elbilen 쌹r begr쌹nsad av 
s쌹kerhetssk쌹l t쌹nds indikatorn f쎨r 
avst쌹ngning. Ditt fordon kanske inte kan 
k쎨ra uppf쎨r backar eller slirar i en slutt-
ning med indikatorlampan P쉊.

Begr쌹nsad effekt p.g.a. l썁g batte-
ritemperatur. Ladda batteriet

A: Begr쌹nsad effekt p.g.a. l썁g batteri-
temperatur. Ladda batteriet
Varningsmeddelandet visas f쎨r att 
skydda bilens elsystem n쌹r du st쌹nger 
av eller s쌹tter p썁 bilen n쌹r utetempera-
turen 쌹r l썁g. Om h쎨gvoltbatteriets niv썁 
쌹r l썁g och bilen 쌹r, under en l쌹ngre tid, 
parkerad utomhus i l썁g temperatur kan 
bilens effekt vara begr쌹nsad. Laddning 
av batteriet innan k쎨rning 쎨kar batteri-
ets temperatur och hj쌹lper till att 쎨ka 
effekten.

VIKTIGT
Om det h쌹r varningsmeddelandet fort-
farande visas 쌹ven n쌹r den omgivande 
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temperaturen 쌹r relativt h쎨g, ska bilen 
kontrolleras av en auktoriserad Kia-썁ter-
f쎨rs쌹ljare/verkstad.

Batteriet 쌹r 쎨verhettat Stanna 
fordonet

A: Batteriet 쌹r 쎨verhettat Stanna for-
donet
Det h쌹r varningsmeddelandet visas f쎨r 
att skydda batteriet och bilens elsystem 
n쌹r h쎨gvoltbatteriets temperatur 쌹r f쎨r 
h쎨g.
St쌹ng av EV-knappen och stanna bilen 
s썁 att batteritemperaturen minskar.

VARNING
Om den h쌹r varningen fortfarande visas, 
쌹ven efter att POWER-knappen har 
st쌹ngts av och detta under en l쌹ngre tid, 
avst썁 ifr썁n k쎨rning och l썁t bilen inspekt-
eras av en auktoriserad Kia-handlare/
verkstad.

Stanna och kontrollera str쎨mf쎨r-
s쎨rjningen

A: Stanna och kontrollera str쎨mf쎨r-
s쎨rjningen

Det h쌹r varningsmeddelandet visas n쌹r 
det 쌹r fel p썁 12 V-str쎨mtillf쎨rselsystemet.
Om detta intr쌹ffar ska du parkera bilen 
p썁 ett s쌹kert st쌹lle och vi rekommende-
rar att du bogserar bilen till n쌹rmaste 
auktoriserade Kia-썁terf쎨rs쌹ljare / servi-
cepartner f쎨r att l썁ta unders쎨ka den.

Lossa laddkabeln f쎨re start

A: Lossa laddkabeln f쎨re start
Meddelandet visas n쌹r du startar fordo-
net utan att ha kopplat loss laddningska-
beln och kommer inte att v쌹xla ur 
parkering. Koppla ur laddkabeln och 
starta sedan bilen.

Laddluckan 쌹r 쎨ppen

A: Laddluckan 쌹r 쎨ppen
Det h쌹r meddelandet visas om bilen k쎨rs 
med laddluckan 쎨ppen. St쌹ng ladd-
ningsluckan och p썁b쎨rja sedan k쎨r-
ningen.
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쉊terst썁r att ladda

A: 쉊terst썁r att ladda
* Den 썁terst썁ende laddningstiden i LCD-

bilden kan skilja sig fr썁n den verkliga 
laddningstiden.

Det h쌹r meddelandet visas f쎨r att infor-
mera om 썁terst썁ende tid tills batteriet 쌹r 
fulladdat enligt den valda batteriladd-
ningsniv썁n och sp쌹nningsniv썁n.

Laddningen avbr쎨ts. Kontrollera 
AC-laddaren/Laddningen 
avbr쎨ts. Kontrollera DC-laddaren

V쌹xelstr쎨msladdning

A: Laddningen avbr쎨ts. Kontrollera 
v쌹xelstr쎨msladdaren

Likstr쎨msladdning

A: Laddningen avbr쎨ts. Kontrollera 
DC-laddaren

Det h쌹r varningsmeddelandet visas n쌹r 
laddningen stoppats av nedanst썁ende 
orsaker:
僅 Det finns ett problem med den 

externa AC-laddaren eller DC-ladda-
ren.

僅 Den externa AC-laddaren slutade 
ladda

僅 Laddkabeln 쌹r skadad.
Om detta intr쌹ffar, kontrollera om det 
finns n썁gra problem med den externa 
v쌹xelstr쎨ms- eller likstr쎨msladdaren och 
laddkabeln.
Om samma problem dyker upp vid ladd-
ning av bilen med en v쌹lfungerande 
extern laddare eller en portabel original-
laddare fr썁n Kia, ta din bil f쎨r inspektion 
till en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
verkstad.

Laddningen avbr쎨ts. Kontrollera 
kabelanslutningen

A: Laddningen avbr쎨ts. Kontrollera 
kabelanslutningen
Det h쌹r varningsmeddelandet visas av 
nedanst썁ende orsaker:
僅 Laddningsdonet 쌹r inte korrekt anslu-

tet till laddningsuttaget.
僅 Laddningsdonets sp쌹rrknapp 쌹r ned-

tryckt.
Om det h쌹r sker, tag ur laddningsdonet 
och stick in den igen.
Kontrollera om det f쎨religger n썁gra pro-
blem (extern skada, fr쌹mmande mate-
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rial, m.m.) p썁 laddningsdonet och/eller 
laddningsuttaget.
Om samma problem f쎨religger vid ladd-
ning av bilen, med en utbytt laddkabel, 
eller en originalkabel till Kias portabla 
laddare, rekommenderar vi att du f썁r din 
bil inspekterat av en auktoriserad Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/verkstad.

Dags f쎨r service av bromsarna

A: Dags f쎨r service av bromsarna
Detta varningsmeddelande visas n쌹r det 
regenerativa bromssystemet inte funge-
rar korrekt.
I det h쌹r fallet rekommenderar vi att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

Fel p썁 virtuella motorljudsyste-
met

A: Fel p썁 virtuella motorljudsystemet
Detta meddelande visas, n쌹r det 쌹r pro-
blem med systemet f쎨r virtuellt motor-
ljud (VESS).
I det h쌹r fallet rekommenderar vi att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

Check active air flap system 
(Kontrollera aktiva klaffsystemet)

A: Kontrollera det aktiva luftklaffsys-
temet
Detta meddelande visas i f쎨ljande situa-
tioner:
僅 Klaffarnas man쎨verorgan fungerar p썁 

fel s쌹tt
僅 Reglaget f쎨r klaffarnas man쎨veror-

gan fungerar p썁 fel s쌹tt
僅 Luftklaffarna 쎨ppnas inte
N쌹r alla ovann쌹mnda fel r쌹ttats till, f쎨r-
svinner varningen

Fyll p썁 kylv쌹tska

A: Fyll p썁 kylv쌹tska
Det h쌹r varningsmeddelandet visas n쌹r 
kylv쌹tskan 쌹r n쌹stan slut. Stanna bilen 
och kontrollera kylv쌹tskeniv썁n om var-
ningsmeddelandet visas. K쎨rning med 
f쎨r lite kylv쌹tska under en l쌹ngre tid kan 
orsaka allvarliga fel p썁 fordonets elsys-
tem och om쎨jligg쎨ra normal k쎨rning.
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I h쌹ndelse av olycka
Om bogsering 쌹r n쎨dv쌹ndig, transpor-
tera fordonet p썁 ett flak eller med en 
hjulvagn med alla hjul utan kontakt med 
marken.

Om du m썁ste bogsera bilen p썁 bara tv썁 
hjul lyfter du bakhjulen fr썁n marken.
Om bilen m썁ste flyttas exempelvis till 
flaket p썁 en bogserbil s썁 ska det g쎨ras 
p썁 f쎨ljande s쌹tt:
僅 Tryck f쎨rst ned bromspedalen och 

sl쌹pp sedan parkeringsbromsen.
僅 V쌹nta i 3 minuter eller mer innan du 

쎨ppnar f쎨rard쎨rren s썁 att bilen f쎨rblir 
i ACC(extra tillbeh쎨r)-l쌹ge och i N 
(neutral).

僅 Om f쎨rard쎨rren 쎨ppnas inom 3-minu-
ters-perioden kommer bilen automa-
tiskt att v쌹xla till P (parkering) och 
st쌹ngs av (OFF), framhjulen f쎨rblir 
l썁sta.

H쎨gsp쌹nningsbrytare

Dra ner den gula spaken p썁 h쎨gsp쌹n-
ningsbrytaren f쎨r att st쌹nga av h쎨g-
sp쌹nningsbatteriet.

싋vriga f쎨reskrifter f쎨r elbil
僅 N쌹r du m썁lar, v쌹rmebehandlar eller 

svetsar bilen efter en olycka kan pre-
standan p썁 h쎨gsp쌹nningsbatteriet 
minska. Vid behov av v쌹rmebehand-
ling ska du be en auktoriserad Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare serva bilen och ta bort 
h쎨gsp쌹nningsbatteriet f쎨re reparatio-
ner.

VARNING
僅 N쌹r en bilolycka skett ska bilen f쎨ras 

till en s쌹ker plats. St쌹ng av (OFF) bilen 
och koppla fr썁n hj쌹lpbatteriet (12 V) 
fr썁n huvudbatteriet f쎨r att f쎨rhindra 
att h쎨gsp쌹nningsstr쎨m flyter.

僅 R쎨r inte eventuella oskyddade kablar 
som ligger 쎨ppet p썁 insidan eller utsi-
dan av bilen. R쎨r inte h쎨gsp쌹nnings-
ledningen (orange), kontakten, samt 
elektriska komponenter och enheter. 
Det kan leda till elchock och leda till 
personskador.

僅 N쌹r en bilolycka och h쎨gsp쌹nnings-
batteriet skadas kan skadlig gas och 
elektrolyter l쌹cka. Var noga med att 
inte vidr쎨ra den l쌹ckande v쌹tskan.
N쌹r du misst쌹nker en l쌹cka av l쌹ttan-
t쌹ndlig gas, eller n썁gon annan skadlig 
gas ska du 쎨ppna f쎨nstren och dra 
dig tillbaka till en s쌹ker plats. Om 
n썁gon l쌹ckande v쌹tska kommer i kon-
takt med dina 쎨gon eller din hud ska 
du omg썁ende noga reng쎨ra det 
ber쎨rda omr썁det med kranvatten, 
eller en saltl쎨sning, samt l썁ta en 
l쌹kare s썁 fort som m쎨jligt bed쎨ma 
skadan.

僅 I h쌹ndelse av en mindre brand ska du 
anv쌹nda en brandsl쌹ckare (ABC, BC) 
som 쌹r avsedd f쎨r elektriska br쌹nder. 
Om det 쌹r om쎨jligt att snabbt sl쌹cka 
branden ska du inta ett s쌹kerhetsav-
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st썁nd fr썁n bilen och omedelbart larma 
r쌹ddningstj쌹nsten.
Det 쌹r mycket viktigt att informera 
den om att det 쌹r en elbil som brinner.
Om branden sprider sig till h쎨gsp쌹n-
ningsbatteriet kr쌹vs stora m쌹ngder 
vatten f쎨r att sl쌹cka elden. Anv쌹nd-
ning av sm썁 m쌹ngder vatten eller en 
brandsl쌹ckare som inte 쌹r avsedda 
f쎨r elektriska br쌹nder kan orsaka all-
varliga personskador eller d쎨dsfall p썁 
grund av elektriska st쎨tar.

僅 Om du inte kan sl쌹cka elden omedel-
bart kan h쎨gvoltbatteriet explodera. 
Dra dig tillbaka till en s쌹ker plats och 
l썁t inte andra personer g썁 i n쌹rheten 
av bilen.
Kontakta brandk썁ren och underr쌹tta 
dem om en brinnande elbil.
St쌹ng omedelbart av (OFF) bilen och 
se till att du och dina passagerare drar 
sig tillbaka till en s쌹ker plats. Kontakta 
brandk썁ren eller en auktoriserad Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare.

僅 Om bilen bogserar med framhjulen i 
kontakt med marken kan det h쌹nda 
att motorn genererar elektricitet och 
att motorkomponenterna skadas eller 
en brand uppst썁r.

僅 Det finns risk f쎨r en andra brand om 
en bilbrand bryter ut p썁 grund av bat-
teriet. Kontakta din lokala brandk썁r 
쌹nnu medan bilen bogseras.

僅 Anv쌹nd inte h쎨gtryckstv쌹tt n쌹r du 
reng쎨r motorrummet. Det kan f쎨ror-
saka en elektrisk st쎨t p썁 grund av 

urladdning av h쎨gsp쌹nning, eller 
skada bilens elsystem.

僅 Koppla aldrig bort h쎨gsp쌹nningsbry-
taren f쎨rutom i en n쎨dsituation. All-
varliga problem kan uppst썁, till 
exempel att fordonet inte startar.

VIKTIGT
僅 Anv쌹nd inte delar som inte 쌹r original-

delar, vare sig direkt eller i modifierat 
tillst썁nd. Det kan skada det elektriska 
drivsystemet.

僅 Bilar med fyrhjulsdrift (4WD) f썁r aldrig 
bogseras med hjulen i kontakt med 
marken. Det kan orsaka allvarliga 
skador p썁 v쌹xell썁dan eller 4WD-sys-
temet.

OBSERVERA
싋verdriven kraft p썁 brytarspaken n쌹r 
vid avst쌹ngning av h쎨gsp쌹nningsbatte-
riet kan skada h쎨gsp쌹nningsbrytaren 
allvarligt.
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Exteri쎨r쎨versikt

En snabb 쎨verblick
Exteri쎨r쎨versikt

Vy framifr썁n

* Alla fordonsfunktioner kanske inte 쌹r tillg쌹ngliga beroende p썁 valda alternativ eller 
regioner.

1. Motorhuv 5-31
2. Str썁lkastare 5-59, 8-33
3. Hjul och d쌹ck 8-15, 9-5
4. Yttre backspegel 5-40
5. Brett sotltak 5-35
6. Torkarblad till vindrutan 5-65, 8-12
7. F쎨nster 5-29
8. Ultraljudssensor fram 6-144, 6-154
9. Frontradar 6-36
10.Frontkamera 6-36
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Vy bakifr썁n

* Alla fordonsfunktioner kanske inte 쌹r tillg쌹ngliga beroende p썁 valda alternativ eller 
regioner.

1. D쎨rrar 5-11
2. Laddlucka 5-33
3. Bakre kombinationslampa 8-34
4. H쎨gt placerat bromsljus 8-34
5. Baklucka 5-20
6. Antenn 5-91
7. Backkamera 6-126, 6-129
8. Bakre ultraljudssensor 6-141, 6-154
9. Backningsstr썁lkastare 8-34
10.Dimbakljus 8-34
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Interi쎨r쎨versikt

Interi쎨r쎨versikt
V쌹nsterstyrd
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H쎨gerstyrd

* Alla fordonsfunktioner kanske inte 쌹r tillg쌹ngliga beroende p썁 valda alternativ eller 
regioner.

1. Inre d쎨rrhandtag 5-12
2. Minnessystem f쎨r f쎨rarstolsinst쌹llning 5-18
3. Reglage f쎨r inf쌹llning av ytterbackspegel 5-40
4. Reglage f쎨r inst쌹llning av yttre backspeglar 5-40
5. Omkopplare f쎨r l썁sning/uppl썁sning av centrall썁s 5-13
6. Knappar f쎨r elf쎨nsterhissar 5-29
7. L썁s f쎨r elektrisk f쎨nsterhiss/Elektroniskt l썁ssystem f쎨r barns쌹kerhet 5-15, 5-29
8. Reglage f쎨r inst쌹llning av rattens h쎨jd/l쌹ngd 5-38
9. Ratt 5-38
10.Justering av str썁lkastarniv썁 5-65
11.싋ppnings-/st쌹ngningsknapp f쎨r laddningsluckan 5-33
12.Avst쌹ngningsknapp f쎨r ESC 6-27
13.Knapp f쎨r att 쎨ppna och st쌹nga elektrisk baklucka 5-20
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Interi쎨r쎨versikt

14.EPB-brytare 6-22
15.Motorhuvsreglage 5-31
16.S쌹kringarna p썁 instrumentpanelen 8-22
17.S쌹te 4-3
18.Reduktionsv쌹xel (v쌹xelknapp) 6-10
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Instrumentpanel 쎨versikt
V쌹nsterstyrd
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Instrumentpanel 쎨versikt

H쎨gerstyrd

* Alla fordonsfunktioner kanske inte 쌹r tillg쌹ngliga beroende p썁 valda alternativ eller 
regioner.

1. Rattfj쌹rrkontroll f쎨r ljud 5-91
2. F쎨rarens krockkudde 4-34
3. Signalhorn 5-38
4. Knappen Driving Assist (k쎨rassistans) 6-92, 6-95
5. M쌹tare, varnings- och kontrollampor 5-43
6. Ljusreglage/blinkersreglage, torkar- och spolreglage 5-59, 5-65
7. EV-knapp 6-8
8. Infotainment-system 5-91
9. Varningsblinkers 7-2
10.Infotainment/klimatomkopplingsbar styrenhet 5-91
11.Frams쌹tesv쌹rme och s쌹tesventilation 5-85
12.Handskfack 5-82
13.Rattv쌹rme 5-38
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14.AUTO HOLD-knapp 6-25
15.Knapp f쎨r Parking/View (parkering/vy) 6-126, 6-129, 6-154
16.Knapp f쎨r Parking Safety (parkeringss쌹kerhet) 6-144, 6-154
17.Tr썁dl쎨st laddningssystem 5-88
18.F쎨rvaringsfack i mittkonsol 5-82
19.Passagerarkrockkudde 4-34
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Motorutrymmet

* Det faktiska motorutrymmet i bilen kan skilja sig fr썁n bilden.
1. Kylv쌹tskebeh썁llare 8-9
2. Bromsv쌹tsketank 8-9

* Den h쌹r delen 쌹r placerad p썁 motsatt sida f쎨r h쎨gerstyrda fordon.
3. Spolarv쌹tskebeh썁llare 8-10
4. S쌹kringsh썁llare 8-21
5. Batteriets minuspol [-] 8-13
6. Batteriets pluspol (+) 8-13
7. Fr쌹mre bagageutrymme 5-32
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S쌹kerhetsfunktioner i bilen

S쌹te..................................................................................................4-3
僅 Infotainment-system ......................................................................................4-4
僅 Justera frams쌹tet .............................................................................................4-4
僅 Ryggst쎨dsficka..................................................................................................4-6
僅 Justera baks쌹tet ...............................................................................................4-8
Nackskydd......................................................................................4-9
僅 Justera nackst쎨det ..........................................................................................4-9
僅 Ta bort/썁termontera nackskyddet .........................................................4-10
Armst쎨d .........................................................................................4-11
僅 Justera armst쎨det...........................................................................................4-11
僅 Frakta l썁nga och smala f쎨rem썁l...............................................................4-11
S쌹kerhetsb쌹lten........................................................................... 4-12
僅 B쌹ltessystem .................................................................................................... 4-13
僅 F쎨reskrifter f쎨r s쌹kerhetsb쌹lte................................................................. 4-17
僅 Sk쎨tsel av s쌹kerhetsb쌹lten ........................................................................ 4-19
Bilbarnstolar (CRS) ..................................................................... 4-20
僅 V썁r rekommendation: Barnen alltid i baks쌹tet................................ 4-20
僅 V쌹lja bilbarnstol (CRS) ................................................................................ 4-20
僅 Montera en bilbarnstol (CRS) ................................................................... 4-21
ISOFIX-f쎨rankring och f쎨rankring med 쎨vre h썁llrem 
(ISOFIX-f쎨rankringssystem) f쎨r barn .......................................4-22
僅 Montering av SRS med ISOFIX-f쌹sten..................................................4-23
僅 S쌹kra ett barns쌹kerhetss쌹te med 
"topp-f쎨rankring"-systemet........................................................................4-23

僅 S쌹tta fast en fasth썁llningsanordning f쎨r barn 
med ett h쎨ft-/axelb쌹lte ............................................................................... 4-24

僅 S쌹tets l쌹mplighet f쎨r bilbarnkuddar och 
ISOFIX-bilbarnstolar (CRS) enligt FN-best쌹mmelser 
(Information f쎨r bilanv쌹ndare och CRS-tillverkare) ........................4-25

僅 CRS som rekommenderas f쎨r bilen enligt FN-best쌹mmelser ...4-26
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Krockkudde – SRS (Supplemental Restraint System).............4-27
僅 Varnings- och indikatorlampa f쎨r krockkudde ............................... 4-30
僅 SRS-komponenter och -funktioner........................................................4-32
僅 F쎨rarens och passagerarens fr쌹mre krockkuddar .........................4-34
僅 Sidokrockkudde och krockkudde i mitten fram...............................4-36
僅 Gardinkrockkudde.........................................................................................4-37
僅 Krockkuddarnas krocksensorer ..............................................................4-39
僅 Villkor f쎨r aktivering av krockkudde ....................................................4-40
僅 Situationer n쌹r en krockkudde inte l쎨ser ut ...................................... 4-41
僅 SRS-underh썁ll ..................................................................................................4-43
僅 Ytterligare s쌹kerhetsf쎨reskrifter .............................................................4-43
僅 Montera tillbeh쎨r eller 쌹ndra utrustning i en 
bil med krockkuddar.................................................................................... 4-44

僅 Varningsetiketter p썁 krockkuddar ........................................................ 4-44



3

4

4

S쌹kerhetsfunktioner i bilen S쌹te

S쌹kerhetsfunktioner i bilen
S쌹te

* Alla fordonsfunktioner kanske inte 쌹r tillg쌹ngliga beroende p썁 valda alternativ eller 
regioner.

* Bilden ovan baseras p썁 LHD-fordon. F쎨r RHD-fordon 썁terfinns reglagen f쎨r frams쌹-
tet p썁 motsatt sida.

Frams쌹te
1 Fram썁t och bak썁t
2 Ryggst쎨dets lutningsvinkel
3 S쌹tets h쎨jd
4 Lutning av s쌹te
5 Svankst쎨d
6 Komforts쌹te
7 Minnessystem f쎨r f쎨rarstolsinst쌹llning
8 Nackskydd

2:a radens sittplats
9 Ryggst쎨dets vinkel/f쌹llning
10 Ryggst쎨dsf쌹llning
11 Nackskydd
12 Armst쎨d
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S쌹te

Infotainment-system

V쌹lj Inst쌹llningar → Fordon → S쌹te 
fr썁n Inst쌹llningsmenyn p썁 infotainment-
sk쌹rmen. Du kan anv쌹nda olika 
bekv쌹mlighetsfunktioner.
僅 Meddelande om f쎨r쌹ndrad s쌹tespo-

sition: Om s쌹tespositionen 쌹ndras, 
visas information om 쌹ndringen med 
en bild av s쌹tet.

僅 Uppv쌹rmning/ventilation
- Auto. Reglage som anv쌹nder 

inst쌹llningar f쎨r klimatanl쌹gg-
ningen (f쎨r f쎨rars쌹te): S쌹testempe-
raturen regleras automatiskt.

僅 F쎨rars쌹te/Instegsl쌹ge
- Ratt/Instegsl쌹ge: Flyttar ratten n쌹r 

f쎨raren g썁r in i eller ur fordonet.
- L쌹ttillg쌹ngligt f쎨rars쌹te (fram썁t/

bak썁t) (Normal/F쎨rl쌹ngt/Av), som 
flyttar s쌹tet automatiskt n쌹r f쎨raren 
stiger in eller ur bilen, kan v쌹ljas.

Mer information finns i snabbreferens-
guide f쎨r Navigering.
* Den information som l쌹mnas kan vara 

olika beroende p썁 vilka funktioner 
som finns i din bil.

Justera frams쌹tet

Drift
僅 S쌹tet g썁r att st쌹lla in med hj쌹lp av 

man쎨verspaken p썁 sitsens utsida.

INFORMATION
St쌹ll in s쌹tet innan du b쎨rjar k쎨ra och 
kontrollera att s쌹tet 쌹r sp쌹rrat genom att 

f쎨rs쎨ka flytta det utan att anv쌹nda reg-
laget. S쌹tet 쌹r inte ordentligt sp쌹rrat om 
du kan flytta det.

Manuellt s쌹te

1 Fram썁t/bak썁t
2 Ryggst쎨dets lutningsvinkel
3 Dynans h쎨jd

Elektriskt s쌹te (i f쎨rekommande 
fall)

1 Fram썁t/bak썁t
2 Ryggst쎨dets lutningsvinkel
3 Dynans h쎨jd
4 Lutning av dyna

OCV041523L
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Svankst쎨d (i f쎨rekommande fall)

1 싋ka st쎨d
2 Minska st쎨d

OBSERVERA
Forts쌹tt inte att justera l쌹ndryggst쎨det 
n쌹r det ger maximalt st쎨d. L쌹ndryggst쎨-
dets motor kan skadas.

Komforts쌹te (f쎨r frams쌹ten) (i 
f쎨rekommande fall)

Komforts쌹ten f쎨rdelar kroppsvikt och 
koncentrerad vikt p썁 specifika kropps-
delar n쌹r du sitter i samma l쌹ge under 
en l썁ng period. S쌹tet lindrar tr쎨tthet och 
obehag genom att ge en optimal sittpo-
sition.

VIKTIGT
Vidta f쎨ljande f쎨rsiktighets썁tg쌹rder vid 
anv쌹ndning av komforts쌹tet:
僅 Anv쌹nd inte komforts쌹tet medan for-

donet r쎨r sig. Anv쌹ndning av komfort-

s쌹tet kan 쎨ka risken f쎨r skador vid 
kollision eller pl쎨tsliga stopp.

僅 Anv쌹nd inte komforts쌹tet medan for-
donet r쎨r sig. Skulderb쌹ltet kanske 
inte sluter an runt br쎨stet ordentligt.

僅 Anv쌹nd inte komforts쌹tet med 
bagage eller andra f쎨rem썁l i baks쌹tet.

僅 Anv쌹nd inte relaxion comfort-s쌹tet 
om baks쌹tena inte 쌹r s썁 l썁ngt bak de 
kan komma och uppr쌹tta.

Man쎨vrera komforts쌹tet

Drift
僅 Tryck p썁 den bakre delen p썁 brytaren 

(A) i mer 쌹n 1 sekund.
僅 Ett larm visas p썁 infotainmentsk쌹r-

men.
僅 Tryck in knappen (A) igen i minst 1 

sekund inom 5 sekunder.
僅 Om s쌹tesjusteringsbrytaren (lutande, 

dynh쎨jd) man쎨vreras n쌹r komforts쌹-
tet anv쌹nds kommer funktionen att 
stoppas.

僅 N쌹r operationen 쌹r klar kan den juste-
ras mer med s쌹tesjusteringsbrytaren 
f쎨r en bekv쌹mare kroppsh썁llning.
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S쌹te

Driftvillkor
僅 F쎨rars쌹te

- Str쎨mknappen 쌹r i ACC, ON, 
START/RUN

- P (parkering) v쌹xell쌹ge har valts.
- B쌹ltet p썁 f쎨rarsidan 쌹r inte fastp쌹nt

僅 Passagerars쌹te
- Str쎨mknappen 쌹r i ACC, ON, 

START/RUN
- B쌹ltet p썁 passagerarsidan 쌹r inte 

fastp쌹nt

F쎨ra tillbaka komforts쌹tet

Drift
Om du trycker p썁 den fr쌹mre delen av 
omkopplaren (A) l쌹ngre 쌹n 1 sekund 
medan s쌹tet 쌹r i komfortl쌹get, 썁terg썁r 
s쌹tet till det ursprungliga l쌹get.

OBSERVERA
Om relaxion comfort-s쌹tet inte fungerar, 
f쎨rs쎨k att 썁terst쌹lla det Integrerade min-
nessystemet. Om relaxion comfort-s쌹tet 
inte fungerar ens efter det Integrerade 
minnessystemet har 썁terst쌹llts b쎨r du 
kontakta en auktoriserad 썁terf쎨rs쌹ljare 
av Kia.

Ryggst쎨dsficka

1 Ryggst쎨dsficka
2 USB-laddare

VARNING
僅 L쎨sa f쎨rem썁l vid f쎨rarens f쎨tter riske-

rar att hindra anv쌹ndningen av peda-
lerna och orsaka en olycka.

僅 H썁ll i ryggst쎨det och res upp det l썁ng-
samt n쌹r du 썁terst쌹ller det till uppr쌹tt 
l쌹ge och kontrollera att det inte finns 
passagerare i n쌹rheten av s쌹tet. Om 
du inte h썁ller i ryggst쎨det kan det 
ov쌹ntat fj쌹dra fram썁t och eventuellt 
orsaka personskada.

僅 Om du f쌹rdas i en bil och har bak썁tlu-
tat ryggst쎨d kan det medf쎨ra allvar-
liga och till och med livshotande 
skador vid en kollision.

僅 Om s쌹tet 쌹r nedf쌹llt vid en olycka kan 
passageraren glida under midjeb쌹ltet 
och magen kan uts쌹ttas f쎨r stora 
tryckkrafter. Allvarliga och livsho-
tande inre skador kan uppst썁. F쎨raren 
ska se till att passagerarna sitter med 
uppr쌹tt ryggst쎨d n쌹r bilen 쌹r i r쎨relse.

僅 Sitt inte p썁 t.ex. en kudde som mins-
kar friktionen mellan s쌹tet och krop-
pen. En passagerare kan glida under 
midjeb쌹ltet vid en olycka eller ett h쌹f-
tigt stopp. Om s쌹kerhetsb쌹ltena inte 
till썁ts fungera p썁 avsett s쌹tt kan all-
varliga eller livshotande skador bli 
f쎨ljden.

僅 F쎨rs쎨k aldrig st쌹lla in s쌹tet medan 
bilen 쌹r i r쎨relse. Det kan leda till att 
du tappar kontrollen och f쎨rorsakar 
en olycka. Det kan medf쎨ra livsfara 
eller risk f쎨r allvarliga person- och 
materialskador.

僅 Se till att inget hindrar ett normalt 
l쌹ge p썁 ryggst쎨den. F쎨rvara inte 
bagage p썁 ett s썁dant s쌹tt att ryggst쎨-
den inte kan sp쌹rras i sitt l쌹ge. Det 
kan i annat fall inneb쌹ra livsfara eller 
risk f쎨r allvarliga personskador vid ett 
h쌹ftigt stopp eller en olycka.

OCV031101L
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僅 Ryggst쎨det ska alltid vara i uppr쌹tt 
position under f쌹rd och midjeb쌹ltet 
ska ha god passning runt passagera-
rens nedre h쎨ftparti. Det ger det b쌹sta 
skyddet i h쌹ndelse av en olycka.

僅 F쎨r att undvika on쎨diga och allvarliga 
skador fr썁n krockkudden ska du alltid 
sitta s썁 l썁ngt bak som m쎨jligt fr썁n rat-
ten utan att din kontroll 쎨ver bilen f쎨r-
s쌹mras. Det 쌹r l쌹mpligt att det 쌹r ett 
avst썁nd till ratten p썁 minst 250 mm 
(10 tom).

僅 Ryggst쎨den i baks쌹tet m썁ste alltid 
vara sp쌹rrade. I annat fall riskerar 
passagerare och last att kastas 
fram썁t. Allvarliga eller livshotande 
skador kan bli f쎨ljden vid en kraftig 
inbromsning eller kollision.

僅 Bagage och annan last ska l쌹ggas p썁 
golvet i bagageutrymmet. Stora, 
tunga eller staplade f쎨rem썁l m썁ste 
f쎨rankras. Under inga omst쌹ndigheter 
f썁r lasten staplas h쎨gre 쌹n ryggst쎨-
den. I annat fall uts쌹tt de 썁kande f쎨r 
livsfara eller risk f쎨r allvarliga person-
skador i h쌹ndelse av ett h쌹ftigt stopp, 
kollision eller voltning.

僅 Inga passagerare f썁r f쌹rdas i baga-
geutrymmet eller ligga p썁 ett nedf쌹llt 
ryggst쎨d under f쌹rd. Alla passage-
rare ska sitta r쌹tt och vara ordentligt 
fastsp쌹nda under f쌹rd.

僅 N쌹r du har rest upp ett ryggst쎨d ska 
du kontrollera att det 쌹r ordentligt 
sp쌹rrat genom att skjuta det fram썁t 
och bak썁t.

僅 N쌹r du har st쌹llt in s쌹tet ska du kont-
rollera att det 쌹r ordentligt sp쌹rrat 
genom att f쎨rs쎨ka skjuta det fram썁t 
eller bak썁t utan att anv쌹nda sp쌹rrspa-
ken. Om f쎨rars쌹tet 쌹ndrar l쌹ge pl쎨ts-
ligt och ov쌹ntat kan du f쎨rlora 

kontrollen 쎨ver bilen vilket kan resul-
tera i en olycka.

僅 St쌹ll inte in s쌹tet medan du har s쌹ker-
hetsb쌹ltet p썁 dig. N쌹r du flyttar s쌹tet 
fram썁t kan du uts쌹ttas f쎨r ett kraftigt 
tryck mot magen.

僅 Var f쎨rsiktig s썁 att du inte kl쌹mmer 
dig, eller n썁got f쎨rem썁l, i s쌹tesmeka-
nismen n쌹r du flyttar s쌹tet.

僅 L썁t aldrig en cigarett쌹ndare ligga p썁 
golvet eller s쌹tet. N쌹r du flyttar s쌹tet 
kan gas l쌹cka ut ur t쌹ndaren och 
orsaka en brand.

僅 Var extra f쎨rsiktig n쌹r du st쌹ller in 
s쌹tet om det finns passagerare i bak-
s쌹tet.

僅 Var f쎨rsiktig n쌹r du tar upp n썁got 
f쎨rem썁l som har fastnat under s쌹tet 
eller mellan s쌹tet och mittkonsolen. 
Vassa delar i s쌹tesmekanismen 쌹r en 
olycksrisk.

僅 Det elman쎨vrerade s쌹tet kan man쎨v-
reras n쌹r EV-knappen st썁r p썁 l쌹get 
AV (OFF). L쌹mna d쌹rf쎨r aldrig barn 
o쎨vervakade i bilen.

VIKTIGT
僅 Elman쎨vreringen drivs via en separat 

elmotor. Anv쌹nd den endast medan 
du st쌹ller in s쌹tet. 싋verdriven anv쌹nd-
ning kan skada elmotorn.

僅 Elman쎨vrerad inst쌹llning av s쌹tet kr쌹-
ver stor str쎨mf쎨rbrukning. F쎨r att f쎨r-
hindra att batteriet laddas ur ska du 
t쌹nka p썁 att anv쌹nda man쎨vrerings-
funktionen sparsamt innan du startar 
fordonet.

僅 Tryck endast p썁 en knapp i taget. I 
annat fall kan det bli fel p썁 elmotorn 
eller andra elektriska komponenter.
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S쌹te

Justera baks쌹tet
Justera ryggst쎨dets lutningsvin-
kel

Drift
僅 Dra ryggst쎨dsreglaget upp썁t.
僅 H썁ll i reglaget och justera ryggst쎨det 

till l쌹mpligt l쌹ge.
僅 Sl쌹pp reglaget och kontrollera att 

ryggst쎨det 쌹r sp쌹rrat. (Reglaget 
M쉊STE 썁terg썁 till sitt ursprungliga 
l쌹ge f쎨r att ryggst쎨det ska vara sp쌹r-
rat.)

F쌹lla ner bakre ryggst쎨d
Typ A

Typ B

1 V쌹nster ryggst쎨d
2 H쎨ger ryggst쎨d

Drift
僅 F쎨r in s쌹kerhetsb쌹ltesl썁set /bandet i 

fickan/styrningen.
僅 F쎨r typ A drar du upp ryggst쎨dets 

f쌹llbara spak och f쌹ller sedan ner 
s쌹tet.

僅 F쎨r typ , drar du i ryggst쎨dets f쌹llbara 
spak (1) och (2).

VARNING
僅 F쎨rs쎨k aldrig att justera s쌹tet under 

f쌹rd eller n쌹r det finns passagerare p썁 
den bakre s쌹tesraden. S쌹tet kan flytta 
sig ov쌹ntat och personskador kan bli 
f쎨ljden.

僅 Syftet med nedf쌹llbara ryggst쎨d 쌹r att 
l쌹ngre f쎨rem썁l ska kunna f썁 plats i 
lastutrymmet. Till썁t inte passagerare 
att sitta ovanp썁 ett nedf쌹llt ryggst쎨d 
medan bilen 쌹r i r쎨relse. Detta 쌹r inte 
en korrekt passagerarplats och det 
finns inga s쌹kerhetsb쌹lten tillg쌹ng-
liga f쎨r anv쌹ndning. Detta kan leda till 
allvarlig skada eller d쎨dsfall i h쌹ndelse 
av en olycka eller ett tv쌹rstopp. F쎨re-
m썁l i det nedf쌹llda ryggst쎨det b쎨r inte 
str쌹cka sig h쎨gre 쌹n 쎨verst p썁 fram-
s쌹tets ryggst쎨d. H쎨gre last kan kastas 
fram썁t och orsaka allvarliga skador 
vid en h쌹ftig inbromsning.

僅 F쌹ll aldrig ned baks쌹tena, n쌹r det 
finns passagerare, husdjur eller 
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bagage p썁 s쌹tena. Passagerare, hus-
djur eller bagage kan skadas.

僅 N쌹r du f쌹ller upp ryggst쎨det, h썁ll i det 
f쌹ll upp det l썁ngsamt. Om du inte h썁l-
ler i ryggst쎨det kan det fj쌹dra fram썁t 
och skada dig.

僅 Last ska alltid f쎨rankras s썁 att den 
inte kan kastas omkring i bilen vid en 
kollision och orsaka skador. L쌹gg inga 
f쎨rem썁l i baks쌹tet, eftersom det d쌹r 
saknas m쎨jligheter till s쌹ker f쎨rank-
ring och f쎨rem썁len d쌹rmed utg쎨r en 
skaderisk vid en eventuell kollision.

僅 Kontrollera att knappen EV-knappen 
쌹r i l쌹get AV (OFF), att v쌹xeln 쌹r i l쌹get 
P (parkering) och att parkeringsbrom-
sen 쌹r ordentligt 썁tdragen vid i- och 
urlastning av bagage. I annat fall finns 
risk f쎨r att bilen b쎨rjar rulla om en 
annan v쌹xel oavsiktligt skulle l쌹ggas i.

僅 F쎨rs쎨k aldrig att justera s쌹tet under 
f쌹rd eller n쌹r det finns passagerare p썁 
den bakre s쌹tesraden. S쌹tet kan flytta 
sig ov쌹ntat och personskador kan bli 
f쎨ljden.

VIKTIGT
僅 F쎨rsiktig s썁 att inte dina h쌹nder eller 

fingrar fastnar i s쌹tesmekanismerna 
vid inst쌹llning av s쌹tet.

僅 N쌹r du 썁terst쌹ller ryggst쎨det till upp-
r쌹tt l쌹ge, se till att b쌹ltena 쌹r klar att 
anv쌹nda. Dra s쌹kerhetsb쌹ltet genom 
h썁llarna f쎨r att f쎨rhindra att det fast-
nar bakom eller under s쌹tet.

僅 N쌹r du f쌹ller ned ryggst쎨den i baks쌹-
tena ska du stoppa in l썁set i fickan 
mellan ryggst쎨det och sitsen. D썁 kan 
b쌹ltesl썁sen inte skadas.

Nackskydd
S쌹tena har nackskydd f쎨r de 썁kandes 
s쌹kerhet och komfort.

Justera nackst쎨det (i f쎨rekom-
mande fall)

Drift
僅 Dra upp nackst쎨det f쎨r att h쎨ja.
僅 Tryck och h썁ll in sp쌹rrknappen (1) f쎨r 

att s쌹nka nackst쎨det.

Flytta nackskyddet fram썁t och 
bak썁t (i f쎨rekommande fall)

Drift
僅 Dra nackst쎨det hela v쌹gen fram썁t och 

sl쌹pp det.

OCV031011L
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Nackskydd

INFORMATION
Nackskydden kan justeras fram썁t i 3 
olika l쌹gen genom att dra nackskyddet 
fram썁t.

Ta bort/썁termontera nackskyd-
det

Drift
僅 F쌹ll ryggst쎨det bak썁t.
僅 H쎨j nackskyddet till det 쎨versta l쌹get.
僅 Tryck och h썁ll in frig쎨ringsknappen (1) 

n쌹r du drar nackst쎨det upp썁t.
僅 S쌹tt i p썁 samma s쌹tt som du tog bort 

den, fast i omv쌹nd ordning.

VARNING
僅 Nackskyddet ska st쌹llas in s썁 att mit-

ten p썁 nackst쎨det 쌹r p썁 samma h쎨jd 
som huvudets tyngdpunkt f쎨r att ge 
maximalt skydd. I allm쌹nhet 쌹r huvu-
dets tyngdpunkt i 쎨gonh쎨jd. St쌹ll 
쌹ven in nackskydden s썁 att de 쌹r s썁 
n쌹ra huvudet som m쎨jligt. L쌹gg inte 
en kudde mellan huvudet och nack-
skyddet.

僅 Anv쌹nd inte fordonet med nackst쎨-
den borttagna eller bak썁tv쌹nda, det 

kan leda till att medpassagerarna f썁r 
allvarliga skador vid en olycka. Nack-
skydd som 쌹r r쌹tt inst쌹llda ger ett gott 
skydd mot nackskador.

僅 St쌹ll inte in h쎨jden p썁 f쎨rarens nack-
skydd under f쌹rd.

僅 Kontrollera att nackskyddet 쌹r sp쌹rrat 
i r쌹tt l쌹ge n쌹r du har st쌹llt in det f쎨r 
att ge b쌹sta skydd.

僅 L썁t aldrig n썁gon sitta i ett s쌹te utan 
nackskydd under f쌹rd.

僅 Kontrollera alltid att nackskyddet 쌹r 
sp쌹rrat i sitt l쌹ge n쌹r du har satt till-
baka det och st쌹llt in det.

VIKTIGT
僅 Om det inte sitter n썁gon passagerare 

i baks쌹tet ska du st쌹lla nackskyddet i 
sitt nedersta l쌹ge. De bakre nackskyd-
den kan f쎨rs쌹mra sikten bak썁t.

僅 Om du f쌹ller ryggst쎨det fram썁t med 
nackskydd och sits i sina 쎨versta 
l쌹gen kan nackskyddet komma i kon-
takt med solskyddet eller n썁gon 
annan del i bilen.
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Armst쎨d
Justera armst쎨det

Drift
僅 F쌹ll fram armst쎨det i ryggst쎨det.
僅 Skjut locket ut썁t f쎨r att anv쌹nda 

kopph썁llaren.
僅 Skjut locket in썁t f쎨r att anv쌹nda f쎨r-

varingsytan.

Frakta l썁nga och smala f쎨rem썁l (i 
f쎨rekommande fall)

Ytterligare utrymme finns f쎨r att trans-
portera l썁nga/smala objekt (skidor, br쌹-
dor m.m.) som inte g썁r att f썁 in i bagaget 
n쌹r det 쌹r st쌹ngt.
1. Dra ner armst쎨det.
2. Dra ner k썁pan medan du trycker ner 

sl쌹ppspaken.

VARNING
L쌹gg inte tunga eller vassa saker i rygg-
st쎨dsfickorna eller inne i armst쎨dets f쎨r-
varingsyta. Vid en olycka kan de kastas 
ut ur fickorna och utg쎨ra en skaderisk.

VIKTIGT
僅 F쎨rvara inte sm썁 eller tunga f쎨rem썁l. 

Det kan flyga iv쌹g och orsaka skador.
僅 N쌹r lasten lastas genom de bakre 

passagerars쌹tena, se till att lasten 쌹r 
ordentligt fastsatt s썁 att den inte r쎨r 
sig vid k쎨rning.

OBSERVERA
僅 Var f쎨rsiktig vid lastning av last 

genom de bakre passagerars쌹tena f쎨r 
att f쎨rhindra skador inuti bilen.

僅 N쌹r b썁de armst쎨det och panelen, som 
쌹r placerad mellan baks쌹tets rygg och 
bagageutrymmet, 쌹r nedf쌹llda, s쌹tt 
tillbaka panelen f쎨rst innan du f쌹ller 
tillbaka armst쎨det. Om inte kan panel-
knapparna och armst쎨dsknapparna 
st쎨ra varandra och skadas.
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S쌹kerhetsb쌹lten

S쌹kerhetsb쌹lten
S쌹kerhetsb쌹ltena 쌹r avsedda att sp쌹n-
nas fast 쎨ver kroppens benstomme och 
b쎨r f쌹stas l썁gt ned 쎨ver h쎨ftpartiet, 쎨ver 
br쎨stkorgen och axlarna.

VARNING
僅 F쎨r maximalt skydd m썁ste s쌹kerhets-

b쌹ltena alltid anv쌹ndas n쌹r bilen 쌹r i 
r쎨relse.

僅 S쌹kerhetsb쌹lten 쌹r effektivast n쌹r 
ryggst쎨den 쌹r i uppr쌹tt l쌹ge.

僅 Barn som 쌹r 13 썁r eller yngre b쎨r alltid 
sitta fastsp쌹nda i baks쌹tet. L썁t aldrig 
barn f쌹rdas i frams쌹tet. Om ett barn 
쎨ver 13 썁r m썁ste f쌹rdas i frams쌹tet 
ska du se till att s쌹kerhetsb쌹ltet 쌹r 
ordentligt inst쌹llt och s쌹tet tillbaka-
skjutet s썁 l썁ngt som m쎨jligt.

僅 Dra aldrig s쌹kerhetsb쌹ltet under 
armen eller bakom ryggen. Ett s쌹ker-
hetsb쌹lte som sitter ol쌹mpligt kan 
orsaka allvarliga skador vid en olycka. 
Axelremmen b쎨r sitta mitt p썁 axeln 
쎨ver nyckelbenet.

僅 Placera aldrig s쌹kerhetsb쌹ltet 쎨ver 
n썁got 쎨mt썁liga f쎨rem썁l. Vid hastiga 
inbromsningar eller kollisioner kan 
s쌹kerhetsb쌹ltet skada det.

僅 Anv쌹nd inte ett s쌹kerhetsb쌹lte som 
har snott sig. Ett snott b쌹lte fungerar 
inte optimalt. Vid en krock kan det till 
och med skada dig. Se till att b쌹ltet 쌹r 
sl쌹tt och inte snott.

僅 Var f쎨rsiktig s썁 att remmarna eller 
f쌹stet inte skadas. Skadade remmar 
eller f쌹sten ska bytas ut.

僅 S쌹kerhetsb쌹ltena 쌹r avsedda att 
sp쌹nnas fast 쎨ver kroppens bens-
tomme och b쎨r f쌹stas l썁gt ned 쎨ver 
h쎨ftpartiet, 쎨ver br쎨stkorgen och 
axlarna. S쌹tt inte h쎨ftremmen av b쌹l-
tet 쎨ver magen. S쌹kerhetsb쌹ltet b쎨r 

sitta s썁 h썁rt fastsp쌹nt som m쎨jligt, 
utan att skapa obehag, f쎨r att ge det 
skydd som det har konstruerats f쎨r. 
Ett slakt b쌹lte ger passageraren ett 
avsev쌹rt f쎨rs쌹mrat skydd. Undvik att 
uts쌹tta b쌹ltet f쎨r polermedel, oljor och 
kemikalier och var s쌹rskilt noga med 
att akta det f쎨r batterisyra. Anv쌹nd 
diskmedel och vatten vid reng쎨ring. 
Ett b쌹lte b쎨r bytas ut om det 쌹r n쎨tt, 
h썁rt smutsat eller skadat. Det 쌹r vik-
tigt att hela s쌹kerhetsb쌹ltet byts ut 
om det har varit i funktion vid en kraf-
tig kollision, 쌹ven om s쌹kerhetsb쌹ltet 
inte 쌹r uppenbart skadat. Anv쌹nd inte 
ett b쌹lte med snodda remmar. Ett 
s쌹kerhetsb쌹lte 쌹r endast avsett f쎨r en 
person. Att t.ex. dra ett b쌹lte runt ett 
barn som sitter i kn쌹t medf쎨r stor 
fara.

僅 Inga 쌹ndringar eller till쌹gg som p썁ver-
kar s쌹kerhetsb쌹ltets justeringsanord-
ningar f썁r utf쎨ras av anv쌹ndaren.

僅 N쌹r du f쌹ster b쌹ltet ska du kontrollera 
att du inte anv쌹nder fel b쌹ltesl썁s. Det 
쌹r v쌹ldigt riskfyllt och s쌹kerhetsb쌹ltet 
kanske inte fungerar ordentligt.

僅 Sp쌹nn inte loss b쌹ltet under f쌹rd. Det 
kan leda till att du tappar kontrollen 
och f쎨rorsakar en olycka. Det kan 
medf쎨ra livsfara eller risk f쎨r allvarliga 
person- och materialskador.

僅 N쌹r du sp쌹nner fast s쌹kerhetsb쌹ltet 
ska du kontrollera att det inte l쎨per 
쎨ver h썁rda eller 쎨mt썁liga f쎨rem썁l.

僅 Kontrollera att f쌹stet 쌹r rent. I annat 
fall sitter inte s쌹kerhetsb쌹ltet ordent-
ligt.
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B쌹ltessystem
P썁minnelse om s쌹kerhetsb쌹lte
Varningslampa f쎨r s쌹kerhets-
b쌹lte fram

Driftvillkor
僅 N쌹r bilen 쌹r ig썁ng

- Varningslampan f쎨r fr쌹mre s쌹ker-
hetsb쌹lte kommer att lysa i 3~6 
sekunder.

僅 N쌹r fronts쌹kerhetsb쌹ltet inte anv쌹nds
- F쎨r f쎨rars쌹tet, varningssignalen f쎨r 

fr쌹mre s쌹kerhetsb쌹lte kommer att 
l썁ta i 5 sekunder (i f쎨rekommande 
fall)

- S쌹kerhetsb쌹ltesvarningslampan 
frams쌹te kommer att f쎨rbli t쌹nd. (i 
f쎨rekommande fall)

僅 N쌹r s쌹kerhetsb쌹ltet i frams쌹tet inte 
anv쌹nds under k쎨rning och fordons-
hastigheten 쌹r under cirka 20 km/h 
(12 brittiska mil/timma)
- S쌹kerhetsb쌹ltesvarningslampan 

frams쌹te kommer att t쌹ndas
僅 N쌹r bilens hastighet 쌹r 쎨ver ca 20 km/

h (12 brittiska mil/timma)
- Varningssignalen kommer att l썁ta i 

100 sekunder
- S쌹kerhetsb쌹ltesvarningslampan 

frams쌹te kommer att blinka.

Varningslampan f쎨r bakre passa-
gerarens s쌹kerhetsb쌹lte (i f쎨re-
kommande fall)

僅 2:a radens sittplats: (1) F쎨rarsidan, (2) 
mitten, (3) passagerarsidan

Driftvillkor

Europa
僅 N쌹r bilen 쌹r ig썁ng

- Varningslampan f쎨r bakre s쌹ker-
hetsb쌹lte kommer att lysa i 6 sek-
under.

僅 N쌹r s쌹kerhetsb쌹ltet inte anv쌹nds 
under k쎨rning och fordonshastighe-
ten 쌹r under cirka 20 km/h 
(12 brittiska mil/timma)
- S쌹kerhetsb쌹ltesvarning baks쌹te 

kommer att f쎨rbli t쌹nd.
僅 N쌹r bilens hastighet 쌹r 쎨ver ca 20 km/

h (12 brittiska mil/timma)
- Varningssignalen f쎨r bakre s쌹ker-

hetsb쌹lte kommer att l썁ta i 35 sek-
under

- S쌹kerhetsb쌹ltesvarning baks쌹te 
kommer att blinka.

僅 N쌹r f쎨raren k쎨r utan b쌹lte eller har 
sp쌹nt b쌹ltet n쌹r hastigheten har varit 
쎨ver ca 20 km/h (12 brittiska mil/
timma)
- Varningssignalen f쎨r bakre s쌹ker-

hetsb쌹lte kommer att l썁ta i 35 sek-
under

- S쌹kerhetsb쌹ltesvarning baks쌹te 
kommer att blinka.

OCV031017
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F쎨rutom Europa
僅 N쌹r bilen 쌹r ig썁ng

- Varningslampan f쎨r bakre s쌹ker-
hetsb쌹lte kommer att lysa i 6 sek-
under.

僅 N쌹r s쌹kerhetsb쌹ltet inte anv쌹nds 
under k쎨rning och fordonshastighe-
ten 쌹r under cirka 20 km/h 
(12 brittiska mil/timma)
- Varningslampan f쎨r bakre s쌹ker-

hetsb쌹lte kommer att blinka i 70 
sekunder.

僅 N쌹r bilens hastighet 쌹r 쎨ver ca 20 km/
h (12 brittiska mil/timma)
- Varningssignalen f쎨r bakre s쌹ker-

hetsb쌹lte kommer att l썁ta i 35 sek-
under

- S쌹kerhetsb쌹ltesvarning baks쌹te 
kommer att blinka.

Anv쌹nd inte systemet i f쎨ljande 
fall
僅 N쌹r bakd쎨rren 쎨ppnas eller st쌹ngs 

och fordonets hastighet 쌹r under 10 
km/h (6 brittiska mil/timma)
- Varningslampan och varningssig-

nalen f쎨r s쌹kerhetsb쌹lte fungerar 
inte 쌹ven om fordonshastigheten 쌹r 
쎨ver ca 20 km/h (12 brittiska mil/
timma).

VARNING
En ol쌹mplig sittposition p썁verkar b쌹lte-
sp썁minnelsesystemets funktion nega-
tivt. Det 쌹r viktigt att f쎨raren instruerar 
passageraren att sitta ordentligt enligt 
anvisningarna i denna bruksanvisning.

OBSERVERA
僅 쉁ven i det fall passagerarplatsen 쌹r 

tom blinkar b쌹ltesp썁minnelselampan 
eller lyser i 6 sekunder.

僅 B쌹ltesp썁minnelsen f쎨r frams쌹tespas-
sageraren kan aktiveras 쌹ven om du 
l쌹gger bagage p썁 s쌹tet.

S쌹kerhetsb쌹lte – 3-punktssystem 
med s쌹kerhetssp쌹rr
F쌹ste/lossa s쌹kerhetsb쌹ltet

Drift
僅 F쎨r in metallfliken i sp쌹nnet.
僅 Tryck p썁 utl쎨sningsknappen i l썁s-

sp쌹nnet.

INFORMATION
僅 Du h쎨r ett tydligt "klick" n쌹r l썁stungan 

sp쌹rras i l썁set.

1 Bakre h쎨ger sp쌹nne till s쌹kerhetsb쌹l-
tet

2 Bakre mittsp쌹nne till s쌹kerhetsb쌹ltet 
(med markeringen "CENTER")

3 Bakre v쌹nster sp쌹nne till s쌹kerhets-
b쌹ltet

OCV031019L

OCV031020L



15

4

4

S쌹kerhetsfunktioner i bilen S쌹kerhetsb쌹lten

Justera h쎨jden p썁 axelremsb쌹ltet

Drift
僅 Dra h쎨jdjusteraren upp썁t (1).
僅 Tryck p썁 h쎨jdjusteringsknappen (2) 

och tryck ned h쎨jdjusteraren (3).

VARNING
僅 Placera midjeb쌹ltet s썁 l썁gt som m쎨j-

ligt och t쌹tt intill h쎨fterna, inte mot 
midjan. Om s쌹kerhetsb쌹ltet placeras 
f쎨r h쎨gt upp 쎨kar skaderisken vid en 
eventuell kollision. Du ska inte ha 
b썁da armarna under eller 쎨ver s쌹ker-
hetsb쌹ltet. Ist쌹llet ska en arm vara 
쎨ver och den andra under s썁 som 
bilden visar. Ha aldrig s쌹kerhetsb쌹ltet 
under armen n쌹rmast d쎨rren.

僅 Innan du sp쌹nner fast s쌹kerhetsb쌹l-
ten i baks쌹tet ska du se till att du 
anv쌹nder r쌹tt f쌹ste. Om du f쌹ster 
v쌹nster- eller h쎨gerb쌹ltet i mittenf쌹s-
tet kan det h쌹nda att b쌹ltet inte skyd-
dar dig i en olycka.

僅 S쌹kerhetsb쌹ltena ska bytas ut efter 
en olycka eftersom de inte l쌹ngre ger 
ett fullgott skydd utan kan inneb쌹ra 
livsfara eller risk f쎨r allvarliga person-
skador vid en eventuell ny olycka. Byt 
ut s쌹kerhetsb쌹ltena s썁 fort som m쎨j-
ligt efter en olycka.

僅 Kontrollera att axelb쌹ltets f쌹ste sitter 
p썁 r쌹tt h쎨jd. Placera aldrig axelb쌹ltet 
쎨ver nacken eller ansiktet.

VIKTIGT
僅 F쌹ll INTE ned v쌹nster sida av baks쌹tet 

medan mittenb쌹ltet 쌹r fastsp쌹nt. 
LOSSA ALLTID mittenb쌹ltet i baks쌹tet 
innan du f쌹ller ned v쌹nster sida av 
baks쌹tet. Om mittenb쌹ltet i baks쌹tet 
쌹r fastsp쌹nt n쌹r v쌹nster sida av bak-
s쌹tet f쌹llt ned kan den 쎨vre delen av 
ryggst쎨det och s쌹kerhetsb쌹ltesmeka-
nismen skadas, vilket g쎨r att ryggst쎨-
det fastnar i det nedf쌹llda l쌹get.

僅 Tvinga inte l썁set till h쎨ger eller v쌹n-
ster, i mitts쌹tesb쌹ltet. Kontrollera att 
du l썁st mittens쌹kerhetsb쌹ltet i mitten-
s쌹kerhetsb쌹ltets sp쌹nne. Om inte kan 
det felaktigt fastsatta b쌹ltet inte ge 
ordentligt skydd.

僅 N쌹r du drar ut s쌹kerhetsb쌹ltet f쎨r att 
f쌹sta det ska tungan l썁ngsamt dras ut 
ur s쌹kerhetsb쌹ltets h썁llare s썁 att h썁l-
laren inte halkar av.

OBSERVERA
Om du inte kan dra ut s쌹kerhetsb쌹ltet ur 
rullen ska du dra i det best쌹mt och 
sedan sl쌹ppa det. Sedan kan du dra ut 
s쌹kerhetsb쌹ltet.

S쌹kerhetsb쌹lte f쎨rsp쌹nnare
Ditt fordon 쌹r utrustat med fr쌹mre f쎨rar- 
och passagerar- och bakre passagerar (i 
f쎨rekommande fall) s쌹kerhetsb쌹ltesf쎨r-
sp쌹nnare.

S쌹kerhetsb쌹ltets f쎨rsp쌹nannare best썁r 
huvudsakligen av f쎨ljande delar.

OCV031021L_2
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1 Varningslampa krockkudde
2 Fr쌹mre f쎨rsp쌹nningsanordning till 

b쌹ltes썁tdragare
3 SRS-kontrollmodul

Driftvillkor
僅 Om fordonet stannar pl쎨tsligt eller om 

passageraren f쎨rs쎨ker luta sig fram썁t 
f쎨r snabbt l썁ses s쌹kerhetsb쌹ltet i rul-
len.

僅 Vid vissa kollisioner aktiveras b쌹l-
tesstr쌹ckaren och drar s쌹kerhetsb쌹l-
tet n쌹rmare kroppen.

僅 N쌹r systemet k쌹nner av 쎨verdriven 
sp쌹nnkraft i f쎨rarens eller passagera-
rens s쌹kerhetsb쌹lte sl쌹pper belast-
ningsbegr쌹nsningen i 
b쌹ltesstr쌹ckaren en del av kraften p썁 
s쌹kerhetsb쌹ltet.

VARNING
僅 F쎨r din egen s쌹kerhet b쎨r du kontroll-

era att b쌹ltet inte sitter l쎨st eller 쌹r 
snott och att det sitter r쌹tt.

僅 S썁 h쌹r f썁r du b쌹st nytta av s쌹kerhets-
b쌹ltets f쎨rsp쌹nnnare:
1. S쌹kerhetsb쌹ltet m썁ste sitta kor-

rekt. L쌹s igenom och f쎨lj all viktig 
information och alla f쎨reskrifter i 
instruktionsboken om bilens s쌹ker-
hetsfunktioner, inklusive de som 
handlar om s쌹kerhetsb쌹lten och 
krockkuddar.

2. Kontrollera alltid att du och dina 
passagerare anv쌹nder s쌹kerhets-
b쌹lten.

僅 B쌹ltesstr쌹ckare ska bara anv쌹ndas en 
g썁ng. Efter aktivering, m썁ste s쌹ker-
hetsb쌹ltets f쎨rsp쌹nnare bytas ut. Alla 
s쌹kerhetsb쌹lten, oavsett typ, ska alltid 
bytas ut efter att de har anv쌹nts i en 
krock.

僅 S쌹kerhetsb쌹ltets f쎨rsp쌹nnanre blir 
varm n쌹r den aktiveras. R쎨r inte vid 
s쌹kerhetsb쌹ltets f쎨rsp쌹nnaranord-
ning f쎨rr쌹n flera minuter efter att den 
har aktiverats.

僅 F쎨rs쎨k inte att sj쌹lv kontrollera eller 
byta ut s쌹kerhetsb쌹ltets f쎨rsp쌹nnare. 
Systemet beh쎨ver kontrolleras av en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du bes쎨ker en godk쌹nd 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

僅 F쎨rs쎨k inte att underh썁lla eller repa-
rera s쌹kerhetsb쌹ltets f쎨rsp쌹nnarsys-
tem p썁 n썁got s쌹tt.

僅 Ovarsam hantering av s쌹kerhetsb쌹l-
tets b쌹ltesstr쌹ckare och negligering 
av varningar om att inte sl썁 p썁, 쌹ndra, 
kontrollera, byta ut, underh썁lla eller 
reparera s쌹kerhetsb쌹ltets b쌹l-
tesstr쌹ckare kan leda till felfunktioner 
eller oavsiktlig aktivering och allvar-
liga personskador.

僅 Anv쌹nd alltid s쌹kerhetsb쌹lten n쌹r du 
k쎨r eller 쌹r passagerare i ett motorfor-
don.

僅 Om bilen ska skrotas eller s쌹kerhets-
b쌹ltets f쎨rsp쌹nnare kasseras, kon-
takta en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.

僅 Karosseriarbete p썁 bilens framparti 
kan skada s쌹kerhetsb쌹ltets f쎨resp쌹n-
narsystem. L썁t d쌹rf쎨r en professionell 
verkstad serva systemet. Kia rekom-
menderar att du bes쎨ker en auktori-

OCV031023L
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serad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

VIKTIGT
Om s쌹kerhetsb쌹ltets f쎨rsp쌹nnare inte 
fungerar normalt lyser SRS-indikatorn 
쌹ven om det inte 쌹r fel p썁 SRS-krock-
kudden. Om SRS-indikatorn inte lyser 
n쌹r t쌹ndningsl썁set vrids till ON-l쌹get, 
eller om den forts쌹tter att lysa i cirka 3–6 
sekunder eller b쎨rjar lysa under f쌹rd, 
kontakta en professionell verkstad f쎨r 
kontroll av systemet. Kia rekommende-
rar att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁ter-
f쎨rs쌹ljare/servicepartner.

OBSERVERA
僅 B쌹ltesstr쌹ckaren aktiveras inte bara 

vid frontalkollisioner utan 쌹ven vid 
sidokollisioner om bilen 쌹r utrustad 
med sidokrockkuddar eller sidokrock-
gardiner.

僅 N쌹r f쎨rsp쌹nnarna aktiveras h쎨rs ett 
h쎨gt ljud och ett fint damm, som kan 
f쎨refalla vara r쎨k, kan m쌹rkas i kup썗n. 
Det 쌹r normalt och inte farligt.

僅 쉁ven om det 쌹r ofarligt kan det fina 
dammet orsaka hudirritation och det 
b쎨r inte inandas under en l쌹ngre 
period. Tv쌹tta exponerad hud nog-
grant efter en olycka d썁 s쌹kerhetsb쌹l-
tets f쎨rsp쌹nnare har aktiverats.

僅 Eftersom sensorn som aktiverar SRS-
krockkudden 쌹r ansluten till s쌹ker-
hetsb쌹ltets f쎨rsp쌹nnare, lyser SRS-
indikatorn p썁 instrumentpanelen i 
ungef쌹r 3–6 sekunder efter att du har 
vridit EV-knappen till P쉊-l쌹get och 
sl쌹cks sedan.

F쎨reskrifter f쎨r s쌹kerhetsb쌹lte

VARNING
Alla inuti bilen m썁ste anv쌹nda s쌹ker-
hetsb쌹lten under hela f쌹rden. S쌹ker-
hetsb쌹lten och bilbarnstolar minskar 
risken f쎨r allvarliga skador eller livsfara 
f쎨r passagerarna vid en krock eller ett 
pl쎨tsligt stopp. Utan s쌹kerhetsb쌹lte kan 
passagerarna befinna sig f쎨r n쌹ra en 
krockkudde som l쎨ser ut, skadas mot 
bilens inredning eller kastas ut ur bilen. 
S쌹kerhetsb쌹lten som sitter korrekt mins-
kar dessa risker markant. F쎨lj alltid f쎨re-
skrifterna f쎨r s쌹kerhetsb쌹lten, 
krockkuddar och passagerars쌹ten som 
anges i instruktionsboken.

Sm썁 barn
Iaktta eventuella lokalt g쌹llande regler. 
Bilbarnstolar m썁ste vara r쌹tt monterade 
i baks쌹tet.
Se "Bilbarnstolar (CRS)" p썁 sid 4-20.

VARNING
Alla 썁kande, inklusive barn, i bilen m썁ste 
vara ordentligt fastsp쌹nda under f쌹rd. 
Barn f썁r inte sitta i n썁gons kn쌹 under 
f쌹rd. De krafter som uppkommer vid en 
kollision sliter loss barnet och kastar runt 
det i bilen. Anv쌹nd alltid en bilbarnstol 
som 쌹r avpassad f쎨r barnets l쌹ngd och 
vikt.

OBSERVERA
Sm썁barn 쌹r b쌹st skyddade vid en even-
tuell olycka om de sitter fastsp쌹nda i 
baks쌹tet i en bilbarnstol som uppfyller 
g쌹llande lokala f쎨reskrifter. Innan du 
k쎨per en bilbarnstol ska du kontrollera 
att den 쌹r certifierad f쎨r anv쌹ndning i 
det aktuella landet. En bilbarnstol m썁ste 
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alltid vara avpassad f쎨r barnets l쌹ngd 
och vikt. Se informationen p썁 etiketten 
p썁 bilbarnstolen. Se "Bilbarnstolar (CRS)" 
p썁 sid 4-20.

쉁ldre barn
Barn som 쌹r f쎨r stora f쎨r bilbarnstolar 
ska alltid f쌹rdas i baks쌹tet och anv쌹nda 
tillg쌹ngliga trepunktsb쌹lten. Midjeb쌹ltet 
ska f쌹stas s썁 att det sitter t쌹tt p썁 h쎨f-
terna och s썁 l썁gt som m쎨jligt. Kontroll-
era regelbundet om remmen 쌹r 
ordentligt fastsatt. Barn som har sv썁rt 
att sitta stilla kan f썁 s쌹kerhetsb쌹ltet ur 
r쌹tt position. Barn 쌹r som b쌹st skyddade 
vid en eventuell olycka om de sitter i 
baks쌹tet, ordentligt fastsp쌹nda med 
s쌹kerhetsb쌹lte. Om ett 쌹ldre barn (쎨ver 
13 썁r) m썁ste sitta i frams쌹tet ska barnet 
anv쌹nda ett v쌹lsittande trepunktsb쌹lte 
och s쌹tet ska placeras i sitt bakersta 
l쌹ge. Barn som 쌹r 13 썁r eller yngre ska 
sitta fastsp쌹nda i baks쌹tet. L썁t ALDRIG 
ett barn som 쌹r 13 썁r eller yngre sitta i 
frams쌹tet. Placera ALDRIG en bak-
썁tv쌹nd barnstol i bilens frams쌹te.
Om axelb쌹ltet riskerar att komma i kon-
takt med barnets hals eller ansikte ska 
barnet sitta n쌹rmare mitten p썁 s쌹tet. Om 
det inte hj쌹lper ska barnet sitta i en bil-
barnstol.

VARNING
僅 Axelb쌹ltet f썁r aldrig komma i kontakt 

med barnets hals eller ansikte under 
f쌹rd.

僅 Ett s쌹kerhetsb쌹lte som inte sitter p썁 
r쌹tt s쌹tt och 쌹r anpassat efter barnet 
쌹r en skaderisk och kan inneb쌹ra livs-
fara.

Gravida kvinnor
Gravida kvinnor b쎨r anv쌹nda s쌹kerhets-
b쌹lte f쎨r att minska risken f쎨r skador vid 
olyckor. S쌹kerhetsb쌹ltet ska placeras 
l썁gt och stabilt 쎨ver h쎨fterna, inte 쎨ver 
magen. M쎨drav썁rden kan ge ytterligare 
rekommendationer.

VARNING
Gravida kvinnor f썁r aldrig placera den 
nedre delen av s쌹kerhetsb쌹ltet 쎨ver den 
del av magen d쌹r fostret finns eller 
ovanf쎨r magen d쌹r b쌹ltet kan skada 
fostret vid en olycka.

Skadade personer
S쌹kerhetsb쌹ltet ska anv쌹ndas n쌹r en 
skadad person transporteras. Kontakta 
sjukv썁rden f쎨r r썁d om det beh쎨vs.

En person per b쌹lte
Ett s쌹kerhetsb쌹lte f썁r aldrig anv쌹ndas 
av tv썁 personer (inklusive barn). Detta 
kan f쎨rv쌹rra skadorna vid en olycka.

F쌹rdas aldrig liggande
S쌹kerhetsb쌹ltena ger effektivast skydd 
n쌹r alla passagerare sitter i uppr쌹tt st쌹ll-
ning och frams쌹tena 쌹r i uppr쌹tt l쌹ge. 
Ett s쌹kerhetsb쌹lte ger inte ett fullgott 
skydd om passageraren ligger ned i 
baks쌹tet eller om ryggst쎨den i frams쌹-
tena 쌹r bak썁tf쌹llda.

VARNING
Att f쌹rdas med ett bak썁tf쌹llt ryggst쎨d 
쎨kar risken f쎨r allvarliga skador i h쌹n-
delse av en kollision eller ett pl쎨tsligt 
stopp. Skyddet som s쌹kerhetssystemet 
(s쌹kerhetsb쌹lte och krockkuddar) ger 
blir p썁tagligt s쌹mre om ryggst쎨det 쌹r 
bak썁tf쌹llt. S쌹kerhetsb쌹ltet ska ligga t쌹tt 
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intill h쎨ft och 쎨verkropp f쎨r att fungera 
som b쌹st. Ju mer bak썁tlutat ett ryggst쎨d 
쌹r desto st쎨rre blir risken f쎨r att passa-
geraren glider under b쌹ltet med allvar-
liga inre skador som f쎨ljd. 
Passagerarens hals kan ocks썁 skadas av 
axelremmen. F쎨raren och passagerarna 
ska alltid sitta med ryggen t쌹tt intill 
ryggst쎨det i uppr쌹tt l쌹ge och med 
s쌹kerhetsb쌹ltet r쌹tt placerat.

Sk쎨tsel av s쌹kerhetsb쌹lten
S쌹kerhetsb쌹ltessystem f썁r aldrig monte-
ras is쌹r eller modifieras. Dessutom b쎨r 
du vara noga med att inte skada s쌹ker-
hetsb쌹lten eller n썁gon f쌹stanordning 
med s쌹tets g썁ngj쌹rn, d쎨rrar eller annat.

VARNING
僅 N쌹r du flyttar tillbaka baks쌹tets rygg-

st쎨d till uppr쌹tt l쌹ge efter att det har 
varit nedf쌹llt ska du vara f쎨rsiktig s썁 
att du inte skadar s쌹kerhetsb쌹ltet eller 
l썁set. Kontrollera att b쌹ltet eller l썁set 
inte fastnar eller kl쌹ms i baks쌹tet. Ett 
skadat s쌹kerhetsb쌹lte eller l썁s inte 쌹r 
s썁 starkt och kan g썁 s쎨nder vid en 
krock eller ett pl쎨tsligt stopp och leda 
till allvarliga skador. Om b쌹ltet eller 
l썁set 쌹r skadat ska du byta ut det 
direkt.

僅 S쌹kerhetsb쌹lten kan bli heta i en bil 
som har st썁tt parkerad med st쌹ngda 
d쎨rrar i solsken. Det kan ge sm썁barn 
br쌹nnskador.

Regelbunden kontroll
Det rekommenderas att alla s쌹kerhets-
b쌹lten ska kontrolleras regelbundet. Det 
f썁r inte finnas slitage eller andra slags 
skador. Skadade delar m썁ste bytas ut 
snarast m쎨jligt.

H썁ll s쌹kerhetsb쌹ltena rena och 
torra
Om ett s쌹kerhetsb쌹lte blir smutsigt kan 
det reng쎨ras med en mild tv썁ll쎨sning 
och varmt vatten. Blekmedel, f쌹rgning, 
starka reng쎨ringsmedel eller slipmedel 
b쎨r inte anv쌹ndas d썁 de kan skada och 
f쎨rsvaga materialet.

Byta ut s쌹kerhetsb쌹lten
Alla s쌹kerhetsb쌹ltesdelar som har 
p썁verkats i en olyckssituation ska bytas 
ut. Detta ska g쎨ras 쌹ven om det inte 
finns n썁gra synliga skador. I det h쌹r fal-
let beh쎨ver systemet bytas ut av en pro-
fessionell verkstad. Kia rekommenderar 
att du r썁dfr썁gar en auktoriserad Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.
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Bilbarnstolar (CRS)

Bilbarnstolar (CRS)
V썁r rekommendation: Barnen all-
tid i baks쌹tet
Sp쌹dbarn och yngre barn m썁ste vara 
fasth썁llna i en l쌹mplig bak썁tv쌹nd eller 
fram썁triktad CRS som f쎨rst f쌹sts ordent-
ligt p썁 bilens s쌹te. L쌹s och f쎨rst썁 tillver-
karens anvisningar f쎨r montering och 
anv쌹ndning av bilbarnstolen.
Barn under 13 썁r b쎨r alltid 썁ka i baks쌹tet 
och m썁ste alltid vara ordentligt fast-
h썁llna f쎨r att minimera risken f쎨r skada 
vid en olycka, tv쌹rstopp eller pl쎨tslig 
man쎨vrering.
Enligt olycksstatistiken 쌹r barn som sit-
ter fastsp쌹nda i bilbarnstol s쌹krare i 
baks쌹tet 쌹n i frams쌹tet. Barn som 쌹r f쎨r 
stora f쎨r en fasth썁llningsanordning f쎨r 
barn m썁ste anv쌹nda de monterade 
s쌹kerhetsb쌹ltena.
De flesta l쌹nder har regler som kr쌹ver 
att barn reser i godk쌹nda fasth썁llnings-
anordningar f쎨r barn.
Lagarna som best쌹mmer 썁lder och 
l쌹ngd/vikt f쎨r vilka s쌹kerhetsb쌹lten som 
f썁r anv쌹ndas ist쌹llet f쎨r bilbarnstolar 
skiljer sig mellan l쌹nder, s썁 du b쎨r k쌹nna 
till de specifika kraven i ditt land och dit 
du ska resa.
Bilbarnstolar m썁ste vara r쌹tt placerade 
och monterade i s쌹tet. Anv쌹nd alltid en 
fasth썁llningsanordning f쎨r barn som 
uppfyller kraven i ditt land.

VARNING
僅 S쌹tt alltid fast barnen ordentligt i 

bilen. Barn i alla 썁ldrar 쌹r s쌹krare n쌹r 
de 썁ker i baks쌹tet. Placera aldrig ett 
bak썁tv쌹nt en fasth썁llningsanordning 
f쎨r barn i fr쌹mre passagerars쌹tet, om 
inte krockkudden 쌹r avaktiverad.

僅 F쎨lj alltid tillverkarens bruksanvisning 
f쎨r hur bilbarnstolen ska installeras 
och anv쌹ndas.

僅 Sp쌹nn alltid fast ditt barn ordentligt i 
bilbarnstolen.

僅 Anv쌹nd inte s쌹kerhetss쌹te och sp쌹d-
barnsskydd av typen som "h쌹ngs" 
쎨ver ryggst쎨det, d썁 dessa ger otill-
r쌹cklig s쌹kerhet vid en olycka.

僅 Efter en olycka beh쎨ver systemet 
kontrolleras av en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du bes쎨-
ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

V쌹lja bilbarnstol (CRS)

Drift
僅 V쌹lj bilbarnstol efter barnets l쌹ngd 

och vikt. Den erfordrade etiketten 
eller anv쌹ndningsinstruktionerna 
inneh썁ller oftast den h쌹r informatio-
nen.

僅 V쌹lj en bilbarnstol som passar p썁 den 
plats i bilen d쌹r den ska anv쌹ndas.

INFORMATION
僅 Kontrollera att bilbarnstolen har en 

etikett d쌹r det st썁r att den 쌹r certifie-
rad f쎨r anv쌹ndning i det aktuella lan-
det. En fasth썁llningsanordning f쎨r 
barn f썁r endast installeras om det har 
godk쌹nts enligt kraven i ECE-R44 
eller ECE-R129 eller relevant.

僅 V쌹lj bilbarnstol efter barnets l쌹ngd 
och vikt. Den erfordrade etiketten 
eller anv쌹ndningsinstruktionerna 
inneh썁ller oftast den h쌹r informatio-
nen.

僅 V쌹lj en bilbarnstol som passar p썁 den 
plats i bilen d쌹r den ska anv쌹ndas. 
L쌹s mer om l쌹mpliga bilbarnstolar p썁 
olika platser i bilen i "S쌹tets l쌹mplighet 
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f쎨r bilbarnkuddar och ISOFIX-bilbarn-
stolar (CRS) enligt FN-best쌹mmelser 
(Information f쎨r bilanv쌹ndare och 
CRS-tillverkare)" p썁 sid 4-25.

僅 L쌹s och beakta de varningar och 
anvisningar som g쌹ller montering och 
anv쌹ndning av bilbarnstol.

Typer av bilbarnstolar

Fram-/bak썁tv쌹nda fasth썁llnings-
anordningar f쎨r barn

En bak썁tv쌹nd bilbarnstol ger skydd med 
sittytan mot barnets rygg. Selen h썁ller 
barnet p썁 plats, och i h쌹ndelse av en 
olycka h썁ller den barnet i position i bil-
barnstolen och minskar p썁frestningen 
p썁 den 쎨mt썁liga nacken och ryggraden.
Alla barn under ett 썁r m썁ste alltid 썁ka i 
en bak썁tv쌹nd bilbarnstol. Det finns olika 
typer av bak썁tv쌹nda bilbarnstolar: bil-
barnstolar f쎨r sp쌹dbarn ska endast 
anv쌹ndas bak썁tv쌹nda. Bilbarnstolar 
med nedf쌹llbart tak och 3-i-1 bilbarnsto-
lar brukar ha h쎨gre l쌹ngd- och viktgr쌹ns 
f쎨r bak썁tv쌹nd position och l썁ter d쌹rf쎨r 
ditt barn sitta bak썁tv쌹nt under en l쌹gre 
period.
Forts쌹tt anv쌹nda bilbarnstol i bak썁tv쌹nd 
position s썁 l쌹nge barnen 쌹r inom den 
l쌹ngd- och viktgr쌹ns som anges av bil-
barnstolens tillverkare.
En fram썁tv쌹nd bilbarnstol skyddar bar-
nets kropp med en sele. L썁t barnen 썁ka i 
fram썁tv쌹nd bilbarnstol tills de n썁r den 

l쌹ngd- eller viktgr쌹ns som anges av bil-
barnstolens tillverkare.
N쌹r ditt barn v쌹xer ur den fram썁tv쌹nda 
bilbarnstolen kan barnet b쎨rja anv쌹nda 
en bilbarnkudde.

Bilbarnkuddar
En bilbarnkudde 쌹r en bilbarnstol som 쌹r 
utformad f쎨r att f쎨rb쌹ttra passningen av 
bilens b쌹ltessystem. En bilbarnkudde 
g쎨r att bilb쌹ltet hamnar 쎨ver de starkare 
delarna p썁 barnets kropp. L썁t dina barn 
썁ka p썁 bilbarnkudde tills de 쌹r stora nog 
att passa i ett b쌹lte ordentligt.
F쎨r att s쌹kerhetsb쌹ltet ska passa 
ordentligt m썁ste h쎨ftb쌹ltet ligga 
bekv쌹mt 쎨ver de 쎨vre l썁ren, inte 쎨ver 
magen. Axelremmen b쎨r ligga ordentligt 
mot axeln och br쎨stet och inte 쎨ver hals 
eller ansikte. Barn under 13 썁r b쎨r alltid 
썁ka i baks쌹tet och m썁ste alltid vara 
ordentligt fasth썁llna f쎨r att minimera ris-
ken f쎨r skada vid en olycka, tv쌹rstopp 
eller pl쎨tslig man쎨vrering.

Montera en bilbarnstol (CRS)

Drift
僅 S쌹kra bilbarnstolen ordentligt i fordo-

net.
僅 Kontrollera att bilbarnstolen sitter 

s쌹kert fast.
僅 S쌹tt barnet i bilbarnstolen.

VARNING
僅 Innan du monterar din bilbarnstol: L쌹s 

och f쎨lj instruktionerna som tillhanda-
h썁lls av tillverkaren av fasth썁llnings-
systemet f쎨r barn. Underl썁telse att 
f쎨lja alla varningar och instruktioner 
kan 쎨ka risken f쎨r allvarlig skada eller 
d쎨dsfall om en olycka uppst썁r.

OCV031024L_2



S쌹kerhetsfunktioner i bilen

224

ISOFIX-f쎨rankring och f쎨rankring med 쎨vre h썁llrem (ISOFIX-
f쎨rankringssystem) f쎨r barn

僅 Om fordonets nackst쎨d f쎨rhindrar en 
ordentlig installation av bilbarnstolen 
ska nackst쎨det vid respektive s쌹tes-
plats justeras eller tas bort helt.

VIKTIGT
En bilbarnstol i ett tillst쌹ngt fordon kan 
bli mycket varmt. F쎨r att f쎨rhindra 
br쌹nnskador, kontrollera s쌹tets yta och 
sp쌹nnena innan du placerar barnet i bil-
barnstolen.

ISOFIX-f쎨rankring och f쎨rank-
ring med 쎨vre h썁llrem (ISO-
FIX-f쎨rankringssystem) f쎨r 
barn
ISOFIX-f쌹stena 쌹r metallf쎨rst쌹rkningar 
som 쌹r inbyggda i bilen. Det finns tv썁 
nedre f쎨rankringar f쎨r varje ISOFIX-sitt-
plats som omfattar en fasth썁llningsan-
ordning f쎨r barn med l썁ga adaptrar.

1 Indikator f쎨r ISOFIX-f쌹stpunkt
2 ISOFIX-f쌹stpunkt
ISOFIX-f쎨rankringar har tillhandah썁llits i 
v쌹nster och h쎨ger yttre bakre passage-
rarplatser.

VARNING
F쎨rs쎨k inte att installera en fasth썁ll-
ningsanordning f쎨r barn med ISOFIX-
f쎨rankringar p썁 passagerarplatsen i mit-
ten av baks쌹tet. Det finns inga ISOFIX-
f쎨rankringar f쎨r detta s쌹te. De yttre 
f쌹stena kan skadas om du anv쌹nder 

OCV031099L_3
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dem f쎨r att s쌹tta fast en bilbarnstol p썁 
mittplatsen.

Montering av SRS med ISOFIX-
f쌹sten

Drift
僅 Flytta bort b쌹ltessp쌹nnet fr썁n ISOFIX-

f쌹stena.
僅 Flytta andra f쎨rem썁l bort fr썁n f쎨rank-

ringarna.
僅 Placera fasth썁llningsanordningen f쎨r 

barn p썁 bils쌹tet och f쌹st sedan anord-
ningen i ISOFIX-f쎨rankringarna enligt 
anvisningarna fr썁n tillverkaren av 
fasth썁llningsanordningen.

VARNING
Vidta f쎨ljande f쎨rsiktighets썁tg쌹rder vid 
anv쌹ndning av ISOFIX-system:
僅 L쌹s och iaktta alla monteringsanvis-

ningar som medf쎨ljer bilbarnstolen.
僅 F쎨r att f쎨rhindra att barnet n썁r och tar 

tag i ej indragna s쌹kerhetsb쌹lten, 
sp쌹nn alla oanv쌹nda s쌹kerhetsb쌹lten 
i baks쌹tet och dra in s쌹kerhetsb쌹ltets 
band bakom barnet. Barn kan strypas 
om ett axelb쌹lte sitter runt halsen och 
s쌹kerhetsb쌹ltet stramas 썁t.

僅 F쌹st aldrig mer 쌹n en fasth썁llningsan-
ordning f쎨r barn till en f쎨rankring. Det 
kan medf쎨ra att f쌹stet i bilen eller p썁 
bilbarnstolen lossnar eller g썁r s쎨nder.

僅 L썁t alltid en verkstad kontrollera ISO-
FIX (i-Size)-systemet efter en olycka. 
Olyckor kan skada ISOFIX-systemet 
s썁 att bilbarnstolar inte sitter korrekt.

S쌹kra ett barns쌹kerhetss쌹te med 
"topp-f쎨rankring"-systemet

Typ A

Typ B

Drift
僅 Dra bilbarnstolens 쎨verrem 쎨ver rygg-

st쎨det.
僅 F쌹st 쎨verremmen i 쎨vre f쌹stpunkten.
僅 Sp쌹nn 쎨verremmen enligt anvisning-

arna fr썁n tillverkaren av ditt barns쌹-
kerhetssystem.

VARNING
Vidta f쎨ljande f쎨rsiktighets썁tg쌹rder vid 
installation av h썁llremmen:
僅 L쌹s och iaktta alla monteringsanvis-

ningar som medf쎨ljer bilbarnstolen.

OCV031027L_2
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ISOFIX-f쎨rankring och f쎨rankring med 쎨vre h썁llrem (ISOFIX-
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僅 F쌹st ADRIG mer 쌹n en fasth썁llnings-
anordning f쎨r barn till en enda ISO-
FIX-f쎨rankring med 쎨vre h썁llrem. 
Detta kan orsaka att f쎨rankringen 
eller f쌹stet lossnar eller g썁r s쎨nder.

僅 F쌹st inte den 쎨vre h썁llremmen till 
n썁got annat 쌹n korrekt f쎨rankring 
med 쎨vre h썁llrem. Den kanske inte 
fungerar korrekt om det f쌹sts i n썁got 
annat.

僅 Bilbarnstolsf쌹sten 쌹r utformade att 
endast motst썁 belastningar fr썁n kor-
rekt monterade bilbarnstolar. Under 
inga omst쌹ndigheter f썁r de anv쌹ndas 
som s쌹kerhetsb쌹lten f쎨r vuxna eller 
f쎨r att f쌹sta n썁gon utrustning i bilen.

S쌹tta fast en fasth썁llningsanord-
ning f쎨r barn med ett h쎨ft-/axel-
b쌹lte

Drift
僅 Placera bilbarnstolen i baks쌹tet och 

dra s쌹kerhetsb쌹ltet runt eller genom 
bilbarnstolen.

僅 Tryck fast s쌹kerhetsb쌹ltets l썁stunga i 
l썁set.

僅 Sp쌹nn remmen s썁 mycket som m쎨j-
ligt genom att trycka ned bilbarnsto-
len ordentligt samtidigt som du matar 
in axelremmen i rullen f쎨r s쌹kerhets-
b쌹ltet.

僅 Tryck och dra i bilbarnstolen f쎨r att 
kontrollera att den sitter s쌹kert.

僅 Om tillverkaren av bilbarnstolen 
rekommenderar att en 쎨verrem 
anv쌹nds h쌹nvisas till informationen i 
F쎨rankra en bilbarnstol i ett "topp-f쎨r-
ankring"-system med 쎨verrem i detta 
kapitel.

僅 F쎨r att ta bort fasth썁llningsanord-
ningen f쎨r barn trycker du p썁 frig쎨-
ringsknappen p썁 sp쌹nnet och drar 
sedan ut h쎨ft-/axelb쌹ltet ur fasth썁ll-
ningsanordningen och l썁ter s쌹ker-
hetsb쌹ltet dras in helt.

OCV031029L_2
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S쌹tets l쌹mplighet f쎨r bilbarnkuddar och ISOFIX-bilbarnstolar (CRS) 
enligt FN-best쌹mmelser (Information f쎨r bilanv쌹ndare och CRS-tillver-
kare)
僅 Ja: 쉁r l쌹mplig f쎨r placering av den avsedda CRS-kategorin
僅 Nej: 쉁r inte l쌹mpligt f쎨r placering av den avsedda CRS-kategorin
僅 "-": G쌹ller inte
僅 Tabellen 쌹r baserad p썁 v쌹nsterstyrda fordon. F쎨rutom f쎨r passagerars쌹tet 쌹r tabellen giltig f쎨r RHD-bil. F쎨r RHD-bilens fr쌹mre 

passagerars쌹te, anv쌹nd information f쎨r passagerarplats nummer 3.
F: Fram썁triktad
R: Bak썁triktad

* 1. Du b쎨r justera passagerars쌹tets h쎨jd till det h쎨gsta l쌹get. (S쌹te nummer 3)
* 2. Passagerarplats (nummer 5) 쌹r inte l쌹mplig f쎨r montering av fasth썁llningsanord-

ning med st쎨dben.
* 3. F쎨r montering av ISOFIX bak썁tv쌹nd, stor CRS f쎨r sm썁barn
- F쎨rars쌹te: Du b쎨r flytta s쌹tet till mittenl쌹get. (S쌹te nummer 1)
- Fr쌹mre passagerares쌹te: Du b쎨r flytta s쌹tet till mittenl쌹get. (S쌹te nummer 3)
* 4. Om fordonets nackst쎨d f쎨rhindrar en ordentlig installation av en CRS ska nack-

st쎨det vid s쌹tesplatsen justeras eller tas bort helt.

CRS-kategorier

S쌹tespositioner

1 2

3

4 5 6Krock-
kudde
ON (p썁)

Krock-
kudde
AV

CRS med universalb쌹lten - - Nej Ja*1

(F, R)
Ja

(F, R)
Ja*2

(F, R)
Ja

(F, R)

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

- - Nej Nej Ja Nej Ja

Babyskydd
(ISOFIX sidost쌹lld bilbarn-
stol)

ISOFIX CRF:
L1, L2

- - Nej Nej Nej Nej Nej

SOFIX-CRS f쎨r sp쌹dbarn*
(*: ISOFIX baby CRS)

ISOFIX CRF:
R1

- - Nej Nej
Ja
(R)

Nej
Ja
(R)

ISOFIX-sm썁barn CRS - 
liten

ISOFIX CRF:
F2, F2X, R2, R2X

- - Nej Nej
Ja

(F, R)
Nej

Ja
(F, R)

ISOFIX-sm썁barn CRS - 
stor*
(*: inte bilbarnkuddar)

ISOFIX CRF:
F3, R3

- - Nej Nej
Ja

(F, R*3)
Nej

Ja

(F, R*3)

Bilkudde - minskad bredd
ISO CRF:
B2

- - Nej Nej Ja*4 Nej Ja*4

Bilkudde - helbredd
ISO CRF:
B3

- - Nej Nej Ja*4 Nej Ja*4
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ISOFIX-f쎨rankring och f쎨rankring med 쎨vre h썁llrem (ISOFIX-
f쎨rankringssystem) f쎨r barn

* Placera aldrig en bak썁tv쌹nd bilbarnstol i frams쌹tet om inte frontkrockkudden p썁 
passagerarsidan 쌹r urkopplad.

* F쎨r semiuniversal eller fordonsspecifik CRS (ISOFIX eller CRS med b쌹lte), se for-
donslistan som anges i CRS-manualen

CRS som rekommenderas f쎨r bilen enligt FN-best쌹mmelser

Tillverkarens information om bilbarnstolar
Britax R쎨mer: www.britax.com
Peg Perego: www.pegperego.com

S쌹tesposition i fordonet

1 V쌹nster fram

2 Mittenplats

3 H쎨ger fram

4 2a raden, v쌹nster

5 2a raden, mitten

6 2a raden, h쎨ger

Viktgrupp Namn Tillverkare Inf쌹stning
ECE-R44

Godk쌹nnandenr

40~83 cm

BABY-SAFE 3 i-
SIZE CRS med 
FLEX BASE i-

SENSE

Britax R쎨mer ISOFIX med st쎨dben (bak썁tv쌹nd) E1*129R03/04*0060

76~105 cm TRIFIX2 i-SIZE Britax R쎨mer ISOFIX och TOP TETHER E1*129R02/06*001

100~150 cm KidFix i-SIZE Britax R쎨mer ISOFIX och bilb쌹lte, med CRS midjeb쌹ltesh썁l-
lare E1*129R03/04*0061

Grupp III Viaggio 2-3 
shuttle Peg Perego ISOFIX och bilb쌹lte ECE R44/04-E24-

0000256
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Krockkudde – SRS (Supplemental Restraint System)
V쌹nsterstyrd

* Alla fordonsfunktioner kanske inte 쌹r tillg쌹ngliga beroende p썁 valda alternativ eller 
regioner.

1 Passagerarkrockkudde
2 F쎨rarens krockkudde
3 Sidokrockkudde
4 Gardinkrockkudde
5 Mittsidokrockkudde

OCV031031L
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Krockkudde – SRS (Supplemental Restraint System)

H쎨gerstyrd

* Alla fordonsfunktioner kanske inte 쌹r tillg쌹ngliga beroende p썁 valda alternativ eller 
regioner.

1 Passagerarkrockkudde
2 F쎨rarens krockkudde
3 Sidokrockkudde
4 Gardinkrockkudde
5 Mittsidokrockkudde

OCV031031R
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Hur fungerar krockkuddesyste-
met?
僅 Krockkuddarna utl쎨ses (bl썁ses upp 

vid behov) endast n쌹r START/STOP-
knappen 쌹r i l쌹get P쉊 och kan aktive-
ras inom 3 minuter efter att den har 
vridits till l쌹get AV.

僅 Krockkuddar utl쎨ses omedelbart vi en 
st쎨rre frontal- eller sidokollision (om 
det finns sidokrockkuddar eller sido-
krockgardiner) f쎨r att skydda passa-
gerarna fr썁n allvarliga fysiska skador.

僅 Generellt 쌹r krockkuddar utformade 
f쎨r att bl썁sa upp baserat p썁 krockv썁l-
dets storlek och dess riktning etc. F쎨l-
jande tv썁 faktorer avg쎨r om 
sensorerna avger en elektronisk utl쎨s-
ningssignal.

僅 Krockkuddar bl썁ses upp baserat p썁 
krockv썁ldets storlek och dess riktning 
etc. Krockkuddar bl썁ses inte upp vid 
varje krock- eller kollisionssituation.

僅 De fr쌹mre krockkuddarna kommer att 
bl썁sas upp och t쎨mmas p썁 luft p썁 ett 
쎨gonblick. Det 쌹r praktiskt taget om쎨j-
ligt f쎨r dig att se krockkuddarna bl썁sa 
upp under en olycka. Det 쌹r mer tro-
ligt att du bara ser en tom krockkudde 
som h쌹nger ut fr썁n f쎨rvaringsfacket 
efter kollisionen.

僅 F쎨r att skydda p썁 b쌹sta s쌹tt m썁ste 
krockkuddarna l쎨sa ut mycket snabbt. 
Krockkuddarnas expansionshastighet 
쌹r avv쌹gd efter den 쎨gonblickliga tid 
som en krock sker p썁 och behovet av 
att ha krockkudden som ett skydd 
mellan de 썁kande och bilens delar. 
Expansionshastigheten minskar ris-
kerna f쎨r livshotande skador vid all-
varliga kollisioner och 쌹r d쌹rmed en 
viktig del av krockkuddens uppbygg-
nad.

僅 Krockkuddar kan dock orsaka skador, 
som: skraps썁r i ansiktet, bl썁m쌹rken 
och till och med brutna ben p썁 grund 
av att krockkudden l쎨ser ut med stor 
kraft.

僅 Det har 쌹ven h쌹nt att rattens krock-
kudde har lett till d쎨dsfall d썁 f쎨raren 
har befunnit sig alldeles f쎨r n쌹ra rat-
ten.

VARNING
僅 쉁ven i bilar med krockkuddar m썁ste 

du och dina passagerare b쌹ra de 
s쌹kerhetsb쌹lten som finns tillg쌹ng-
liga f쎨r att minska riskerna f쎨r och 
omfattningen av skador i h쌹ndelse av 
krock eller voltning.

僅 SRS och b쌹ltesstr쌹ckare inneh썁ller 
explosiva kemikalier. Om en bil skro-
tas utan att SRS och b쌹ltesstr쌹ckare 
monteras bort kan brand uppst썁. 
Innan du skrapar en bil, kontakta en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du bes쎨ker en godk쌹nd 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

僅 Skydda delarna och kablaget till SRS 
fr썁n vatten och andra v쌹tskor. Om 
SRS-komponenterna inte fungerar p썁 
grund av att de har utsatts f쎨r vatten 
eller v쌹tskor uts쌹tter du dig och dina 
passagerare f쎨r brandrisk eller risk f쎨r 
allvarliga personskador.

僅 F쎨r att undvika personskador eller 
livsfara som orsakas av krockkuddar 
b쎨r f쎨raren sitta s썁 l썁ngt bort fr썁n rat-
tens krockkudde. Passageraren i 
frams쌹tet b쎨r alltid flytta sitt s쌹te s썁 
l썁ngt bak som m쎨jligt och sitta t쌹tt 
intill ryggst쎨det.

僅 Krockkuddarna utl쎨ses omedelbart 
vid en kollision, passagerarna kan 
skadas av expansionskraften om de 
inte sitter r쌹tt.
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僅 Krockkuddar som l쎨ser ut kan orsaka 
skraps썁r, sk쌹rskador av trasigt glas 
eller br쌹nnskador.

OBSERVERA
Om sensor f쎨r voltning ing썁r i utrust-
ningen
Krockkuddarna utl쎨ses 쌹ven automa-
tiskt vid voltning (om det finns sido-
krockkuddar eller sidokrockgardiner) f쎨r 
att skydda passagerarna fr썁n allvarliga 
fysiska skador.

Ljud och r쎨k
N쌹r en krockkudde l쎨ser ut kan det 
h쎨ras ett h쎨gt ljud och r쎨k och damm 
kan virvla runt i bilen. Detta 쌹r normalt 
och 쌹r ett resultat av t쌹ndningen av 
krockkuddens gasgenerator. Efter att en 
krockkudde har l쎨st ut kan det vara 
p썁tagligt sv썁rt att andas beroende p썁 
tryck mot br쎨stet, b썁de fr썁n s쌹kerhets-
b쌹ltet och krockkudden, samt den r쎨k- 
och dammbem쌹ngda luften.
싋ppna d쎨rrar och f쎨nster snarast 
m쎨jligt efter krocken f쎨r att minska 
obehaget fr썁n r쎨k och damm.
쉁ven om r쎨k och pulver inte 쌹r giftiga 
kan de ge irritation p썁 huden, (쎨gon, 
n쌹sa, hals, etc.). Tv쌹tta och sk쎨lj i s썁 fall 
omedelbart med kallt vatten och kon-
takta sjukv썁rden om symptomen kvar-
st썁r.

VARNING
僅 N쌹r en krockkudde har l쎨st ut 쌹r till-

h쎨rande delar, i ratten, instrumentpa-
nelen, frams쌹tet och/eller taket 쎨ver 
fram- eller bakd쎨rrarna, mycket 
varma. R쎨r inte vid krockkuddarnas 
f쎨rvaringsutrymmen omedelbart efter 
att krockkuddarna har l쎨st ut.

僅 Montera eller placera inte n썁got tillbe-
h쎨r n쌹ra krockkuddarnas utl쎨snings-
omr썁de som t.ex. instrumentpanelen, 
f쎨nster, stolpar och taklister.

Varnings- och indikatorlampa f쎨r 
krockkudde
Varningslampa krockkudde 

Driftvillkor
僅 N쌹r bilen 쌹r ig썁ng

- Varningslampan f쎨r krockkudde 
kommer att lysa i 3~6 sekunder och 
sl쌹ckas.

Fel
僅 Varningslampan f쎨r krockkudden 

t쌹nds inte en kort stund n쌹r fordonet 
쌹r ig썁ng.

僅 Varningslampan f쎨r krockkudden 
forts쌹tter att lysa efter att ha lyst i 
ungef쌹r 3~6 sekunder.

僅 Varningslampan f쎨r krockkudden 
t쌹nds medan fordonet r쎨r sig.

Str쎨mbrytare f쎨r fr쌹mre passage-
rarkrockkudde (i f쎨rekommande 
fall)

OCV031032L
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Drift
僅 S쌹tt in huvudnyckeln i passagerarens 

fr쌹mre airbag-P쉊/AV-brytare
僅 Vrid nyckeln f쎨r att aktivera/avakti-

vera passagerarens fr쌹mre krock-
kudde.
- N쌹r bilbarnstolen 쌹r installerad p썁 

det fr쌹mre passagerars쌹tet.
- N쌹r s쌹tet 쌹r ledigt.

Frontkrockkudde p썁 passagerar-
platsen AV/P쉊-indikator 

Driftvillkor
僅 Efter bilen 쌹r ig썁ng

- P쉊-/AV-indikatorlampa krockkudde 
i det fr쌹mre passagerars쌹tet t쌹nds i 
cirka 4 sekunder.

僅 N쌹r ON/OFF-brytaren f쎨r passagerar-
sidans krockkudde 쌹r inst쌹lld p썁 ON/
OFF-l쌹ge
- P쉊-/AV-indikatorlampan krock-

kudde fr쌹mre passagerars쌹te 
t쌹nds.

Anv쌹nd inte systemet i f쎨ljande 
fall
僅 N쌹r fordonet 쌹r ig썁ng inom cirka 3 

minuter efter att fordonet har st쌹ngts 
av
- ON-/OFF-indikatorlampa krock-

kudde fr쌹mre passagerars쌹te kom-
mer inte att t쌹ndas.

VARNING
僅 Du kan vrida frontkrockkuddens 

str쎨mbrytare ett litet stelt stift. Kont-
rollera alltid str쎨mbrytarstatusen f쎨r 
passagerarsidans frontkrockkudde 
och krockkuddens P쉊/AV-indikator.

僅 F쎨raren ansvarar f쎨r att str쎨mbryta-
ren f쎨r passagerarsidans frontkrock-
kudde 쌹r i r쌹tt l쌹ge.

僅 St쌹ng enbart av passagerarsidans 
frontkrockkudde n쌹r EV-knappen 쌹r i 
l쌹get AV (OFF), annars kan ett fel 
uppst썁 i SRS-kontrollmodulen.
Det finns ocks썁 risk f쎨r att f쎨rarens 
eller frams쌹tespassagerarens sido-
krockkudde eller sidokrockgardin inte 
fungerar eller fungerar bristf쌹lligt vid 
en krock.

僅 Installera aldrig en bak썁tv쌹nd barn-
stol p썁 passagerarplatsen i frams쌹tet 
om inte frontkrockkudden har kopp-
lats ur. Barnet kan uts쌹ttas f쎨r allvar-
liga eller livshotande skador om 
krockkudden l쎨ser ut i h쌹ndelse av 
olycka.

僅 Montera inte en bilbarnstol p썁 passa-
gerarplatsen i frams쌹tet ens om bilen 
쌹r utrustad med str쎨mbrytare f쎨r 
krockkudden. En bilbarnstol f썁r aldrig 
placeras i frams쌹tet. Barn som 쌹r f쎨r 
stora f쎨r bilbarnstolar ska alltid f쌹rdas 
i baks쌹tet och anv쌹nda tillg쌹ngliga 
trepunktsb쌹lten. Barn 쌹r som b쌹st 
skyddade vid en eventuell olycka om 
de sitter i baks쌹tet, ordentligt fast-
sp쌹nda med s쌹kerhetsb쌹lte.

僅 N쌹r bilbarnstolen inte l쌹ngre beh쎨ver 
vara monterad i frams쌹tet ska front-
krockkudden 썁teraktiveras.

僅 S쌹tt aldrig n썁got f쎨rem썁l i eller p썁 de 
sm썁 쎨ppningarna vid sidokrockkud-
darnas etiketter som sitter p썁 bilens 
s쌹ten. Om krockkudden l쎨ser ut kan 

OCV031033L_2
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s썁dana f쎨rem썁l p썁verka krockkud-
dens funktion och resultera i olycka 
eller personskada.

僅 Inga f쎨rem썁l (som st쎨tupptagande 
skydd, mobiltelefonh썁llare, kopph썁l-
lare, parfym eller klisterm쌹rken) ska 
placeras 쎨ver eller i n쌹rheten av 
krockkuddemodulerna p썁 ratten, 
instrumentpanelen, vindrutan och 
fr쌹mre passagerarens panel ovanf쎨r 
handskfacket. S썁dana f쎨rem썁l kan 
orsaka skada om bilen r썁kar ut f쎨r en 
kollision som 쌹r tillr쌹ckligt kraftig f쎨r 
att l쎨sa ut krockkuddarna. Placera 
inga f쎨rem썁l 쎨ver krockkudden eller 
mellan krockkudden och dig sj쌹lv.

VIKTIGT
僅 Om str쎨mbrytaren f쎨r passagerarsi-

dans frontkrockkudde inte fungerar 
korrekt lyser varningslampan p썁 
instrumentpanelen. Och, OFF-indika-
torn f쎨r passagerarsidans frontkrock-
kudde ( ) kommer inte att lysa (ON-
indikatorn f쎨r passagerarsidans front-
krockkudde b쎨rjar lysa), SRS-kontroll-
modulen 썁teraktiverar 
passagerarsidans frontkrockkudde 
och passagerarsidans frontkrock-
kudde kommer att bl썁sas upp vid en 
frontalkrock 쌹ven om ON/OFF-bryta-
ren till passagerarsidans frontkrock-
kudde 쌹r i l쌹get OFF ( ). I det h쌹r 
fallet beh쎨ver systemet inspekteras 
av en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.

僅 Om varningslampan f쎨r SRS-systemet 
blinkar eller inte lyser n쌹r EV START/
STOP-knappen vrids till P쉊-l쌹get 
(ON), eller t쌹nds under f쌹rd, kontakta 
en professionell verkstad f쎨r kontroll. 

Kia rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.

OBSERVERA
僅 Om str쎨mbrytaren f쎨r passagerarsi-

dans frontkrockkudde 쌹r i ON-l쌹get 쌹r 
krockkudden aktiv och en bilbarnstol 
f썁r inte monteras i frams쌹tets passa-
gerars쌹te.

僅 Om str쎨mbrytaren f쎨r passagerarsi-
dans frontkrockkudde 쌹r i OFF-l쌹get 
쌹r krockkudden urkopplad.

SRS-komponenter och -funktio-
ner

* Alla fordonsfunktioner kanske inte 쌹r 
tillg쌹ngliga beroende p썁 valda alterna-
tiv eller regioner.

1 F쎨rarens frontkrockkudde
2 Passagerarens frontkrockkudde 

modul
3 Sidokrockkuddar
4 Sidokrockgardiner
5 F쎨rsp쌹nningsanordning till b쌹l-

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

ningssensor

OCV031124L
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8 Frontalkrocksensorer
9 Sensorer f쎨r sidokollision
10 Sidotrycksensorer
11 Str쎨mbrytare f쎨r fr쌹mre passagerar-

krockkudde
12 Krockkuddemodul i mitten p썁 f쎨rarsi-

dan
13 F쎨rsp쌹nningsanordning till bakre b쌹l-

tesstr쌹ckare (i f쎨rekommande fall)

Driftvillkor
僅 EV-knappen 쌹r i P쉊 (ON)-l쌹ge

- Varningslampan f쎨r krockkudde 
kommer att lysa i 6 sekunder.

VARNING
Om n썁got av f쎨ljande sker tyder det p썁 
fel p썁 SRS-systemet. I det h쌹r fallet 
beh쎨ver systemet inspekteras av en pro-
fessionell verkstad. Kia rekommenderar 
att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨r-
s쌹ljare/servicepartner.
僅 Lampan lyser inte en kort stund n쌹r 

du vrider t쌹ndningen till P쉊.
僅 Lampan forts쌹tter att lysa efter att ha 

lyst i ungef쌹r 6 sekunder.
僅 Lampan t쌹nds under f쌹rd.
僅 Lampan blinkar n쌹r SRTART/STOPP-

knappen st썁r p썁 l쌹get "P쉊.

F쎨rarens krockkudde (1)

F쎨rarens krockkudde (2)

F쎨rarens krockkudde (3)

Passagerarkrockkudde

Krockkuddar finns b썁de i ratten och i 
panelen framf쎨r frams쌹tespassagera-
ren 쎨ver handskfacket. N쌹r SRS-kon-
trollmodulen registrerar ett tillr쌹ckligt 
krockv썁ld i bilens front l쎨ses krockkud-
darna automatiskt ut.
N쌹r en krockkudde l쎨ser ut spricker 
s쎨mmarna p썁 det stoppade skyddet upp 
av trycket fr썁n krockkuddens expansion. 
N쌹r skyddet 쌹r helt 쎨ppet kan krockkud-
den expandera helt.
En korrekt utl쎨st krockkudde i kombina-
tion med ett korrekt anv쌹nt s쌹kerhets-
b쌹lte s쌹nker krockhastigheten f쎨r f쎨rare 
och passagerare och minskar riskerna 
f쎨r skador p썁 huvud och br쎨stkorg.
Krockkudden b쎨rjar omedelbart att t쎨m-
mas efter att den har l쎨st ut och skym-
mer d쌹rmed inte f쎨rarens sikt. Styrning 
och reglagekontroll underl쌹ttas d쌹rmed.

OCV031036L
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VARNING
僅 Montera eller placera inga tillbeh쎨r 

(muggh썁llare, CD-h썁llare, klisterm쌹r-
ken m.m.) p썁 panelen 쎨ver 
handskfacket framf쎨r frams쌹tespas-
sageraren. Dessa tillbeh쎨r kan bli till 
farliga projektiler och orsaka skador 
om passagerarens krockkudde l쎨ser 
ut.

僅 Om du anv쌹nder flytande luftrenare 
inuti bilen ska du inte placera beh썁lla-
ren n쌹ra instrumenteringen eller p썁 
instrumentpanelen.
De kan bli till farliga projektiler och 
orsaka skador om krockkudden l쎨ser 
ut.

僅 N쌹r en krockkudde l쎨ser ut h쎨rs ett 
h쎨gt ljud och ett fint damm sprids i 
bilen. Detta 쌹r helt normalt och inte 
farligt. Det fina dammet 쌹r krockkud-
darnas f쎨rpackningsmaterial. Dam-
met fr썁n krockkuddar som l쎨ser ut 
kan orsaka irritation p썁 hud eller 쎨gon 
och 쌹ven ge upphov till astma hos 
vissa m쌹nniskor. Tv쌹tta noggrant all 
exponerad hud med kallt vatten och 
en mild tv썁l efter att du har varit i en 
situation d쌹r krockkuddarna har 
utl쎨sts.

僅 SRS fungerar bara n쌹r EV-knappen 쌹r 
i l쌹get ON och inom cirka 3 minuter 
efter att du startar fordonet. Om SRS-
lampan inte t쌹nds, eller forts쌹tter att 
lysa efter de 6 sekunder som den 
lyser n쌹r EV-knappen st쌹lls p썁 l쌹get 
P쉊 (ON) eller motorn startas, eller 
t쌹nds under f쌹rd, 쌹r det fel p썁 SRS-
systemet. I det h쌹r fallet beh쎨ver sys-
temet inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/servicepartner.

僅 Innan du byter en s쌹kring eller lossar 
en batterianslutning ska du trycka EV-
knappen till l쌹get AV (OFF). Koppla 
aldrig ur eller byt ut krockkuddens 
s쌹kring(-ar) n쌹r EV-knappen st썁r i 
l쌹get P쉊 (ON). Om du inte f쎨ljer detta 
t쌹nds SRS-varningslampan.

F쎨rarens och passagerarens 
fr쌹mre krockkuddar

Ordet AIR BAG, som 쌹r ingraverat p썁 
det stoppade krockkuddeskyddet p썁 
ratten och p썁 frontpanelen 쎨ver 
handskfacket p썁 passagerarsidan, indi-
kerar att systemet 쌹r aktiverat.

VARNING
僅 F쎨rarens h쌹nder b쎨r h썁llas i positio-

nerna 9:00 och 3:00 p썁 ratten. Passa-
gerarens h쌹nder b쎨r vila i kn쌹t.

僅 Anv쌹nd alltid s쌹kerhetsb쌹lten och bil-
barnstolar, vid varje resa, och f쎨r 
samtliga passagerare! Krockkudden 
l쎨ser ut p썁 ett 쎨gonblick och med en 
avsev쌹rd kraft. S쌹kerhetsb쌹ltena h썁l-
ler passagerarna p썁 r쌹tt plats f쎨r att 
krockkuddarna ska ge maximal s쌹ker-
hetseffekt. 쉁ven med krockkuddar 
kan passagerare som sitter ol쌹mpligt 
eller inte 쌹r fastsp쌹nda skadas allvar-
ligt n쌹r krockkuddarna l쎨ser ut. F쎨lj 
alltid den h쌹r instruktionsbokens f쎨re-
skrifter f쎨r s쌹kerhetsb쌹lten, krockkud-
dar och passagerars쌹kerhet.

僅 G쎨r p썁 f쎨ljande s쌹tt f쎨r att optimera 
f쎨rdelarna med s쌹kerhetssystemet 

OCV031040L_2
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och minska risken f쎨r allvarliga 
skador och livsfara:
- Placera aldrig ett barn i bilbarnstol 

eller p썁 en bilbarnkudde i frams쌹-
tet.

- ABC - Sp쌹nn alltid fast barnen 
(Always Buckle Children) i baks쌹tet. 
Det 쌹r den s쌹kraste platsen f쎨r 
barn oavsett 썁lder.

- Front- och sidokrockkuddar kan 
skada de 썁kande i frams쌹tet om de 
sitter ol쌹mpligt.

- Flytta s쌹tet s썁 l썁ngt bort fr썁n krock-
kuddarna som m쎨jligt, men 쌹nd썁 
s썁 att alla reglage 쌹r inom bekv쌹mt 
r쌹ckh썁ll.

- Du och dina passagerare ska alltid 
beakta att h썁lla l쌹ngsta m쎨jliga 
avst썁nd till krockkuddarna. F쎨rare 
och passagerare som sitter ol쌹mp-
ligt kan skadas allvarligt av krock-
kuddar som l쎨ser ut.

- Luta dig aldrig mot d쎨rren eller 
mittkonsolen. Sitt rakt upp i s쌹tet.

- Inga f쎨rem썁l f썁r placeras 쎨ver och 
n쌹ra krockkudden p썁 ratten, instru-
mentpanelen och vid handskfacket 
p썁 passagerarsidan. I annat fall blir 
dessa f쎨rem썁l en extra skaderisk 
vid en krock som f썁r krockkud-
darna att l쎨sa ut.

- Om varningslampan f쎨r SRS-syste-
met lyser under f쌹rd, kontakta en 
professionell verkstad f쎨r kontroll. 
Kia rekommenderar att du bes쎨ker 
en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/ser-
vicepartner.

- Krockkuddar kan endast anv쌹ndas 
en g썁ng - systemet beh쎨ver bytas 
ut av en professionell verkstad.
Kia rekommenderar att du bes쎨ker 
en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/ser-
vicepartner.

- Frontkrockkuddarna l쎨ses endast 
ut n쌹r en kollision 쌹r tillr쌹ckligt kraf-
tig. Krockkuddar kan endast l쎨sa ut 
en g썁ng. Anv쌹nd alltid s쌹kerhets-
b쌹lte.

- Frontkrockkuddarna 쌹r inte kon-
struerade f쎨r att l쎨sa ut vid sidokol-
lisioner, p썁k쎨rningar bakifr썁n eller 
voltning. Frontkrockkuddarna l쎨ser 
heller inte ut vid frontalkollisioner 
som inte uppn썁r inst쌹llda gr쌹nsv쌹r-
den.

- En bilbarnstol f썁r aldrig placeras i 
frams쌹tet. Barnet kan uts쌹ttas f쎨r 
allvarliga eller livshotande skador 
om krockkudden l쎨ser ut i h쌹ndelse 
av olycka.

- Barn som 쌹r 13 썁r eller yngre b쎨r 
alltid sitta fastsp쌹nda i baks쌹tet. L썁t 
aldrig barn f쌹rdas i frams쌹tet. Om 
ett barn 쎨ver 13 썁r m썁ste f쌹rdas i 
frams쌹tet ska du se till att s쌹ker-
hetsb쌹ltet 쌹r ordentligt inst쌹llt och 
s쌹tet tillbakaskjutet s썁 l썁ngt som 
m쎨jligt.

- Bilens passagerare, inklusive f쎨ra-
ren, ska alltid anv쌹nda s쌹kerhets-
b쌹lten. Krockkuddar 쌹r ingen 
ers쌹ttning utan ett komplement f쎨r 
att uppn썁 maximal s쌹kerhet vid 
olika typer av kollisioner och und-
vika allvarliga skador och livsfara. 
H썁ll alltid avst썁nd till krockkud-
darna medan bilen 쌹r i r쎨relse.

- Felaktig sittst쌹llning kan resultera i 
allvarliga eller livshotande skador i 
h쌹ndelse av olycka. Alla passage-
rare ska ha en god sittst쌹llning, 
uppr쌹tt, mitt p썁 sitsen och med 
fastsp쌹nt s쌹kerhetsb쌹lte. Benen 
ska h썁llas bekv쌹mt utstr쌹ckta och 
f쎨tterna p썁 golvet tills bilen har par-
kerats och startnyckeln har tagits 
ut.
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- SRS-krockkuddesystemet m썁ste 
l쎨sa ut mycket snabbt f쎨r att ge 
skydd vid en kollision. En passage-
rare som inte sitter korrekt med 
fastsp쌹nt s쌹kerhetsb쌹lte kan ska-
das mycket allvarligt av en utl쎨st 
krockkudde.

Sidokrockkudde och krockkudde 
i mitten fram
Ditt fordon 쌹r utrustat med en sido-
krockkudde och mittkrockkudde i varje 
frams쌹te.

* Krockkuddarna i bilen kan skilja sig 
fr썁n bilden.

Syftet med krockkudden 쌹r att ge f쎨ra-
ren och passageraren ett extra skydd 
som enbart s쌹kerhetsb쌹ltet inte kan ge 
dem.
Sidokrockkuddarna och den fr쌹mre 
mittkrockkudden l쎨ser endast ut vid 
vissa typer av sidokollisioner, beroende 
p썁 kraften i sammanst쎨tningen. Sido-
krockkuddarna och krockkudden i mit-
ten p썁 f쎨rarsidan 쌹r inte 
programmerade f쎨r att l쎨sa ut vid alla 
sammanst쎨tningar fr썁n sidan.

* Krockkuddarna i bilen kan skilja sig 
fr썁n bilden.

VARNING
僅 Se till att passagerarna inte lutar 

huvudet, h쌹nderna eller n썁gon annan 
del av kroppen mot d쎨rrarna, vilar 
armarna mot d쎨rren, str쌹cker ut 
armarna genom rutan eller placerar 
f쎨rem썁l mellan sig och d쎨rren n쌹r de 
sitter p썁 en plats som skyddas av 
sidokrockkuddar och sidokrockgardi-
ner.

僅 Sidokrockkudden och krockkudden i 
frams쌹tet 쌹r ett tillskott till skyddet 
som f쎨rarens och passagerarens 
s쌹kerhetsb쌹lte ger och inte en ers쌹tt-
ning. D쌹rf쎨r m썁ste s쌹kerhetsb쌹lten 
alltid anv쌹ndas. Krockkuddarna l쎨ser 
bara ut vid vissa typer av sidokollisio-
ner eller voltning (N쌹r bilen har volt-
ningssensor)som 쌹r allvarliga nog att 
orsaka sv썁rare personskador.

僅 F쎨r att sidokrockkudden ska fungera 
s썁 bra som m쎨jligt och undvika 
skador av att krockkudden l쎨ser ut 
ska b썁de f쎨rare och passagerare sitta 
uppr쌹tt med s쌹kerhetsb쌹ltet ordent-
ligt fastsp쌹nt.

僅 Anv쌹nd inte extra s쌹teskl쌹dsel.
僅 Om du anv쌹nder s쌹teskl쌹dsel kan 

systemet fungera s쌹mre.
僅 F쎨r att undvika oavsiktlig utl쎨sning av 

sidokrockkudden och f쎨rarens mitt-
krockkudde som kan leda till person-
skador ska du undvika st쎨tar p썁 
sidokollissionssensorn n쌹r EV-knap-
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pen st썁r i l쌹get P쉊 (ON) och inom 
cirka 3 minuter efter att fordonet 쌹r i 
AV-l쌹get (OFF).

僅 Om s쌹tet, eller s쌹tesskyddet 쌹r skadat 
beh쎨ver systemet servas av en pro-
fessionell verkstad.
Kia rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.

僅 Placera inga f쎨rem썁l 쎨ver krockkud-
den eller mellan krockkudden och dig 
sj쌹lv. F쌹st inte heller n썁gra f쎨rem썁l 
runt det omr썁de d쌹r krockkudden 
bl썁ser upp, till exempel d쎨rren, sido-
d쎨rrf쎨nster, fram- och bakstolpe.

僅 Placera inga f쎨rem썁l mellan d쎨rren 
och s쌹tet. De kan bli farliga projektiler 
om sidokrockkudden bl썁ser upp.

僅 Montera inga tillbeh쎨r p썁 sidan av 
eller n쌹ra sidokrockkuddarna.

OBSERVERA
Om sensor f쎨r voltning ing썁r i utrust-
ningen
Krockkuddarna utl쎨ses 쌹ven automa-
tiskt vid voltning (om det finns sido-
krockkuddar eller sidokrockgardiner) f쎨r 
att skydda passagerarna fr썁n allvarliga 
fysiska skador.

Gardinkrockkudde

* Krockkuddarna i bilen kan skilja sig 
fr썁n bilden.

Sidokrockgardinerna sitter l쌹ngs takets 
sidor 쎨ver fram- och bakd쎨rrarna.
De 쌹r utformade f쎨r att hj쌹lpa till att 
skydda huvudet p썁 frams쌹tespassage-
rarna och passagerarna p썁 de bakre 
yttre s쌹tena vid vissa sidokollisioner.
Gardinkrockkuddar 쌹r utformade f쎨r att 
utl쎨sas vid vissa sidokollisioner bero-
ende p썁 krockens sv썁righetsgrad. Gar-
dinkrockkuddarna 쌹r inte utformade f쎨r 
att anv쌹ndas i alla sidokollisioner, kollisi-
oner framifr썁n eller bakifr썁n, eller i de 
flesta voltningar.

VARNING
僅 Om de n쌹mnda f쎨reskrifterna inte 

iakttas kan det leda till allvarliga per-
sonskador eller livsfara vid en olycka.
- Av s쌹kerhetssk쌹l ska du inte h쌹nga 

tunga saker p썁 kl쌹dkrokarna.
- F쎨r att sidokrockkuddar och sido-

krockgardiner ska skydda p썁 b쌹sta 
s쌹tt ska passagerare i frams쌹tet 
och p썁 ytterplatserna i baks쌹tet 
sitta uppr쌹tt med s쌹kerhetsb쌹ltet 
ordentligt fastsp쌹nt.
Det 쌹r viktigt att barn sitter fast-
sp쌹nda i r쌹tt typ av bilbarnstol i 
baks쌹tet.

- Barn som sitter p썁 ytterplatserna i 
baks쌹tet m썁ste sitta fastsp쌹nda i 
r쌹tt typ av bilbarnstol.
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Se till att bilbarnstolar placeras s썁 
l썁ngt fr썁n bild쎨rren som m쎨jligt och 
sp쌹nn fast bilbarnstolen.

- Se till att passagerarna inte lutar 
huvudet, h쌹nderna eller n썁gon 
annan del av kroppen mot d쎨r-
rarna, vilar armarna mot d쎨rren, 
str쌹cker ut armarna genom rutan 
eller placerar f쎨rem썁l mellan sig 
och d쎨rren n쌹r de sitter p썁 en plats 
som skyddas av sidokrockkuddar 
och sidokrockgardiner.

- F쎨rs쎨k aldrig att 쎨ppna eller repa-
rera n썁gra komponenter i krock-
gardinsystemet. L썁t, vid behov, en 
professionell verkstad serva syste-
met. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/servicepartner.

僅 Placera inga f쎨rem썁l 쎨ver krockkud-
den. S쌹tt inte heller fast n썁got f쎨rem썁l 
kring omr썁det d쌹r krockkudden 
expanderar, t.ex. p썁 d쎨rrar, sidod쎨r-
rarnas f쎨nster, fr쌹mre och bakre 
sidostolpen eller l쌹ngs taksidorna.

僅 H쌹ng inte h썁rda eller 쎨mt썁liga f쎨re-
m썁l p썁 kl쌹dkroken.

OBSERVERA
Om sensor f쎨r voltning ing썁r i utrust-
ningen
Krockkuddarna utl쎨ses 쌹ven automa-
tiskt vid voltning (om det finns sido-
krockkuddar eller sidokrockgardiner) f쎨r 
att skydda passagerarna fr썁n allvarliga 
fysiska skador.
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Krockkuddarnas krocksensorer

* Alla fordonsfunktioner kanske inte 쌹r tillg쌹ngliga beroende p썁 valda alternativ eller 
regioner.

1 Kontrollmodul krockkuddesystemet (SRS) voltningssensor
2 Fr쌹mre krocksensor
3 Sidotryckssensorer (framd쎨rr)
4 Sidokrocksensor (B-pelare)
5 Sidokrocksensor (C-pelare)

1 2 3 4 5
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VARNING
僅 Skydda omr썁den med krockkuddar 

eller sensorer fr썁n slag eller tryck fr썁n 
f쎨rem썁l i bilen.
I annat fall kan krockkudden utl쎨sas 
oavsiktligt, vilket inneb쌹r livsfara eller 
risk f쎨r allvarliga personskador.

僅 Om installationsplatsen eller vinkeln 
쌹ndras f쎨r sensorerna kan krockkud-
darna l쎨sa ut slumpm쌹ssigt, eller kan-
ske inte alls i en krocksituation, och 
uts쌹tta passagerarna f쎨r livsfara eller 
risk f쎨r allvarliga personskador.
D쌹rf쎨r b쎨r du inte utf쎨ra underh썁ll p썁 
och omkring krocksensorerna p썁 
egen hand. L썁t en professionell verk-
stad serva systemet. Kia rekommen-
derar att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

僅 Problem kan uppst썁 om sensorns 
installationsvinkel 쌹ndras p썁 grund av 
deformerad fr쌹mre st쎨tf썁ngare eller 
B-stolpe d쌹r sidokrocksensorer 쌹r 
installerade. I det h쌹r fallet beh쎨ver 
systemet servas av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en auktoriserad Kia-썁terf쎨r-
s쌹ljare/servicepartner.

僅 Bilen 쌹r konstruerad f쎨r att avleda 
krockkrafter och l쎨sa ut krockkuddar 
vid vissa typer av kollisioner. Om du 
monterar n썁got annat 쌹n originaldelar 
p썁 en st쎨tf썁ngare eller byter ut den 
kan bilens krock- och krockkuddesys-
tem f쎨rs쌹mras.

僅 Om sensor f쎨r voltning ing썁r i 
utrustningen
Om bilen 쌹r utrustad med sidokrock-
kuddar eller sidokrockgardiner ska du 
vrida EV-knappen till l쌹get OFF och 
v쌹nta i 3 minuter n쌹r bilen bogseras.

Sidokrockkuddar och sidokrockgardi-
ner kan l쎨sa ut om EV-knappen vrids 
till l쌹get ON eller OFF inom 3 minuter, 
och voltningssensorerna identifierar 
en voltningssituation.

Villkor f쎨r aktivering av krock-
kudde
* Krockkuddarna i bilen kan skilja sig fr썁n bilden.

INFORMATION
僅 Sidokrockkuddar och krockgardi-

ner
Sidokrockkuddar och sidokrockgardi-
ner l쎨ser ut n쌹r voltningssensorn 
identifierar en voltningssituation.
쉁ven om frontkrockkuddarna (f쎨ra-
rens och frams쌹tespassagerarens 
krockkuddar) 쌹r konstruerade f쎨r att 
l쎨sa ut enbart vid frontalkollisioner 
kan de kan 쌹ven l쎨sa ut vid andra 
krockar om frontalkrocksensorerna 
k쌹nner av erforderligt krockv썁ld. 
Sidokrockkuddarna (sidokrockkud-
dar och sidokrockgardiner) 쌹r kon-
struerade f쎨r att l쎨sa ut enbart vid 
sidokollisioner, men de kan 쌹ven l쎨sa 
ut vid andra krockar d썁 krocksenso-

Villkor f쎨r aktivering av krockkudde

De fr쌹mre krockkuddarna 쌹r 
konstruerade f쎨r att l쎨sa ut vid 
en frontalkollision, beroende 
p썁 kraften, hastigheten och 
kollisionsvinkeln.

Sido- och/eller gardinkrock-
kuddarna 쌹r konstruerade f쎨r 
att l쎨sa ut n쌹r sidokrocksenso-
rerna k쌹nner av en krock av 
erforderlig styrka, hastighet 
och krockvinkel i en sidokollisi-
onssituation.
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rerna p썁 sidorna k쌹nner av erforder-
ligt krockv썁ld.
Till exempel kan sidokrockkudden och 
sidokrockgardinen bl썁sas upp om 
voltningssensorerna indikerar att en 
voltning intr쌹ffar (쌹ven om ingen fak-
tiskt intr쌹ffar) eller i andra situationer, 
exempelvis n쌹r fordonet lutar under 
bogsering. 쉁ven om sidokrockkud-
den och / eller sidokrockgardinen inte 
skyddar vid voltning kommer de att 
l쎨sas ut f쎨r att f쎨rhindra att personer 
slungas ut ur bilen, s쌹rskilt de som b쌹r 
s쌹kerhetsb쌹lten.
Om fordonets chassi p썁verkas av en 
mycket oj쌹mn k쎨rbana p썁 d썁ligt 
underh썁llna v쌹gar kan krockkud-
darna utl쎨sas. K쎨r f쎨rsiktigt p썁 d썁ligt 
underh썁llna v쌹gar eller i v쌹glag som 
inte 쌹r l쌹mpligt f쎨r fordonstrafik f쎨r 
att f쎨rhindra att krockkuddarna l쎨ser 
ut i fel situation.

OBSERVERA
Om sensor f쎨r voltning ing썁r i utrust-
ningen
Sidokrockkuddar och sidokrockgardiner 
l쎨ser ut n쌹r sensorn f쎨r voltning aktive-
ras.

Situationer n쌹r en krockkudde 
inte l쎨ser ut

VARNING
僅 SRS 쌹r konstruerat f쎨r att l쎨sa ut 

krockkuddarna endast n쌹r en kollision 
쌹r tillr쌹ckligt kraftig och kollisionsvin-
keln 쌹r mindre 쌹n 30° fr썁n bilens 
l쌹ngdaxel.

僅 Frontkrockkuddarna 쌹r inte konstrue-
rade f쎨r att l쎨sa ut vid sidokollisioner, 
p썁k쎨rningar bakifr썁n eller voltning. 
Frontkrockkuddarna l쎨ser heller inte 

Situationer n쌹r en krockkudde inte l쎨ser ut

N쌹r hastigheten 쌹r l썁g l쎨ser 
krockkudden inte ut i alla 
l쌹gen.

Krockkuddar 쌹r inte desig-
nade f쎨r att l쎨sa ut i krockar 
med bakomvarande fordon.

OCV031052L
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Vid en kraftig inbromsning 
s쌹nks bilens framparti s썁 att 
det kan "k쎨ras under" under 
en bil med h쎨gre markfrig썁ng.
Krockkuddar kanske inte bl썁-
ser upp i denna “underk쎨r-
ningshindrande“ situation 
eftersom retardationskraf-
terna som detekteras av sen-
sorerna kan minskas avsev쌹rt 
genom s썁dana “underk쎨r-
ningshindrande“ kollisioner.

Vid en vinklad kollision kan 
slagkraften rikta passage-
rarna i en riktning d쌹r luftkud-
darna inte skulle ge n썁gon 
ytterligare f쎨rdel och d쌹rf쎨r 
kanske sensorerna inte utl쎨-
ser n썁gra krockkuddar.

De fr쌹mre krockkuddarna 
kanske inte l쎨ser ut vid 
krockar fr썁n sidan.

Krockkuddarna kanske inte 
l쎨ser ut vid en voltningsolycka 
eftersom fordonet inte kan 
uppfatta dessa.

Krockkuddar l쎨ser inte ut om 
bilen kolliderar med f쎨rem썁l 
som t.ex. lyktstolpar eller tr쌹d, 
d쌹r kollisionskraften 쌹r kon-
centrerad till ett enda omr썁de 
och sensorerna d쌹rmed inte 
k쌹nner av hela kraften.

Situationer n쌹r en krockkudde inte l쎨ser ut
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ut vid frontalkollisioner som inte upp-
n썁r inst쌹llda gr쌹nsv쌹rden.

僅 Krockkuddarna l쎨ser bara ut vid vissa 
typer av sidokollisioner eller voltning 
(N쌹r bilen har voltningssensor)som 쌹r 
allvarliga nog att orsaka sv썁rare per-
sonskador.

僅 St쌹ng enbart av passagerarsidans 
frontkrockkudde n쌹r START/STOPP-
knappen 쌹r i l쌹get AV; annars kan ett 
fel uppst썁 i SRS-kontrollmodulen. Det 
finns ocks썁 risk f쎨r att f쎨rarens eller 
frams쌹tespassagerarens sidokrock-
kudde eller sidokrockgardin inte fung-
erar eller fungerar bristf쌹lligt vid en 
krock.

僅 N쌹r en krockkudde l쎨ser ut h쎨rs ett 
h쎨gt ljud och ett fint damm sprids i 
bilen. Dessa f쎨rh썁llanden 쌹r inte far-
liga.

僅 Krockkuddarna 쌹r packade i detta 
fina pulver. Dammet fr썁n krockkud-
dar som l쎨ser ut kan orsaka irritation 
p썁 hud eller 쎨gon och 쌹ven ge upp-
hov till astma hos vissa m쌹nniskor. 
Tv쌹tta noggrant all exponerad hud 
med kallt vatten och en mild tv썁l efter 
att du har varit i en situation d쌹r 
krockkuddarna har utl쎨sts.

僅 Reng쎨ring av krockkuddens paneler 
ska enbart g쎨ras med en torr trasa 
eller en trasa fuktad med vanligt vat-
ten.

僅 L쎨sningsmedel eller reng쎨ringsmedel 
kan p썁verka krockkuddepaneler och 
hur krockkudden l쎨ser ut.

僅 Skydda delarna och kablaget till SRS 
fr썁n vatten och andra v쌹tskor. Om 
SRS-komponenterna inte fungerar p썁 
grund av att de har utsatts f쎨r vatten 
eller v쌹tskor uts쌹tter du dig och dina 
passagerare f쎨r brandrisk eller risk f쎨r 
allvarliga personskador.

僅 Om n썁got av f쎨ljande sker tyder det 
p썁 fel p썁 SRS-systemet. I det h쌹r fallet 
beh쎨ver systemet inspekteras av en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du bes쎨ker en godk쌹nd 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.
- Lampan lyser inte en kort stund n쌹r 

du vrider t쌹ndningen till P쉊.
- Lampan forts쌹tter att lysa efter att 

ha lyst i ungef쌹r 6 sekunder.
- Lampan t쌹nds under f쌹rd.
- Lampan blinkar n쌹r EV-knappen 

st썁r p썁 l쌹get "ON".
僅 Innan du byter en s쌹kring eller lossar 

en batterianslutning ska du trycka EV-
knappen till l쌹get AV (OFF). Koppla 
aldrig ur eller byt ut krockkuddens 
s쌹kring(-ar) n쌹r EV-knappen st썁r i 
l쌹get P쉊 (ON). Om du inte f쎨ljer detta 
t쌹nds SRS-varningslampan.

僅 F쎨rs쎨k inte modifiera eller koppla fr썁n 
SRS-komponenterna eller kablarna 
och s쌹tt inte p썁 n썁gra slags m쌹rken 
p썁 h쎨ljet eller g쎨r n썁gra 쌹ndringar av 
kroppsstrukturen. Om du g쎨r det kan 
det p썁verka SRS-prestanda negativt 
och leda till eventuella skador. L썁t, vid 
behov, en professionell verkstad serva 
systemet. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/servicepartner.

僅 Om din bil sv쌹mmades 쎨ver och har 
vattendr쌹nkt inredning, eller mattor 
ska du inte f쎨rs쎨ka starta fordonet; i 
det h쌹r fallet ska en professionell 
verkstad inspektera bilen. Kia rekom-
menderar att du kontaktar en auktori-
serad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

僅 Krockkuddar kan bara anv쌹ndas en 
g썁ng. Om krockkuddarna l쎨ses ut 
beh쎨ver systemet bytas ut av en pro-
fessionell verkstad. Kia rekommende-
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rar att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

僅 Om komponenter i krockkuddesyste-
met m썁ste kasseras eller om bilen ska 
skrotas m썁ste vissa s쌹kerhets썁tg쌹r-
der vidtas, som att ta bort SRS och 
f쎨rsp쌹nnare fr썁n ett fordon p썁 grund 
av brandrisk. Om du inte f쎨ljer dessa 
f쎨reskrifter 쎨kar risken f쎨r personska-
dor. Kontakta en Kia-verkstad f쎨r 
information om dessa f쎨reskrifter.

OBSERVERA
僅 Med voltningssensor

Sidokrockkuddar och sidokrockgardi-
ner l쎨ser ut n쌹r voltningssensorn 
identifierar en voltningssituation. 
Krockkuddarna kan bl썁sas upp i en 
쎨verrullningssituation n쌹r den detekt-
eras av 쎨verrullningssensorn.

僅 Utan sensor f쎨r voltning
Sidokrockkuddarna och sidokrockgar-
dinerna kan l쎨sa ut om bilen voltar 
som f쎨ljd av en sidokollision.

SRS-underh썁ll
SRS 쌹r n쌹stan underh썁llsfri och det finns 
inga delar du kan serva sj쌹lv.
Om varningslampan f쎨r SRS-systemet 
inte lyser eller forts쌹tter att lysa under 
f쌹rd, kontakta en professionell verkstad 
f쎨r kontroll. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

VARNING
僅 쉁ndringar p썁 SRS-komponenter eller 

kablage, klisterm쌹rken p썁 de stopp-
ade skydden eller en ombyggd kaross 
kan f쎨rs쌹mra SRS-funktionen och 
inneb쌹ra risk f쎨r personskador.

僅 Om komponenter i krockkuddesyste-
met m썁ste kasseras eller om bilen ska 
skrotas m썁ste vissa s쌹kerhets썁tg쌹r-
der vidtas. Kontakta en Kia-verkstad 
f쎨r information om dessa f쎨reskrifter. 
Om du inte f쎨ljer dessa f쎨reskrifter 
쎨kar risken f쎨r personskador.

Ytterligare s쌹kerhetsf쎨reskrifter
僅 L썁t aldrig passagerare f쌹rdas i 

bagageutrymmet eller ovanp썁 ett 
nedf쌹llt ryggst쎨d. Alla passagerare 
ska sitta uppr쌹tt, t쌹tt intill ryggst쎨det, 
med fastsp쌹nda s쌹kerhetsb쌹lten och 
f쎨tterna p썁 golvet.

僅 Passagerarna f썁r inte flytta fr썁n 
eller mellan s쌹ten under f쌹rd. En 
passagerare som inte 쌹r fastsp쌹nd i 
s쌹kerhetsb쌹ltet vid en olycka eller 
kraftig inbromsning kan kastas runt i 
bilen, mot andra passagerare eller ut 
ur bilen.

僅 S쌹kerhetsb쌹ltena 쌹r anpassade f쎨r 
en passagerare. Om flera personer 
anv쌹nder samma s쌹kerhetsb쌹lte 
uts쌹tts de f쎨r livsfara eller risk f쎨r all-
varliga personskador vid en kollision.

僅 Anv쌹nd inte n썁got tillbeh쎨r till 
s쌹kerhetsb쌹lten. Tillbeh쎨r som avser 
att f쎨rb쌹ttra komforten eller 쌹ndra 
l쌹get f쎨r s쌹kerhetsb쌹lten kan under-
gr쌹va skyddet som s쌹kerhetsb쌹ltena 
ger och orsaka allvarliga personska-
dor vid en olycka.

僅 Passagerarna f썁r inte placera h썁rda 
eller vassa f쎨rem썁l mellan sig sj쌹lva 
och krockkuddarna. H썁rda eller 
vassa f쎨rem썁l i kn쌹t eller i munnen 쌹r 
en skaderisk om en krockkudde l쎨ser 
ut.

僅 Se till att passagerna h썁ller avst썁nd 
till skydden 쎨ver krockkuddarna. 
Alla passagerare ska sitta uppr쌹tt, t쌹tt 
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intill ryggst쎨det, med fastsp쌹nda 
s쌹kerhetsb쌹lten och f쎨tterna p썁 gol-
vet. Skyddet 쎨ver krockkuddarna 쌹r 
en skaderisk om krockkudden l쎨ser 
ut. Sitt inte alltf쎨r n쌹ra.

僅 Placera inte f쎨rem썁l p썁 eller n쌹ra 
skydden 쎨ver krockkuddarna. F쎨re-
m썁l framf쎨r eller vid sidan av skyddet 
쎨ver krockkudden kan inverka p썁 
krockkuddens funktion.

僅 쉁ndra inte frams쌹tenas konstruk-
tion.쉁ndring av frams쌹tena kan st쎨ra 
funktionen av de kompletterande sen-
sorkomponenterna eller sidokrock-
kuddarna.

僅 Placera inte f쎨rem썁l under frams쌹-
tena. F쎨rem썁l under frams쌹tena kan 
p썁verka SRS-systemets sensorer eller 
kablage.

僅 Sitt aldrig med ett barn i kn쌹t under 
f쌹rd. Barnet uts쌹tts f쎨r livsfara eller 
risk f쎨r allvarliga skador vid en olycka. 
Alla barn ska vara ordentligt fast-
sp쌹nda i l쌹mpliga bilbarnstolar eller 
s쌹kerhetsb쌹ltena i baks쌹tet.

VARNING
僅 En ol쌹mplig sittst쌹llning kan medf쎨ra 

att passageraren sitter f쎨r n쌹ra en 
utl쎨sande krockkudde, kastas mot 
inredningen eller ut ur bilen vilket kan 
orsaka livshotande skador vid en kolli-
sion.

僅 Sitt alltid uppr쌹tt med uppr쌹tt rygg-
st쎨d, mitt p썁 sitsen, fastsp쌹nd med 
s쌹kerhetsb쌹ltet, benen bekv쌹mt 
utstr쌹ckta och f쎨tterna p썁 golvet.

Montera tillbeh쎨r eller 쌹ndra 
utrustning i en bil med krockkud-
dar
Om du modifierar din bil genom att byta 
bilens ram, kof썁ngarsystem, framkant 

eller sidopl썁t eller k쎨rh쎨jd, kan detta 
p썁verka driften av din bils krockkudd-
system.

Varningsetiketter p썁 krockkud-
dar

V쌹nsterstyrd

H쎨gerstyrd

Varningsetikett f쎨r krockkudde

Varningsetiketter p썁 krockkuddar 쌹r f쎨r 
att varna passagerarna om eventuella 
risker med krockkuddesystemet.
Observera att dessa allm쌹nna varningar 
fokuserar p썁 riskerna f쎨r barnen. Vi vill 
ocks썁 g쎨ra dig uppm쌹rksam p썁 de ris-
ker som vuxna uts쌹tts f쎨r och som finns 
beskrivna p썁 f쎨reg썁ende sidor.

VARNING
僅 Placera aldrig en bak썁tv쌹nd bilbarn-

stol i frams쌹tet om frontkrockkudden 
p썁 passagerarsidan 쌹r aktiverad. Om 
passagerarens krockkudde l쎨ser ut 
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kan den tr쌹ffa den bak썁tv쌹nda bil-
barnstolen med s썁dan kraft att barnet 
uts쌹tts f쎨r livsfara.

僅 Extrem fara! Anv쌹nd inte en bak-
썁tv쌹nd bilbarnstol p썁 ett s쌹te d쌹r en 
krockkudde 쌹r installerad framf쎨r 
den!

僅 Montera aldrig en bilbarnstol i fram-
s쌹tet. Om frontkrockkudden p썁 pas-
sagerarsidan l쎨ser ut inneb쌹r det 
livsfara eller risk f쎨r allvarliga person-
skador.

僅 Montera ALDRIG en bak썁tv쌹nd bil-
barnstol p썁 ett s쌹te som skyddas av 
en AKTIV KROCKKUDDE framf쎨r 
s쌹tet. Det inneb쌹r LIVSFARA f쎨r BAR-
NET.

僅 Om barnet sitter p썁 n썁gon av baks쌹-
tets ytterplatser som har sidokrock-
kuddar och/eller sidokrockgardiner 
ska bilbarnstolen monteras s썁 l썁ngt 
ifr썁n d쎨rren som m쎨jligt och f쌹stas 
ordentligt p썁 plats.
Ett barn kan uts쌹ttas f쎨r livsfara eller 
risk f쎨r allvarliga skador n쌹r sido-
krockkuddar och/eller sidokrockgardi-
ner l쎨ser ut.

OBSERVERA
Om sensor f쎨r voltning ing썁r i utrust-
ningen
僅 Krockkuddarna utl쎨ses omedelbart 

vid voltning (om det finns sidokrock-
kuddar eller sidokrockgardiner) f쎨r att 
skydda passagerarna fr썁n allvarliga 
fysiska skador.

僅 Sidokrockgardinerna och/eller krock-
kuddarna l쎨ser ut n쌹r voltningssenso-
rerna identifierar en 
voltningssituation.
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Nycklar

L쌹r k쌹nna bilen
* Den information som l쌹mnas kan vara 

olika beroende p썁 vilka funktioner 
som finns i din bil.

Nycklar
Anteckna nyckelnumret
Nyckelnumret 쌹r st쌹mplat p썁 nyckelkod-
brickan som sitter p썁 nyckelringen.
Om du f쎨rlorar dina nycklar rekommen-
derar Kia att du kontaktar en beh쎨rig 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner. Ta loss 
brickan med nyckelkoden och f쎨rvara 
den p썁 s쌹ker plats. Notera 쌹ven nyckel-
kodnumret och f쎨rvara det p썁 s쌹ker 
plats (inte i bilen).

L썁sning/uppl썁sning/fj쌹rrstart/
fj쌹rrparkering med smartnyckeln
Smartnyckel

1 L썁s
2 L썁s upp
3 L썁sa upp/쎨ppna skjutd쎨rren
4 Fj쌹rrstart
5 Remote Smart Parking Assist (RSPA) 

(fj쌹rrstyrt smart parkeringsassistans-
system) (fram썁t)

6 Remote Smart Parking Assist (RSPA) 
(fj쌹rrstyrt smart parkeringsassistans-
system) (bak썁t)

Drift
僅 Tryck p썁 motsvarande knapp.
僅 Tryck in d쎨rrl썁sningsknappen (1) och 

h썁ll in fj쌹rrstartsknappen (4) i 2 sek-
under f쎨r att fj쌹rrstarta bilen.

僅 Tryck knapparna fram썁t/bak썁t (5, 6) 
f쎨r att flytta bilen fram썁t/bak썁t.

Anv쌹nd inte systemet i f쎨ljande 
fall
僅 N쌹r du 쌹r n쌹ra en radios쌹ndare p썁 

t.ex. en radiostation eller en flygplats 
som kan hindra nyckelns normala 
funktion.

僅 N쌹r du 쌹r n쌹ra en kommunikationsra-
dio eller en mobiltelefon.

僅 En smartnyckel till ett annat fordon 
anv쌹nds n쌹ra bilen.

INFORMATION
僅 Om du trycker in knappen f쎨r uppl썁s-

ning/쎨ppning av bakluckan i mer 쌹n 
en sekund sl쌹pper l썁set eller s썁 쎨pp-
nas bakluckan beroende p썁 bilens 
funktioner.

僅 Om n썁gon d쎨rr, huven eller bak-
luckan 쌹r 쎨ppen kommer varnings-
lamporna inte att fungera.

僅 Du har 30 sekunder p썁 dig att 쎨ppna 
d쎨rren (eller bakluckan). D쌹refter 
l썁ses den automatiskt igen.

僅 Varningslamporna blinkar efter att du 
har tryckt p썁 l썁snings-/uppl썁sningsk-
nappen.

僅 F쎨r att fj쌹rrstarta bilen b쎨r smartnyck-
eln vara inom 10 m (32 fot) fr썁n bilen, 
och fj쌹rrstartsknappen b쎨r tryckas in 
inom 4 sekunder efter att d쎨rrarna 
l썁ses.

僅 Om inga ytterligare 썁tg쌹rder vidtas 
f쎨r att anv쌹nda / k쎨ra bilen kommer 

OCV041003L
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motorn att st쌹ngas av 10 minuter 
efter en fj쌹rrstart.

僅 F쎨raren kan flytta bilen fram썁t eller 
bak썁t med knapparna bak/fram (5, 6) 
p썁 smartnyckeln. Mer information om 
fj쌹rrstyrt smart parkeringsassistans-
system finns i "Remote Smart Parking 
Assist (RSPA) (fj쌹rrstyrt smart parke-
ringsassistanssystem) (i f쎨rekom-
mande fall)" p썁 sid 6-154.

Ta bort den mekaniska nyckeln 
fr썁n smartnyckeln

1 L썁stunga
2 Mekanisk nyckel

Drift
僅 Tryck och h썁ll in l썁stungan (1).
僅 Dra ut den mekaniska nyckeln (2).

Byta nyckelbatteri

Drift
僅 B쌹nd upp nyckelh쎨ljet f쎨rsiktigt.
僅 Byt ut det gamla batteriet mot ett nytt.

INFORMATION
Batteriet 쌹r CR2032 (3 V).

VARNING
僅 L쌹mna aldrig nyckeln i bilen tillsam-

mans med o쎨vervakade barn. L쌹mna 
inte barn ensamma i bilen tillsam-
mans med smartnyckeln 쌹ven om EV-
knappen inte 쌹r i l쌹get ACC eller ON. 
Barn h쌹rmar ofta vuxna och kan 
trycka p썁 EV-knappen. Nyckeln g쎨r 
det ocks썁 m쎨jligt f쎨r barn att anv쌹nda 
elektriska f쎨nsterhissar och andra 
reglage, eller till och med f썁 bilen i 
r쎨relse, vilket kan inneb쌹ra livsfara 
eller risk f쎨r allvarliga personskador.

僅 DENNA PRODUKT INNEH쉊LLER 
ETT KNAPPCELLSBATTERI
Ett litium-knappcellsbatteri kan om 
det f쎨rt쌹rs orsaka allvarliga eller livs-
farliga skador inom 2 timmar.
F쎨rvara batterierna utom r쌹ckh썁ll f쎨r 
barn.
Om du misst쌹nker att batterier har 
svalts eller hamnat inuti andra delar 
av kroppen m썁ste du genast kontakta 
l쌹kare.

VIKTIGT
僅 Smartnyckeln 쌹r konstruerad f쎨r 썁r av 

problemfri anv쌹ndning, men fukt eller 
statisk elektricitet kan f쎨rorsaka fel-
funktioner. Om du 쌹r os쌹ker p썁 hur 
du anv쌹nder den eller byter batteri 
rekommenderar Kia att du kontaktar 
en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servi-
cepartner.

僅 Om du anv쌹nder fel batteri kanske 
smartnyckeln inte fungerar. Var noga 
med att anv쌹nda r쌹tt batterityp.

僅 Undvik att tappa smartnyckeln och 
uts쌹tt den inte f쎨r v쌹ta, stark v쌹rme 
eller solljus.

OCV041004L
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Startsp쌹rrsystem

僅Ett batteri som inte blir r쌹tt 
deponerat kan vara skadligt 
f쎨r b썁de milj쎨 och 
m쌹nniskor. Kassera batte-

riet enligt lokala f쎨reskrifter.

OBSERVERA
僅 Om du av n썁gon anledning tappar 

bort din smartnyckel kan du inte 
starta bilen. Bogsera fordonet om det 
beh쎨vs, kontakta en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
kontaktar en auktoriserad Kia-썁terf쎨r-
s쌹ljare/servicepartner.

僅 Det g썁r att ha maximalt 2 smartnyck-
lar till ett fordon. Kia rekommenderar 
att du kontaktar en godk쌹nd Kia-썁ter-
f쎨rs쌹ljare/servicepartner.

僅 Om smartnyckeln inte fungerar som 
den ska kan du 쎨ppna och st쌹nga 
d쎨rren med den mekaniska nyckeln. 
Om du har problem med smartnyck-
eln rekommenderar Kia att du kontak-
tar en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

僅 Om smart nyckeln inte flyttas under 
en tid kommer smart nyckelns detek-
teringsfunktion att pausa. F쎨r att akti-
vera detektering igen, lyft p썁 nyckeln.

Startsp쌹rrsystem
Startsp쌹rrsystemet kontrollerar, fastst쌹l-
ler och verifierar nyckeln n쌹r fordonet 쌹r 
i P쉊-l쌹ge.
Startsp쌹rrsystemet kontrollerar och veri-
fierar att nyckeln 쌹r giltig varje g썁ng EV-
knappen st쌹lls p썁 ON (P쉊).
Om det 쌹r r쌹tt nyckel startar bilen.
Om det inte 쌹r r쌹tt nyckel startar inte 
motorn.

Bil med Smart Key
Inaktivera startsp쌹rrsystemet

Drift
僅 St쌹ll EV-knappen p썁 P쉊-l쌹ge (ON).

Aktivera startsp쌹rrsystemet

Drift
St쌹ll EV-knappen p썁 AV-l쌹ge (OFF). 
Startsp쌹rr systemet aktiveras automa-
tiskt. Utan en giltig smartnyckel till bilen 
startar inte bilen.

VARNING
P썁 grund av st쎨ldrisken ska du aldrig 
l썁ta en startnyckel ligga kvar i bilen. 
L쎨senordet till startsp쌹rren 쌹r personligt 
och b쎨r h썁llas hemligt. L썁t inte koden 
ligga synlig i bilen.

VIKTIGT
僅 Ha inte metallf쎨rem썁l i n쌹rheten av 

smartnyckeln. Metallf쎨rem썁l kan 
blockera transpondersignalen och p썁 
s썁 vis f쎨rhindra att bilar startar.

僅 Transpondern i EV-knappen 쌹r en vik-
tig del i startsp쌹rrsystemet. Den 쌹r en 
kvalitetsprodukt med l썁ng livsl쌹ngd. 
Undvik att uts쌹tta den f쎨r fukt, statisk 
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elektricitet och ovarsam hantering. Fel 
kan uppst썁 i startsp쌹rrsystemet.

僅 쉁ndra, modifiera eller justera inte 
startsp쌹rrsystemet eftersom det kan 
bli fel p썁 det. I det h쌹r fallet beh쎨ver 
systemet servas av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/servicepartner.
Felfunktion som orsakas av 쌹ndringar, 
justeringar eller modifieringar p썁 
startsp쌹rrsystemet omfattas inte av 
tillverkningsgarantin.

僅 F쎨rs쎨k inte 쌹ndra systemet eller l쌹gga 
till andra enheter p썁 det. Elektriska 
problem kan leda till att din bil blir 
oanv쌹ndbar.

OBSERVERA
僅 N쌹r du startar bilen ska du inte 

anv쌹nda nyckeln om andra start-
sp쌹rrnycklar finns i n쌹rheten. I annat 
fall kan det h쌹nda att bilen inte startar 
eller st쌹ngs av strax efter att den har 
startat. H썁ll nycklarna separerade f쎨r 
att f쎨rhindra startsv썁righeter.

僅 Om du beh쎨ver en extra nyckel eller 
om du f쎨rlorar dina nycklar rekom-
menderar Kia att du bes쎨ker en god-
k쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

St쎨ldlarmsystem

F쎨rs쎨k inte 쌹ndra systemet eller l쌹gga 
till andra enheter p썁 det.

Larmat l쌹ge

Drift
僅 L썁s alla d쎨rrar genom att trycka p썁 

l썁sknappen p썁 nyckeln eller d쎨rr-
handtaget.

Driftvillkor
僅 30 sekunder efter att d쎨rrarna l썁ses.
僅 Fordonet 쌹r i l쌹get OFF eller nyckeln 

tas bort fr썁n fordonet.
僅 Alla d쎨rrar st쌹ngda och l썁sta.

Ultraljudsinbrottslarm (UIP) (i 
f쎨rekommande fall)
Ultraljudsinbrottsskydd ger en varning 
n쌹r r쎨relse uppt쌹cks i kup썗n efter att 
fordonet 쌹r l썁st.

Drift
僅 V쌹lj Inst쌹llningar → Fordon → 

Bekv쌹mlighet → Avancerat st쎨ld-
skydd p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm.

St쎨ldlarm

Drift
僅 Signalhornet signalerar och varnings-

lamporna blinkar under ca 30 sekun-
der. L썁s upp d쎨rrarna med 
smartnyckeln f쎨r att st쌹nga av syste-
met.

Systemet genererar ett 
h쎨rbart larm och varnings-
lamporna blinkar vid utl쎨s-
ning. Systemet drivs i 3 
steg.
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Driftvillkor
僅 N쌹r Ultrasonic Intrusion Protection 

(UIP) 쌹r av:
- En fram- eller bakd쎨rr 쎨ppnas utan 

att smartnyckeln anv쌹nds.
- Bakluckan 쎨ppnas utan att smart 

nyckeln anv쌹nds.
- Huven 쌹r 쎨ppnad.
- Fordonet 쌹r i l쌹get ON.

僅 N쌹r Ultrasonic Intrusion Protection 
(UIP) 쌹r p썁:
- En passagerare r쎨r sig i fordonet.
- Bilens lutning har 쌹ndrats till en viss 

grad.
- En fram- eller bakd쎨rr 쎨ppnas utan 

att smartnyckeln anv쌹nds.
- Bakluckan 쎨ppnas utan att smart 

nyckeln anv쌹nds.
- Huven 쌹r st쌹ngd.
- Fordonet 쌹r i l쌹get OFF.

Inaktiverat l쌹ge

Driftvillkor
僅 D쎨rrens uppl썁sningsknapp trycks in.
僅 Bilen startas.
僅 Det utv쌹ndiga d쎨rrhandtaget trycks 

in.

VIKTIGT
僅 G쎨r inga 쌹ndringar, modifieringar 

eller justeringar p썁 st쎨ldskyddssyste-
met eftersom det kan orsaka att sys-
temet inte fungerar p썁 avsett s쌹tt. I 
det h쌹r fallet beh쎨ver systemet servas 
av en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.
Felfunktioner som orsakas av 쌹nd-
ringar, justeringar eller modifieringar 

p썁 st쎨ldskyddssystemet omfattas inte 
av bilens fabriksgaranti.

僅 F쎨rs쎨k inte 쌹ndra systemet eller l쌹gga 
till andra enheter p썁 det. Elektriska 
problem kan leda till att din bil blir 
oanv쌹ndbar.

僅 Aktivera inte sensorn om det finns en 
risk f쎨r att fordonet b쎨rjar luta p썁 
grund av yttre omst쌹ndigheter (t.ex. 
b썁tf쌹rja, parkeringstorn o.s.v.), efter-
som det kan f썁 sirenen att l썁ta oav-
siktligt.

僅 Se till att alla f쎨nster 쌹r st쌹ngda n쌹r 
du anv쌹nder systemet. Om inte, upp-
t쌹cker Ultrasonic Intrusion Protection 
den oavsiktliga r쎨relsen inuti fordonet 
(till exempel en vind bl썁ser in eller en 
fj쌹ril flyger in) och det f썁r sirenen att 
l썁ta.

僅 Om l썁dor staplas h쎨gt i fordonet kan 
Ultrasonic Intrusion Protection even-
tuellt inte k쌹nna av r쎨relse bakom 
l썁dorna. L썁dorna kan ocks썁 falla vilket 
g쎨r att sirenen l썁ter.

僅 Om Ultrasonic Intrusion Protection 
smutsas ner av fr쌹mmande 쌹mnen 
som till exempel kosmetika eller f쎨ns-
terreng쎨ringsmedel kan sensorn f썁 
sv썁rt att fungera normalt.

OBSERVERA
僅 Ultrasonic Intrusion Protection 쌹r i 

l쌹get ON (p썁) n쌹r fordonet startas 
igen.

僅 Undvik att starta bilen n쌹r larmet 쌹r 
aktiverat. Om systemet inte 쌹r fr썁n-
kopplat med nyckeln, vrid fordonet till 
P쉊-l쌹ge och v쌹nta i 30 sekunder. Sys-
temet inaktiveras d썁.
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D쎨rrl썁s
Utv쌹ndiga d쎨rrl썁s
L썁sning/uppl썁sning med smart-
nyckel (manuell typ)

Drift
僅 Tryck p썁 knappen p썁 handtaget p썁 

framd쎨rren (f쎨rarsida).
僅 Varningslamporna kommer att blinka.

- L썁sa: En g썁ng
- L썁sa upp: Tv썁 g썁nger

僅 Dessutom l썁ses alla d쎨rrar om man 
trycker p썁 knappen p썁 d쎨rrhandtaget 
(den graverade delen) samtidigt som 
man h썁ller i smartnyckel.

Anv쌹nd inte systemet i f쎨ljande 
fall
僅 Smartnyckeln befinner sig i bilen.
僅 Fordonet 쌹r i l쌹get ACC eller ON.
僅 Alla d쎨rrar 쌹r 쎨ppna utom bakluckan.

Begr쌹nsning(ar)
僅 Smartnyckeln uppt쌹cks inom 0,7~1 m 

radie (28~40 tum).

INFORMATION
Signalen l썁ter i 3 sekunder.

L썁sning/uppl썁sning med smart-
nyckel (elektrisk typ) (i f쎨rekom-
mande fall)

Det yttre d쎨rrhandtaget glider ut och 
d쎨rrarna l썁ses upp n쌹r f쎨raren som har 
den smarta nyckeln p썁 sig n쌹rmar sig 
fordonet. (N쌹ruppl썁sningssystem)

Drift
僅 V쌹lj Inst쌹llningar → Fordon → D쎨rr 

→ Fj쌹rruppl썁sning p썁 infotainment-
systemets sk쌹rm.

僅 Det yttre d쎨rrhandtaget trycks ut och 
d쎨rren l썁ses upp n쌹r f쎨raren som har 
den smarta nyckeln p썁 sig n쌹rmar sig 
fordonet.

INFORMATION
僅 F쎨raren kan aktivera/avaktivera sys-

temet “N쌹ruppl썁sning” p썁 infotain-
ment-sk쌹rmen.

僅 I n쎨dsituationer som t.ex. ett d쎨tt bat-
teri kan det externa elektriska d쎨rr-
handtaget fortfarande fungera p썁 
samma s쌹tt som det externa manuella 
d쎨rrhandtaget.

僅 Om N쌹ruppl썁sningssystemet 쌹r avak-
tiverat trycks inte d쎨rrhandtaget ut 
쌹ven n쌹r f쎨raren n쌹rmar sig fordonet 
med smartnyckeln. F쎨r att l썁sa upp 
d쎨rrar n쌹r N쌹ruppl썁sningssystemet 쌹r 
avaktiverat, tryck p썁 l썁s-/uppl썁snings-
sensorn p썁 handtaget.

僅 Tryck in l썁sknappen p썁 den smarta 
nyckeln och h썁ll in l썁snings- och upp-
l썁sningsknappen samtidigt i minst 4 

OCV041583L
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D쎨rrl썁s

sekunder f쎨r att f쎨rhindra oavsiktlig 
l썁sning eller uppl썁sning. Varningslam-
porna blinkar 4 g썁nger. Nu kommer 
d쎨rrarna varken att l썁sas eller l썁sas 
upp, 쌹ven om ber쎨ringssensorn i det 
yttre d쎨rrhandtaget vidr쎨rs. Du kan 
inaktivera funktionen genom att 
trycka p썁 l썁sknappen eller uppl썁s-
ningsknappen p썁 den smarta nyckeln.

僅 N쌹r fordonet tv쌹ttas
- Handbiltv쌹tt

H썁ll d쎨rren l썁st med det yttre d쎨rr-
handtaget st쌹ngt. F쎨r att h썁lla d쎨r-
ren ol썁st, tryck in det yttre 
d쎨rrhandtaget f쎨r hand. Denna 
funktion f쎨rhindrar att d쎨rrhandta-
get skadas och d쎨rrhandtaget hop-
par ut igen n쌹r 
uppl썁sningsknappen trycks in.

- Automatisk biltv쌹tt
H썁ll d쎨rren l썁st med det yttre d쎨rr-
handtaget st쌹ngt. Om Smart Key 
inte befinner sig i fordonet, st쌹ng 
av fordonet och h썁ll Smart Key p썁 
minst 2 m (78 in.) avst썁nd fr썁n for-
donet f쎨r att f쎨rhindra att det 
externa d쎨rrhandtaget fungerar.

L썁sning/uppl썁sning med meka-
nisk nyckel

1 L썁stunga
2 Nyckel

Drift
僅 Tryck p썁 den fr쌹mre delen (1) av d쎨rr-

handtaget f쎨r att dra ut den bakre 
delen av d쎨rrhandtaget.

僅 S쌹tt i nyckeln med den vassa kantsi-
dan i markriktningen (2). Panelen kan 
skadas om den 쌹r i motsatt riktning.

僅 Vrid nyckeln.
- L썁sa: V쌹nster
- L썁sa upp: H쎨ger

OBSERVERA
僅 Var medveten om att det bara 쌹r 

f쎨rard쎨rren som kan l썁sas/l썁sas upp 
n쌹r du l썁ser d쎨rren med en mekanisk 
nyckel.

僅 Tryck p썁 centrall썁sknappen inuti bilen 
f쎨r att l썁sa alla d쎨rrar. 싋ppna d쎨rren 
med det inv쌹ndiga handtaget och 
st쌹ng och l썁s sedan f쎨rard쎨rren med 
en mekanisk nyckel.

僅 Se "Inv쌹ndiga d쎨rrl썁s" p썁 sid 5-12 hur 
du l썁ser bilen inifr썁n.

僅 Se till att inte sl쌹ppa eller repa d쎨rr-
handtaget.

僅 N쌹r d쎨rrhandtaget eller nyckelh썁let 
fryser och inte g썁r att 쎨ppna, kan du 
trycka p썁 det l쌹tt eller v쌹rma upp det 
indirekt (handtemperatur osv.).

僅 Uts쌹tt inte d쎨rren eller d쎨rrhandtaget 
f쎨r on쎨digt mycket kraft. De kan ska-
das.

Inv쌹ndiga d쎨rrl썁s
L썁sa upp med d쎨rrhandtaget

OCV041007L_2
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Drift
僅 Dra i d쎨rrhandtaget.

- Framd쎨rr: En g썁ng
- Bakd쎨rr: Tv썁 g썁nger

L썁sning/uppl썁sning med cen-
trall썁sbrytaren

1 D쎨rrl썁sningsknapp
2 D쎨rruppl썁sningsknapp
3 D쎨rrindikatorlampa

Drift
僅 Tryck p썁 motsvarande knapp nedan.

- Knapp (1): L썁s
- Knapp (2): L썁s upp

INFORMATION
僅 N쌹r alla fordonsd쎨rrar 쌹r l썁sta t쌹nds 

d쎨rrindikatorlampan (3) i f쎨rard쎨rren 
och passagerard쎨rren. Om n썁gon av 
d쎨rrarna 쌹r l썁ses upp st쌹ngs de av.

僅 Om smartnyckeln 쌹r i bilen och en 
d쎨rr 쌹r 쎨ppen g썁r det inte att l썁sa d쎨r-
rarna 쌹ven om du trycker ned cen-
trall썁sknappen.

VARNING
僅 Om det elektroniska l썁set inte funge-

rar n쌹r du sitter i bilen kan du ta dig ut 
p썁 ett av f쎨ljande s쌹tt:
- Anv쌹nd d쎨rrl썁sfunktionen uppre-

pade g썁nger (b썁de den elektro-
niska och manuella) samtidigt som 
du drar i d쎨rrhandtaget.

- Anv쌹nd de andra d쎨rrl썁sen och 
handtagen, fram och bak.

- Dra ned en framruta och anv쌹nd 
den mekaniska nyckeln f쎨r att l썁sa 
upp d쎨rren fr썁n utsidan.

- F쎨rflytta dig till bagaget och 쎨ppna 
bakluckan.

僅 Dra inte i d쎨rrhandtaget p썁 insidan av 
f쎨rar- (eller passagerar-)d쎨rren 
medan bilen 쌹r i r쎨relse.

僅 D쎨rrarna b쎨r alltid vara helt st쌹ngda 
och l썁sta under f쌹rd f쎨r att undvika 
att d쎨rrarna 쎨ppnas oavsiktligt. L썁sta 
d쎨rrar f쎨rsv썁rar 쌹ven vid eventuella 
st쎨ldf쎨rs쎨k n쌹r bilen stannas.

僅 Var f쎨rsiktig n쌹r du 쎨ppnar d쎨rrar och 
se upp f쎨r fordon, motorcyklar, cyklar 
och fotg쌹ngare som n쌹rmar sig bilen i 
d쎨rrens 쎨ppningsriktning. Om du 
쎨ppnar d쎨rren n쌹r n썁got f쌹rdas mot 
den kan en olycka uppst썁.

僅 Om du l쌹mnar bilen ol썁st kan det leda 
till st쎨ld eller att du eller n썁gon annan 
skadas av n썁gon som g쎨mmer sig i 
ditt fordon n쌹r du inte 쌹r d쌹r. Ta alltid 
ut smartnyckeln, aktivera parkerings-
bromsen, st쌹ng alla f쎨nster och l썁s 
alla d쎨rrar n쌹r du l쌹mnar bilen o쎨ver-
vakad.

僅 En st쌹ngd bil kan bli oerh쎨rt varm. 
Den utg쎨r en skaderisk och livsfara 
f쎨r barn som l쌹mnas i bilen och inte 
kan ta sig ut. Dessutom kan barnen 
쌹ven anv쌹nda funktioner som kan 
skada dem, eller de kan skadas p썁 
annat s쌹tt, t.ex. av n썁gon som kom-
mer in i bilen. L쌹mna aldrig barn eller 
djur o쎨vervakade i bilen.

VIKTIGT
N쌹r du l쌹mnar fordonet med smartnyck-
eln ska du se till att trycka p썁 knappen 
p썁 handtaget p썁 framd쎨rren eller vid-

OCV041009L
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r쎨ra peksensorn p썁 handtaget p썁 fram-
d쎨rren f쎨r att l썁sa de st쌹ngda d쎨rrarna, 
den st쌹ngda huven och den st쌹ngda 
bakluckan. D쎨rrarna kan f쎨rbli ol썁sta om 
du inte trycker p썁 knappen eller vidr쎨r 
peksensorn ordentligt.

OBSERVERA
僅 Den yttre backspegeln f쌹lls in eller ut 

om Vid uppl썁sning av d쎨rr har valts i 
inst쌹llningsmenyn p썁 infotainment-
systemets sk쌹rm. V쌹lj:
- Inst쌹llningar →Fordon → 

Bekv쌹mlighet → V쌹lkomstspegel/
ljus → Aktivera vid uppl썁sning av 
d쎨rr

僅 I samband med biltv쌹tt eller kraftig 
nederb쎨rd kan sensorn i det yttre 
d쎨rrhandtaget o쎨nskat l썁sa eller l썁sa 
upp d쎨rrarna.

僅 D쎨rrarna kanske inte l썁ses eller l썁ses 
upp i f쎨ljande situationer:
- Om peksensorn vidr쎨rs med hand-

skar p썁
- Om man n쌹rmar sig d쎨rren snabbt

Automatiska d쎨rrl썁s- och uppl썁s-
ningsfunktioner
Din bil 쌹r utrustad med funktioner som 
automatiskt l썁ser eller l썁ser upp din bil 
utifr썁n de inst쌹llningar du v쌹ljer p썁 sk쌹r-
men till infotainment-systemet.

Auto lock - Aktivera vid hastighet
N쌹r den h쌹r funktionen 쌹r inst쌹lld p썁 
sk쌹rmen till infotainmentsystemet l썁ses 
alla d쎨rrar automatiskt n쌹r bilen g썁r 
snabbare 쌹n 15 km/h (9 brittiska mil/
timma).

Auto lock - Aktivera vid v쌹xling
N쌹r den h쌹r funktionen 쌹r inst쌹lld p썁 
infotainmentsystemsk쌹rmen st쌹ngs alla 

d쎨rrar automatiskt d썁 bilen v쌹xlas fr썁n 
P-l쌹ge (parkering) n쌹r motorn 쌹r ig썁ng.

Auto unlock - P썁 v쌹xling till P
N쌹r den h쌹r funktionen 쌹r inst쌹lld p썁 
infotainmentsystemsk쌹rmen st쌹ngs alla 
d쎨rrar automatiskt d썁 bilen v쌹xlas fr썁n 
P-l쌹ge (parkering) n쌹r motorn 쌹r ig썁ng.

Auto unlock - bilen avst쌹ngd
N쌹r den h쌹r funktionen 쌹r inst쌹lld p썁 
sk쌹rmen till infotainmentsystemet l썁ses 
alla d쎨rrar automatiskt upp n쌹r bilen 
st쌹ngs av.

Automatisk uppl썁sning vid kolli-
sion
Alla d쎨rrar l썁ses automatiskt upp n쌹r 
krockkuddarna l쎨ser ut vid en kollision.

Ytterligare uppl썁sningss쌹ker-
hetsfunktion - utveckling av 
krockkuddar
N쌹r den h쌹r funktionen 쌹r inst쌹lld p썁 
sk쌹rmen till infotainmentsystemet l썁ses 
alla d쎨rrar automatiskt upp n쌹r bilen 
st쌹ngs av.

D쎨rrblockeringar (i f쎨rekom-
mande fall)
Vissa fordon 쌹r utrustade med barnl썁s-
system. D쎨rrblockeringssystemet f쎨rhin-
drar att man kan 쎨ppna d쎨rren varken 
fr썁n in- eller utsidan. Detta n쌹r fordonet 
har d쎨rrblockeringssystemet aktiverat. 
Detta 쌹r en extra s쌹kerhetsutrustning i 
fordonet.
F쎨r att l썁sa fordonet med barnl썁sfunk-
tionen m썁ste d쎨rrarna l썁sas med smart-
nyckeln. F쎨r att l썁sa upp fordonet m썁ste 
man anv쌹nda smartnyckeln igen.
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Manuell str쎨mbrytare f쎨r d쎨rrar

Drift
僅 싋ppna d쎨rren.
僅 S쌹tt i den mekaniska nyckeln.
僅 Vrid nyckeln till det l썁sta l쌹get.
僅 St쌹ng d쎨rren ordentligt.

Driftvillkor
僅 Centrall썁sknappen fungerar inte.

OBSERVERA
Om str쎨mbrytaren f쎨r d쎨rrl썁s inte fung-
erar (t.ex. batteriet 쌹r urladdat) och bak-
luckan 쌹r st쌹ngd, kommer du inte att 
kunna 쎨ppna bakluckan innan str쎨m-
men har 썁terst쌹llts.

Bakd쎨rrl썁s
Barnsp쌹rr (i f쎨rekommande fall)

Drift
僅 S쌹tt i den mekaniska nyckeln.
僅 Vrid barns쌹kerhetsl썁set till l썁st l쌹ge 

(1).
僅 Bakd쎨rrarna 쎨ppnas genom att 

anv쌹nda de yttre handtagen (2).

Elektroniskt l썁ssystem f쎨r barn-
s쌹kerhet (i f쎨rekommande fall)

Drift
僅 Tryck in knappen f쎨r det elektroniska 

l썁ssystemet f쎨r barns쌹kerhet.

INFORMATION
僅 Om du trycker p썁 knappen f쎨r det 

elektroniska l썁ssystemet f쎨r barns쌹-
kerhet och indikatorn t쌹nds, kan inte 
passagerare baks쌹tet 쎨ppna sina d쎨r-
rar fr썁n insidan av bilen.

僅 Safe Exit Assist (SEA) aktiverar inte 
automatiskt det elektroniska l썁ssyste-
met f쎨r barns쌹kerhet. Bilen har ingen 
manuell barnsp쌹rr p썁 bakd쎨rrarna 
om den 쌹r utrustad med ett elektro-
niskt barnl썁s.

僅 Om det g썁r 3 minuter efter att EV-
knappen har tryckts till OFF eller ACC 
slocknar indikatorn p썁 knappen och 
f쎨raren kan inte st쌹nga av det elektro-
niska barnl썁set genom att trycka p썁 
knappen. F쎨r att st쌹nga av funktio-
nen, tryck EV-knappen till ON-l쌹ge 
och tryck sedan elektroniska barn-
l썁sknappen.

OCV041010L
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VARNING
僅 Om ett barn 쎨ppnar bakd쎨rren av 

misstag under f쌹rden kan barnet falla 
ur bilen och skadas eller d쎨. F쎨r att 
undvika att barn 쎨ppnar bakd쎨rrarna 
fr썁n insidan b쎨r barnsp쌹rren alltid 
anv쌹ndas n쌹r det finns barn i bilen.

僅 Systemet uppt쌹cker inte alla hinder 
som n쌹rmar sig bakom bilen.

僅 F쎨raren och passageraren ansvarar 
f쎨r eventuella olyckor n쌹r de l쌹mnar 
bilen. Kontrollera alltid omgivningen 
innan du l쌹mnar bilen.

VIKTIGT
Ett meddelande visas och ett larm h쎨rs 
om du trycker p썁 knappen till det elek-
troniska barnl썁set n쌹r det elektroniska 
barnl썁set inte anv쌹nds.
Om det h쌹r sker beh쎨ver systemet kont-
rolleras av en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du bes쎨ker en god-
k쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

Bakpassagerarlarm (ROA)
ROA finns f쎨r att du inte ska kliva ur 
bilen och gl쎨mma passagerare i baks쌹-
tet.

Drift
僅 Tryck p썁 Inst쌹llningar → Fordon → 

Bekv쌹mlighet → Varning om baks쌹-
tespassagerarep썁 infotainmentsyste-
mets sk쌹rm.

* Mer information finns i snabbreferens-
guide f쎨r Navigering.

1:a varningen

A: Kontrollera baks쌹tena
Varningsmeddelandet kommer att visas 
p썁 instrumentklustret n쌹r du 쎨ppnar 
f쎨rard쎨rren efter att bakd쎨rren 쎨ppnats 
och st쌹ngts och bakluckan har st쌹ngts.

2:a varningen
Efter f쎨rsta varningen kommer andra 
varningen n쌹r r쎨relse uppfattas i fordo-
net efter att f쎨rard쎨rren st쌹ngts och alla 
d쎨rrar har l썁sts. Tutan kommer att l썁ta i 
cirka 25 sekunder. Ett textmeddelande 
skickas ocks썁 till medlemmar av Kia 
Connect Services (om tillg쌹ngligt). Om 
systemet forts쌹tter att uppt쌹cka en 
r쎨relse kommer larmet att l썁ta upp till 8 
g썁nger. L썁s upp d쎨rren med smartnyck-
eln f쎨r att st쌹nga av larmet.
Systemet uppt쌹cker r쎨relse i fordonet i 
10 minuter efter att man l썁ser d쎨rren.

F쎨rsiktighets썁tg쌹rder f쎨r ROA 
(Varning om bakpassagerare)
僅 Kontrollera att alla f쎨nster 쌹r st쌹ngda. 

Om f쎨nstret 쌹r 쎨ppet kan larmet 
fungera genom en sensor som upp-
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t쌹cker oavsiktliga r쎨relser (t.ex. vind 
eller insekter).

僅 Larmet kan aktiveras om r쎨relse i 
f쎨rar- eller passagerars쌹tet uppt쌹cks.

僅 Om d쎨rrarna 쌹r l썁sta med en passa-
gerare i fordonet kan varningen akti-
veras.

僅 En varning kan uppst썁 om det finns 
en p썁verkan p썁 fordonet.

僅 Om l썁dor eller f쎨rem썁l har packats i 
fordonet kanske systemet inte upp-
t쌹cker f쎨rem썁len eller objekten. Eller 
s썁 kan larmet aktiveras om l썁dorna 
eller f쎨rem썁len faller av.

僅 Larmet kan aktiveras med d쎨rrarna 
l썁sta p썁 grund av biltv쌹tt eller omgi-
vande vibrationer eller brus.

僅 Varning kan ges om det finns f쎨rem썁l 
av metall eller v쌹tska i fordonet.

VARNING
쉁ven om ditt fordon 쌹r utrustat med 
bakpassagerarlarm (ROA) ska du alltid 
kontrollera baks쌹tet innan du kliver ur 
bilen. Bakpassagerarlarm (ROA) kanske 
inte fungerar n쌹r:
僅 R쎨relsen inte forts쌹tter under en viss 

tid eller om r쎨relsen 쌹r liten.
僅 Ett barn sitter inte i ett barns쌹kerhets-

system.
僅 R쎨relse uppt쌹cks i andra omr썁den 쌹n 

baks쌹tena.
僅 Den bakre passageraren 쌹r t쌹ckt med 

tyg som inneh썁ller metall s썁som en 
filt.

僅 Ett f쎨rem썁l i fordonet blockerar sen-
sorn.

僅 Sensorn 쌹r f쎨rorenad med fr쌹m-
mande material.

僅 Ett djur i baks쌹tet eller bakluckan inte 
쌹r tillr쌹ckligt stort f쎨r att avl쌹sas av 

sensorn eller om det knappast r쎨r p썁 
sig.

僅 F쌹sta f쎨rem썁l vid eller modifiera 
innertaket eller om innertaket 쌹r 
deformerat eller skadat.

僅 Det finns elektroniska st쎨rningar runt 
fordonet.

僅 Andra milj쎨sk쌹l som kan p썁verka sys-
temet.

OBSERVERA
僅 Den andra varningen aktiveras endast 

efter aktivering av den f쎨rsta var-
ningen.

僅 Den andra varningen aktiveras endast 
n쌹r fordonet 쌹r utrustat med en sen-
sor.

僅 Om du inte vill anv쌹nda ROA-syste-
met tryck p썁 OK-knappen p썁 ratten 
n쌹r den f쎨rsta varningen visas p썁 
panelen. Att g쎨ra det avaktiverar den 
andra varningen en g썁ng.

A: Kontrollera baks쌹tena
僅 Om fordonet startas fj쌹rrstyrt (om det 

쌹r utrustat med fj쌹rrstart) kommer 
r쎨relsedetekteringen att stoppas.
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F쎨rs쌹kran om 쎨verensst쌹mmelse

Radiofrekvenskomponenterna 
(ROA-radarsensor) 쎨verensst쌹m-
mer med:

F쎨r Europa och CE-certifierade 
l쌹nder

Minnessystem f쎨r f쎨rarstolsin-
st쌹llning (i f쎨rekommande fall)
Inst쌹llning av f쎨rars쌹tet

Drift
僅 Justera f쎨ljande positioner:

- F쎨rars쌹tet (i f쎨rekommande fall)
- spegelposition vinge (i f쎨rekom-

mande fall)
- Head-Up Display (HUD): visnings-

l쌹ge, position, justering av AR-
matchning (i f쎨rekommande fall)

僅 Tryck p썁 knappen ”1” eller ”2”.
- Inom ca 4 sekunder
- L썁ter 2 g썁nger

INFORMATION
Fordonet b쎨r vara i l쌹get ON f쎨r att du 
ska kunna anv쌹nda den h쌹r funktionen.

Inl쌹sning av f쎨rars쌹tets inst쌹ll-
ningar

Drift
僅 Tryck p썁 knapp ”1” eller ”2”.

- L썁ter en g썁ng
僅 Sparade positioner justeras.

쉊terst쌹lla minnessystem f쎨r 
f쎨rarstolsinst쌹llning

Drift
僅 V쌹xla till P (parkering) medan EV-

knappen 쌹r i P쉊-l쌹ge.

OGL3051275L
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僅 Flytta f쎨rars쌹tet s썁 l썁ngt fram썁t som 
m쎨jligt.

僅 Flytta ryggst쎨det till helt uppr쌹tt l쌹ge.
僅 Tryck in “1”-knappen och justerings-

reglaget f쎨r s쌹tet samtidigt i i cirka 2 
sekunder.

Uppstart
僅 S쌹tet och s쌹tesryggen kommer att 

flyttas bak썁t.
- Ljud forts쌹tter

僅 S쌹tet och s쌹tesryggen hamnar i mit-
tenl쌹get.
- Ljud upph쎨r

Funktion f쎨r l쌹ttare insteg

Driftvillkor
僅 F쎨rars쌹tet flyttas bak썁t n쌹r:

- Fordonet 쌹r i l쌹get OFF
- F쎨rard쎨rren 쌹r 쎨ppen

僅 F쎨rars쌹tet flyttas fram썁t n쌹r:
- Fordonet 쌹r i l쌹get ACC eller ON
- F쎨rard쎨rren 쌹r st쌹ngd n쌹r du har 

smartnyckeln med dig.

INFORMATION
Du kan aktivera eller inaktivera funktio-
nen f쎨r l쌹ttare insteg i menyn Fordonsin-
st쌹llningar p썁 
infotainmentsystemsk쌹rmen. Mer infor-
mation finns i snabbreferensguide f쎨r 
Navigering.

VARNING
H쌹mta inte sparade inst쌹llningar n쌹r 
bilen 쌹r i r쎨relse. Det kan leda till att du 
tappar kontrollen och f쎨rorsakar en 
olycka. Det kan medf쎨ra livsfara eller 

risk f쎨r allvarliga person- och materi-
alskador.

OBSERVERA
僅 Om batteriet kopplas ur raderas min-

nesinst쌹llningarna.
僅 Om minnet f쎨r f쎨rars쌹tets inst쌹llning 

inte fungerar normalt rekommenderar 
vi att du kontaktar en auktoriserad 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/-servicepartner f쎨r 
att kontrollera systemet.
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Baklucka
싋ppna/st쌹nga den manuella bak-
luckan

Drift
僅 Tryck p썁 den yttre handtagsomkopp-

laren (1) f쎨r att 쎨ppna bakluckan.
僅 싋ppna bakluckan.
僅 F쎨r att st쌹nga bakluckan, s쌹nk och 

tryck ned bakluckan ordentligt. Se till 
att bakluckan sp쌹rras ordentligt.

Driftvillkor
僅 Bakluckan l썁ses eller l썁ses upp med 

nyckeln eller den centrala str쎨mbryta-
ren.

싋ppna/st쌹nga den elektriska 
bakluckan (i f쎨rekommande fall)

Drift
僅 Knapp f쎨r 쎨ppning/st쌹ngning av 

elman쎨vrerad baklucka - smart-
nyckel (1)/inuti fordonet (2)
Tryck och h썁ll inne knappen f쎨r att 
쎨ppna/st쌹nga elektriska bakluckan 
n쌹r bakluckan 쌹r st쌹ngd. Bakluckan 
쎨ppnas automatiskt och varningslju-
det l썁ter. Tryck p썁 쎨ppna-/st쌹ng-
ningsknappen igen f쎨r att stoppa 
funktionen.
Tryck och h썁ll inne knappen f쎨r att 
쎨ppna/st쌹nga elektriska bakluckan 
n쌹r bakluckan 쌹r 쎨ppen. Bakluckan 
st쌹ngs automatiskt och varningsljudet 
l썁ter. Tryck och h썁ll inne knappen f쎨r 
att 쎨ppna/st쌹nga elektriska bak-
luckan tills bakluckan 쌹r helt st쌹ngd. 
Om knappen f쎨r 쎨ppning av bak-
luckan p썁 smartnyckeln inte trycks 
ned n쌹r den st쌹ngs, slutar den elek-
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triska bakluckan att fungera och var-
ningsljud kommer att l썁ta i cirka 5 
sekunder.

僅 Knapp f쎨r 쎨ppning av elman쎨vre-
rad baklucka - utanf쎨r fordonet (3)
N쌹r smartnyckeln uppt쌹cks trycker 
du p썁 쎨ppningsknappen f쎨r bak-
luckan. Bakluckan 쎨ppnas och var-
ningsljudet l썁ter. Om alla d쎨rrar 쌹r 
ol썁sta, kan bakluckan 쎨ppnas utan 
smartnyckeln.

僅 Knapp f쎨r st쌹ngning av elman쎨vre-
rad baklucka - inuti fordonet (4)
Trycka p썁 st쌹ngningsknapp f쎨r elek-
trisk baklucka. Bakluckan st쌹ngs och 
varningsljudet l썁ter.

Driftvillkor
僅 Fordonet 쌹r i P쉊-l쌹ge och fordonets 

v쌹xel 쌹r i P (parkering).
僅 Fordonet 쌹r i l쌹get OFF.
僅 Smartnyckel b쌹rs.

Anv쌹nd inte systemet i f쎨ljande 
fall
僅 Fordonshastigheten 쌹r 쎨ver 3 km/h (2 

brittiska mil/timma).

INFORMATION
Bara bakluckans 쎨ppningsfunktion 
fungerar inte om fordonets hastighet 쌹r 
쎨ver 3 km/h (2 brittiska mil/timma).

Automatisk 썁terg썁ng av elma-
n쎨vrerad baklucka
Den elman쎨vrerade bakluckan 쎨ppnas 
igen automatiskt om den elman쎨vrerade 
bakluckan 쌹r blockerad av ett f쎨rem썁l 
eller en kroppsdel.

Om ett motst썁ndet identifieras n쌹r bak-
luckan 쎨ppnas och st쌹ngs s썁 stoppar 
den och r쎨r sig i motsatt riktning.

VARNING
僅 Se till att bilen 쌹r i P (Parkering) och 

dra sedan Parkeringsbromsen.
僅 K쎨r aldrig med passagerare i baga-

geutrymmet d쌹r det saknas s쌹ker-
hetsb쌹lte. Passagerare ska alltid vara 
ordentligt fastsp쌹nda f쎨r att undvika 
skador vid eventuella kollisioner eller 
pl쎨tsliga stopp.

僅 Bakluckan 쎨ppnas upp썁t. Kontrollera 
att inga f쎨rem썁l eller m쌹nniskor 쌹r 
intill bilens bakparti n쌹r du ska 쎨ppna 
bakluckan.

僅 Kontrollera att det inte finns n썁got i 
v쌹gen n쌹r du ska st쌹nga bakluckan.

僅 L쌹mna aldrig barn eller djur o쎨verva-
kade i bilen. Barn eller djur kan r썁ka 
쎨ppna den elman쎨vrerade bakluckan 
med risk f쎨r skador p썁 dem sj쌹lva, 
n썁gon annan eller bilen.

僅 Kontrollera att inga m쌹nniskor eller 
f쎨rem썁l befinner sig runt elektrisk 
bakluckan innan du 쎨ppnar eller 
st쌹nger den. V쌹nta tills bakluckan 쌹r 
helt 쎨ppnad och avstannad innan du 
lastar i eller ur bilen.

僅 Kontrollera att det inte finns n썁got 
hinder i v쌹gen innan du anv쌹nder den 
elektriska bakluckan (eller smart 쎨pp-
ning av bakluckan). Allvarliga person-
skador eller skador p썁 bilen eller dess 
omgivning kan bli f쎨ljden om n썁gon 
eller n썁got 쌹r i v쌹gen n쌹r den elek-
triska bakluckan (eller smart 쎨ppning 
baklucka) anv쌹nds.
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- A: 70 cm
- B: 70 cm

僅 Du h쎨r en konstant varningssignal om 
du k쎨r i en hastighet 쎨ver 3 km/h (2 
brittiska mil/timma) och bakluckan 쌹r 
쎨ppen. Stanna omedelbart bilen p썁 en 
trafiks쌹ker plats och kontrollera om 
bakluckan 쌹r 쎨ppen.

僅 H썁ll aldrig n썁got f쎨rem썁l eller n썁gon 
kroppsdel i den elektroniska bakluck-
ans riktning f쎨r att kontrollera att 
automatisk 썁terg썁ng fungerar.

僅 Anv쌹nd aldrig en elman쎨vrerad bak-
lucka om det finns ett tungt f쎨rem썁l 
p썁kopplat (t.ex. en cykel). Det kan 
skada den elektriska bakluckan.

VIKTIGT
僅 Var noga med att st쌹nga bakluckan 

innan du k쎨r. Eventuella skador kan 
uppst썁 p썁 bakluckans gasfj쌹drar och 
deras konstruktion om bakluckan inte 
쌹r st쌹ngd f쎨re man k쎨r iv쌹g.

僅 Kontrollera att det inte finns n썁got i 
v쌹gen f쎨r bakluckans l썁sanordning 
n쌹r du ska st쌹nga bakluckan. Det kan 
skada bakluckans l썁s.

僅 Var f쎨rsiktig n쌹r du 쎨ppnar och 
st쌹nger bakluckan eller s쌹tter in och 
tar bort f쎨rem썁l, eftersom kropp eller 
f쎨rem썁l kan skadas eller f쎨rst쎨ras om 
de tr쌹ffas av vassa kanter, t.ex. h쎨rn. 
Barn kan skadas om deras ansikte, 
huvud etc. tr쌹ffar omr썁det runt bak-
luckan, s썁 var alltid medveten om det.

僅 St쌹ng eller 쎨ppna inte den elektriska 
bakluckan manuellt. Det kan orsaka 
skador p썁 mekaniken. T쌹nk p썁 att inte 
anv쌹nda f쎨r stor kraft om du m썁ste 
쎨ppna eller st쌹nga den elektriska bak-
luckan manuellt n쌹r batteriet 쌹r urlad-
dat eller bortkopplat.

僅 Anv쌹nd inte den elman쎨vrerade bak-
luckan mer 쌹n 5 g썁nger i f쎨ljd. Det 
kan skada det elektriska systemet. 
Om axeln 쎨verbelastas p썁 grund av 
kontinuerlig anv쌹ndning, ljuder signa-
len 3 g썁nger och den elman쎨vrerade 
bakluckan slutar fungera. Anv쌹nd i s썁 
fall inte elman쎨vreringen p썁 minst 1 
minut.

OBSERVERA
僅 L썁t inte n썁got tungt f쎨rem썁l ligga p썁 

den elman쎨vrerade bakluckan n쌹r du 
anv쌹nder den. Extra vikt p썁 bakluckan 
kan skada systemet.

僅 Den elektriska bakluckan kan anv쌹n-
das n쌹r fordonet 쌹r i l쌹get P쉊 och 
v쌹xeln 쌹r i P (parkering).

僅 Den elman쎨vrerade bakluckan kan 
anv쌹ndas 쌹ven n쌹r bilen 쌹r avst쌹ngd. 
Den elman쎨vrerade bakluckan f쎨r-
brukar dock mycket str쎨m fr썁n bilens 
elsystem. F쎨r att f쎨rhindra att batte-
riet laddas ur ska du vara f쎨rsiktig 
med att anv쌹nda det. Anv쌹nd det inte 
mer 쌹n ca 10 g썁nger i f쎨ljd.

僅 L쌹mna inte den elman쎨vrerade bak-
luckan 쎨ppen under n썁gon l쌹ngre tid. 
Batteriet kan laddas ur.

僅 쉁ndra inte, och reparera inte heller, 
n썁gon del av den elman쎨vrerade bak-
luckan p썁 egen hand. Kia rekommen-
derar att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

僅 Anv쌹nd inte den elman쎨vrerade bak-
luckan n쌹r du har lyft upp bilen f쎨r att 
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byta eller reparera ett d쌹ck. Den 
elman쎨vrerade bakluckan fungerar 
inte korrekt i detta l쌹ge.

僅 I kallt och fuktigt klimat kan den elma-
n쎨vrerade bakluckan frysa och d쌹rf쎨r 
inte fungera optimalt.

僅 I kallt och fuktigt klimat kan d쎨rrl썁sen 
och d쎨rrens mekanismer frysa och 
d쌹rf쎨r inte fungera optimalt.

僅 Den elektriska bakluckan kan sluta 
fungera n쌹r mer 쌹n en operation 
detekteras under 쎨ppning/st쌹ngning. 
I s썁 fall ska du 쎨ppna/st쌹nga bak-
luckan manuellt och anv쌹nda bak-
luckan elfunktion.

St쌹lla in elbakluckan

Drift
僅 V쌹lj Inst쌹llningar → Fordon → D쎨rr 

→ Elman쎨vrerad baklucka i infotain-
mentsystemet.

Justera hastigheten f쎨r elman쎨v-
rerad baklucka

Drift
僅 V쌹lj Inst쌹llningar → Fordon → D쎨rr 

→ Bakluckans 쎨ppningshastighet → 
Normal/Snabb i infotainmentsyste-
met.

僅 Den ursprungliga inst쌹llningen 쌹r 
inst쌹lld p썁 Snabb.

Justera den elman쎨vrerade bak-
luckans 쎨ppningsh쎨jd

Drift
僅 V쌹lj Inst쌹llningar → Fordon → D쎨rr 

→ 싋ppningsh쎨jd f쎨r elman쎨vrerad 
baklucka → Niv썁 1/Niv썁 2/Niv썁 3/

Helt 쎨ppen/Anv쌹ndarinst쌹llning i 
infotainmentsystemet.

H쎨jdinst쌹llning anv쌹ndare

Drift
僅 Justera bakluckan till f쎨redragen h쎨jd.
僅 Tryck p썁 st쌹ngningsknappen f쎨r den 

elektriska bakluckan i ungef쌹r 3 sek-
under tills ett larm h쎨rs.

OBSERVERA
僅 Om bakluckans 쎨ppningsh쎨jd juste-

ras manuellt, 쌹ndras inst쌹llningarna 
f쎨r infotainmentsystemet till Anv쌹n-
darens h쎨jdinst쌹llning.

僅 Bakluckans 쎨ppningsh쎨jd kommer att 
vara samma som Helt 쎨ppen innan 
Anv쌹ndarens h쎨jdinst쌹llning st쌹lls 
in.

僅 Om Av쌹ndarens h쎨jdinst쌹llning 
v쌹ljs efter Helt 쎨ppen/Niv썁 3/Niv썁 2/
Niv썁 1, kommer f쎨reg썁ende h쎨jdin-
st쌹llning f쎨r anv쌹ndaren att st쌹llas in.

쉊terst쌹lla elektriska bakluckan

Drift
僅 St쌹ng av fordonet eller v쌹xla till P 

(parkering) eller N (fril쌹ge).
僅 Tryck p썁 bakluckans str쎨mknapp f쎨r 

att 쎨ppna elman쎨vrerad bakluckan.
僅 Tryck och h썁ll ner den inv쌹ndiga 

st쌹ngningsknappen f쎨r bakluckan 
f쎨rst och den utv쌹ndiga 쎨ppningsk-
nappen samtidigt i mer 쌹n 3 sekunder 
s썁 h쎨rs klockan.

僅 St쌹ng bakluckan f쎨r hand.
僅 Tryck p썁 knappen f쎨r 쎨ppning av 

bakluckan p썁 fordonets utsida.
僅 Bakluckan 쎨ppnas och klockan l썁ter.
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僅 Om bakluckan stannas innan den 쌹r 
helt 쎨ppen, forts쌹tter inte 썁terst쌹ll-
ningen. V쌹nta tills bakluckan 쌹r helt 
쎨ppen och har stannat.

Driftvillkor
僅 Fordonet 쌹r i l쌹get P (parkering).

OBSERVERA
僅 Om den elman쎨vrerade bakluckan 

inte fungerar som avsett ska du kont-
rollera att du har r쌹tt v쌹xel ilagd.

僅 Elbakluckan m썁ste 썁terst쌹llas under 
f쎨ljande f쎨rh썁llanden:
- Batteriet (12V) 쌹r laddat
- Batteriet (12V) 쌹r ihopsatt igen
- Relaterad s쌹kring 썁termonterad

싋ppna den smarta bakluckan (i 
f쎨rekommande fall)

Drift
僅 V쌹lj Inst쌹llningar → Fordon → D쎨rr 

→ Smart baklucka i infotainmentsys-
temet.

Driftvillkor
僅 15 sekunder efter att alla d쎨rrar 쌹r 

st쌹ngda och l썁sta.
僅 Du befinner dig i avk쌹nningsomr썁det i 

mer 쌹n 3 sekunder.
僅 Koppla bort laddningskontakten

Anv쌹nd inte systemet i f쎨ljande 
fall
僅 Smartnyckeln k쌹nns av inom 15 sek-

under efter att d쎨rrarna har st쌹ngts 
och l썁sts och sedan forts쌹tter att k쌹n-
nas av.

僅 Smartnyckeln k쌹nns av inom 15 sek-
under efter att d쎨rrarna har st쌹ngts 
och l썁sts och inom 1,5 m fr썁n fram-
d쎨rrens handtag (f쎨r modeller som 쌹r 
utrustade med v쌹lkomstljus).

僅 En d쎨rr 쌹r ol썁st eller inte st쌹ngd.
僅 Smartnyckeln befinner sig i bilen.
僅 Bilen laddas

Begr쌹nsning(ar)
僅 Smartnyckeln k쌹nns av inom 

50~100 cm (28~40 tum) radie bakom 
fordonet

K쌹nna av och upplysa

Drift
僅 Varningslamporna blinkar.
僅 Larmet l썁ter n쌹r smartnyckeln upp-

t쌹cks.

Automatisk 쎨ppning

Drift
僅 Bakluckan 쎨ppnas.
僅 Varningslamporna blinkar.
僅 Larmet l썁ter 6 g썁nger.

Inaktivera smartbaklucka med 
smartnyckel

Drift
僅 Tryck in n썁gon av f쎨ljande knappar 

p썁 smartnyckeln under steget ”K쌹nn 
av och upplysa” f쎨r att inaktivera 
funktionen.
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- D쎨rrl썁sningsknapp
- D쎨rruppl썁sningsknapp
- Knapp f쎨r att 쎨ppna och st쌹nga 

baklucka

OBSERVERA
僅 Om du trycker p썁 knappen f쎨r att l썁sa 

upp d쎨rrar inaktiveras smart 쎨ppning 
av bakluckan med auto-쎨ppning till-
f쌹lligt. Om du sedan inte 쎨ppnar en 
d쎨rr inom 30 sekunder aktiveras 
smart 쎨ppning av bakluckan med 
auto-쎨ppning p썁 nytt.

僅 Om du trycker p썁 knappen f쎨r att 
쎨ppna bakluckan i minst 1 sekund 
쎨ppnas bakluckan.

僅 Om du trycker p썁 knappen f쎨r att l썁sa 
d쎨rrar eller knappen f쎨r att 쎨ppna 
bakluckan n쌹r smart 쎨ppning av bak-
luckan med auto-쎨ppning inte 쌹r i 
fasen K쌹nna av och upplysa inaktive-
ras inte smart 쎨ppning av bakluckan 
med auto-쎨ppning.

僅 Om du har inaktiverat funktionen f쎨r 
smart 쎨ppning av bakluckan med 
auto-쎨ppning genom att trycka p썁 
knappen p썁 smartnyckeln och sedan 
쎨ppnat en d쎨rr kan du 썁teraktivera 
smart 쎨ppning av bakluckan med 
auto-쎨ppning genom att st쌹nga och 
l썁sa alla d쎨rrar.

Anv쌹nd inte systemet i f쎨ljande 
fall
僅 Smartnyckeln 쌹r n쌹ra en radios쌹n-

dare p썁 t.ex. en radiostation eller en 
flygplats som kan hindra nyckelns 
normala funktion.

僅 Smartnyckeln 쌹r n쌹ra en kommunika-
tionsradio eller en mobiltelefon.

僅 En smartnyckel till ett annat fordon 
anv쌹nds n쌹ra bilen.

僅 Sensoromr썁det kan 쎨ka eller minska 
d썁:
- Ena sidan av bilen 쌹r upplyft f쎨r att 

byta ett d쌹ck eller kontrollera bilen.
- Fordonet 쌹r parkerat i en sluttning i 

en backe, en oasfalterad v쌹g, etc.

VARNING
僅 Se till att st쌹nga bakluckan innan du 

k쎨r.
僅 Kontrollera att inga m쌹nniskor eller 

f쎨rem썁l befinner sig runt bakluckan 
innan du 쎨ppnar eller st쌹nger den.

僅 Kontrollera att f쎨rem썁l i bagageut-
rymmet inte faller ut n쌹r du 쎨ppnar 
bakluckan i en backe. Det kan leda till 
allvarliga skador.

僅 Var noga med att st쌹nga av smart-
bakluckan med auto-쎨ppning n쌹r du 
tv쌹ttar bilen. I annat fall kan bak-
luckan 쎨ppnas oavsiktligt.

僅 F쎨rvara nyckeln utom r쌹ckh썁ll f쎨r 
barn. Barn kan oavsiktligt 쎨ppna 
smartbakluckan med auto-쎨ppning 
n쌹r de befinner sig runt bilens bak-
parti.

VIKTIGT
Var inte i avk쌹nningsomr썁det om du inte 
vill att bakluckan ska 쎨ppnas. Om du 
befinner dig i avk쌹nningsomr썁det av 
misstag och varningslampor lyser och 
signaler h쎨rs ska du l쌹mna omr썁det till-
sammans med smartnyckeln. Bak-
luckan forts쌹tter att vara st쌹ngd.

OBSERVERA
僅 Om den elman쎨vrerade bakluckans 

쎨ppningsh쎨jd st쌹lls in manuellt och 
Anv쌹ndarens h쎨jdinst쌹llning v쌹ljs i 
infotainmentsystemet, 쎨ppnas den 
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elman쎨vrerade bakluckan till den h쎨jd 
som st쌹llts in manuellt av f쎨raren.

僅 Om den elman쎨vrerade bakluckans 
쎨ppningsh쎨jd inte har st쌹llts in manu-
ellt, 쎨ppnas bakluckan helt n쌹r 
Anv쌹ndarens h쎨jdinst쌹llning marke-
ras i infotainmentsystemet.

僅 Om en av h쎨jdinst쌹llningarna (Helt 
쎨ppen/Niv썁 3/Niv썁 2/Niv썁 1) v쌹ljs i 
inst쌹llningsmenyn p썁 infotainment-
systemets sk쌹rm och Anv쌹ndarens 
h쎨jdinst쌹llning sedan markeras, 
st쌹lls den elman쎨vrerade bakluckans 
쎨ppningsh쎨jd in p썁 den tidigare spa-
rade h쎨jden.

N쎨d쎨ppning av bakluckan

Drift
僅 F쎨r in den mekaniska nyckeln i nyck-

elh썁let.
僅 Tryck den mekaniska nyckeln 썁t 

h쎨ger (1).
僅 Tryck upp bakluckan.

VARNING
僅 I h쌹ndelse av n쎨dfall ska du veta var 

n쎨dhandtaget sitter och hur du 쎨pp-
nar bakluckan om du oavsiktligt 
st쌹ngs in i bagageutrymmet.

僅 Ingen b쎨r till썁tas att uppeh썁lla sig i 
bilens bagageutrymme vid n썁got till-
f쌹lle. Bagageutrymmet 쌹r mycket far-
ligt att befinna sig i vid en eventuell 
olycka.

僅 Handtaget f썁r endast anv쌹ndas i n쎨d-
fall. Var extremt f쎨rsiktig n쌹r du 
anv쌹nder det, speciellt om fordonet 쌹r 
i r쎨relse.

僅 Ta inte tag i delen som st쎨der baga-
geluckan (bensinlyftaren) det kan 
orsaka allvarlig skada.
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F쎨nster
V쌹nsterstyrd

OCV041023L_4
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F쎨nster

H쎨gerstyrd

1 F쎨rard쎨rrens elf쎨nsterhiss
2 Knapp f쎨r elektriska f쎨nsterhissar p썁 passagerarsidan
3 Bakd쎨rrens (v쌹nster) f쎨nsterhiss
4 Bakd쎨rrens (h쎨ger) f쎨nsterhiss
5 Str쎨mbrytare f쎨r f쎨nsterhiss

OCV041023R_4
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Kontrollera f쎨nsterbrytaren

僅 Typ A: 1
僅 Typ B (i f쎨rekommande fall): 1, 2

Drift
僅 Tryck eller dra brytaren till det f쎨rsta 

(1)/andra (2) sp쌹rrl쌹get.

INFORMATION
Endast typ B kan anv쌹nda automatisk 
upp/ner-funktion (2).

Driftvillkor
僅 Fordonet 쌹r i l쌹get ON
僅 Inom cirka 3 minuter efter att EV-

knappen vrids till ACC-l쌹get. Om 
framd쎨rrarna 쌹r 쎨ppna g썁r det dock 
inte att anv쌹nda elman쎨vreringen 
under 3-minutersperioden.

쉊terst쌹lla elman쎨vrerade f쎨nster

Drift
僅 St쌹ng f쎨nstret.
僅 Dra i knappen f쎨r elf쎨nsterhissar

- Ca 1 sekund

Driftvillkor
僅 Fordonet 쌹r i l쌹get ON.

Automatisk 썁terg썁ng av eldrivna 
f쎨nster

Drift
僅 F쎨nster stannar och flyttar ned ca 

30 cm (12 tum) n쌹r ett f쎨rem썁l eller en 
kroppsdel k쌹nns av.

僅 F쎨nster r쎨r sig ner cirka 2,5 cm (1 tum) 
n쌹r kraften detekteras

L썁sknapp f쎨r elf쎨nsterhiss

Drift
僅 Tryck p썁 l썁sknappen f쎨r elf쎨nsterhiss.

- Bakre passagerarf쎨nstret 쌹r obruk-
bart.

僅 Det fr쌹mre f쎨rar- och passagerar-
f쎨nstret kan man쎨vreras.

僅 Baks쌹tespassagerarnas knappar kan 
inte anv쌹nda till de egna elf쎨nsterhis-
sarna.

fj쌹rrstyrt system f쎨r f쎨nster-
st쌹ngning/쎨ppning (i f쎨rekom-
mande fall)

Drift
僅 Tryck p썁 och h썁ll inne d쎨rrl썁sknappen 

p썁 den smarta nyckeln f쎨r att st쌹nga 
f쎨nstren. F쎨nstren r쎨r sig upp썁t, s썁 
l쌹nge som knappen h썁lls inne.

僅 Tryck p썁 och h썁ll inne d쎨rrl썁sknappen 
p썁 den smarta nyckeln f쎨r att 쎨ppna 
f쎨nstren. F쎨nstren r쎨r sig ned썁t, s썁 
l쌹nge som knappen h썁lls inne.

OCV041024L
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僅 Fj쌹rrman쎨vreringen av f쎨nstren kan 
aktiveras och deaktiveras via infotain-
mentsystemets meny.

VARNING
僅 Montera inte tillbeh쎨r i omr썁det kring 

f쎨nstren. Det kan p썁verka kl쌹mskyd-
det.

僅 Kontrollera att inget 쌹r i v쌹gen f쎨r 
f쎨nstret innan du st쌹nger det f쎨r att 
undvika person- och materialskador. 
Om ett f쎨rem썁l som 쌹r mindre 쌹n 4 
mm (0,16 tum) fastnar mellan f쎨nster-
glaset och den 쎨vre f쎨nsterkanalen, 
kan det h쌹nda att f쎨nstrets automa-
tiska 썁terg썁ngsfunktion inte k쌹nner av 
motst썁ndet och d쌹rf쎨r inte stannar 
och 썁terg썁r.

僅 Den automatiska 썁terg썁ngsfunktionen 
aktiveras inte medan elf쎨nsterhis-
sarna 썁terst쌹lls. Se till att kroppsdelar 
eller andra f쎨rem썁l inte 쌹r i v쌹gen 
innan du st쌹nger f쎨nstren f쎨r att und-
vika personskador eller skador p썁 
bilen.

僅 L쌹mna ALDRIG nyckeln i bilen tillsam-
mans med o쎨vervakade barn n쌹r for-
donet 쌹r ig썁ng.

僅 L쌹mna ALDRIG ett barn o쎨vervakat i 
bilen. 쉁ven mycket sm썁 barn kan oav-
siktligt s쌹tta bilen i r쎨relse, kl쌹mma sig 
i ett f쎨nster eller l썁sa in sig sj쌹lva och 
andra i bilen.

僅 Kontrollera alltid att armar, h쌹nder, 
huvud och andra f쎨rem썁l inte 쌹r i 
v쌹gen f쎨r ett f쎨nster som ska st쌹ngas.

僅 L썁t aldrig barnen leka med de elek-
triska f쎨nsterhissarna. H썁ll f쎨rarens 
l썁sknapp f쎨r de elektriska f쎨nsterhis-
sarna i LOCK-l쌹get (nedtryckt). ALL-
VARLIGA SKADOR kan bli f쎨ljden om 
ett barn anv쌹nder de elektriska f쎨ns-
terhissarna oavsiktligt.

僅 Stick inte ut n썁gon kroppsdel genom 
f쎨nstret under f쌹rd.

僅 Var uppm쌹rksam p썁 att inget 쌹r i 
v쌹gen och kan kl쌹mmas n쌹r du 
st쌹nger f쎨nstren f쎨r att undvika per-
sonskador eller skador p썁 bilen.

VIKTIGT
僅 F쎨r att undvika skada p썁 de elektriska 

f쎨nsterhissarna ska inte tv썁 eller flera 
f쎨nster st쌹ngas p썁 samma g썁ng. P썁 
detta s쌹tt h썁ller 쌹ven s쌹kringen l쌹ngre.

僅 T쌹nk p썁 att f쎨rarens huvudknapp ald-
rig f썁r anv쌹ndas samtidigt som ett 
f쎨nsters separata knapp man쎨vreras i 
motsatt riktning. Om detta skulle 
intr쌹ffa stoppas rutan och det g썁r var-
ken att 쎨ppna eller st쌹nga den.

OBSERVERA
僅 Om bakf쎨nstren eller soltaket (i f쎨re-

kommande fall) 쌹r 쎨ppna, helt eller 
delvis, kan olika vindljud m쌹rkas. Lju-
det 쌹r en normal f쎨reteelse och kan 
minskas eller elimineras p썁 f쎨ljande 
s쌹tt. Om ljudet uppkommer n쌹r n썁gon 
bakruta, eller b썁da, 쌹r 쎨ppna kan b썁da 
framrutorna 쎨ppnas ett par centimeter 
(1 tum). Om ljud genereras av soltaket 
minskar du soltakets 쎨ppning n썁got.

僅 OBSERVERA: I kalla och v썁ta klimat 
kan det h쌹nda att elf쎨nsterhissarna 
inte fungerar korrekt p썁 grund av kallt 
v쌹der.

僅 F쎨nstrets automatiska 썁terg썁ngsfunk-
tion aktiveras bara n쌹r "automathis-
sen" anv쌹nds genom att dra knappen 
helt upp썁t. Den automatiska 썁ter-
g썁ngsfunktionen fungerar inte om 
f쎨nstret st쌹ngs genom att dra knap-
pen halvv쌹gs upp썁t.
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Motorhuv
싋ppna/st쌹nga motorhuven

1 Motorhuvs쎨ppning
2 Sekund쌹r sp쌹rr huv

Drift
僅 Dra i motorhuvsreglaget (1).
僅 Skjut den sekund쌹ra sp쌹rren (2) 썁t 

v쌹nster.
僅 Lyft huven upp썁t.
僅 F쎨r att st쌹nga huven, s쌹nk och sl쌹pp 

huven. Kontrollera att huven sitter 
korrekt.

VARNING
僅 싋ppna motorhuven f쎨rst efter att du 

har parkerat p썁 plan mark och st쌹ngt 
av fordonet. V쌹xeln ska vara i l쌹get P 
(parkering) och parkeringsbromsen 
ska vara 썁tdragen.

僅 Innan du st쌹nger motorhuven ska alla 
hinder avl쌹gsnas fr썁n 쎨ppningen. Om 

du st쌹nger motorhuven med ett hin-
der i v쌹gen kan det orsaka person- 
eller materialskador.

僅 L쌹mna inte kvar handskar, trasor och 
annat brandfarligt i motorrummet. 
V쌹rmen kan orsaka en eldsv썁da.

僅 Kontrollera alltid att motorhuven har 
sp쌹rrats innan du k쎨r iv쌹g. Om motor-
huven inte 쌹r sp쌹rrad kan den 쎨ppnas 
under f쌹rd och f쎨rarens sikt blir helt 
blockerad, vilket kan leda till en 
olycka.

僅 Flytta inte bilen med motorhuven 
upplyft. Sikten 쌹r skymd och motor-
huven kan falla ned och skadas.

OCV041026L_2
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Fr쌹mre bagageutrymme

Fr쌹mre bagageutrymme
싋ppnar fr쌹mre bagageutrymme

1 fr쌹mre bagageutrymmesspak
僅 싋ppna motorhuven.
僅 Lyft upp den fr쌹mre bagageluckan 

medan du trycker p썁 den spaken f쎨r 
det fr쌹mre bagageutrymmet (1).

St쌹ng fr쌹mre bagageutrymme
Tryck ned luckan till det fr쌹mre baga-
geutrymmet.

INFORMATION
Tillg쌹nglig vikt fr쌹mre bagageutrymme
僅 2WD: 25 kg (55 lbs.)
僅 4WD: 10 kg (25 lbs.)
Tillg쌹nglig vikt fr쌹mre bagageutrymme 
beror p썁 specifikationerna.

VARNING
僅 F쎨rs쎨k ALDRIG att ta dig in i fr쌹mre 

bagageutrymmet. Det leder till d쎨dlig 
personskada.

僅 Innan du st쌹nger huven ser du till att 
alla hinder tas bort fr썁n huven. Huven 
kommer att r쎨ra sig upp eller ner 
automatiskt om h쎨jden inte justeras 
ordentligt. Var medveten om skad-
orna som kan orsakas av oavsiktliga 
r쎨relser av motorhuven.

僅 F쎨rvara aldrig cigarett쌹ndare, pro-
panflaskor eller annat brandfarligt/
explosivt material i bilen. Dessa f쎨re-
m썁l kan b쎨rja brinna och/eller explo-

dera om bilen uts쌹tts f쎨r varma 
temperaturer under l쌹ngre perioder.

VIKTIGT
僅 싋verskrid inte bagageutrymmets 

kapacitet. 싋verbelastat bagageut-
rymme kan skadas allvarligt.

僅 F쎨rvara inga 쎨mt썁liga f쎨rem썁l i 
fr쌹mre bagageutrymmet.

僅 H썁ll alltid den fr쌹mre bagageluckan 
s쌹kert st쌹ngd under k쎨rning. F쎨rem썁l 
i bilen r쎨r sig lika snabbt som bilen. 
Om du m썁ste bromsa in eller sv쌹nga 
hastigt, eller vid en kollision kan inne-
h썁llet skadas.

僅 Spruta inte vatten i det fr쌹mre baga-
geutrymmet. Fordonets drivsystem 
kan skadas eftersom den fr쌹mre 
bagageutrymmet 쌹r placerad i mitten 
av motorrummet.

僅 Var f쎨rsiktig om du f쎨rvarar v쌹tska i 
fr쌹mre bagageutrymmet. Om v쌹tska 
l쌹cker ut ur fr쌹mre bagageutrymmet 
kommer det att skada de elektriska 
delarna i motorrummet.

僅 Tryck inte p썁 den fr쌹mre bagage-
luckan eller placera f쎨rem썁len p썁 den 
fr쌹mre bagageluckan. Den kan defor-
meras eller skadas.

僅 Var f쎨rsiktig s썁 att du inte r쎨r vid f쎨re-
m썁l i bagageutrymmet n쌹r bagage-
luckan st쌹ngs. Lastade f쎨rem썁l eller 
det fr쌹mre bagageutrymmet kan 
deformeras eller skadas, och den 
fr쌹mre bagageluckan kan vid felaktig 
st쌹ngning 쎨ppnas under k쎨rning vil-
ket kan leda till slag och skador.

OCV041014L
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OBSERVERA
F쎨r att undvika eventuell st쎨ld ska du 
inte l쌹mna v쌹rdesaker i f쎨rvaringsut-
rymmena.

Laddlucka

싋ppna/st쌹nga laddluckan

Drift
僅 Dra upp laddningsd쎨rrens 쎨ppnings-

st쌹ngningsknapp p썁 nedre crashpad.
僅 Tryck p썁 St쌹ng-knappen f쎨r ladd-

luckan p썁 insidan av laddluckan.

INFORMATION
僅 Laddluckan st쌹ngs automatiskt n쌹r:

- Laddningskontakten 쌹r urkopplad
- D쎨rren 쎨ppnas och laddningskon-

takten inte har varit ansluten under 
ca 2 minuter

- V쌹xeln 쌹r inte i P (Parkering)

OCVQ011014L
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Laddlucka

僅 Efter byte av batteri (12 volt) ska du 
쎨ppna och st쌹nga laddningsd쎨rren 
f쎨r att kontrollera att laddningsd쎨r-
rens automatiska 쎨ppningsmekanism 
fungerar korrekt.

* F쎨r ytterligare detaljer se "Lucka f쎨r 
elektrisk laddning" p썁 sid 2-21.

VARNING
L쌹mna inte fordonet med laddnings-
luckan 쎨ppen. En 쎨ppen laddningslucka 
kan tyda p썁 att fordonets d쎨rr har l썁sts 
upp och kan indikera ett st쎨ldf쎨rs쎨k.

VIKTIGT
僅 Laddningsd쎨rren 쎨ppnas p썁 h쎨ger 

sida. Kontrollera omgivningen n쌹r 
laddningsd쎨rren 쌹r 쎨ppen eller 
st쌹ngd. Se upp s썁 att du inte sl썁r i 
huvudet eller dina armar eller att de 
fastnar i laddningsd쎨rren.

僅 H썁ll inte i g썁ngj쌹rnet f쎨r att f쎨rhindra 
att laddningsd쎨rren fr썁n att skadas 
och orsakar andra olyckor.

OBSERVERA
僅 Om laddluckan inte 쎨ppnas p.g.a. att 

det har bildats is runt den knackar du 
l쌹tt eller trycker p썁 luckan f쎨r att f썁 
isen att lossna innan du 쎨ppnar 
luckan. Anv쌹nd vid behov dina h쌹n-
der f쎨r att sm쌹lta isen eller flytta for-
donet till en varm plats och l썁t isen 
sm쌹lta. B쌹nd inte p썁 laddningsd쎨rren 
eller anv쌹nd verktyg f쎨r att 쎨ppna 
laddningsd쎨rren.

僅 N쌹r du st쌹ngt laddningsd쎨rren 
trycker du p썁 luckan igen f쎨r att 
s쌹kerst쌹lla att laddningsd쎨rren 쌹r helt 
st쌹ngd.

僅 Se till att laddningsd쎨rren 쌹r st쌹ngd 
innan du k쎨r fordonet. Om laddnings-

d쎨rren 쎨ppnas kan mekaniska delar 
p썁 laddningsd쎨rren skadas.

僅 Kontrollera att varningslampan 쌹r 
sl쌹ckt n쌹r du st쌹ngt laddningsd쎨rren.

僅 N쌹r du laddat fordonet st쌹nger du 
laddningsuttaget ordentligt. Om ladd-
ningsuttagets lock st쌹ngs felaktigt s썁 
kan laddningsuttaget och laddnings-
d쎨rren skadas.

僅 B쌹nd inte p썁 laddningsd쎨rren n쌹r den 
쎨ppnas. Laddningsd쎨rren kan sluta 
r쎨ra sig. Den elektriska mekanismen i 
laddningsd쎨rren och dess tillh쎨rande 
delar kan ocks썁 skadas allvarligt.

僅 Spruta inte h쎨gtrycksvatten direkt p썁 
laddningsd쎨rren n쌹r du tv쌹ttar fordo-
net. Det h쎨ga trycket kan skada ladd-
ningsd쎨rren.
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Brett sotltak (i f쎨rekommande 
fall)
Om fordonet 쌹r utrustat med soltak, kan 
du 쎨ppna eller luta soltaket med solta-
kets str쎨mbrytare som sitter p썁 takkon-
solen.

Soltaket kan endast man쎨vreras n쌹r EV-
knappen 쌹r i P쉊- eller START-l쌹get.
Soltaket kan man쎨vreras i ca 3 minuter 
efter att EV-knappen vridits till l쌹get 
ACC eller OFF-l쌹ge. Om framd쎨rren 쌹r 
쎨ppen, g썁r det dock inte att man쎨vrera 
soltaket ens inom 3-minutersperioden.

VARNING
僅 Man쎨vrera aldrig soltaket eller sol-

skyddet under f쌹rd. Det kan medf쎨ra 
f쎨rlust av kontrollen 쎨ver bilen och en 
olycka, som kan orsaka person- eller 
sakskada.

僅 L쌹mna inte bilen ig썁ng och nycklarna 
i din bil med o쎨vervakade barn. 
O쎨vervakade barn kan anv쌹nda sol-
taket, vilket kan leda till allvarlig 
skada.

僅 Sitt inte p썁 bilens tak. Det kan orsaka 
personskada eller skada p썁 bilen.

Elman쎨vrerat solskydd

Anv쌹nd det elman쎨vrerade solskyddet 
f쎨r att hindra direkt solljus genom solta-
kets glas.
僅 Tryck soltakets str쎨mbrytare bak썁t till 

den f쎨rsta sp쌹rren, s썁 쎨ppnas sol-
skyddet automatiskt.

僅 Tryck soltakets str쎨mbrytare fram썁t 
till den f쎨rsta sp쌹rren, s썁 st쌹ngs sol-
skyddet automatiskt. Om emellertid 
soltakets glas 쌹r 쎨ppet, st쌹ngs detta 
f쎨rst.

F쎨r att n쌹r som helst stoppa solskyddet, 
tryck soltakets str쎨mbrytare 썁t n썁got 
h썁ll.

OBSERVERA
Dra inte i eller tryck inte p썁 solskyddet 
f쎨r hand, eftersom det kan skada det 
elman쎨vrerade solskyddet eller g쎨ra s썁 
att det inte fungerar.
Veck som bildas p썁 det elman쎨vrerade 
solskyddet beror p썁 materialet och 쌹r 
helt normalt.

싋ppna lutande/st쌹ng

僅 Tryck soltakets str쎨mbrytare upp썁t, 
s썁 쎨ppnas soltakets glas lutande. Om 
emellertid solskyddet 쌹r st쌹ngt, 쎨pp-
nas detta f쎨rst.

僅 Skjut brytaren f쎨r soltaket upp썁t eller 
fram썁t n쌹r soltakets glas lutas, tak-
luckan st쌹ngs automatiskt.

F쎨r att n쌹r som helst stoppa soltakets 
r쎨relse, tryck dess str쎨mbrytare 썁t n썁got 
h썁ll.

OCV041027L
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Brett sotltak

싋ppna glidande/st쌹ng

僅 Skjut brytaren f쎨r soltaket bak썁t till 
den f쎨rsta sp쌹rren, f쎨r att man쎨vrera 
soltakets glas manuellt. Men om sol-
skyddet 쌹r st쌹ngt, 쎨ppnas detta f쎨rst.
Tryck soltakets str쎨mbrytare fram썁t 
till den f쎨rsta sp쌹rren, takluckan 
st쌹ngs. Om emellertid soltakets glas 
st쌹ngs, st쌹ngs det elman쎨vrerade sol-
skyddet.

僅 Tryck soltakets str쎨mbrytare fram썁t 
eller bak썁t till den andra sp쌹rren, s썁 
fungerar det elman쎨vrerade glas- och 
solskyddet automatiskt tills helt 쎨ppet 
eller st쌹ngt.
F쎨r att n쌹r som helst stoppa soltakets 
r쎨relse, tryck dess str쎨mbrytare 썁t 
n썁got h썁ll.

Automatisk 썁terg썁ng

Om solskyddet eller soltakets glas k쌹n-
ner av ett hinder n쌹r det st쌹ngs automa-
tiskt, kommer det att byta riktning och 
sedan stanna.
Den automatiska backningsfunktionen 
kanske inte fungerar om ett f쎨rem썁l 
som 쌹r tunt eller mjukt fastnar mellan 
det glidande solskyddet eller soltakets 
glas och soltakets skjutf쎨nster.

VARNING
僅 Se till att huvud, h쌹nder, armar eller 

andra kroppsdelar eller f쎨rem썁l 쌹r ur 
v쌹gen innan du anv쌹nder soltaket. 
Kroppsdelar eller f쎨rem썁l kan fastna, 
vilket kan orsaka kroppsskada eller 
skada p썁 fordonet.

僅 Anv쌹nd aldrig avsiktligt n썁gon 
kroppsdel f쎨r att testa den automa-
tiska reverseringsfunktionen. Solskyd-
det eller soltakets glas kan byta 
riktning, men det finns risk f쎨r kropps-
skada.

OBSERVERA
僅 Forts쌹tt inte att trycka p썁 soltakets 

str쎨mbrytare, n쌹r soltaket 쌹r helt 쎨pp-
nat, st쌹ngt eller lutande. Soltakets 
motor kan skadas.

僅 Kontinuerlig man쎨vrering, t.ex. 
쎨ppna/st쌹ng glidande, 쎨ppna/st쌹ng 
lutande etc. kan g쎨ra att motorn eller 
soltakssystemet fungerar felaktigt.

僅 Avl쌹gsna regelbundet ansamlat 
damm p썁 soltakets skenor.

僅 Damm som samlats mellan solluckan 
och takpanelen kan avge ljud. 싋ppna 
regelbundet soltaket och avl쌹gsna 
damm med en ren trasa.

僅 F쎨rs쎨k inte 쎨ppna soltaket n쌹r det 쌹r 
fruset eller n쌹r soltaket 쌹r t쌹ckt med 
sn쎨 eller is. Solluckan kanske inte 
fungerar ordentligt och kan g썁 s쎨nder 
om den tvingas upp.

僅 싋ppna inte och k쎨r inte med soltakets 
glas 쎨ppet direkt efter regn eller bil-
tv쌹tt. Vatten kan bl쎨ta ned fordonets 
inre.

僅 K쎨r inte med utstickande bagage ur 
soltaket. Bilen kan skadas om den 
pl쎨tsligt stannas.

OCV041030L_2
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VARNING
Stick inte ut huvud, armar, kroppen eller 
f쎨rem썁l utanf쎨r soltaket n쌹r du k쎨r. 
Skador kan uppkomma, om bilen pl쎨ts-
ligt stannas.

쉊terst쌹llning av soltaket

Under vissa omst쌹ndigheter kan det 
vara n쎨dv쌹ndigt att 썁terst쌹lla soltaket. 
N썁gra fall d쌹r 썁terst쌹llning av taket kan 
kr쌹vas 쌹r:
僅 N쌹r 12-voltsbatteriet 쌹r antingen fr썁n-

kopplat eller urladdat
僅 N쌹r soltaket byts ut
僅 Om takluckan med en knapptryck-

ning AUTO 싋PPNING/ST쉁NGNING 
inte fungerar korrekt.

쉊terst쌹llningsf쎨rfarande f쎨r soltak:
1. Det rekommenderas att utf쎨ra 썁ter-

st쌹llningsf쎨rfarandet n쌹r fordonets 
motor 쌹r ig썁ng. Starta bilen i P-l쌹get 
(Parkering).

2. Se till att solskyddet och soltakets glas 
쌹r i helt st쌹ngt l쌹ge. Om solskyddet 
och soltakets glas 쌹r 쎨ppna, tryck 
str쎨mbrytaren fram썁t, tills solskyddet 
och soltakets glas 쌹r helt st쌹ngda.

3. Sl쌹pp str쎨mbrytaren n쌹r solskyddet 
och soltakets glas 쌹r helt st쌹ngda.

4. Tryck str쎨mbrytaren fram썁t, tills sol-
skyddet och soltakets glas r쎨r sig 
n썁got. Sl쌹pp sedan str쎨mbrytaren.

5. Tryck 썁terigen soltakets str쎨mbrytare 
fram썁t och h썁ll den kvar tills solskyd-
det och soltakets glas glidande 쎨pp-

nas och st쌹ngs. Sl쌹pp inte knappen 
innan funktionen 쌹r genomf쎨rd.
Om du sl쌹pper str쎨mbrytaren under 
anv쌹ndning, starta proceduren igen 
fr썁n steg 2.

OBSERVERA
Om soltaket inte 썁terst쌹lls n쌹r fordonets 
batteri 쌹r urkopplat eller urladdat, eller 
om soltakets s쌹kring g썁tt kanske solta-
ket inte fungerar normalt.

Varning f쎨r 쎨ppet soltak

Om f쎨raren st쌹nger av fordonet n쌹r sol-
taket inte 쌹r helt st쌹ngt, ljuder varnings-
klockan i flera sekunder och en varning 
om att soltaket 쌹r 쎨ppet visas p썁 instru-
mentbr쌹dans LCD-sk쌹rm.
St쌹ng soltaket n쌹r du l쌹mnar bilen.

VIKTIGT
Kontrollera att soltaket 쌹r helt st쌹ngt n쌹r 
du l쌹mnar bilen.
Om soltaket 쌹r 쎨ppet kan regn eller sn쎨 
bl쎨ta ned bilens inre. Om du l쌹mnar sol-
taket 쎨ppet n쌹r bilen 쌹r obevakat kan 
det inbjuda till st쎨ld.

OCV041032L
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Ratt
Justering av rattvinkel och h쎨jd:

Drift
僅 Dra uppl썁sningsspaken (1) ned썁t.
僅 Justera ratten till 쎨nskad vinkel (2) och 

h쎨jd (3).
僅 Dra upp uppl썁sningsspaken.

Rattv쌹rme (i f쎨rekommande fall)

Drift
僅 Tryck p썁 knappen f쎨r att starta eller 

st쌹nga av rattv쌹rme.
僅 Rattv쌹rmen 썁terg썁r till l쌹get OFF n쌹r 

bilen startas om.

Driftvillkor
僅 Fordonet b쎨r vara i l쌹get ON.

INFORMATION
Rattv쌹rmen styr automatiskt rattens 
temperatur beroende p썁 omgivnings-

temperaturen n쌹r bilen 쌹r ig썁ng. F쎨r 
ytterligare detaljer se "Autoreglage som 
anv쌹nder inst쌹llningar f쎨r klimatanl쌹gg-
ningen (i f쎨rekommande fall)" p썁 sid 5-
81.

Signalhorn
Man쎨vrera tutan

Drift
僅 Tryck p썁 omr썁det runt signalhorns-

symbolen p썁 ratten.

VARNING
僅 Justera aldrig rattens vinkel eller h쎨jd, 

medan du k쎨r. Du kan f쎨rlora 
kontrollen och riskera en olycka, som 
medf쎨r livsfara eller allvarliga person-
skador.

僅 N쌹r du har st쌹llt in ratten ska du f쎨r-
s쎨ka flytta den upp썁t och ned썁t f쎨r 
att kontrollera att den sitter fast 
ordentligt.

僅 Om ratten blir f쎨r varm ska du st쌹nga 
av systemet. Rattv쌹rmen kan orsaka 
br쌹nnskador 쌹ven vid l썁ga tempera-
turer, speciellt om den anv쌹nds under 
en l쌹ngre tid.

VIKTIGT
僅 Installera inte n썁gon typ av grepp-

skydd f쎨r ratten, det kan f쎨rs쌹mra 
funktionen i rattv쌹rmesystemet.

僅 Anv쌹nd inte l쎨sningsmedel som t.ex. 
lacknafta, bensen, alkohol eller bensin 

OCV041033L_2
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f쎨r att reng쎨ra den uppv쌹rmda ratten. 
Det kan skada rattens yta.

僅 Om ytan p썁 ratten har skadats av 
vassa f쎨rem썁l, kan det ske skador p썁 
komponenterna i den uppv쌹rmda rat-
ten.

僅 Anv쌹nd inte signalhornet genom att 
sl썁 h썁rt p썁 det. Tryck inte med n썁got 
vasst f쎨rem썁l.

僅 Anv쌹nd inte l쎨sningsmedel som t.ex. 
lacknafta, bensen, alkohol eller bensin 
f쎨r att reng쎨ra ratten. Det kan skada 
den.

OBSERVERA
僅 St쌹ll in ratten i 쎨nskat l쌹ge innan du 

k쎨r.
僅 Ibland kan rattl썁set tr쌹da ur funktion 

n쌹r rattinst쌹llningen justeras. Detta 쌹r 
inget fel. Det sker n쌹r tv썁 kugghjul g썁r 
i ingrepp. G쎨r i detta fall om inst쌹ll-
ningarna och l썁s sedan ratten med 
rattl썁set.

僅 F쎨ljande kan h쌹nda under k쎨rning:
- EPS-varningslampan lyser inte.
- Ratten 쌹r tr쎨g att vrida direkt efter 

att du tryckt p썁 EV-knappen till ON-
l쌹get. Det beror p썁 att EPS-syste-
met g쎨r en sj쌹lvdiagnos. N쌹r diag-
nosen 쌹r klar ska styrservon 
fungera.

- Ett klickljud kan h쎨ras fr썁n styrserr-
von n쌹r du slagit p썁 EV-knappen.

- Det kan l썁ta lite fr썁n styrservon n쌹r 
bilen st썁r stilla eller k쎨rs l썁ngsamt.

- N쌹r avvikelsen uppt쌹cks i det elek-
triska servostyrningssystemet, 
kommer servofunktionen att stop-
pas i syfte att f쎨rebygga livsfarliga 
olyckor. D썁 t쌹nds eller blinkar 
instrumentpanelens varnings-
lampa och servostyrningen st쌹ngs 

av. Kontrollera systemet omedel-
bart efter att du har flyttat bilen till 
en s쌹ker plats.

- Styrhj쌹lpen f쎨r쌹ndras om du vrider 
ratten upprepade g썁nger 썁t h쎨ger/
v쌹nster n쌹r bilen st썁r stilla. Den 
썁terg썁r till normal funktion efter ett 
par minuter.

- Om det elektriska servostyrnings-
systemet inte fungerar normalt, 
kommer varningslampan att t쌹ndas 
eller blinka p썁 instrumentpanelen. 
Styrningen kanske inte k쌹nns som 
den ska. I det h쌹r fallet beh쎨ver 
systemet inspekteras av en profes-
sionell verkstad. Kia rekommende-
rar att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

- N쌹r du vrider ratten i l썁ga tempera-
turer kan onormala ljud h쎨ras. Lju-
den f쎨rsvinner n쌹r temperaturen 
쎨kar. Det h쌹r 쌹r normalt.

- Ratten kanske inte fungerar p썁 r쌹tt 
s쌹tt, om bilen m썁ste startas med 
hj쌹lp av startkablar efter att batte-
riet varit urladdat. Det 쌹r en 쎨verg썁-
ende situation, som beror p썁 l썁g 
batterisp쌹nning. N쌹r batteriet f썁tt 
tillr쌹cklig laddning, fungerar ratten 
normalt igen. Vrid p썁 ratten f쎨r att 
kontrollera att den fungerar nor-
malt, innan du k쎨r med bilen.

僅 Uppv쌹rmd Ratt st쌹ngs av ungef쌹r 30 
minuter efter att den har slagits p썁.
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Speglar
Inv쌹ndig backspegel
* G쎨r denna inst쌹llning innan du b쎨rjar 

k쎨ra.

Justera dag/natt-backspegeln (i 
f쎨rekommande fall)

A: Dag
B: Natt

Drift
僅 Tryck p썁 dag/natt-spaken (1) under 

dagtid.
僅 Dra i dag/natt-spaken (2) f쎨r att 

minska str썁lkastarnas bl쌹ndning vid 
svagt ljus och nattk쎨rning.

Automatiskt avbl쌹ndningsbar 
backspegel (ECM) (i f쎨rekom-
mande fall)
Sensorn k쌹nner av ljusniv썁n och styr 
automatiskt lampskenet i svag belysning 
och nattetid.

VARNING
僅 L쌹gg inget i baks쌹tet eller bagageut-

rymmet som kan skymma sikten 
genom bakrutan.

僅 Justera inte backspegeln n쌹r bilen 쌹r i 
r쎨relse. Det kan leda till att du tappar 
kontrollen och orsakar en olycka som 
kan inneb쌹ra LIVSFARA ELLER RISK 
F싋R ALLVARLIGA PERSON- ELLER 
MATERIALSKADOR.

僅 G쎨r inte f쎨r쌹ndringar p썁 backspegeln 
och byt inte ut den mot en annan 
modell. Det kan leda till skador vid 
olycka eller att krockkudden l쎨ser ut.

Yttre backspegel
Justera yttre backspegel

Drift
僅 Flytta ytterbackspegelns brytare (1) 

f쎨r att v쌹lja v쌹nster eller h쎨ger sida av 
spegeln.

僅 Justera spegeljusteringsknappen (2) 
f쎨r att st쌹lla in vald spegel.

Inf쌹llning av ytterbackspegeln

Drift
僅 Tryck p썁 knappen f쎨r att f쌹lla in eller 

f쌹lla ut spegeln.

OCV041036L
OCV041037L
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Funktion f쎨r automatisk 썁terg썁ng 
(i f쎨rekommande fall)

Den yttre backspegeln kommer att r쎨ra 
sig ned썁t n쌹r fordonet 쌹r i l쌹ge R (bak썁t) 
f쎨r att underl쌹tta backparkering.

Drift
僅 Den yttre backspegelbrytaren (1) 

best쌹mmer spegelr쎨relsen:
- V/H: Yttre backspegel r쎨r sig.
- Mitten: Yttre backspegel r쎨r sig 

inte.

Anv쌹ndarinst쌹llningar av funk-
tionen f쎨r automatisk 썁terg썁ng

Drift
僅 V쌹xla till P (parkering).
僅 Flytta brytaren till l쌹get L (v쌹nster) 

eller R (h쎨ger) beroende p썁 vilken 
spegel du vill justera.

僅 V쌹xla till R (h쎨ger).
僅 Justera spegeln.

Initialisera funktionen f쎨r auto-
matisk 썁terg썁ng

Drift
僅 V쌹xla till P (parkering).

僅 Flytta brytaren till l쌹get L (v쌹nster) 
eller R (h쎨ger) beroende p썁 vilken 
spegel du vill justera.

僅 V쌹xla till R (h쎨ger).
僅 Justera spegeln h쎨gre 쌹n standard-

vinkeln.
僅 L쌹gg i annan v쌹xel.

VARNING
僅 Den yttre backspegeln 쌹r konvex. 

F쎨rem썁l som syns i spegeln 쌹r n쌹r-
mare 쌹n de f쎨refaller vara.

僅 Anv쌹nd den inre backspegeln eller se 
dig om f쎨r att best쌹mma det verkliga 
avst썁ndet till bakomvarande fordon 
n쌹r du ska byta fil.

僅 쉁ndra inte inst쌹llningen f쎨r den yttre 
backspegeln och f쌹ll heller inte in den 
n쌹r bilen 쌹r i r쎨relse. Det kan leda till 
att du tappar kontrollen och orsakar 
en olycka som kan inneb쌹ra LIVS-
FARA ELLER RISK F싋R ALLVARLIGA 
PERSON- ELLER MATERIALSKADOR.

VIKTIGT
僅 Skrapa inte bort is fr썁n spegelytan. 

Det kan skada glasytan. Var f쎨rsiktig 
om fastfrusen is f쎨rhindrar inst쌹ll-
ningen av spegeln. Anv쌹nd en avis-
ningsprodukt eller en svamp eller 
mjuk trasa med varmt vatten.

僅 Var f쎨rsiktig om spegeln 쌹r ist쌹ckt. 
Anv쌹nd en godk쌹nd vindrutedefros-
ter (inte frostskyddsv쌹tska) f쎨r att fri-
g쎨ra den frysta mekanismen eller 
flytta fordonet till en varm plats och 
l썁t isen sm쌹lta.

僅 Speglarna slutar att r쎨ra sig n쌹r de 
n썁tt sina maxl쌹gen, men servomotorn 
forts쌹tter att g썁 s썁 l쌹nge knappen 
trycks tum. Tryck inte p썁 knappen 
l쌹ngre 쌹n n쎨dv쌹ndigt d썁 motorn kan 
ta skada.

OCV041039L_2
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Speglar

僅 F쎨rs쎨k aldrig att st쌹lla in de yttre 
backspeglarna f쎨r hand. Det kan 
skada komponenterna.

僅 De elektriskt man쎨vrerade ytterback-
speglarna kan anv쌹ndas 쌹ven om 
bilen 쌹r i OFF-l쌹get. F쎨r att undvika 
att batteriet laddas ur ska inte speg-
larna justeras mer 쌹n n쎨dv쌹ndigt n쌹r 
fordonet inte 쌹r ig썁ng.

僅 Om backspeglarna 쌹r elman쎨vrerade 
ska de inte f쌹llas in f쎨r hand. Det kan 
orsaka fel p썁 motorn.

僅 Det 쌹r l쌹mpligt att f쎨lja anvisningarna 
i angiven ordning n쌹r du st쌹ller in eller 
initierar de automatiska backningsin-
st쌹llningarna. Om du forts쌹tter till 
n쌹sta steg innan det f쎨reg썁ende har 
slutf쎨rts kan det h쌹nda att den 쌹nd-
rade vinkeln inte sparas eller att initie-
ringen inte fungerar p썁 avsett s쌹tt.
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Instrumentkluster

1. Hastighetsm쌹tare
僅 MPH, km/h
僅 K쎨rhastigheten i kilometer per timme 

(km/h) eller brittiska mil per timme 
(brittiska mil/timma).

2. K쎨rstr쌹cka till tom tank
僅 Den uppskattade str쌹ckan som bilen 

kan k쎨ras med kvarst썁ende elektrisk 
energi.

3. Effekt-/laddningsm쌹tare
僅 Energikonsumtionshastigheten i for-

donet samt laddnings-/urladdnings-
statusen f쎨r motorbromsningen.

4. Batteriets SOC-m쌹tare (State 
of Charge) (laddningsstatus)
僅 Laddningsstatus f쎨r h쎨gsp쌹nnings-

batteriet.

5. LCD-sk쌹rm
僅 Se "LCD-sk쌹rm" p썁 sid 5-45.

6. Varnings- och indikatorlampor
僅 Se "Varnings- och indikatorlampor" p썁 

sid 5-52.

7. Indikator f쎨r reduktionsv쌹xel
僅 Indikatorn visar vilket v쌹xel-l쌹ge som 

har valts.

8. V쌹gm쌹tare
僅 Odometern indikerar det totala 

avst썁ndet som fordonet har k쎨rt.

9. Niv썁indikator f쎨r motorbroms-
ning
僅 Se "Regenererande bromssystem" p썁 

sid 6-14.

10. Enhet f쎨r elf쎨rbrukning
僅 Se "F쌹rddatorl쌹ge" p썁 sid 5-46.

OCV041155L
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Instrumentkluster

VIKTIGT
僅 Informationen visas efter information 

tas emot fr썁n en v쌹derinformationsle-
verant쎨r via GPS. Beroende p썁 GPS-
mottagningen kan informationen 
skilja sig fr썁n det aktuella v쌹dret i ditt 
omr썁de.

僅 Om ingen information tas emot via 
GPS (om du t.ex. inte prenumererar 
p썁 Kia Connect-tj쌹nst) visas v쌹dret 
och tiden som "sol" och "natt" i klus-
tret.

僅 Var f쎨rsiktig n쌹r du k쎨r eftersom ani-
mationseffekter med dynamiska 
teman kan distrahera f쎨raren och 
leda till olyckor.

OBSERVERA
僅 N쌹r batteriniv썁n 쌹r l쌹gre 쌹n 10 % i 

h쎨rsp쌹nningsbatteriet begr쌹nsas 
bilens hastighet och till sist kommer 
den att st쌹ngas av. Ladda bilen omg썁-
ende.

僅 Om bilen inte st썁r p썁 j쌹mnt underlag 
eller om batteristr쎨mmen har brutits, 
kan visningen av k쎨rstr쌹cka till ben-
sinstopp vara felaktig.

僅 K쎨rstr쌹cka till bensinstopp kan skilja 
sig fr썁n den faktiska k쎨rstr쌹ckan, 
eftersom den 쌹r en uppskattning av 
den tillg쌹ngliga k쎨rstr쌹ckan.

僅 K쎨rstr쌹cka till bensinstopp kan variera 
kraftigt beroende p썁 k쎨rvillkor, k쎨rva-
nor och bilens kondition.

僅 Anv쌹nd en ren, mjuk mikrofiberduk till 
att f쎨rsiktigt torka bort fingeravtryck 
p썁 peksk쌹rmen.

僅 Instrumentpanelen f쎨r det h쎨ger-
styrda fordonet kan vara p썁 motsatt 
sida och visa annorlunda.
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LCD-sk쌹rm
Byta l쌹gen p썁 LCD-sk쌹rmen

1. : MODE-knappen f쎨r att byta l쌹ge
2. / : MOVE-knapp f쎨r att byta objekt
3. OK: SELECT/RESET-knapp f쎨r att 

st쌹lla in eller nollst쌹lla valt objekt

L쌹gen p썁 LCD-sk쌹rmen
OCV041040L

 L쌹ge

Driver assistance F쌹rddator Navigering (TBT)* Information Multiindikator

Upp/Ned

Fram썁triktat automatiskt 
krocksystem (Forward 
Collision-Avoidance 

Assist)
Filh썁llningsassistans 
(Lane Keeping Assist)
BCA-assistanssystem 
(Blind-spot Collision-
Avoidance Assist)

Smartfarth썁llare (Smart 
Cruise Control)

Filk쎨rningsassistent 
(Lane Following Assist)

Motorv쌹gsk쎨rningsassis-
tent

K쎨rinformation Ruttguidning TPMS

Huvudvarningsl쌹-
get visar meddelan-
den relaterade till 
fordonet n쌹r ett eller 
flera system inte 
fungerar normalt.

Varning om f쎨rarens 
uppm쌹rksamhet (DAW) Efter laddning Destinationsinforma-

tion

Fartbegr쌹nsarsystem Ackumulerad info

Energifl쎨de (4WD)
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LCD-sk쌹rm

Enhet f쎨r elf쎨rbrukning

1 Genomsnittlig elf쎨rbrukning
2 Omedelbar elf쎨rbrukning

F쎨rarassistansl쌹ge 
Det h쌹r l쌹get visar statusen f쎨r:
僅 Fram썁triktat automatiskt krocksystem 

(Forward Collision-Avoidance Assist)
Filh썁llningsassistans (Lane Keeping 
Assist)
BCA-assistanssystem (Blind-spot Col-
lision-Avoidance Assist)
Smartfarth썁llare (Smart Cruise Con-
trol)
Filk쎨rningsassistent (Lane Following 
Assist)
Motorv쌹gsk쎨rningsassistent

僅 Varning om f쎨rarens uppm쌹rksam-
het (DAW)

僅 Fartbegr쌹nsarsystem

F쌹rddatorl쌹ge 
* Du kan 쌹ndra dessa punkter i f쎨ljande 

ordning.

K쎨rinfo

A: K쎨rinfo
1 Ackumulerat avst썁nd
2 Energikonsumtionsmedel

3 Total k쎨rtid
F쎨rard쎨rren 쎨ppnas efter att fordonet 
har st쌹ngts av eller fordonet har slagits 
p썁 efter att 3 minuter g썁tt, k쎨rstatus-
sk쌹rmen kommer att 썁terst쌹llas.

Efter laddning

A: Efter laddning
1 Ackumulerat avst썁nd
2 Energikonsumtionsmedel
3 Total k쎨rtid
Information efter laddning.
F쎨r att 썁terst쌹lla informationen manu-
ellt h썁ller du ned OK-knappen vid vis-
ning av Efter laddning.

Ackumulerad info

A: Ackumulerad info
1 Ackumulerat avst썁nd
2 Energikonsumtionsmedel
3 Total k쎨rtid
Informationen ackumuleras fr썁n och 
med den senaste 썁terst쌹llningen.
F쎨r att manuellt 썁terst쌹lla informatio-
nen h썁ller du ned OK-knappen n쌹r Ack-
umulerad info visas.

OCV041121L
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OBSERVERA
僅 Bilen m썁ste k쎨ras minst 300 m (0,19 

miles) sedan den senaste cykeln 
innan den ackumulerade k쎨rinforma-
tionen ber쌹knas om.

僅 Den genomsnittliga elektriska br쌹ns-
lef쎨rbrukningen visas inte med st쎨rre 
precision om bilen inte k쎨rs mer 쌹n 10 
sekunder eller 50 meter (0,03 miles) 
efter att EV-knappen st쌹llts p썁 ON.

Energifl쎨de (4WD) (i f쎨rekom-
mande fall)

僅 Det elektriska systemet informerar 
f쎨raren om dess energifl쎨de i olika 
driftsystem.

僅 F쎨rdelningsstatusen f쎨r fram- och 
bakhjulens drivkraft visas n쌹r Auto 
4WD-l쌹ge 쌹r aktiverat. F쎨r ytterligare 
detaljer se "Fyrhjulsdrift (4WD) (i f쎨re-
kommande fall)" p썁 sid 6-32.

Navigeringsl쌹ge (TBT) 
Det 쌹r l쌹get visar navigeringsstatus.

Informationsl쌹ge 

D쌹cktryck

A: Low tire pressure

僅 Information om d쌹cktryck.
Se "싋vervakningssystem f쎨r 
d쌹cktryck (TPMS)" p썁 sid 7-5.

Huvudvarningsl쌹ge 

Det h쌹r l쌹get informerar om f쎨ljande 
situationer:
僅 Fel p썁 f쎨rarassistanssystemet, 

begr쌹nsning eller blockering av radar/
kamera

僅 Fel p썁 LED-str썁lkastare
僅 Fel p썁 lampor
僅 TPMS-fel, l썁gt d쌹cktryck etc.
I det h쌹r skedet kommer en huvudvar-
ningsikon ( ) att visas i det nedre h쎨gra 
h쎨rnet av LCD-sk쌹rmen. Om varningssi-
tuationen 쌹r l쎨st kommer mastervar-
ningslampan att sl쌹ckas och 
huvudvarningsikonen kommer att f쎨r-
svinna.

Serviceintervall

A: Serviceintervall
1 Serviceintervallschema
F쎨r att 썁terst쌹lla serviceintervallet v쌹ljer 
du Inst쌹llningar → Fordon → Kluster 
→ Serviceintervall → 쉊terst쌹ll.

OCV041417L
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LCD-sk쌹rm

OBSERVERA
Ber쌹knar och visar n쌹r det 쌹r dags f쎨r 
en schemalagd service (m쌹tarst쌹llning 
eller dagar). Om 썁terst썁ende v쌹gstr쌹cka 
eller tid 쌹r 1 500 km (900 brittiska mil) 
eller 30 dagar visas meddelandet Ser-
vice om i flera sekunder n쌹r du st쌹ller 
fordonet i P쉊-l쌹get.

F쎨rarassistansinst쌹llningar (info-
tainmentsystem)

v쌹lj Inst쌹llningar → Fordon → F쎨raras-
sistans p썁 infotainmentsystemets sk쌹rm 
f쎨r att st쌹lla in funktionen F쎨rarassis-
tans.
僅 F쎨rarassistans

- Smartfarth썁llare (Smart Cruise 
Control)

- K쎨rningsinst쌹llningar
- Hastighetsbegr쌹nsning
- Varningstid
- Varningsvolym
- Haptisk varning
- DAW (Uppm쌹rksamhetsvarning 

till f쎨raren)
- S쌹kerhet fram썁t
- K쎨rf쌹ltss쌹kerhet
- S쌹kerhet i d쎨da-vinkeln
- Parkeringss쌹kerhet

OCV041584L
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LCD-sk쌹rmmeddelanden
* Se "LCD-sk쌹rmmeddelanden" p썁 sid 2-41 f쎨r EV-varningsmeddelanden.

LCD-sk쌹rmar Visat inneh썁ll

싋ppen/쎨ppet d쎨rr, motorhuv, baklucka, soltak

Varningssk쌹rm f쎨r l썁gt d쌹cktryck
A: Low tire pressure

僅 A: Ljus
僅 1: 

僅 2: 
僅 3: AUTO
僅 4: OFF (O) (av)

僅 A: Fr쌹mre torkarblad
僅 1: OFF (O) (av)
僅 2: AUTO
僅 3: LO (1)
僅 4: HI (2)

Fyll p썁 spolarv쌹tska Spolarv쌹tskebeh썁llaren 쌹r n쌹stan tom

Varning f쎨r isig v쌹glag Utomhustemperaturen understiger cirka 4 °C (40 °F).

Byt batteri i Smart Key Batteriet i smartnyckeln 쌹r urladdat

Vrid p썁 ratten / Tryck p썁 START Ratten l썁ses inte upp p썁 normalt s쌹tt n쌹r START/STOP-knappen 
trycks in

Steering wheel unlocked (ratten ol썁st) Ratten l썁ses inte n쌹r du st쌹ller START/STOP-knappen p썁 AV

Fel p썁 rattl썁set Ratten l썁ses inte normalt n쌹r START/STOP-knappen byter till 
l쌹get AV

Kontrollera haptiskt rattsystem Det 쌹r ett problem med det haptiska ratt-systemet

Ingen Smart Key i bilen Smartnyckeln 쌹r inte i fordonet n쌹r du trycker p썁 START/STOP-
knappen

Ingen kontakt med din Smart Key Smartnyckeln uppt쌹cks inte n쌹r du trycker p썁 START/STOP-
knappen

Tryck p썁 start-knappen igen START/STOP-knappen kan inte man쎨vreras p썁 grund av ett pro-
blem med START/STOP-knappsystemet
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LCD-sk쌹rm

INFORMATION
僅 L썁t en auktoriserad verkstad kontroll-

era bilen om meddelandena ovan 
forts쌹tter att visas 쌹ven om det inte 
verkar vara n썁got problem med bilen. 
Kia rekommenderar att du kontaktar 
en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/ser-
vicepartner.

僅 Tryck p썁 start-knappen igen
- Du kan starta fordonet genom att 

trycka p썁 START/STOP-knappen 
en g썁ng till.

- Om varningsmeddelandet visas 
varje g썁ng du trycker p썁 START/
STOP-knappen b쎨r du kontakta en 
professionell verkstad f쎨r kontroll 
av fordonet. Kia rekommenderar 
att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

僅 Kontrollera s쌹kringen: BRAKE 
SWITCH
- Du m썁ste byta ut s쌹kringen mot en 

ny innan du startar fordonet.
- Om det inte 쌹r m쎨jligt kan du starta 

motorn genom att trycka p썁 -knap-
pen i 10 sekunder i ACC-l쌹get.

OBSERVERA
僅 K쎨rinformation som lagras i f쌹rdda-

torn nollst쌹lls om batteriet kopplas 
loss.

僅 Om n썁got av f쎨ljande uppst썁r kan 
v쌹gstr쌹cka och dagar anges felaktigt.
- Batterikabeln 쌹r inte ansluten.
- Batteriet 쌹r urladdat.

僅 Om varningen "solskydd 쎨ppet" visas 
p썁 instrumentbr쌹dan kanske inte 
meddelandet om k쎨rinformation 
visas.

僅 F쎨r att st쌹lla in laddningstid och/eller 
klimattid, se Navigation Quick Refe-
rence Guide.

僅 T쌹nds varningen f쎨r isig v쌹g medan 
du k쎨r ska du k쎨ra mycket uppm쌹rk-
samt och undvika h쎨g hastighet, 
snabb acceleration, pl쎨tslig inbroms-
ning, tv쌹ra kurvor osv.

Tryck p썁 START-knappen med nyckeln START/STOP-knappen trycks in n쌹r varningsmeddelandet 
”Ingen kontakt med din Smart Key” visas

Kontrollera BCW-systemet Problem med kollisionsvarning f쎨r d쎨da-vinkeln (BCW)

Kontrollera s쌹kringen: BRAKE SWITCH S쌹kringen i bromskontakten 쌹r bortkopplad

Fyll p썁 kylv쌹tska Kylv쌹tskeniv썁n 쌹r l썁g

LCD-sk쌹rmar Visat inneh썁ll
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Fordonsinst쌹llningar (infotain-
mentsystem)

1. Tryck p썁 knappen Inst쌹llningar i info-
tainmentsystemet.

2. V쌹lj Fordon och 쌹ndra funktionsin-
st쌹llningarna.

Fordonsinst쌹llningar i infotainmentsys-
temet tillhandah썁ller alternativ till 
anv쌹ndaren f쎨r olika inst쌹llningar, inklu-
sive funktioner f쎨r att l썁sa/l썁sa upp d쎨r-
rar, komfort, f쎨rarassistans etc.
僅 Fordonsinst쌹llningar

- F쎨rarassistans
- D-l쌹ge
- ECO-fordon
- Aktiv ljuddesign
- HUD (Head-up display)
- Instrumentpanel
- Klimat
- S쌹te
- Ljus
- Door (D쎨rr)
- Convenience (Komfort)

VARNING
Anv쌹nd inte Fordonsinst쌹llningar 
under k쎨rning. Detta kan distrahera 
f쎨raren och d쌹rmed resultera i en 
olycka.

OBSERVERA
僅 Den information som l쌹mnas kan vara 

olika beroende p썁 vilka funktioner 
som finns i din bil.

僅 Mer information finns i snabbrefe-
rensguide f쎨r Navigering.

OCV041584L
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Varnings- och indikatorlampor

Varnings- och indikatorlampor
N쌹r du har st쌹llt fordonet i l쌹ge ON t쌹nds symbolerna nedan. N쌹r dessa symboler f쎨rblir p썁 eller vid funktionsfel rekommenderar vi 
att du l썁ter en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner inspektera fordonet.
Den information som l쌹mnas kan vara olika beroende p썁 vilka funktioner som finns i din bil.

Symbol Tid Anm쌹rkningar

3 sekunder Indikatorlampan f쎨r avst쌹ngning 쌹r t쌹nd i cirka 3 sekunder.

Oavbrutet
僅 Niv썁n i h쎨gvoltbatteri 쌹r f쎨r l썁gt eller sp쌹nningen minskar
僅 H쎨gsp쌹nningsbatteriets temperatur 쌹r f쎨r h쎨g eller f쎨r l썁g
僅 Motorns temperatur 쌹r h쎨g

Oavbrutet Laddningsindikatorn lyser under laddning av h쎨gsp쌹nningsbatteriet.

Oavbrutet
Varningslampan f쎨r h쎨gsp쌹nningsbatteriets niv썁 lyser n쌹r h쎨gsp쌹nningsbatteriets niv썁 쌹r l썁g.
Ladda batteriet omg썁ende n쌹r varningslampan t쌹nds.

3 sekunder Varningslampan f쎨r laddningssystemet 쌹r t쌹nd i cirka 3 sekunder och slocknar sedan.

Oavbrutet 僅 Om det 쌹r n썁got fel p썁 LDC-generatorn (Low DC-DC converter) eller det elektriska laddningssys-
temet.

Oavbrutet
Varningslampan f쎨r s쌹kerhetsb쌹ltet informerar f쎨raren om att s쌹kerhetsb쌹ltet inte 쌹r fastsatt.
Se "S쌹kerhetsb쌹lten" p썁 sid 4-12.

6 sekunder Varningslampan f쎨r krockkudde t쌹nds i cirka 6 sekunder och slocknar sedan.

Oavbrutet 僅 Det finns ett fel i s쌹kerhetsskyddssystemet (SRS) krockkudde.

3 sekunder Varningslampan f쎨r parkeringsbromsen och bromsv쌹tska lyser i cirka 3 sekunder.

Oavbrutet

僅 R쎨d: Om parkeringsbromsen 쌹r 썁tdragen.
僅 R쎨d: Om bromsv쌹tskeniv썁n i beh썁llaren 쌹r l썁g.
僅 R쎨d: N쌹r den regenererande bromsen inte fungerar.
僅 Gul: Varningslampan f쎨r regenererande broms lyser n쌹r den regenererande bromsen inte 쌹r i 

drift och bromsen inte fungerar bra.

3 sekunder EPB-varningslampan 쌹r t쌹nd i cirka 3 sekunder och slocknar sedan.

Oavbrutet 僅 N쌹rhelst ABS inte fungerar.

Oavbrutet Varningslampan f쎨r elektronisk bromskraftf쎨rdelningssystem (EBD) t쌹nds n쌹r det finns ett problem 
med det elektroniska bromskraftsf쎨rdelningssystemet.

3 sekunder Varningslampan f쎨r elektrisk servostyrning (EPS) t쌹nds i cirka 3 sekunder och sl쌹cks sedan.

Oavbrutet 僅 N쌹rhelst det 쌹r fel det p썁 elektriska servostyrningssystemet.

Oavbrutet Huvudvarningslampan t쌹nds n쌹r det finns ett fel i olika fordonsfunktioner. Se varningsmeddelandet 
p썁 LCD-sk쌹rmen f쎨r att se detaljer om varningen.

EPB
3 sekunder Varningslampan f쎨r det elektroniska bromssystemet EPB, t쌹nds i cirka 3 sekunder och slocknar 

sedan.

Oavbrutet 僅 Om det f쎨religger ett fel p썁 den elektroniska parkeringsbromsen EPB

3 sekunder Varningslampan f쎨r l썁gt d쌹cktryck 쌹r t쌹nd i cirka 3 sekunder och slocknar sedan.

Oavbrutet 僅 N쌹r ett eller flera av d쌹cken har alldeles f쎨r lite luft.

Blinkar
僅 N쌹r det 쌹r fel p썁 TPMS.
Se "싋vervakningssystem f쎨r d쌹cktryck (TPMS)" p썁 sid 7-5.

3 sekunder Varningslampan f쎨r s쌹kerhet fram썁t 쌹r t쌹nd i cirka 3 sekunder och slocknar sedan.

Oavbrutet
僅 N쌹rhelst det finns en felfunktion i FCA-assistansen.
Se "Forward Collision-avoidance Assist (FCA) (i f쎨rekommande fall)" p썁 sid 6-36.
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Oavbrutet

Indikatorlampan f쎨r fils쌹kerhet lyser:
僅 Gr쎨n: N쌹r driftvillkoren f쎨r Filh썁llningsassistans uppfylls.
僅 Vit: N쌹r driftvillkoren f쎨r Filh썁llningsassistans inte 쌹r uppfyllda.
僅 Gul: N쌹rhelst det uppst썁tt problem med filf쎨ljningen.
Se "Filf쎨ljningsassistans (LKA) (i f쎨rekommande fall)" p썁 sid 6-54.

Oavbrutet

LFA-indikatorn t쌹nds:
僅 Gr쎨n: N쌹r filf쎨ljningsassistenten 쌹r aktiverad
僅 Gr썁: N쌹r driftvillkoren f쎨r Filf쎨ljningsassistans inte 쌹r uppfyllda.
僅 Gul: N쌹rhelst det uppst썁tt problem med filf쎨ljningsassistenten
Se "LFA-systemet (Lane Following Assist System, filf쎨ljningsassistans)" p썁 sid 6-114.

Oavbrutet

Indikator f쎨r Highway Lane Change Assist (Filk쎨rningsassistent f쎨r motorv쌹gsk쎨rning) lyser:
僅 Gr쎨n: N쌹r Highway Lane Change Assist (Filk쎨rningsassistent f쎨r motorv쌹gsk쎨rning) 쌹r redo f쎨r 

drift.
僅 Gr썁: N쌹r Highway Lane Change Assist (Filk쎨rningsassistent f쎨r motorv쌹gsk쎨rning) 쌹r i vilol쌹ge.
Se "Motorv쌹gsk쎨rningsassistent (HDA) (i f쎨rekommande fall)" p썁 sid 6-117.

Blinkar
僅 Gr쎨n: N쌹r Highway Lane Change Assist (Filk쎨rningsassistent f쎨r motorv쌹gsk쎨rning) anv쌹nds.
僅 Vit: N쌹r Highway Lane Change Assist (Filk쎨rningsassistent f쎨r motorv쌹gsk쎨rning) avbryts.
Se "Motorv쌹gsk쎨rningsassistent (HDA) (i f쎨rekommande fall)" p썁 sid 6-117.

Oavbrutet
N쌹rhelst det 쌹r fel p썁 4WD-systemet.
Se "Fyrhjulsdrift (4WD) (i f쎨rekommande fall)" p썁 sid 6-32.

3 sekunder Varningslampan f쎨r LED-str썁lkastare 쌹r t쌹nd i cirka 3 sekunder och slocknar sedan.

Oavbrutet 僅 N쌹rhelst det 쌹r fel p썁 LED-str썁lkastare.

Blinkar 僅 N쌹rhelst det 쌹r fel p썁 en komponent relaterad till LED-str썁lkastare.

Oavbrutet Varning f쎨r isigt v쌹glag och temperaturm쌹taren blinkar och lyser sedan. Dessutom h쎨rs varningssig-
nalen 1 g썁ng.

3 sekunder Indikatorlampan f쎨r elektronisk stabilitetskontroll t쌹nds i cirka tre sekunder och slocknar sedan.

Oavbrutet 僅 N쌹rhelst det 쌹r fel p썁 ESC-systemet.

3 sekunder Indikatorlampan f쎨r elektronisk stabilitetskontrolll (ESC) AV 쌹r t쌹nd i cirka 3 sekunder och slocknar 
sedan.

Oavbrutet
僅 N쌹r du sl썁r av ESC-systemet genom att trycka p썁 knappen ESC AV.
Se "Elektronisk Stabilitetskontroll (ESC)" p썁 sid 6-26.

Oavbrutet N쌹r bilen uppt쌹cker en smartnyckel i bilen samtidigt som bilen 쌹r i l쌹get ACC/ON

Blinkar
N쌹r nyckeln inte 쌹r i fordonet
N쌹r det 쌹r fel p썁 startsp쌹rrsystemet.

2 sekunder N쌹r fordonet inte kan uppt쌹cka smartnyckeln.

Blinkar N쌹r du sl썁r p썁 k쎨rriktningsvisaren

Oavbrutet N쌹r helljusstr썁lkastare 쌹r p썁.

Oavbrutet N쌹r halvljusstr썁lkastare 쌹r p썁.

Oavbrutet N쌹r ljusbrytaren 쌹r i l쌹get ON

Oavbrutet N쌹r bakre dimljusen 쌹r t쌹nda.

Oavbrutet N쌹r HBA 쌹r aktiverad.

AUTO 
HOLD Oavbrutet N쌹r AUTO HOLD 쌹r aktiverad.

Symbol Tid Anm쌹rkningar
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INFORMATION
僅 Diagonalt tv썁kretsbromssystem

Bilen har ett dubbelt diagonalt broms-
system. Det betyder att du fortfa-
rande kan bromsa tv썁 av hjulen, 쌹ven 
om ett av tv썁kretssystemen skulle 
sluta fungera.
N쌹r bara ett av systemen fungerar 
kr쌹vs l쌹ngre pedalslag och ett st쎨rre 
tryck p썁 pedalen 쌹n vanligt f쎨r att 
stanna bilen. Bilen kommer inte heller 
att stanna p썁 lika kort bromsstr쌹cka, 
n쌹r bara en del av bromssystemet 
fungerar.

僅 Klar-indikator KLAR
N쌹r systemets redo-indikator visar 
OFF (av) eller blinkar f쎨religger det 
problem med systemet. Om s썁dant 
uppst썁r rekommenderar Kia att du 
l썁ter din bil inspekteras av Kias 썁ter-
f쎨rs쌹ljare/verkstad.

VARNING
僅 Varningslampa parkeringsbroms 

och bromsv쌹tskeniv썁 
- Det 쌹r riskfyllt att k쎨ra bilen n쌹r en 

varningslampa lyser. Om varnings-
lampan f쎨r parkeringsbroms och 
bromsv쌹tskeniv썁 lyser n쌹r parke-
ringsbromsen 쌹r lossad indikerar 
det att bromsv쌹tskeniv썁n i beh썁lla-
ren 쌹r l썁g.

- I det h쌹r fallet beh쎨ver bilen 
inspekteras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att 
du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁ter-
f쎨rs쌹ljare/servicepartner.

僅 Varningslampa EBD (elektronisk 
bromskraftf쎨rdelning) 
- N쌹r varningslampan f쎨r ABS lyser 

samtidigt som varningslampan f쎨r 
parkeringsbroms och bromsv쌹tske-
niv썁 fungerar inte bromssystemet 
korrekt och du kan uts쌹ttas f쎨r en 
ov쌹ntad och riskfylld situation om 
du skulle beh쎨va bromsa h썁rt.

- I dessa fall ska du undvika h쎨ga 
k쎨rhastigheter och pl쎨tsliga 

REDO

Oavbrutet Redoindikatorn lyser n쌹r bilen 쌹r redo att k쎨ras.

Av 僅 Normal k쎨rning 쌹r inte m쎨jligt, eller ett problem har intr쌹ffat.

Blinkar 僅 N쎨dk쎨rning, det 쌹r ett problem med systemet.

6 sekunder Servicevarningslampan 쌹r t쌹nd i cirka 3 sekunder och slocknar sedan.

Oavbrutet 僅 N쌹r det uppst썁tt problem med, till bilens kontrollsystem relaterade, komponenter, s썁som senso-
rer etc.

AFS
3 sekunder Varningslampan f쎨r str썁lkastarsystemet 쌹r t쌹nd i cirka 3 sekunder och slocknar sedan.

Oavbrutet
僅 N쌹r det blir fel p썁 det intelligenta str썁lkastarsystemet.
Se "Varningslampa f쎨r intelligent str썁lkastarsystem (IFS) (i f쎨rekommande fall)" p썁 sid 5-63.

SOS
3 sekunder SOS-varningslampan 쌹r t쌹nd i cirka 3 sekunder och slocknar sedan.

Oavbrutet
僅 N쌹rhelst det 쌹r fel p썁 n쎨dsamtalssystemet.
Se "Europaomsp쌹nnande eCall-system" p썁 sid 7-19.

ECO
SPORT
SN싋 

(SNOW)

Oavbrutet
N쌹r du v쌹ljer varje l쌹ge som k쎨rl쌹ge.
Se "Integrerat kontrollsystem i k쎨rl쌹get" p썁 sid 6-30.

Symbol Tid Anm쌹rkningar
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inbromsningar. Vi rekommenderar 
att du l썁ter en beh쎨rig Kia-썁terf쎨r-
s쌹ljare/servicepartner inspektera 
ditt fordon s썁 snart som m쎨jligt.

僅 Stanna s쌹kert
- TPMS-systemet kan inte varna f쎨r 

allvarliga och pl쎨tsliga d쌹ckskador 
orsakade av yttre faktorer.

- Om du m쌹rker att bilen blir tungs-
tyrd ska du omedelbart s쌹nka far-
ten och bromsa in f쎨rsiktigt. Stanna 
p썁 en trafiks쌹ker plats vid sidan av 
v쌹gen.

OBSERVERA
僅 Kontrollera att alla varningslampor 쌹r 

sl쌹ckta efter att bilen startats. Om 
n썁gon lampa fortfarande 쌹r P쉊, tyder 
det p썁 en situation som m썁ste upp-
m쌹rksammas.

僅 Indikatorlampa f쎨r avst쌹ngning
- 싋ka inte hastigheten, eller starta 

inte bilen pl쎨tsligt n쌹r indikatorlam-
pan f쎨r avst쌹ngning 쌹r p썁 (ON).
Om str쎨mmen 쌹r begr쌹nsad f쎨r att 
skydda h쎨gsp쌹nningskomponen-
ter p썁 ett elektriskt fordon t쌹nds 
st쌹ng av-indikatorn. Ditt fordon f썁r 
inte k쎨ras i uppf쎨rsbacke eller glida 
i en back med indikatorlampan P쉊.

僅 Varningslampa EBD (elektronisk 
bromskraftf쎨rdelning) 
- N쌹r ABS-varningslampan lyser eller 

b썁de varningslamporna f쎨r ABS 
och parkeringsbroms och broms-
v쌹tska lyser, fungerar kanske inte 
hastighetsm쌹taren, v쌹gm쌹taren 
eller trippm쌹taren. Varningslampan 
f쎨r elektrisk servostyrning (EPS) 
kan ocks썁 t쌹ndas och styrnings-
motst썁ndet 쎨ka eller minska.

- I dessa fall ska du undvika h쎨ga 
k쎨rhastigheter och pl쎨tsliga 
inbromsningar. Vi rekommenderar 
att du l썁ter en beh쎨rig Kia-썁terf쎨r-
s쌹ljare/servicepartner inspektera 
ditt fordon s썁 snart som m쎨jligt.

僅 Varningslampan f쎨r den elektroniska 
parkeringsbromsenEPB kan t쌹ndas 
n쌹r indikatorlampan f쎨r den elektro-
niska stabilitetskontrollen (ESC) t쌹nds 
f쎨r att visa att ESC inte fungerar kor-
rekt (det tyder inte p썁 felfunktion i 
EPB).

僅 Kontinuerlig k쎨rning med varnings-
lampan f쎨r LED-str썁lkastare t쌹nd eller 
blinkande kan minska livsl쌹ngden f쎨r 
LED-str썁lkastare.

僅 Om isvarningslampan t쌹nds under 
k쎨rning, b쎨r du k쎨ra mer uppm쌹rk-
samt och s쌹kert och avst썁 fr썁n alltf쎨r 
h쎨g hastighet, snabb acceleration, 
pl쎨tslig inbromsning, tv쌹ra sv쌹ngar 
etc.
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F쎨rst쌹rkt verklighets-HUD (i 
f쎨rekommande fall)

Head-Up Display projicerar instrument-
panelen och navigationsinformationen 
till vindrutan.

Inst쌹llning av uppr쌹ttst썁ende dis-
play

A: HUD (Head-up display)
1 Visningsl쌹gen
2 F쎨rst쌹rkt verklighetsl쌹ge
3 Standardl쌹ge
4 HUD (Head-up display) av
Heads-updisplay kan aktiveras fr썁n 
inst쌹llningsmenyn p썁 infotainment-sk쌹r-
men. V쌹lj antingen F쎨rst쌹rkt verklig-
hetsl쌹ge eller Standardl쌹ge fr썁n:
僅 Inst쌹llningar → Fordon → Head-up 

display → Visningsl쌹ge → F쎨rst쌹rkt 
verklighetsl쌹ge/Standardl쌹ge

N쌹r du har slagit p썁 HUD-sk쌹rmen kan 
du 쌹ndra inst쌹llningarna f쎨r Visnings-
kontroll, Kalibrering av f쎨rst쌹rkt verk-
lighet och Inneh썁llsval

Information f쎨r HUD (head up-
display)

Information p썁 AR-l쌹gesdisplay

1 Information om Steg f쎨r Steg (TBT)
2 Trafikinformation
3 Information om hastighetsm쌹tare
4 SCC information om inst쌹lld hastighet
5 SCC fordonsavst썁ndsinformation
6 LFA-systemet (filf쎨ljningsassistans)
7 Information om k쎨rf쌹ltss쌹kerhet
8 Information om s쌹kerhet i d쎨da-vin-

keln
9 Information om automatisk hastig-

hets쌹ndring till motorv쌹g
10 Information om HDA-systemet
11 Information om sv쌹ng-f쎨r-sv쌹ng 

(TBT) (AR)
12 Information om k쎨rf쌹ltss쌹kerhet (AR)
13 Indikator f쎨r framf쎨rvarande fordon 

(AR) (Om bilen 쌹r utrustad med filk쎨r-
ningsassistent f쎨r motorv쌹gsk쎨rning)

14 Framf쎨rvarande bil startar (AR)
15 Information om Filk쎨rningsassistent 

f쎨r motorv쌹gsk쎨rning (AR)

OCV041418L

OCV041186L

OCV041419L

OCV041420L



57

5

5

L쌹r k쌹nna bilen F쎨rst쌹rkt verklighets-HUD

Informationsdisplay i standard-
l쌹ge

1 Information om Steg f쎨r Steg (TBT)
2 Trafikinformation
3 Information om hastighetsm쌹tare
4 SCC information om inst쌹lld hastighet
5 SCC fordonsavst썁ndsinformation
6 LFA-systemet (filf쎨ljningsassistans)
7 Information om k쎨rf쌹ltss쌹kerhet
8 Information om s쌹kerhet i d쎨da-vin-

keln
9 Information om automatisk hastig-

hets쌹ndring till motorv쌹g
10 Information om HDA-systemet
11 Information om omgivande fordon

F쎨rsiktighets썁tg쌹rder vid 
anv쌹ndning av uppr쌹ttst썁ende 
display
僅 Det kan ibland vara sv썁rt att l쌹sa 

information p썁 den uppr쌹ttst썁ende 
displayen i f쎨ljande situationer.
- F쎨raren 쌹r felaktigt placerad i f쎨rar-

s쌹tet
- F쎨raren har solglas쎨gon med pola-

risationsfilter
- Det ligger ett f쎨rem썁l ovanf쎨r den 

uppr쌹ttst썁ende displayen
- Bilen k쎨rs p썁 en v썁t v쌹g
- Ett felaktigt belysningstillbeh쎨r 쌹r 

monterat inuti bilen, eller det kom-
mer in ljus fr썁n utsidan av bilen

- F쎨raren b쌹r glas쎨gon
- F쎨raren b쌹r kontaktlinser

僅 N쌹r det 쌹r sv썁rt att l쌹sa informationen 
p썁 head-up displayen justerar du bild-
positionen, ljusstyrkeniv썁n eller AR-
matchningsinformation fr썁n menyn 
inst쌹llningar p썁 infotainmentsk쌹rmen.

僅 Information p썁 AR-l쌹gesdisplay kan 
vara sv썁r att se under extrema v쌹der-
f쎨rh썁llanden, s썁som kraftigt regn, 
kraftig sn쎨, d썁lig sikt osv.

僅 Head up-informationen kan delvis 
쎨verlappa v쌹gen framf쎨r dig och 
framkalla tr쎨tthet och obehag under 
k쎨rningen. Justera bilden om du k쌹n-
ner dig tr쎨tt eller olustig eller st쌹ng av 
displayen, om symptomen h썁ller i sig.

僅 N쌹r direkt bl쌹ndande ljus eller solljus 
tr쌹ffar vindrutan visas ett varnings-
meddelande. Om temperaturen p썁 
vindrutan forts쌹tter att stiga kommer 
Head-up-displayen att avaktiveras till-
f쌹lligt f쎨r att skydda Head-up-dis-
playen mot v쌹rmen. N쌹r 
temperaturen sjunker aktiveras head-
up-displayen igen.

僅 F쎨r din s쌹kerhet ska du se till att 
stanna bilen innan du justerar inst쌹ll-
ningarna.

僅 Tona inte fram-vindrutan eller l쌹gg till 
andra typer av metallbel쌹ggning. D썁 
kan HUD-sk쌹rmbilden bli osynlig.

僅 Placera inte n썁gra tillbeh쎨r p썁 instru-
mentpanelen, eller f쌹st oblekt p썁 
vindrutans glas.

僅 N쌹r man byter ut framvindrutans glas 
ska den bytas ut med en vindruta som 
쌹r utformad f쎨r att anv쌹ndas med 
HUD-sk쌹rm. Annars kan dubbla bilder 
visas p썁 vindrutans glas.

VARNING
僅 Varningsinformationen om S쌹kerhet i 

d쎨da-vinkeln p썁 Head up-displayen 
쌹r kompletterande. F쎨rlita dig inte 

OCV041041L
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bara p썁 dem f쎨r att byta k쎨rf쌹lt. Titta 
alltid runt innan du byter k쎨rf쌹lt.
Ruttvisningsdisplayen i f쎨rst쌹rkt verk-
lighetsl쌹ge 쌹r en hj쌹lpfunktion. Var 
noga med att kontrollera navigerings-
sk쌹rmen tillsammans.

僅 Var ALLTID uppm쌹rksam p썁 v쌹gen 
n쌹r du k쎨r med HUD p썁.

OBSERVERA
僅 AR-l쌹ge 쌹r grundinst쌹llningen f쎨r 

HUD (Head-up display).
Mer information finns i snabbrefe-
rensguide f쎨r Navigering.

僅 Standardinformation p썁 Head up-dis-
play kanske inte 쌹r konsekvent base-
rat p썁 de olika 
systeminst쌹llningsmenyerna.

OBSERVERA
F쎨r att f썁 den k쌹llkod som utvecklats 
under 쎨ppen k쌹llkodslicensen installerad 
p썁 den h쌹r produkten, bes쎨k http://
www.mobis.co.kr/opensource/list.do
Du kan ladda ned alla till쌹mpliga licen-
ser, inklusive k쌹llkoden.
Om du skickar ett e-postmeddelande till 
MOBIS_OSSrequest@mobis.co.kr inom 
tre (3) m썁nader efter ditt ink쎨p f쎨r att 
beg쌹ra en 쎨ppen k쌹llkod f쎨r mjukvaran i 
den h쌹r produkten, f썁r du den p썁 en CD 
och/eller annat lagringsmedium till en 
l썁g avgift (avgiften t쌹cker lagringsme-
diet och leveransen).

Belysning
Batterisparfunktion

Drift
僅 Positionslampan sl쌹cks automatiskt.

Driftvillkor
僅 Bilen 쌹r av och f쎨rard쎨rren 쌹r 쎨ppen.

INFORMATION
僅 Positionslamporna f쎨rblir dock P쉊 

쌹ven n쌹r f쎨rard쎨rren 쎨ppnas om 
lampbrytaren man쎨vreras efter att 
motorn har st쌹ngts av.

僅 Om det 쌹r n쎨dv쌹ndigt f쎨r att h썁lla 
lamporna t쌹nda ska positionslam-
porna sl쌹ckas (OFF) och t쌹ndas igen 
(ON) med hj쌹lp av str썁lkastarbrytaren 
p썁 rattst썁ngen efter att motorn har 
st쌹ngts av.

VIKTIGT
F쎨r att undvika att batteriet laddas ur 
b쎨r du inte l쌹mna str썁lkastarna och 
kup썗belysningen p썁 underl쌹ngre tid 
utan att fordonet 쌹r ig썁ng.

F쎨rdr쎨jd sl쌹ckning av str썁lkas-
tarna

Drift
僅 Str썁lkastarna f쎨rblir t쌹nda i cirka 5 

minuter efter att fordonet har st쌹llts i 
l쌹get ACC eller OFF med str썁lkastarna 
t쌹nda.

僅 Om f쎨rard쎨rren 쎨ppnas och st쌹ngs 
slocknar str썁lkastarna efter 15 sekun-
der.

僅 F쎨r att st쌹nga av str썁lkastaren:
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- Tryck p썁 l썁sknappen p썁 nyckeln 
tv썁 g썁nger

- Vrid ljusbrytaren till l쌹get OFF

Driftvillkor
僅 Fordonet 쌹r i ACC- eller OFF-l쌹ge med 

str썁lkastarna P쉊
僅 F쎨rard쎨rren 쎨ppnas och st쌹ngs

Varselljus (DRL)

Driftvillkor
僅 Fordonet 쌹r i l쌹get ON
僅 Str썁lkastarbrytaren 쌹r i AV-l쌹ge
僅 Parkeringsbromsen har lossats

Trafik쌹ndring (f쎨r Europa)
F쎨rdelningen av ljus fr썁n halvljusstr썁l-
kastare 쌹r asymmetrisk. Om du reser 
utomlands till ett land med v쌹nstertrafik 
kommer den asymmetriska delen att 
bl쌹nda m쎨tande fordon. F쎨r att undvika 
att bl쌹nda andra f쎨rare kr쌹ver ECE-reg-
ler olika tekniska l쎨sningar (t.ex. auto-
matisk bytesystem, sj쌹lvh쌹ftande ark, 
ned썁tg썁ende m썁l). Dessa str썁lkastare 쌹r 
utformade f쎨r att inte bl쌹nda m쎨tande 
f쎨rare. Du beh쎨ver d쌹rf쎨r inte vidta 
n썁gra 썁tg쌹rder vid k쎨rning i ett land 
med v쌹nstertrafik.

Lampreglage
Anv쌹nda lampor

Typ A

Typ B

Typ C

Drift
1 OFF (O) (av)
2 AUTO

僅 Str썁lkastarna och bakljusen sl썁s 
automatiskt P쉊 eller AV beroende 
p썁 den externa ljusniv썁n.

3 Positionsljus och bakljus ( )
4 Halvljus ( )

INFORMATION
Fordonet m썁ste vara i l쌹get ON f쎨r att 
str썁lkastarna ska kunna t쌹ndas.

VIKTIGT
僅 L쌹gg aldrig n썁got p썁 sensorn p썁 

instrumentpanelen eftersom det kan 
hindra autoljusets systemkontroll.

僅 Reng쎨r inte sensorn med f쎨nsterputs, 
v쌹tskan kan l쌹mna en tunn hinna som 
p썁verkar sensorns funktion.

僅 Om din bil har tonade rutor eller 
annan bel쌹ggning p썁 vindrutan kan 
det h쌹nda att den automatiska belys-
ningen inte fungerar korrekt.OCV041050L

OCV041086L
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Anv쌹nda k쎨rriktningsvisare

Drift
僅 Tryck spaken upp썁t eller ned썁t (A).

OBSERVERA
Om en indikator blinkar ovanligt snabbt 
eller l썁ngsamt kan det bero p썁 att en 
gl쎨dlampa 쌹r trasig eller att det 쌹r 
glappkontakt i kretsen.

One-Touch Filbytes-funktion

Drift
僅 R쎨r blinkerspaken upp썁t eller ned썁t 

(B).
僅 Sl쌹pp spaken.

INFORMATION
僅 Du kan aktivera eller avaktivera funk-

tionen V쌹lj antal blinkningar eller v쌹lja 
antal blinkningar (3, 5 eller 7) genom 
att v쌹lja Inst쌹llningar → Fordon → 
Lampor → V쌹lj antal blinkningar.

僅 Om en indikator forts쌹tter att lysa och 
blinkar inte eller blinkar onormalt kan 
det vara en lampa i n썁gon k쎨rk쎨rrikt-
ningsvisare som 쌹r trasig och beh쎨va 
bytas ut.

Anv쌹nda dimljus

Drift
僅 Vrid dimljusens reglage (1) till den 

dedikerade positionen.
僅 Bak: ( )

Driftvillkor
僅 N쌹r str썁lkastarna 쌹r P쉊-slagna.

VIKTIGT
Dimljusen f쎨rbrukar mycket av bilens 
elstr쎨m n쌹r de 쌹r p썁. Anv쌹nd dimljus 
endast d썁 sikten 쌹r d썁lig.

Anv쌹nda helljusstr썁lkastarna

Drift
僅 Tryck p썁 spaken f쎨r att anv쌹nda hel-

ljus.
僅 Dra spaken mot dig f쎨r att blinka med 

str썁lkastarna ( ).

VARNING
Anv쌹nd inte helljuset i n쌹rheten av 
andra fordon. Om du anv쌹nder helljuset 
kan du bl쌹nda andra f쎨rare.

OCV041051L OCV041052L

OCV041053L
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Helljusassistent (HBA) (i f쎨re-
kommande fall)

Helljusassistenten (HBA) 쌹r en funktion 
som automatiskt justerar str썁lkastarnas 
r쌹ckvidd (v쌹xlar mellan helljus och halv-
ljus) beroende p썁 ljusstyrkan hos detek-
terade bil och vissa v쌹gf쎨rh썁llanden.

Detekteringssensor
Frontkamera

Frontkameran anv쌹nds som en detekte-
ringssensor som l쌹ser av omgivande ljus 
och ljusstyrka under k쎨rning. Se bilden 
ovan f쎨r exakt placering av detekte-
ringssensorn.

VIKTIGT
H썁ll alltid frontkameran i gott skick f쎨r 
att bibeh썁lla HBA-systemets optimala 
prestanda.
Se avsnittet "Forward Collision-avoi-
dance Assist (FCA) (i f쎨rekommande 
fall)" p썁 sid 6-36f쎨r mer information om 
f쎨rsiktighets썁tg쌹rder f쎨r frontkameran.

Inst쌹llning av Helljusassistent

A: Fordonsinst쌹llningar
1 Ljus
2 HBA (helljusassistent)
N쌹r fordonet 쌹r i l쌹get P쉊 v쌹ljer duIn-
st쌹llningar → Fordon → Lampor → 
HBA (helljusassistans) i inst쌹llningsme-
nyn f쎨r att aktivera funktionen helljusas-
sistans.

VARNING
Av s쌹kerhetssk쌹l b쎨r f쎨raren 쌹ndra 
inst쌹llningarna efter att ha parkerat for-
donet p썁 en s쌹ker plats.

Anv쌹nda automatiskt helljus
僅 Efter att du har valt HBA (helljusas-

sistans) i menyn Inst쌹llningar, kom-
mer systemet fungera enligt 
proceduren nedan.
- Placera str썁lkastarstr쎨mbrytaren i 

AUTOMATISKT l쌹ge och tryck hel-
ljusspaken mot instrumentklustret. 
Indikatorn f쎨r helljusassistenten 
( ) t쌹nds p썁 panelen och funktio-
nen aktiveras.

- Helljusassistenten kommer att akti-
veras n쌹r hastigheten 쌹r 쎨ver 40 
km/h (25 brittiska mil/timma) n쌹r 
funktionen 쌹r aktiverad. Helljusas-
sistenten kommer inte att aktiveras 
n쌹r hastigheten 쌹r under 25 km/h 
(15 brittiska mil/timma). Indikatorn 
f쎨r helljusassistenten ( ) kommer 
att lysa i klustret n쌹r helljuset 쌹r 
t쌹nt.

OCV041054L
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僅 Funktionen fungerar enligt f쎨ljande 
n쌹r HBA 쌹r aktiverat och helljusspa-
ken eller -brytaren man쎨vreras:
- Helljuset t쌹nds om du drar helljus-

spaken mot dig n쌹r helljuset 쌹r av. 
N쌹r du sl쌹pper str썁lkastarspaken 
sl썁s helljusassistenten p썁 igen.

- Om du drar str썁lkastarreglaget mot 
dig n쌹r helljuset 쌹r p썁, kommer 
halvljus att v쌹ljas och HBA st쌹ngs 
av.

- Helljuset t쌹nds och HBA inaktiveras 
om du trycker ljusbrytaren mot 
instrumentklustret.

- Om du flyttar helljusspaken fr썁n 
AUTO till ett annat l쌹ge (headlamp/
position/off) kommer HBA att 
st쌹ngas av och motsvarande lampa 
kommer att t쌹ndas.

僅 Helljuset v쌹xlar 쎨ver till halvljus i f쎨l-
jande fall om HBA 쌹r aktiverat:
- N쌹r str썁lkastaren p썁 ett m쎨tande 

bil detekteras.
- N쌹r bakljuset p썁 en bil framf쎨r 

detekteras.
- N쌹r str썁lkastaren eller baklyktan p썁 

en motorcykel eller en cykel detekt-
eras.

- N쌹r omgivningsljuset 쌹r tillr쌹ckligt 
ljust 쌹r helljuset inte n쎨dv쌹ndigt.

- N쌹r gatubelysning eller andra ljus 
uppt쌹cks.

OBSERVERA
Beroende p썁 specifikationerna f쎨r 
instrumentpanelen eller temat kan bil-
derna eller f쌹rgerna visas olika.

Fel och begr쌹nsningar i helljusas-
sistenten
Fel p썁 helljusassistent

A: Kontrollera systemet f쎨r helljusas-
sistans (HBA)
N쌹r helljusassistenten inte fungerar kor-
rekt kommer varningsmeddelandet att 
visas samtidigt som varningslampan ( ) 
lyser i klustret. Vi rekommenderar att du 
l썁ter en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner inspektera ditt fordon.

Begr쌹nsningar f쎨r automatiskt 
helljus
僅 Ljuset fr썁n en bil detekteras inte p썁 

grund av lampskador eller f쎨r att den 
쌹r utom synh썁ll etc.

僅 Str썁lkastaren p썁 en bil 쌹r t쌹ckt av 
damm, sn쎨 eller vatten.

僅 En bils str썁lkastare 쌹r sl쌹ckta, men 
dimljusen 쌹r p썁slagna och s썁 vidare.

僅 Det finns en lampa som har en lik-
nande form som en billampa.

僅 Str썁lkastare har skadats eller har inte 
reparerats ordentligt.

僅 Str썁lkastare 쌹r inte korrekt inriktade.
僅 K쎨r p썁 en smal, kr쎨kt v쌹g, grov v쌹g, 

uppf쎨rsbacke eller nedf쎨rsbacke.
僅 Bilen framf쎨r 쌹r delvis synlig i en v쌹g-

korsning eller p썁 en kr쎨kt v쌹g.
僅 Det finns ett trafikljus, reflekterande 

skylt, blinkande skylt eller spegel 
framf쎨r.

僅 Det finns en tillf쌹llig reflex eller blixt-
ljus framf쎨r (byggnadsomr썁de).

OCV051213L
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僅 V쌹gf쎨rh썁llandena 쌹r d썁liga, de 쌹r till 
exempel v썁ta eller t쌹ckta med is eller 
sn쎨.

僅 En bil kommer pl쎨tsligt fram ur en 
kurva.

僅 Bilen st썁r snett p.g.a. en punktering 
eller om den bogseras.

僅 Ljus fr썁n en bil detekteras inte p썁 
grund av avgaser, r쎨k, dimma, sn쎨 
etc.

OBSERVERA
Se avsnittet "Forward Collision-avoi-
dance Assist (FCA) (i f쎨rekommande 
fall)" p썁 sid 6-36 f쎨r mer information om 
begr쌹nsningar av frontkameran.

VARNING
僅 Ibland kanske inte HBA fungerar kor-

rekt. Funktionen 쌹r endast avsedd f쎨r 
din bekv쌹mlighet. Det 쌹r f쎨rarens 
ansvar att k쎨ra s쌹kert och att alltid 
kontrollera v쌹gf쎨rh썁llandena.

僅 Om HBA-systemet inte fungerar nor-
malt 쌹ndrar du str썁lkastarens position 
manuellt mellan helljus och halvljus.

Varningslampa f쎨r intelligent 
str썁lkastarsystem (IFS) (i f쎨re-
kommande fall)
Intelligent Front-Lighting System borgar 
f쎨r klar sikt f쎨r f쎨raren med helljuset p썁 
under m쎨rkerk쎨rning.

Systeminst쌹llningar

A: Ljus

1 Intelligent str썁lkastarsystem
2 Snabbare 쌹n 60 km/h
3 Snabbare 쌹n 40 km/h
4 Snabbare 쌹n 20 km/h
5 Av
N쌹r START/STOP-knappen st썁r i ON 
(P쉊), v쌹lj ”Settings → Vehicle → Lights 
→ Intelligent front-lighting” (Inst쌹ll-
ningar → Fordon → Lampor → Intelli-
gent str썁lkastarsystem) i menyn Settings 
(inst쌹llningar)f쎨r att aktivera Intelligent 
Front-Lighting System, IFS och v쌹lja bort 
att st쌹nga av systemet.

VARNING
Av s쌹kerhetssk쌹l b쎨r f쎨raren 쌹ndra 
inst쌹llningarna efter att ha parkerat for-
donet p썁 en s쌹ker plats.

Systemdrift

Display och kontroll

Intelligent str썁lkastarsystem man쎨vreras 
med proceduren nedan.
僅 S쌹tt str썁lkastarstr쎨mbrytaren p썁 

AUTOMAT-l쌹ge och tryck helljusspa-
ken mot instrumentpanelen. Indika-
torn f쎨r helljusassistenten, IFS ( ) 
kommer att t쌹ndas p썁 panelen och 
systemet kommer att aktiveras.

僅 N쌹r systemet 쌹r aktiverat kommer 
Intelligent Front-Lighting System, IFS 
att fungera enligt den hastighet som 
st쌹llts in p썁 infotainmentsystemet. 
Fabriksinst쌹llningen inneb쌹r att syste-
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met g썁r ig썁ng n쌹r hastigheten g썁r 
쎨ver 40 km/t (25 brittiska mil/timma).

僅 Helljus-LED bl쌹ndar av vid m쎨te eller 
om frontkameran avl쌹ser att det finns 
en bil framf쎨r.

僅 Om IFS uppt쌹cker en m쎨tande bil 
eller en bil framf쎨r vid h쎨g hastighet 
(쎨ver 100 km/t (60 brittiska mil/
timma) kommer str썁lkastaren p썁 
f쎨rarsidan att st쌹ngas av och endast 
str썁lkastaren p썁 passagerarsidan att 
styras av systemet.

Systemfel och begr쌹nsningar
Fel p썁 systemet

A: Kontrollera intelligent str썁lkastar-
system (IFS)
Om Intelligent Front-Lighting System 
inte skulle fungera ordentligt kommer 
varningsmeddelandet att synas p썁 
panelen i ett antal sekunder. N쌹r med-
delandet f쎨rsvinner t쌹nds varningslam-
porna AFS. Vi rekommenderar att du 
l썁ter en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner inspektera ditt fordon.

A: Intelligent str썁lkastarsystem (IFS) 
avaktiverat. 싋vert쌹ckt kamera
N쌹r frontkameran 쌹r t쌹ckt av smuts, sn쎨 
eller skr쌹p kan den intr쌹ffa att Intelligent 
Front-Lighting System inte fungerar 

ordentligt. Om detta intr쌹ffar kommer 
ett varningsmeddelande att synas p썁 
klustret.
Systemet kommer att fungera normalt 
igen n쌹r smuts, sn쎨 eller skr쌹p 쌹r bortta-
get.
IFS-systemet kanske inte fungerar 
ordentligt i ett omr썁de (t.ex. 쎨ppen ter-
r쌹ng), d쌹r vissa f쎨rem썁l eller fordon inte 
uppt쌹cks efter att fordonet har startats.
Dessutom, 쌹ven om ett varningsmedde-
lande inte visas p썁 panelen-sk쌹rmen 
kan det vara s썁 att IFS-systemet inte 
fungerar ordentligt.

Systemets begr쌹nsningar
IFS-systemet fungerar eventuellt inte 
korrekt i f쎨ljande situationer.
僅 Ljuset fr썁n en bil detekteras inte p썁 

grund av lampskador eller f쎨r att den 
쌹r utom synh썁ll etc.

僅 Str썁lkastaren p썁 en bil 쌹r t쌹ckt av 
damm, sn쎨 eller vatten.

僅 Det finns en lampa som har en lik-
nande form som en billampa.

僅 En bils str썁lkastare 쌹r sl쌹ckta, men 
dimljusen 쌹r p썁slagna och s썁 vidare.

僅 Str썁lkastare har skadats eller har inte 
reparerats ordentligt.

僅 Str썁lkastare 쌹r inte korrekt inriktade.
僅 K쎨r p썁 en smal, kr쎨kt v쌹g, grov v쌹g, 

uppf쎨rsbacke eller nedf쎨rsbacke.
僅 Bilen framf쎨r 쌹r delvis synlig i en v쌹g-

korsning eller p썁 en kr쎨kt v쌹g.
僅 Det finns ett trafikljus, reflekterande 

skylt, blinkande skylt eller spegel 
framf쎨r.

僅 Det finns en tillf쌹llig reflex eller blixt-
ljus framf쎨r (byggnadsomr썁de).

僅 V쌹gf쎨rh썁llandena 쌹r d썁liga, de 쌹r till 
exempel v썁ta eller t쌹ckta med is eller 
sn쎨.
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僅 En bil kommer pl쎨tsligt fram ur en 
kurva.

僅 Bilen st썁r snett p.g.a. en punktering 
eller om den bogseras.

僅 Det finns m썁nga gatlyktor eller om 
det omgivande ljuset 쌹r starkt.

僅 Ljus fr썁n en bil detekteras inte p썁 
grund av avgaser, r쎨k, dimma, sn쎨 
etc.

僅 Den fr쌹mre vindrutan 쌹r t쌹ckt med ett 
fr쌹mmande 쌹mne.

Justering av str썁lkastarniv썁 (i 
f쎨rekommande fall)

Drift
僅 Halvljuset s쌹nks ju h쎨gre siffra p썁 

niv썁reglaget som du st쌹ller in.
僅 H썁ll alltid str썁lkastaren p썁 r쌹tt niv썁 

annars kan str썁lkastarna bl쌹nda 
andra trafikanter.

Torkare och spolare
Torkare
Kontrollera torkare

Drift
僅 A: Vindrutetorkarhastighet

- MIST (1x): En torkning
- AV (0): Av
- INT (---): Intermittent kontrolltork

AUTO*: Automatisk torkarfunktion
- LO (1): L썁ngsam torkarhastighet
- HI (2): H쎨g torkarhastighet

僅 B: Justering av intervalltorkning/auto-
matisk vindrutetorkare*

僅 C: Torka med korta slag

Lastf쎨rh썁llande V쌹xell쌹ge

Endast f쎨rare 0

F쎨rare + fr쌹mre passagerare 0

Fullst쌹ndigt antal passagerare (inklusive 
f쎨rare) 1

Passagerare p썁 alla platser (inklusive f쎨rare) 
+ till썁ten maxlast 2

F쎨rare + max till썁ten last 3
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Torkare och spolare

Kontrollera torkare automatiskt

A: Regnsensorn
B: Vindrutetorkarens hastighetskontroll-
brytare

Drift
僅 Regnsensorn (A) k쌹nner av vatten-

m쌹ngden och justerar torkarhastighe-
ten till ett l쌹mpligt intervall.

僅 Vrid hastighetsreglaget (B) f쎨r att jus-
tera torkarhastigheten.

Spolare
Kontrollera torkare

Drift
僅 St쌹ll in reglaget f쎨r vindrutetorkarhas-

tighet p썁 l쌹get AV (0)
僅 Dra spaken f쎨rsiktigt mot dig f쎨r att 

spruta spolarv쌹tska p썁 vindrutan.
僅 Anv쌹nd torkarna s썁 att de utf쎨r flera 

cykler.

VARNING
Anv쌹nd inte spolaren n쌹r det 쌹r minus-
grader utan att f쎨rst ha v쌹rmt upp vind-
rutan med defrostern. I annat fall kan 
spolarv쌹tskan frysa och hindra sikten.

VIKTIGT
僅 Med POWER-knappen i l쌹get ON och 

vindrutetorkarnas omkopplare i l쌹get 
AUTO ska du vara f쎨rsiktig i f쎨ljande 
situationer f쎨r att undvika skaderisk 
p썁 h쌹nder eller andra kroppsdelar:
- R쎨r inte vid den 쎨vre delen av vind-

rutan framf쎨r regnsensorn.
- Torka inte 쎨vre delen av vindrute-

glaset med en fuktig eller v썁t trasa.
- Tryck inte p썁 vindrutans glas.

僅 St쌹ll vindrutetorkarna i l쌹get AV (0) 
f쎨r att stoppa vindrutetorkarnas auto-
matiska cykel n쌹r du tv쌹ttar bilen.
Vindrutetorkarna kan starta och ska-
das om l쌹get AUTO 쌹r inst쌹llt under 
biltv쌹tt.

僅 Ta inte bort sensorskyddet som sitter 
쎨verst p썁 vindrutan vid f쎨rar- eller 
passagerarsidan. Systemet kan ska-
das och det 쌹r inte s쌹kert att skadan 
omfattas av fordonsgarantin.

僅 Ha torkarreglaget inst쌹llt i l쌹get AV 
(0) 0) n쌹r du startar bilen vintertid. I 
annat fall kan vindrutetorkarna starta 
och torkarbladen skadas av is. Ta all-
tid bort sn쎨 och is fr썁n vindrutan 
innan du anv쌹nder vindrutetorkarna.

僅 Om du tonar rutan ska du vara noga 
med att ingen v쌹tska kommer p썁 sen-
sorn som sitter h쎨gst upp i mitten av 
vindrutan. Det kan skada systemet.

僅 F쎨r att f쎨rhindra eventuella skador p썁 
spolarv쌹tskepumpen ska du inte 
anv쌹nda vindrutespolaren n쌹r v쌹tske-
beh썁llaren 쌹r tom.

僅 Undvik att anv쌹nda vindrutetorkarna 
p썁 en torr ruta f쎨r att inte skada vind-
rutetorkarna eller vindrutan.

僅 Anv쌹nd inte bensin, fotogen, lack-
nafta eller annat l쎨sningsmedel p썁 
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eller i n쌹rheten av vindrutetorkarna 
f쎨r att f쎨rhindra att de tar skada.

僅 F쎨rs쎨k inte att svepa med vindrute-
torkarna f쎨r hand. Det kan skada tor-
kararmarna eller andra komponenter.

僅 Anv쌹nd spolarv쌹tska med frost-
skyddsmedel vintertid f쎨r att f쎨rhin-
dra att v쌹tskan fryser och orsakar 
skador p썁 torkare och spolarsystem.

OBSERVERA
Om det finns stora ansamlingar sn쎨 och 
is p썁 vindrutan b쎨r du anv쌹nda defros-
tern i 10 minuter eller tills sn쎨n och isen 
쌹r borta innan du anv쌹nder vindrutetor-
karna. Om du inte tar bort sn쎨n och/eller 
isen innan du anv쌹nder vindrutetorka-
ren och vindrutespolaren kan det skada 
vindrutetork- och vindrutespolarsyste-
met.

V쌹lkomstsystem
Omgivningen eller interi쎨ren lyses upp 
n쌹r f쎨raren n쌹rmar sig eller l쌹mnar for-
donet.

Kroppssilhouettlampa

Drift
僅 Kroppssilhouettlampan t쌹nds i cirka 

15 sekunder.

Driftvillkor
僅 Alla d쎨rrar (och bakluckan) st쌹ngs 

och l썁ses.

F쎨rdr쎨jd sl쌹ckning av str썁lkas-
tarna

Drift
僅 Str썁lkastarna f쎨rblir t쌹nda i cirka 5 

minuter efter att fordonet har st쌹llts i 
l쌹get ACC eller OFF med str썁lkastarna 
t쌹nda.

僅 Om f쎨rard쎨rren 쎨ppnas och st쌹ngs 
slocknar str썁lkastarna efter 15 sekun-
der.

Driftvillkor
僅 Fordonet 쌹r i l쌹get ACC.
僅 F쎨rard쎨rren 쎨ppnas och st쌹ngs.

Kup썗belysning

Drift
僅 Kup썗lampan t쌹nds.
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Kup썗belysning

- I cirka 30 sekunder.

Driftvillkor
僅 Kartlampbrytaren 쌹r i l쌹get DOOR.
僅 Alla d쎨rrar (och bakluckan) st쌹ngs 

och l썁ses.

Kup썗belysning
automatisk avst쌹ngningsfunktion

Drift
僅 Innerbelysningen sl쌹cks.

- Efter cirka 20 minuter.

Driftvillkor
僅 Fordonet 쌹r i l쌹get OFF.
僅 Lamporna 쌹r i l쌹get ON.

Kartlampa

Drift
僅 Tryck p썁 lampan (1) f쎨r att t쌹nda kart-

lampan.
僅  (2): DOOR-l쌹ge
僅  (3): Fr쌹mre och bakre innerbelys-

ning p썁 och av.

INFORMATION
僅 Kartlampan och kup썗lampan t쌹nds 

cirka 30 sekunder.
- N쌹r en d쎨rr 쌹r 쎨ppen.
- N쌹r d쎨rrarna 쌹r uppl썁sta med en 

smart nyckel s썁 l쌹nge som d쎨r-
rarna inte 쎨ppnas.

僅 Kartlampan och kup썗lampan forts쌹t-
ter att lysa
- Om en d쎨rr 쎨ppnas med fordonet i 

l쌹get ACC eller OFF. (5 minuter)
- Om d쎨rren 쎨ppnas med fordonet i 

l쌹get ON. (kontinuerligt)
僅 Kartlampan och kup썗lampan sl쌹cks
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- Om fordonet v쌹xlas till l쌹get ON 
eller alla d쎨rrar 쌹r l썁sta (omedel-
bart)

Rumslampa

Drift
僅 Tryck p썁 knappen f쎨r att sl썁 p썁 och av 

taklampan.

Bagagerumslampa

Drift
僅 싋ppna bakluckan. Lampan t쌹nds.

Lampa f쎨r sminkspegeln

Drift
僅 : Lampan t쌹nds n쌹r du trycker p썁 

knappen.
僅 : Lampan sl쌹cks n쌹r du trycker p썁 

knappen igen.

Lampa i handskfacklampa i 
handskfack

Drift
僅 Lampan t쌹nds n쌹r handskfacket 쎨pp-

nas.

VARNING
Anv쌹nd inte interi쎨rbelysningen n쌹r du 
k쎨r i m쎨rkret. Det 쌹r en olycksrisk p썁 
grund av att m쎨rkerseendet f쎨rs쌹mras.

VIKTIGT
Anv쌹nd inte kup썗lamporna under en 
l쌹ngre tid n쌹r inte fordonet 쌹r ig썁ng. Det 
kan ladda ur batteriet.

OBSERVERA
僅 DOOR-l쌹get och ROOM-l쌹get kan inte 

v쌹ljas samtidigt.
僅 F쎨r att f쎨rhindra att laddningssyste-

met laddas ur ska du st쌹nga locket p썁 
sminkspegeln efter att ha anv쌹nt den.

僅 F쎨r att f쎨rhindra att laddningssyste-
met laddas ut ska du st쌹nga 
handskfacket s쌹kert efter att ha 
anv쌹nt utrymmet.
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Klimatkontrollsystem

Klimatkontrollsystem

Komponenter i klimatkontrollsys-
tem

A: Friskluft
B: 쉊tercirkulerad luft
C: Klimatanl쌹ggningens kup썗filter
D: Fl쌹kt
E: Kondensor
F: V쌹rmeelement
Filtret som sitter bakom det fr쌹mre 
bagageutrymmet filtrerar bort damm 
och smuts som sugs in utifr썁n via bilens 
luftkonditioneringsreglage.
Om damm och smuts f썁r ansamlas i fil-
tret under en l쌹ngre tid kan luftfl쎨det i 
ventilationssystemet minska. Detta kan 
resultera i 쎨kad kondens p썁 vindrutan 
쌹ven om friskluftsl쌹get 쌹r inst쌹llt.
Om det h쌹r sker, byt ut luftkonditione-
ringsfiltret i en professionell verkstad. 
Kia rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepart-
ner.

Kylmedelsm쌹rkning f쎨r luftkon-
ditioneringen

Exempel Typ A

Exempel Typ B

1 Kylmedlets klassificering
2 Kylmedelsvolym
3 Kompressoroljans klassificering
4 Viktigt
5 Eldfarlig kylv쌹tska
6 En beh쎨rig tekniker kr쌹vs f쎨r at serva 

luftkonditioneringssystemet
7 Servicebok
Vilket kylmedel som anv쌹nds i din bil 
framg썁r av etiketten i motorrummet.
Mer information om var du hittar kyl-
medelsm쌹rkningen finns i "Kylmedels-
m쌹rkning" p썁 sid 9-7.

VARNING
僅 Bilar med R-134a

Eftersom kylmedlet 쌹r 
h쎨gt trycksatt b쎨r luftkon-
ditioneringen enbart ser-
vas av utbildad och 

ackrediterad personal. Det 쌹r viktigt 
att r쌹tt sort och r쌹tt m쌹ngd anv쌹nds 
av b썁de kylmedel och olja.
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I annat fall finns risk f쎨r person- och 
materialskador.

僅 Bilar med R-1234yf*

Eftersom kylmedlet 쌹r n썁got eldfarligt 
쌹r det l쌹mpligt att endast utbildad och 
ackrediterad personal underh썁ller 
luftkonditioneringssystemet.
Det 쌹r viktigt att r쌹tt sort och r쌹tt 
m쌹ngd anv쌹nds av b썁de kylmedel 
och olja. Allt kylmedel b쎨r tappas ut 
med l쌹mplig utrustning. Att t쎨mma ut 
kylmedel direkt i atmosf쌹ren 쌹r farligt 
f쎨r m쌹nniskor och milj쎨n. Underl썁ten-
het att f쎨lja dessa varningar kan 
orsaka allvarlig personskada.

VIKTIGT
僅 AC-reparation

Det 쌹r viktigt att r쌹tt typ och m쌹ngd 
av olja och kylmedel anv쌹nds. Annars 
kan skador p썁 bilen eller personer bli 
f쎨ljden. F쎨r att f쎨rebygga skador b쎨r 
luftkonditioneringen i bilen enbart 
servas av utbildad och certifierad Kia-
personal.

僅 Luftkonditioneringssystemet b쎨r 
endast anv쌹ndas med f쎨nster och sol-
tak st쌹ngda f쎨r att f쎨rhindra kondens 
i fordonet som kan orsaka skador p썁 
elektriska komponenter.

OBSERVERA
僅 Byt filtret i enlighet med underh썁llss-

chemat. Om bilen k쎨rs under kr쌹-
vande k쎨rf쎨rh썁llanden, t.ex. p썁 
dammiga eller smutsiga v쌹gar, beh쎨-

ver klimatanl쌹ggningens kup썗filter 
kontrolleras och bytas oftare.

僅 N쌹r fl쎨det minskar pl쎨tsligt kontroll-
era systemet hos en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/servicepartner.
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Automatisk klimatanl쌹ggning

Automatisk klimatanl쌹ggning

1 F쎨rarsidans temperaturreglage
2 Passagerarsidans temperaturreglage
3 Knappen AUTO (automatisk styrning)
4 Avst쌹ngningsknapp
5 Fl쌹kthastighet-knappen
6 L쌹gesv쌹ljarknapp
7 Avfrostningsknapp vindruta
8 Bakrutans avfrostningsknapp
9 Knappen SYNK
10 Luftintagsknappen
11 Luftkonditioneringsknapp A/C
12 Knapp endast f쎨r f쎨raren
13 Knappen V쉁RME
14 Omkopplingsknapp f쎨r infotainment/klimatreglering
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Anv쌹nda infotainment/klimatom-
kopplingsbar styrenhet

Tryck p썁 knappen p썁 den omkopplings-
bara styrenheten f쎨r att v쌹xla mellan 
infotainment-systemet eller klimatkon-
trollpanelen.
Tryck och h썁ll ned knappen f쎨r att v쌹lja 
standardl쌹ge f쎨r kontrollpanelen.

V쌹xla mellan paneler
Kontrollpanelen f쎨r infotainment

Klimatkontrollpanel

Tryck p썁 knappen p썁 den v쌹xlingsbara 
styrenheten f쎨r att v쌹lja 쎨nskad kontroll-
panel.
Den valda kontrollpanelens ikon t쌹nds 
och kontrollpanelen 쌹ndras.
僅 Rattdisplayen t쌹nds enligt det valda 

kontrollpanell쌹get.
僅 N쌹r fordonet 쌹r i ACC-l쌹ge aktiveras 

endast infotainmentsystemet.

St쌹lla in standardl쌹get

Tryck och h썁ll ned knappen f쎨r att v쌹lja 
standardl쌹ge f쎨r kontrollpanelen.
僅 Efter inst쌹llningen 썁terg썁r kontrollpa-

nelen till standardl쌹get efter en viss 
tidsperiod 쌹ven om kontrollpanelen 
v쌹xlas till det andra l쌹get.

僅 Om l쌹get 쌹r inst쌹llt p썁 “AV” (OFF) 
visar kontrollpanelen det l쌹ge som 
nyligen anv쌹nts.
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Automatisk klimatanl쌹ggning

Anv쌹nda klimatregleringsknapp
V쌹nsterstyrd
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H쎨gerstyrd

L쌹ge Drift Luftfl쎨de

Luftfl쎨det riktas mot 쎨verdelen av kroppen och ansiktet. B, D, F

Luftfl쎨det riktas mot ansiktet och golvet. B, C, D, F

Luftfl쎨det riktas mot ansiktet, golvet och vindrutan. A, B, C, D, E, F

Det mesta av luftfl쎨det riktas mot golvet med en liten m쌹ngd luft rik-
tad mot vindrutan, avfrostare i sidorutan och luftventiler p썁 sidan. A, C, D, E

Det mesta av luftfl쎨det riktas mot golvet och vindrutan, med en liten 
m쌹ngd riktad till sidof쎨nstrets avfrostare och sidluftventiler. A, C, D, E

Det mesta av luftfl쎨det riktas mot vindrutan, med en liten m쌹ngd luft 
riktad till sidof쎨nstrets avfrostare och sidluftventiler. A, D

OCV041300R
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Automatisk klimatanl쌹ggning

Drift
僅 Starta bilen.
僅 St쌹ll in l쌹gesvalsknapparna som 쎨ns-

kat. F쎨r b쌹sta effekt av v쌹rme eller 
kyla;
- V쌹rme: ( )
- Kyla: ( )

僅 Vrid temperaturreglaget till 쎨nskad 
temperatur.

僅 St쌹ll luftintagskontrollen i l쌹ge f쎨r 
utomhus (frisk) luft vid behov.

僅 St쌹ll in fl쌹kthastighetskontrollens l쌹ge 
s썁 att den g썁r med 쎨nskad hastighet.

僅 Om s썁 쎨nskas s쌹tter du P쉊 luftkondi-
tioneringen med temperaturen 
inst쌹lld p썁 h쎨g f쎨r att avfukta luften 
innan den kommer in i bilen.
Om vindrutan immar igen v쌹lj 
Avfrostning fram-l쌹get ( ).

V쌹lja luftfl쎨desl쌹gen

Drift
僅 V쌹lj riktningen p썁 luftstr쎨mmen fr썁n 

ventilationssystemet.
Luftfl쎨desutloppen v쌹xlar i f쎨ljande 
ordning:

Kontrolla luftintaget

Drift
僅 V쌹lj friskluftsl쌹ge (utomhusluft) eller 

썁tercirkulationsl쌹ge.
僅 Utv쌹ndig (frisk) luftposition: Luft kom-

mer in i fordonet fr썁n utsidan. Indika-
torlampan sl쌹cks.

僅 쉊tercirkulerad luft: Luft fr썁n kup썗n 
dras genom v쌹rmesystemet. Indika-
torlampan t쌹nds.

Reglera ventilerna p썁 instrument-
panelen

Fram

Bak

OCV041301L
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Drift
僅 Justera riktningen p썁 luft fr썁n venti-

lerna.

Luftkonditionering A/C

Drift
僅 Tryck p썁 A/C-knappen.

Reglera v쌹rme och luftkonditio-
nering automatiskt

Drift
1. V쌹lj 쎨nskad temperatur.
2. Tryck p썁 AUTO-knappen f쎨r att reg-

lera:
僅 L쌹ge
僅 Fl쌹kthastighet
僅 Luftintag
僅 Luftkonditionering

Kontrollera temperaturen

Drift
僅 Vrid vredet till v쌹nster eller h쎨ger f쎨r 

att v쌹lja temperatur.

St쌹lla in samma temperatur p썁 
f쎨rar- och passagerarsidan

Drift
僅 Tryck p썁 knappen SYNK.
僅 Vrid temperaturreglaget p썁 f쎨rarsi-

dan.

쉁ndra temperaturskala

Drift
僅 G썁 till Inst쌹llningar → Enheter → 

Temperatur i infotainmentsystemet.
Niv썁 Indikator LCD-sk쌹rm Luftfl쎨de

H쎨g
1~8 (EU)

2~8

Medium 1~6

OCV041303L

OCV041303

L썁g 1~4

Niv썁 Indikator LCD-sk쌹rm Luftfl쎨de
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Automatisk klimatanl쌹ggning

Styra fl쌹kthastigheten

Drift

僅 Tryck p썁 v쌹nster eller h쎨ger knapp f쎨r 
att justera hastigheten.

僅 Tryck p썁 knappen f쎨r att st쌹nga av 
fl쌹ktarna.

VARNING
僅 L썁ngvarig anv쌹ndning av klimatan-

l쌹ggningen i 썁tercirkulerat l쌹ge kan 
쎨ka luftfuktigheten. Du kan f썁 imma 
p썁 glasytorna och s쌹mre sikt.

僅 Sov inte i bilen med luftkonditione-
ringen eller v쌹rmesystemet p썁slaget. 
Du uts쌹tter dig f쎨r livsfara eller risk 
f쎨r allvarliga personskador p썁 grund 
av syrebrist och/eller s쌹nkt kropps-
temperatur.

僅 L썁ngvarig anv쌹ndning av klimatan-
l쌹ggningen i 썁tercirkulationsl쌹ge 쌹r en 
olycksrisk. Det kan medf쎨ra d썁sighet 
eller till och med s쎨mn. St쌹ll d쌹rf쎨r in 
luftintagsreglaget p썁 friskluft (utom-
hus) s썁 mycket som m쎨jligt under 
f쌹rd.

VIKTIGT
Om fl쌹kten anv쌹nds n쌹r EV-knappen 
st썁r p썁 on kan batteriet laddas ur. S썁 h쌹r 
anv쌹nder man fl쌹kten n쌹r bilen 쌹r p썁.

OBSERVERA
僅 Om 썁tercirkulerad luft v쌹rms upp 

under l썁ng tid (utan att luftkonditione-
ringen 쌹r p썁) finns risk f쎨r imma p썁 
vindrutan och sidorutorna och luften i 
kup썗n blir d썁lig. Om du anv쌹nder luft-
konditionering och 썁tercirkulation 
samtidigt en l쌹ngre tid blir luften i 
kup썗n mycket torr.

僅 F쎨r att st쌹nga av automatisk styrning 
v쌹ljer du en av f쎨ljande knappar:
- L쌹gesv쌹ljarknapp
- Luftkonditioneringsknapp
- Fr쌹mre vindrutans avfrostningsk-

napp (tryck p썁 knappen en g썁ng till 
f쎨r att avmarkera funktionen f쎨r 
avfrostning av fr쌹mre vindrutan. 
"AUTO"-symbolen t쌹nds p썁 infor-
mationssk쌹rmen igen.)

- Fl쌹kthastighet
Den valda funktionen styrs manuellt 
medan andra funktioner fungerar 
automatiskt.

僅 Det smidigaste och effektivaste s쌹ttet 
att anv쌹nda klimatanl쌹ggningen 쌹r att 
v쌹lja AUTO-knappen och st쌹lla in 
temperaturen p썁 22 °C (72 °F).

僅 L쌹gg aldrig n썁got p썁 sensorn p썁 
instrumentpanelen f쎨r att s쌹kerst쌹lla 
b쌹ttre kontroll 쎨ver v쌹rme- och kyl-
systemet.

僅 F쎨r att f쎨rb쌹ttra mikrofonljudet p썁 
r쎨stinmatningen kan fl쌹kthastigheten 
automatiskt sakta ner i n썁gra minuter 
n쌹r du aktiverar r쎨stigenk쌹nning eller 
handsfree.

OCV041306L

OCV041308L



79

5

5

L쌹r k쌹nna bilen Defrosterinst쌹llningar f쎨r vindrutan

僅 Vid laddning eller direkt efter ladd-
ning av h쎨gsp쌹nningsbatteriet kom-
mer kylningen att g쎨ras med hj쌹lp av 
luftkonditioneringssystemet f쎨r att 
reglera batteriets temperatur.
D썁 kan det h쎨ras ljud fr썁n luftkondi-
tioneringskompressorn och kylfl쌹kten, 
men detta 쌹r normalt vid vanlig drift.

Defrosterinst쌹llningar f쎨r 
vindrutan
Avfrostning/avimning av vind-
ruta

Drift
僅 St쌹ll in fl쌹kten p썁 l쌹mplig hastighet.
僅 V쌹lj 쎨nskad temperatur.
僅 V쌹lj ( ) eller ( ).
僅 Friskluft (utomhusluft) och luftkondi-

tionering v쌹ljs automatiskt.

Automatisk avimning f쎨r automa-
tisk luftkonditionering 

Drift
僅 F쎨r Europa

- Luftkonditionering sl썁s p썁
- Luftintagskontrollen 쌹ndras till fris-

kluftsl쌹ge.

OCV041323_4

OCV041309L



L쌹r k쌹nna bilen

805

Defrosterinst쌹llningar f쎨r vindrutan

- L쌹get kommer att v쌹xla till avfrost-
ning f쎨r att leda luftfl쎨det till vind-
rutan.

- Fl쌹ktens hastighet 쎨kar.
僅 F쎨rutom Europa

- Luftkonditionering sl썁s p썁
- Luftintagskontrollen 쌹ndras till fris-

kluftsl쌹ge.
- Fl쌹ktens hastighet 쎨kar.
- L쌹get kommer att v쌹xla till avfrost-

ning f쎨r att leda luftfl쎨det till vind-
rutan

Avbryta eller 썁terst쌹lla automa-
tisk avimning

Drift
僅 Tryck p썁 ( ) i 3 sekunder.

- Knappindikatorn blinkar 3 g썁nger 
vid avbrott.

- Knappindikatorn blinkar 6 g썁nger 
vid 썁terst쌹llning.

Avfrostare bakruta/ytterback-
spegel

Drift
僅 Tryck p썁 Bakrutans avfrostningsk-

napp. Indikatorn lyser n쌹r avfrostaren 
쌹r i l쌹get ON.

僅 Den slocknar efter cirka 20 minuter 
eller n쌹r bilen 쌹r i l쌹get OFF.

Heat-knapp (v쌹rme)

Drift
僅 Tryck p썁 v쌹rmeknappen. Indikatorn 

lyser n쌹r v쌹rmefunktionen 쌹r i l쌹get 
ON.

僅 Luftkonditioneringen och v쌹rmaren 
anv쌹nder energi ifr썁n batteriet. Om 
du anv쌹nder v쌹rmaren eller luftkondi-
tioneringen f쎨r l쌹nge kan k쎨ravst썁n-
det minska, p썁 grund av f쎨r stor 
str쎨mkonsumtion.

VARNING
僅 Anv쌹nd inte inst쌹llningarna ( ) eller 

( ) f쎨r kylfunktion i extremt fuktig 
milj쎨. Skillnaden mellan utomhustem-
peraturen och vindrutans temperatur 
kan ge imma p썁 vindrutans utsida och 
skymd sikt. V쌹lj i detta fall l쌹get ( ) 
och st쌹ll fl쌹kthastigheten p썁 den l쌹g-
sta niv썁n.

僅 Fortsatt anv쌹ndning av klimatkontroll-
systemet i 썁tercirkulationsl쌹get under 
en l쌹ngre tid kan orsaka att passage-
rarna i bilen blir d썁siga. Detta kan 
resultera i f쎨rlust av kontroll 쎨ver bilen 
som kan leda till en olycka.

僅 Fortsatt anv쌹ndning av klimatkontroll-
systemet i 썁tercirkulationsl쌹get med 
luftkonditioneringen AV kan leda till 
att luftfuktigheten inne i bilen 쎨kar. 
Detta kan medf쎨ra att det ackumule-
ras kondens p썁 vindrutan som skym-
mer sikten.

OCV041310L
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L쌹r k쌹nna bilen Defrosterinst쌹llningar f쎨r vindrutan

僅 Sov inte i din bil eller f쎨rbli parkerad i 
din bil med f쎨nstren 쎨ppna och 
antingen v쌹rmaren eller luftkonditio-
neringen P쉊 under l썁nga tidsperioder. 
Om du g쎨r det kan du 쎨ka koldioxid-
halten inne i bilen vilket kan leda till 
allvarlig personskada eller d쎨dsfall.

VIKTIGT
F쎨r att f쎨rhindra skador p썁 elledning-
arna p썁 insidan av bakf쎨nstret ska du 
aldrig anv쌹nda n썁got vasst f쎨rem썁l eller 
f쎨nsterreng쎨ringsmedel som inneh썁ller 
slipmedel n쌹r du reng쎨r f쎨nstret.

OBSERVERA
僅 N쌹r luftkonditioneringen aktiveras av 

det automatiska avimningssystemet, 
om du f쎨rs쎨ker st쌹nga av luftkondi-
tioneringen, kommer luftkonditione-
ringen inte st쌹ngas av.

僅 F쎨r att bibeh썁lla det automatiska 
avimningssystemet effektivitet och 
effektivitet, v쌹lj inte 썁tercirkuleringsl쌹-
get medan systemet 쌹r i drift.

僅 N쌹r det automatiska avimningssyste-
met 쌹r aktivt, inaktiveras alla reglage 
f쎨r fl쌹kthastighet, temperatur och 
luftintag.

僅 Ta inte bort sensorskyddet som sitter 
쎨verst p썁 vindrutan vid f쎨rarsidan.
Systemet kan skadas och det 쌹r inte 
s쌹kert att skadan omfattas av for-
donsgarantin.

僅 Om batteriet (12V) laddas ur eller 
kopplas bort 썁terst쌹lls inst쌹llningarna 
f쎨r automatisk avfuktning. Justera 
inst쌹llningarna igen f쎨r att aktivera 
eller st쌹nga av alternativet automatisk 
avfuktning. Mer information finns i 
snabbreferensguide f쎨r Navigering.

Autoreglage som anv쌹nder 
inst쌹llningar f쎨r klimatanl쌹gg-
ningen (i f쎨rekommande fall)
Temperaturen p썁 f쎨rars쌹tet varmare, 
luftventilerat s쌹te och uppv쌹rmd ratt 
styrs automatiskt beroende p썁 fordonets 
inre och yttre temperatur n쌹r bilen 쌹r 
ig썁ng.

Drift
僅 V쌹lj Inst쌹llningar → Fordon → S쌹te 

→ V쌹rme/Ventilation → Auto. Reg-
lage som anv쌹nder inst쌹llningar f쎨r 
klimatanl쌹ggningen → Rattv쌹rme/
S쌹tesv쌹rme/ventilation p썁 infotain-
mentsystemets sk쌹rm.

僅 Rattv쌹rme och s쌹tesv쌹rme/ventilation 
썁terg썁r till l쌹get OFF n쌹r bilen startas 
om. Men om auto-kontroller som 
anv쌹nder klimatkontrollinst쌹llnings-
funktionen 쌹r P쉊, kommer ratt- och 
s쌹tesv쌹rmaren/ventilationen sl썁s p썁 
och av beroende p썁 inomhus- och 
utomhustemperaturen.

OBSERVERA
Mer information finns i snabbreferens-
guide f쎨r Navigering.

Smart ventilation (i f쎨rekom-
mande fall)
Det smarta ventilationssystemet bibe-
h썁ller en behaglig/fr쌹sch luft i passage-
rarutrymmet genom att automatiskt 
avl쌹sa/kontrollera temperaturen och 
fuktigheten, n쌹r du k쎨r fordonet med kli-
matanl쌹ggningen i l쌹get AV. N쌹r det 
smarta ventilationssystemet startar 
kommer meddelandet att visas i ungef쌹r 
5 sekunder.
Det smarta ventilationssystemet stan-
nar n쌹r:
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F쎨rvaringsfack

僅 AV-knappen valts.
僅 Vilken som helst av knapparna p썁 kli-

matreglaget 쌹r vald f쎨r anv쌹ndning.

OBSERVERA
Det smarta ventilationssystemet kanske 
inte fungerar n쌹r fordonet k쎨rs i l썁g has-
tighet.

F쎨rvaringsfack
F쎨rvaringsfack/handskfack i 
mittkonsol

Drift
僅 Dra locket upp썁t f쎨r att 쎨ppna f쎨rva-

ringsfacket i mittkonsolen.
僅 Tryck p썁 handskfackets knapp s썁 

쎨ppnas det.
僅 Det finns en krok f쎨r laddningskabeln 

p썁 den 쎨vre delen av den mittersta 
konsolf쎨rvaringen.

VARNING
僅 F쎨r att minska risken f쎨r personska-

dor vid hastiga inbromsningar eller 
kollisioner ska inga 쎨ppna eller os쌹k-
rade flaskor, glas, burkar m.m. place-
ras i muggh썁llaren n쌹r bilen 쌹r i 
r쎨relse.

僅 F쎨rvara inte glas쎨gon, gast쌹ndare, 
b쌹rbara batterier, burkar med dryck, 
sprejburkar, propanflaskor eller andra 
ant쌹ndliga/explosiva material i fordo-
net. Dessa f쎨rem썁l kan b쎨rja brinna 
och/eller explodera om bilen uts쌹tts 
f쎨r varma temperaturer under l쌹ngre 
perioder.

OCV041069L_3
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L쌹r k쌹nna bilen F쎨rvaringsfack

僅 F쎨r att minimera risken f쎨r olyckor 
eller hastiga stopp ska handskfacket 
vara st쌹ngt n쌹r du k쎨r.

僅 H쌹ng inte n썁gra andra f쎨rem썁l (t.ex. 
plastp썁sar) p썁 kroken f쎨r laddnings-
kabeln. Det 쌹r farligt att h쌹nga andra 
쌹n avsedda f쎨rem썁l h쌹r, d쌹rf쎨r att de 
kan falla ner under k쎨rning och hin-
dra bromspedalen.

VIKTIGT
僅 F쎨r att undvika st쎨ldrisk ska du inte 

l쌹mna v쌹rdesaker i f쎨rvaringsfack.
僅 H썁ll f쎨rvaringsfacken st쌹ngda n쌹r du 

k쎨r. Fyll inte f쎨rvaringsutrymmet s썁 
mycket att luckan inte g썁r att st쌹nga.

僅 F쎨rvara inte mat i handskfacket under 
l쌹ngre tid.

OBSERVERA
Om armst쎨det inte 쎨ppnas i h쌹ndelse av 
kollision, skjuter du det fr썁n f쎨rarsidan 
mot passagerars쌹tet.

Bagagebricka

Drift
僅 Ta tag i lockhandtaget och lyft locket.
僅 Vik den bakre bagagebr쌹dan fram썁t.
僅 Lyft upp bagagebr쌹dan.

OBSERVERA
Maximalt belastning p썁 bagagebrickan 
쌹r 60 kg (130 lbs.)

H썁llare f쎨r lastn쌹t

Det finns 4 h썁llare i lastomr썁det.

VARNING
Undvik skador p썁 쎨gonen. Dra aldrig i 
bagagen쌹tet, h썁ll alltid ansiktet och 
쎨vriga kroppsdelar borta fr썁n lastn쌹tets 
returbana. Anv쌹nd inte n쌹r f쌹strem-
marna uppvisar synliga tecken p썁 sli-
tage eller skada.

VIKTIGT
Var f쎨rsiktig n쌹r du transporterar skrym-
mande eller otympliga f쎨rem썁l i baga-
geutrymmet f쎨r att f쎨rhindra skador p썁 
lasten eller bilen.

Insynsskydd
Installera insynsskyddet

1 Handtag insynsskydd
2 Guide insynsskydd

Drift
僅 Dra ut insynsskyddet mot bakre delen 

av fordonet med handtaget (1).
僅 S쌹tt i stiftet i skenan (2).

OCV041071L
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F쎨rvaringsfack

S썁 h쌹r tar du bort insynsskyddet

Drift
僅 Skjut styrstiftet i riktningen.
僅 Dra ut insynsskyddet.
僅 싋ppna bagagebrickan och f쎨rvara 

insynsskyddet i bagaget.

S썁 h쌹r tar du bort insynsskyddet 
ifr썁n bagagebrickan

Drift
僅 Dra upp bagagebrickan.
僅 Tryck in styrstiftet till mitten.
僅 Dra ut insynsskyddet medan du 

trycker p썁 spaken.
僅 Bagagesidobrickan kan tas bort f쎨r 

enklare borttagning av insynsskyddet.

VARNING
僅 L쌹gg inget p썁 insynsskyddet. Dessa 

f쎨rem썁l kan kastas runt i bilen och 
utg쎨r en skaderisk f쎨r passagerarna 
vid en olycka eller inbromsning.

僅 L썁t aldrig n썁gon 썁ka i bagageutrym-
met. Det 쌹r enbart gjort f쎨r bagage.

僅 T쌹nk p썁 bilens viktf쎨rdelning och pla-
cera lasten s썁 l썁ngt fram som m쎨jligt.

OBSERVERA
僅 L쌹gg inte n썁got p썁 insynsskyddet n쌹r 

det inte anv쌹nds d썁 det kan skadas 
eller b쎨jas.

僅 Dra ut insynsskyddet med handtaget i 
mitten f쎨r att f쎨rhindra att stiftet loss-
nar ur skenan.

僅 Insynsskyddet kanske inte glider till-
baka automatiskt om det inte 쌹r helt 
utdraget. Dra ut det helt och sl쌹pp 
sedan tillbaka det.

僅 Insynsskyddet och baks쌹tet kan ska-
das n쌹r baks쌹tet lutas,

僅 Observera att om du sl쌹pper handta-
get samtidigt som du hela v쌹gen drar 
i handtaget p썁 bagagef쎨nstret, kan 
sk쌹rmen rullas upp snabbt och ska-
das.

OCV041073L
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L쌹r k쌹nna bilen Interi쎨r utrustning

Interi쎨r utrustning
Omgivande ljus (i f쎨rekommande 
fall)

Lamporna f쎨r omgivande ljus sitter p썁 
den fr쌹mre krockdynan, i framd쎨rrarna, 
samt 쎨verst och nederst p썁 mittkonso-
len.

Muggh썁llare

Muggar och sm썁 dryckesburkar kan pla-
ceras i muggh썁llarna.

VARNING
僅 Placera inte muggar med varma v쌹ts-

kor utan lock i muggh썁llaren n쌹r for-
donet 쌹r i r쎨relse. Om du spiller den 
varma v쌹tskan kan det leda till br쌹nn-
skador. En br쌹nnskada kan leda till att 
f쎨raren tappar kontrollen 쎨ver bilen.

僅 F쎨r att minska risken f쎨r personska-
dor vid hastiga inbromsningar eller 
kollisioner ska inga 쎨ppna eller os쌹k-
rade flaskor, glas, burkar m.m. place-

ras i muggh썁llaren n쌹r bilen 쌹r i 
r쎨relse.

僅 F쎨rvara inte burkar och flaskor i direkt 
solljus och l쌹gg dem inte i varma bilar. 
De kan explodera.

OBSERVERA
僅 싋ppna inte dryckesbeh썁llare n쌹r du 

k쎨r. Det finns risk f쎨r att v쌹tska spills 
ut. Utspilld v쌹tska kan tr쌹nga in i 
bilens elektriska/elektroniska system 
och skada elektriska/elektroniska 
komponenter.

僅 N쌹r du torkar upp utspilld v쌹tska ska 
du inte anv쌹nda h쎨g v쌹rme f쎨r att 
torka muggh썁llaren. Det kan skada 
muggh썁llaren.

S쌹tesv쌹rmare/ventilation (i f쎨re-
kommande fall)

Sitsv쌹rmaren/ventilationen 쌹r avsedd 
f쎨r att v쌹rma/kyla frams쌹tena.
* Sitsventilationen 쌹r endast tillg쌹nglig 

f쎨r frams쌹tena.

Drift
僅 Tryck p썁 n썁got av spakarna/reglagen 

f쎨r att v쌹rma f쎨rarens s쌹te eller pas-
sagerars쌹tet.
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僅 Det 쌹r som standard i l쌹ge AV n쌹r for-
donet 쌹r i l쌹ge P쉊.

僅 S쌹tesv쌹rmaren/ventilationen styr 
automatiskt s쌹testemperaturen bero-
ende p썁 omgivningstemperaturen n쌹r 
bilen 쌹r ig썁ng. F쎨r ytterligare detaljer 
se "Autoreglage som anv쌹nder inst쌹ll-
ningar f쎨r klimatanl쌹ggningen (i f쎨re-
kommande fall)" p썁 sid 5-81.

僅 Temperaturinst쌹llningen f쎨r s쌹tet 
쌹ndras enligt f쎨ljande:

VARNING
S쌹tesv쌹rmare kan orsaka ALLVARLIG 
BR쉁NNSKADA 쌹ven vid l썁ga temperatu-
rer och speciellt om de anv쌹nds under 
l썁nga perioder. Passagerarna m썁ste 
kunna k쌹nna om s쌹tet blir f쎨r varmt s썁 
att de kan st쌹nga av det om det beh쎨vs.
S쌹tesv쌹rmare f쎨rbrukar enorma m쌹ng-
der el. Undvik att anv쌹nda s쌹tesv쌹rmare 
medan fordonet 쌹r avst쌹ngt f쎨r att f쎨r-
hindra att batteriet laddas ur.
M쌹nniskor som inte kan k쌹nna av tem-
peraturf쎨r쌹ndringar eller sm쌹rta p썁 
huden b쎨r vara f쎨rsiktiga, s쌹rskilt f쎨l-
jande typer av passagerare:
僅 Sp쌹dbarn, barn, pension쌹rer, handi-

kappade och sjukhuspatienter
僅 Personer med k쌹nslig hy eller som 

br쌹nner sig l쌹tt
僅 Utmattade personer
僅 Drogp썁verkade personer
僅 M쌹nniskor som anv쌹nder l쌹kemedel 

som medf쎨r d썁sighet (s쎨mnpiller, f쎨r-
kylningsmedicin osv.)

VIKTIGT
僅 N쌹r du reng쎨r s쌹tet ska du inte 

anv쌹nda organiska l쎨sningsmedel 
som lacknafta, fotogen, sprit eller 
bensin. Dessa 쌹mnen kan skada 
s쌹tets eller v쌹rmeelementets yta.

僅 F쎨r att undvika att 쎨verhetta 
s쌹tesv쌹rme-funktionen f썁r inget isole-
rande material som filtar, kuddar eller 
s쌹tes쎨verdrag anv쌹ndas n쌹r 
s쌹tesv쌹rmen 쌹r p썁.

僅 Placera inte tunga eller vassa f쎨rem썁l 
p썁 s쌹ten utrustade med s쌹tesv쌹rme. 
Det kan bli skador p썁 s쌹tesv쌹rme-
komponenterna.

僅 Byt inte ut s쌹teskl쌹dseln. Det kan 
skada s쌹tesv쌹rmen eller ventilationen 
i s쌹tena.

僅 N쌹r du reng쎨r s쌹tet ska du inte 
anv쌹nda organiska l쎨sningsmedel 
som lacknafta, fotogen, sprit eller 
bensin. Det kan skada det luftventile-
rade s쌹tet.

OBSERVERA
Med sitsv쌹rmen i l쌹get ON anv쌹nds v쌹r-
mefunktionen automatiskt beroende p썁 
s쌹tets temperatur.

Solskydd

Drift
僅 Dra ner, lossa den fr썁n f쌹stet (1).
僅 Sv쌹ng den 썁t sidan (2).

Temperatur Varaktighet

AV -

H쎨g 30 minuter

Medium 60 minuter

L썁g -

OCV041079L
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- Skjut solskyddet vid behov (3).
- Anv쌹nd sminkspegeln genom att 

dra ned och skjut spegelskyddet 
(4).

- Biljetth썁llaren (5) 쌹r avsedd f쎨r att 
h썁lla en parkeringsbiljett.

VARNING
Blockera av s쌹kerhetssk쌹l aldrig sikten 
med solskyddet.

OBSERVERA
僅 Placera inte flera biljetter i biljetth썁lla-

ren p썁 samma g썁ng. Det kan orsaka 
skador p썁 biljetth썁llaren.

僅 Ha alltid brytaren i av-l쌹ge n쌹r lam-
pan f쎨r sminkspegeln inte anv쌹nds. 
Om solskyddet 쌹r st쌹ngt utan att lam-
pan 쌹r sl쌹ckt kan den ladda ur batte-
riet eller skada solskyddet.

USB-laddare

USB-billaddaren l썁ter f쎨rare och passa-
gerare ladda sina digitala enheter som 
smarttelefoner och surfplattor.

INFORMATION
僅 Quick Charge 2.0 finns p썁 smarttele-

fonerna, eller PC-plattor som har 

snabbladdningsalternativ. Till쌹mpligt 
쌹r f쎨ljande: (https://www.qual-
comm.com/documents/quickcharge-
device-list) Smartphone eller surfplat-
tan utan snabbladdning laddas med 
en vanlig hastighet.

僅 Uppm쌹tt uteffekt
- Digital enheter med snabb ladd-

ning: 9,0 V, 1,67 A
- Digitala enheter med normal ladd-

ning: 5,0 V, 2,1 A

VIKTIGT
僅 Anv쌹nd USB-laddaren med motorn 

ig썁ng. Annars kan fordonets batteri 
laddas ur.

僅 Anv쌹nd den officiella USB-kabeln som 
med f쎨ljer den digitala enheten som 
ska ladas.

僅 Kontrollera att smuts, dricka, och vat-
ten inte kommer i kontakt med USB-
billaddaren. Vatten eller fr쌹mmande 
objekt kan skada USB-laddaren.

僅 Anv쌹nd inte enheten vars str쎨mkon-
sumtion 쎨verskrider 2,1 A.

僅 Anslut inte en elektrisk enhet som 
genererar 쎨verdrivet elektromagne-
tiskt brus till USB-porten. Om du g쎨r 
det kan brus skapas, eller fordonets 
elektroniska enheter kan st쎨ras n쌹r 
ljud eller AV 쌹r p썁.

僅 Om laddaren inte 쌹r ordentligt anslu-
ten kan den orsaka allvarliga skador 
p썁 enheterna. V쌹nligen notera att 
skador p썁 grund av felaktig hantering 
inte t쌹cks av garantiservicen.

OCV041080L
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Str쎨muttag

Eluttaget till썁ter f쎨rare och passagerare 
att ladda sina digitala enheter som 
smartphones och surfplattor.

Driftvillkor
僅 Enheterna ska dra mindre 쌹n 15 A n쌹r 

fordonet 쌹r i l쌹get P쉊.

VARNING
僅 Anv쌹nd eluttaget endast n쌹r bilen 쌹r 

ig썁ng och koppla loss tillbeh쎨ret n쌹r 
det inte anv쌹nds. Batteriet kan laddas 
ur om ett tillbeh쎨r 쌹r anslutet under 
en l쌹ngre tid och fordonet 쌹r avst쌹ngt.

僅 Anv쌹nd endast elektriska tillbeh쎨r f쎨r 
12 V och max. 15 A.

僅 St쌹ll luftkonditioneringen eller v쌹rmen 
p썁 l쌹gsta m쎨jliga niv썁 medan du 
anv쌹nder eluttaget.

僅 St쌹ng locket n쌹r du inte anv쌹nder det.
僅 Vissa elektroniska enheter kan orsaka 

st쎨rning n쌹r de 쌹r inkopplade i fordo-
nets eluttag. S썁dana enheter kan 
orsaka kraftiga ljudst쎨rningar och 
funktionsfel i fordonets elektroniska 
system eller annan utrustning.

僅 Skjut in kontakten s썁 l썁ngt det g썁r. 
Om den inte f썁r tillr쌹ckligt med kon-

takt kan kontakten 쎨verhettas och 
s쌹kringen kan g썁.

僅 Anslut batteridrivna elektriska tillbe-
h쎨r med skydd mot reverserad sp쌹n-
ning. Batterisp쌹nning kan str쎨mma in 
i bilens el/-elektroniksystem och f쎨r-
orsaka fel.

僅 Stoppa inte in fingrar eller fr쌹mmande 
f쎨rem썁l (pennor osv.) i eluttaget och 
r쎨r det inte med fuktiga h쌹nder. Du 
kan f썁 en elektrisk st쎨t.

Tr썁dl쎨s laddning av mobiltelefon 
(i f쎨rekommande fall)

A: Indikator
B: Laddningsplatta

Drift
僅 Placera smartmobilen i mitten av den 

tr썁dl쎨sa laddningsplattan.
僅 Indikator-lampan b쎨rjar lysa med ett 

orange ljus n쌹r den tr썁dl쎨sa laddnin-
gen b쎨rjar. Lampan v쌹xlar till gr쎨nt 
n쌹r laddningen 쌹r klar.

僅 Du kan v쌹lja att sl썁 den tr썁dl쎨sa ladd-
ningsfunktionen ON eller OFF via 
infotainmentsystemet.

Driftvillkor
僅 Det tr썁dl쎨sa laddningssystemet ska 

endast anv쌹ndas f쎨r att ladda en Qi-
utrustad mobiltelefon i taget.

OCV041081L_4
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INFORMATION
僅 Om den tr썁dl쎨sa laddningen inte 

fungerar flyttar du f쎨rsiktigt runt din 
smartphone p썁 plattan tills laddnings-
lampan lyser orange. Beroende p썁 
smart-phonen kan det h쌹nda att ladd-
ningslampan inte blir gr쎨n 쌹ven efter 
att laddningen 쌹r klar.

僅 Om den tr썁dl쎨sa laddningen inte 
fungerar ordentligt blinkar det orange 
i tio sekunder innan det st쌹ngs av. N쌹r 
detta h쌹nder, ta bort smart-phonen 
fr썁n plattan och l쌹gg tillbaka den p썁 
plattan igen, eller kontrollera ladd-
ningsstatusen igen.

VARNING
Om ett metalliskt f쎨rem썁l, som till exem-
pel ett mynt, hamnar mellan det tr썁dl쎨sa 
laddningssystemet och smart-phonen, 
kan laddningen st쎨ras. Det metalliska 
f쎨rem썁let kan ocks썁 hettas upp.

VIKTIGT
僅 N쌹r temperaturen i det tr썁dl쎨sa ladd-

ningssystemet hamnar 쎨ver den 
inst쌹llda temperaturen, kommer den 
tr썁dl쎨sa laddningen sluta fungera. 
Efter att temperaturen sjunker under 
gr쌹nsen, kommer den tr썁dl쎨sa ladd-
ningen 썁terupptas.

僅 Ta omedelbart bort smart-phonen om 
ett metalliskt f쎨rem썁l hamnar mellan 
smart-phonen och den tr썁dl쎨sa ladd-
ningsplattan. Ta bort det metalliska 
f쎨rem썁let efter att det har svalnat 
helt.

僅 Den tr썁dl쎨sa laddningen kanske inte 
fungerar p썁 avsett s쌹tt om telefonens 
fodral 쌹r tungt.

僅 Den tr썁dl쎨sa laddningen avstannar 
n쌹r den tr썁dl쎨sa smartnyckels쎨k-

nings-funktionen anv쌹nds f쎨r att und-
vika st쎨rande radiov썁gor.

僅 Den tr썁dl쎨sa laddningen avstannar 
n쌹r smartnyckeln flyttas ut ur fordo-
net n쌹r fordonet 쌹r i l쌹get ON.

僅 Den tr썁dl쎨sa laddningen avstannar 
n쌹r n썁gon av d쎨rrarna 쎨ppnas (g쌹ller 
f쎨r fordon utrustade med smartnyck-
lar).

僅 Den tr썁dl쎨sa laddningen avstannar 
n쌹r fordonet st쌹ngs AV.

僅 Den tr썁dl쎨sa laddningen avstannar 
n쌹r smart-phonen inte 쌹r helt i kon-
takt med den tr썁dl쎨sa laddningsplat-
tan.

僅 F쎨rem썁l utrustade med magnetiska 
delar, till exempel kreditkort, telefon-
kort, bankb쎨cker, transportbiljetter 
och liknande, kan skada den tr썁dl쎨sa 
utrustningen.

僅 Placera smartphonen i mitten av ladd-
ningsplattan f쎨r b쌹sta resultat. Smart-
phonen kan f썁 problem att ladda om 
den placeras n쌹ra kanten p썁 ladd-
ningsplattan. Om smartphonen inte 
laddas kan den hettas upp 쎨verdrivet 
mycket.

僅 Smart-phones utan inbyggt tr썁dl쎨st 
laddningssystem m썁ste utrustas med 
ett l쌹mpligt tillbeh쎨r.

僅 Vissa tillverkares smart-phones kan 
visa meddelanden om svag str쎨m. 
Detta beror p썁 de s쌹rskilda egenska-
perna hos smart-phonen och inte p썁 
n썁got fel p썁 den tr썁dl쎨sa laddnings-
funktionen.

僅 Smarta mobiler fr썁n vissa tillverkare 
kan ha en indikatorlampa som lyser 
orange 쌹ven n쌹r telefonen 쌹r fullad-
dad. Detta beror p썁 de s쌹rskilda egen-
skaperna hos smartphonen och inte 
p썁 n썁got fel p썁 den tr썁dl쎨sa ladd-
ningsfunktionen.
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僅 N쌹r en smartphone utan tr썁dl쎨s ladd-
ningsfunktion eller ett metalliskt f쎨re-
m썁l placeras p썁 laddningsplattan, 
kommer ett ljud att h쎨ras. Detta ljud 
beror p썁 att fordonet varnar f쎨r att 
f쎨rem썁let inte 쌹r kompatibelt med 
laddningsplattan. Det p썁verkar inte 
ditt fordon eller din smart-phone p썁 
n썁got s쌹tt.

僅 Det tr썁dl쎨sa mobiluppladdningssyste-
met kanske inte st쎨der vissa mobilte-
lefoner som inte 쌹r verifierade f쎨r Qi-
specifikationen ( ).

僅 den tr썁dl쎨sa laddningshastigheten 
kanske minskar och den tr썁dl쎨sa 
laddningen kan avslutas f쎨r vissa 
mobiltelefoner som har eget skydd.

OBSERVERA
Systemet kanske inte 쌹r kompatibelt 
med alla telefontillverkare och kanske 
inte varnar dig 쌹ven om telefonen har 
l쌹mnats p썁 den tr썁dl쎨sa laddningsenhe-
ten. Detta beror p썁 de s쌹rskilda egen-
skaperna hos smartphonen och inte p썁 
n썁got fel p썁 den tr썁dl쎨sa laddningsfunk-
tionen.

Kl쌹dkrok
Det finns en kl쌹dkrok intill v쌹nstra bak-
handtaget.

VARNING
H쌹ng inga andra f쎨rem썁l som kl쌹dh쌹ng-
are eller h썁rda f쎨rem썁l f쎨rutom kl쌹der. 
Kontrollera att det inte finns n썁gra 
tunga, vassa eller 쎨mt썁liga f쎨rem썁l i 
fickorna p썁 kl쌹derna. Vid en olycka eller 
n쌹r sidokrockgardinerna l쎨ser ut skulle 
dessa kunna orsaka skador p썁 bilen eller 
passagerarna.

VIKTIGT
H쌹ng inte upp tunga kl쌹der eftersom 
det kan skada kroken.

Golvmattf쌹sten

Se till att golvmattan f쌹sts p썁 ankarna s썁 
att golvmattan inte glider fram썁t.

VARNING
Installera inte icke-standard golvmattor 
som inte kan f쌹stas ordentligt p썁 fordo-
nets golvf쌹sten. L쎨sa golvmattor kan 
st쎨ra dig n쌹r du anv쌹nder pedalerna.

OCV041082L
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Infotainment-system
Anv쌹nda infotainment/klimatom-
kopplingsbar styrenhet

Tryck p썁 knappen p썁 den omkopplings-
bara styrenheten f쎨r att v쌹xla mellan 
infotainment-systemet eller klimatkon-
trollpanelen.
Tryck och h썁ll ned knappen f쎨r att v쌹lja 
standardl쌹ge f쎨r kontrollpanelen.

V쌹xla mellan paneler
Kontrollpanelen f쎨r infotainment

Klimatkontrollpanel

Tryck p썁 knappen p썁 den v쌹xlingsbara 
styrenheten f쎨r att v쌹lja 쎨nskad kontroll-
panel.
Den valda kontrollpanelens ikon t쌹nds 
och kontrollpanelen 쌹ndras.
僅 Rattdisplayen t쌹nds enligt det valda 

kontrollpanell쌹get.

僅 N쌹r fordonet 쌹r i ACC-l쌹ge aktiveras 
endast infotainmentsystemet.

St쌹lla in standardl쌹get

Tryck och h썁ll ned knappen f쎨r att v쌹lja 
standardl쌹ge f쎨r kontrollpanelen.
僅 Efter inst쌹llningen 썁terg썁r kontrollpa-

nelen till standardl쌹get efter en viss 
tidsperiod 쌹ven om kontrollpanelen 
v쌹xlas till det andra l쌹get.

僅 Om l쌹get 쌹r inst쌹llt p썁 “AV” (OFF) 
visar kontrollpanelen det l쌹ge som 
nyligen anv쌹nts.

Ljudanl쌹ggning
Hajfensantenn

Takantennen s쌹nder och tar emot tr썁d-
l쎨sa signaler som AM/FM, DAB, GNSS 
LTE osv.
* Signalerna som antennen kan skicka 

och ta emot varierar bland fordonsal-
ternativen.

OBSERVERA
僅 Om du installerar en HID-str썁lkastare 

fr썁n reservdelsmarknaden, kan fordo-
nets ljud- och elektroniska anl쌹ggning 
f썁 problem att fungera.
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僅 Undvik att anv쌹nda metallbel쌹ggning 
s썁som Ni, Cd osv. Dessa kan f쎨rs쌹mra 
mottagandet av AM- och FM-s쌹nd-
ningssignaler.

USB-port

Du kan anv쌹nda en USB-port om du vill 
koppla in en USB.

VARNING
Anv쌹nd inte mobiltelefonen n쌹r du k쎨r. 
Stanna p썁 en s쌹ker plats f쎨r att anv쌹nda 
mobiltelefonen.

VIKTIGT
僅 USB-enheten kan skadas eller defor-

meras, beroende p썁 dess storlek, 
l쌹ngd eller utformning. Om USB-min-
net sitter fast kan USB-porten skadas 
om du drar h썁rt i enheten. F쎨rs쎨k inte 
pressa in USB-minnet i porten om det 
inte passar, utan prova med ett annat 
USB-minne med andra specifikatio-
ner.

僅 N쌹r du anv쌹nder dig av ett kommuni-
kationssystem som en mobiltelefon 
eller en radioinst쌹llning inuti fordonet 
m썁ste en extern antenn installeras. 
N쌹r en mobiltelefon eller radioinst쌹ll-
ning anv쌹nds endast med en intern 
antenn s썁 kan det st쎨ra bilens elsys-
tem och p썁verka s쌹ker drift av fordo-
net.

OCV041084L
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Tips f쎨r k쎨rning
F쎨re k쎨rning
N쎨dv쌹ndiga fordonsinspektioner
Se till att kontrollera v쌹tskeniv썁erna 
regelbundet vid exakt intervall:
僅 Bromsv쌹tska
僅 Spolarv쌹tska
F쎨r ytterligare detaljer se "Underh썁ll" p썁 
sid 8-3.

VARNING
Ha alltid uppm쌹rksamheten riktad p썁 
v쌹gen n쌹r du k쎨r. F쎨rarens fr쌹msta 
ansvar 쌹r att framf쎨ra bilen s쌹kert och 
enligt g쌹llande lagstiftning. Handh썁llna 
enheter eller annan utrustning eller for-
donssystem som kan vara distraherande 
f썁r inte anv쌹ndas under k쎨rning.

innan du s쌹tter dig i bilen
僅 Kontrollera att alla f쎨nster, ytterspeg-

lar och lampor 쌹r rena.
僅 Kontrollera d쌹ckens skick.
僅 Kontrollera under bilen med avseende 

p썁 tecken p썁 l쌹ckor.
僅 Se till att det inte finns n썁gra hinder 

bakom dig om du avser att backa.

Innan du startar bilen
僅 St쌹ng och l썁s alla d쎨rrar.
僅 St쌹ll in s쌹tet s썁 att alla reglage 쌹r l쌹tta 

att n썁.
僅 Sp쌹nn fast s쌹kerhetsb쌹ltet.
僅 St쌹ll in b썁de inre och yttre backspeg-

lar.
僅 Kontrollera att alla lampor fungerar.
僅 Kontrollera alla m쌹tare.
僅 Kontrollera att alla varningslampor 

lyser n쌹r fordonet 쌹r i l쌹get ON.

僅 Sl쌹pp parkeringsbromsen och kont-
rollera att bromsvarningslampan inte 
lyser.

VARNING
僅 Kontrollera alltid att det 쌹r fritt runt 

bilen, och var s쌹rskilt noga med att 
uppm쌹rksamma barn, innan du st쌹ller 
v쌹xelv쌹ljaren p썁 D (k쎨r) eller R (back).

僅 Se till att f쎨rem썁l 쌹r s쌹krade i bilen. 
Vid en h쌹ftig inbromsning eller 
undanman쎨ver kan l쎨st liggande 
f쎨rem썁l i bilen falla ned p썁 golvet och 
eventuellt hindra man쎨vreringen av 
pedalerna.

僅 K쎨r inte n쌹r du 쌹r p썁verkad av alko-
hol, droger eller andra berusande 
쌹mnen. Alkohol och bilk쎨rning h쎨r 
inte ihop. 쉁ven en liten m쌹ngd alkohol 
p썁verkar reaktionsf쎨rm썁ga, observa-
tionsf쎨rm썁ga och omd쎨me.
Droger eller andra berusande 쌹mnen 
kan ha samma eller allvarligare p썁ver-
kan p썁 bilk쎨rning som att k쎨ra beru-
sad.

僅 Anv쌹nd alltid l쌹mpliga skor n쌹r du 
k쎨r. Ol쌹mpliga skor (h쎨gklackat, 
pj쌹xor, sandaler m.m.) kan f쎨rsv썁ra 
anv쌹ndningen av broms- och gaspe-
daler.

God k쎨rteknik
僅 V쌹xla aldrig fr썁n P (parkering) eller N 

(fril쌹ge) till n썁got annat l쌹ge med gas-
pedalen nedtryckt.

僅 V쌹xla aldrig till P (parkering) n쌹r for-
donet r쎨r sig.

僅 Stanna fordonet helt innan du v쌹xlar 
till R (back) eller D (k쎨r).

僅 V쌹xla aldrig till N n쌹r du rullar nedf쎨r 
en lutning. Det 쌹r mycket farligt. Se 
alltid till att fordonet 쌹r i R (back) eller 
D (k쎨r) n쌹r det r쎨r sig.
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僅 Anv쌹nd alltid parkeringsbromsen. Lita 
inte enbart p썁 att v쌹xla till P f쎨r att 
h썁lla bilen stilla.

僅 Var mycket f쎨rsiktig n쌹r du k쎨r p썁 
halt underlag. Var s쌹rskilt f쎨rsiktig vid 
bromsning, accelerering eller v쌹xling. 
Fordonshastigheten kan f쎨r쌹ndras 
pl쎨tsligt vilket g쎨r att d쌹cken tappar 
greppet och fordonet 쌹r utom kon-
troll.

VARNING
僅 Om du k쎨r fast i sn쎨, lera, sand os.v. 

kan du f쎨rs쎨ka att "gunga" loss bilen 
genom att k쎨ra omv쌹xlande fram썁t 
och bak썁t. G쎨r inte detta om det finns 
personer eller f쎨rem썁l i n쌹rheten av 
bilen. Bilen kan r쎨ra sig ov쌹ntat 
fram썁t eller bak썁t n쌹r du kommer loss 
och personer eller f쎨rem썁l i n쌹rheten 
uts쌹tts f쎨r en skaderisk.

僅 Vid k쎨rning i uppf쎨rsbackar eller ned-
f쎨rsbackar ska du alltid v쌹xla till D 
(Drive) f쎨r k쎨rning fram썁t eller till R 
(backv쌹xeln) f쎨r k쎨rning bakl쌹nges 
och kontrollera v쌹xell쌹get p썁 instru-
mentbr쌹dan innan du k쎨r iv쌹g. K쎨r-
ning i motsatt riktning mot den valda 
v쌹xeln kan leda till en allvarlig situa-
tion eftersom bilen kan st쌹ngas av 
och bromsprestandan p썁verkas.

僅 Anv쌹nd ALLTID s쌹kerhetsb쌹ltet. Vid 
en krock 쌹r det avsev쌹rt st쎨rre risk f쎨r 
en person som inte anv쌹nder s쌹ker-
hetsb쌹lte att skadas allvarligt eller 
avlida.

僅 Undvik att k쎨ra i h쎨g hastighet i kur-
vor eller n쌹r du sv쌹nger.

僅 Man쎨vrera inte hjulen f쎨r hastigt, 
s썁som vid skarpa k쎨rf쌹ltsf쎨r쌹ndringar 
eller snabba, skarpa sv쌹ngar.

僅 Risken att volta 쎨kar markant om du 
f쎨rlorar kontrollen 쎨ver bilen i h쎨g 
fart.

僅 Det finns risk att bilen sladdar om 
b쌹gge hjulen p썁 sidan kommer utan-
f쎨r v쌹gbanan och du vrider f쎨r 
mycket p썁 ratten f쎨r att styra tillbaka.

僅 Undvik f쎨r skarp styrning i h쌹ndelse 
av att din bil hamnar utanf쎨r k쎨rba-
nan. S쌹nk ist쌹llet farten innan du f쎨r-
siktigt styr upp p썁 v쌹gbanan igen.

僅 F쎨lj g쌹llande hastighetsbest쌹mmelser.

God bromsteknik
僅 Se till att parkeringsbromsen inte 쌹r 

썁tdragen och att indikatorn f쎨r parke-
ringsbromsen 쌹r sl쌹ckt innan du k쎨r.

僅 Fordonet kan f썁 s쌹mre bromskraft 
n쌹r bromsarna 쌹r v썁ta. Ans쌹tt brom-
sarna l쌹tt tills du kan bromsa normalt 
igen.

僅 Om du f썁r punktering under k쎨rning 
ska du f쎨rsiktigt bromsa och h썁lla for-
donet rakt fram medan det saktar ner. 
Dra fordonet l썁ngsamt och s쌹kert fr썁n 
v쌹gen och stanna p썁 ett s쌹kert st쌹lle.

僅 Var f쎨rsiktig n쌹r du parkerar i en 
backe. Dra 썁t parkeringsbromsen 
ordentligt och v쌹xla till P (parkering).

僅 St썁r bilen i nedf쎨rsbacke, vrid fram-
hjulen in mot trottoarkanten.
St썁r bilen i uppf쎨rsbacke, vrid fram-
hjulen fr썁n trottoarkanten.

僅 Blockera hjulen om det inte finns 
n썁gon trottoarkant och backen 쌹r 
brant s썁 att bilen inte kan rulla.

僅 Parkeringsbromsen kan frysa i 
inkopplat l쌹ge i vissa f쎨rh썁llanden, till 
exempel om de bakre bromsarna 
kommer i kontakt med sn쎨 eller is 
eller om bromsarna 쌹r v썁ta.
Om det finns risk f쎨r att parkerings-
bromsen fryser fast anv쌹nder du den 
enbart tillf쌹lligt medan du v쌹xlar till P 
(parkering) och blockerar bakhjulen 
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s썁 att fordonet inte kan rulla. Sl쌹pp 
sedan Parkeringsbromsen.

僅 H썁ll inte bilen stilla i en uppf쎨rsbacke 
med hj쌹lp av gaspedalen. Det h쌹r kan 
orsaka att reduktionsv쌹xeln 쎨verhet-
tas. Trampa p썁 bromsen eller s쌹tt an 
parkeringsbromsen.

僅 Pumpa inte bromspedalen eftersom 
bilen 쌹r utrustad med ABS.

僅 Fordonet 쌹r utrustat med elektronisk 
hydraulisk broms. P썁 grund av funk-
tionsst쎨rning eller instabilitet kan det 
h쌹nda att bromsf쎨rst쌹rkaren inte 
fungerar normalt och att bromspeda-
len k쌹nns stel, vilket leder till l쌹ngre 
bromsstr쌹ckor. Stanna i s썁 fall fordo-
net genom att trycka ned bromspeda-
len starkare 쌹n vanligt. Systemet 
beh쎨ver kontrolleras av en professio-
nell verkstad. Kia rekommenderar att 
du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨r-
s쌹ljare/servicepartner.

僅 Ljudet fr썁n den elektroniska hydrau-
liska bromsen som fungerar eller dess 
motor kan h쎨ras tillf쌹lligt n쌹r:
- Du trycker upprepade g썁nger p썁 

bromspedalen
- 싋ppnar f쎨rard쎨rren

Fordonseffekt
Starta fordonet
Str쎨mbrytare

Drift
僅 AV

- Tryck p썁 EV-knappen i P f쎨r att 
st쌹nga av bilen.

僅 ACC (tillbeh쎨r)
- Tryck p썁 EV-knappen en g썁ng utan 

att trycka ned bromspedalen.
- Ratten 쌹r uppl썁st.
- Elektronisk utrustning g썁r att 

anv쌹nda.
- St쌹ngs av automatiskt efter cirka 1 

timme f쎨r att f쎨rhindra batteriur-
laddning.

僅 ON
- Tryck p썁 EV-knappen tv썁 g썁nger 

utan att trycka ned bromspedalen.
- Varningslamporna kan kontrolleras.

僅 START/K싋R
- Tryck p썁 EV-knappen medan du 

trycker ned bromspedalen i P eller 
N.

- Starta bilen i P-l쌹get av s쌹kerhets-
sk쌹l.

EV-knappens sp쌹rrsystem
EV-knappen kommer inte att g썁 in i 
l쌹get AV (OFF) om inte v쌹xeln 쌹r i l쌹get 
P (parkering).

OCV051001L
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Bilar utrustade med rattl썁s
Ratten 쌹r l쌹st n쌹r:
僅 Fordonet 쌹r i l쌹get OFF
僅 D쎨rrarna 쌹r 쎨ppna

Starta fordonet med smart nyckel
Fordonet letar efter smart nyckel n쌹r:
僅 Fordonsd쎨rrarna 쌹r 쎨ppna
僅 EV-knappen trycks in.
Om smartnyckeln inte hittas i bilen visas 
indikatorn ( ) och meddelandet p썁 
instrumentpanelen.

VARNING
僅 Tryck aldrig p썁 EV-knappen medan 

bilen 쌹r i r쎨relse. Styr- och bromsser-
von kan upph쎨ra att fungera och du 
kan d쌹rmed r썁ka ut f쎨r en olycka.

僅 Innan du l쌹mnar f쎨rars쌹tet ska du 
kontrollera att v쌹xeln 쌹r inst쌹lld p썁 P; 
dra 썁t parkeringsbromsen och st쌹nga 
av fordonet. Bilen kan f쎨rflytta sig 
b썁de ov쌹ntat och pl쎨tsligt om du inte 
vidtar dessa f쎨rsiktighetsm썁tt.

僅 Str쌹ck dig aldrig efter EV-knappen 
eller n썁got annat reglage genom rat-
ten medan bilen 쌹r i r쎨relse. Handen 
eller armen kan p썁verka styrfunktio-
nen s썁 att du och din omgivning 
uts쌹tts f쎨r livsfara eller risk f쎨r allvar-
liga personskador.

僅 L썁t inga f쎨rem썁l ligga l쎨sa p썁 golvet 
framf쎨r f쎨rars쌹tet, de kan t ex glida in 
under bromspedalen, s썁 att den inte 
kan trampas ner.

僅 Bilen startar enbart om smartnyckeln 
finns i bilen. L썁t aldrig barn eller andra 
som inte 쌹r bekanta med bilen r쎨ra 
EV-knappen eller liknande delar. Om 
du trycker p썁 EV-knappen medan 
smartnyckeln 쌹r inuti bilen kan det 

leda att fordonet startas oavsiktligt 
och/eller att bilen r쎨r sig oavsiktligt.

VIKTIGT
僅 Om det uppst썁r en n쎨dsituation och 

bilen 쌹r i r쎨relse 쌹r det m쎨jligt att 
st쌹nga av bilen och v쌹lja ACC-l쌹get 
genom att trycka p썁 EV-knappen i 
mer 쌹n 2 sekunder eller 3 g썁nger 
inom 3 sekunder. Om fordonet fortfa-
rande 쌹r i r쎨relse, f쎨r att starta om 
fordonet:
- Tryck p썁 EV-knappen n쌹r fordo-

nets hastighet 쌹r 쎨ver ca 5 km/h (3 
brittiska mil/timma).

僅 Om motorn stannar n쌹r bilen 쌹r i 
r쎨relse, f쎨r inte v쌹xeln till P-l쌹get. Om 
trafik- och v쌹gomst쌹ndigheterna till썁-
ter det kan du v쌹lja N-l쌹get (fril쌹ge) 
n쌹r bilen 쌹r i r쎨relse och trycka p썁 EV-
knappen f쎨r att f쎨rs쎨ka att starta for-
donet igen.

僅 Tryck inte p썁 EV-knappen i mer 쌹n 10 
sekunder utom i det fall d썁 bromslju-
sets s쌹kring har l쎨st ut.

僅 Du kan ocks썁 starta fordonet n쌹r v쌹x-
eln 쌹r i N (fril쌹ge), men f쎨r s쌹kerhets 
skull ska du endast starta fordonet 
n쌹r v쌹xeln 쌹r i P (parkering).

OBSERVERA
僅 Om du l썁ter EV-knappen st썁 i l쌹get 

ACC eller P쉊 (ON) under en l쌹ngre tid 
laddas batteriet ur.

僅 Om du trycker p썁 EV-knappen utan 
att ha tryckt ned bromspedalen star-
tar inte fordonet och EV-knappen 
쌹ndras enligt f쎨ljande:
- OFF → ACC → ON → OFF eller ACC

僅 Om rattl썁set inte l썁ses upp ordentligt 
fungerar inte EV-knapp. Tryck d썁 p썁 
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EV-knappen samtidigt som du vrider 
ratten 썁t h쎨ger och v쌹nster.

僅 Du kan endast st쌹nga av bilen n쌹r 
den inte 쌹r i r쎨relse.

僅 Om batteriet 쌹r svagt eller om smart-
nyckeln inte fungerar ordentligt kan 
du starta motorn genom att trycka p썁 
EV-knappen med smartnyckeln. Om 
du trycker p썁 EV-knappen direkt med 
smartnyckeln, ska den kontakta knap-
pen i r쌹tt vinkel.

僅 Om bromsljusets s쌹kring har l쎨st ut 
kan du inte starta bilen p썁 vanligt s쌹tt.
Byt till en ny s쌹kring. Om det inte 쌹r 
m쎨jligt kan du starta motorn genom 
att trycka p썁 EV-knappen i 10 sekun-
der i ACC-l쌹get. Fordonet kan startas 
utan att trycka ned bromspedalen. Av 
s쌹kerhetssk쌹l b쎨r du alltid trycka ned 
bromspedalen innan du startar fordo-
net.

Reduktionsv쌹xel
Byta v쌹xel

Drift
僅 Vrid v쌹xelvredet.
僅 Tryck p썁 P-knapp f쎨r att byta v쌹xel till 

P (parkering).

V쌹xelposition

Indikatorn i instrumenteringen visar v쌹x-
elns l쌹ge n쌹r EV-knappen 쌹r i P쉊-l쌹get 
(ON).

Automatisk v쌹xling till P (Park)

Driftvillkor
僅 F쎨rard쎨rren 쎨ppnas i R (bak), N (fri-

l쌹ge), D (k쎨r) medan fordonet 쌹r i P쉊-
l쌹ge.

僅 Fordonet 쌹r i AV-l쌹ge medan v쌹xeln 
쌹r i R (back), N (fril쌹ge), D (k쎨r).

Anv쌹nd inte systemet i f쎨ljande 
fall
僅 N쌹r fordonet 쌹r 쎨ver en viss hastighet

OCV051002L
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N (fril쌹ge) med bilen i l쌹ge ON/
ACC
Om du vill beh썁lla l쌹get N (Neutral) n쌹r 
쌹r i l쌹ge ACC eller ON, g쎨r f쎨ljande.

Drift
僅 Avaktivera AUTO HOLD och sl쌹pp 

parkeringsbromsen n쌹r bilen 쌹r p썁sla-
gen (ON).

僅 Tryck ned bromspedalen.
僅 Vrid v쌹xelvredet till N (fril쌹ge).
僅 Sl쌹pp bromspedalen s썁 visas medde-

landet p썁 instrumentpanelen.
僅 Tryck och h썁ll OK-knappen p썁 ratten 

intryckt i 쎨ver 1 sekund.
僅 Tryck p썁 EV-knappen n쌹r meddelan-

det visas p썁 instrumentpanelen.

INFORMATION
Om du emellertid 쎨ppnar f쎨rard쎨rren 
inom tre minuter i ACC-l쌹ge, l쌹ggs P 
(parkering) i automatiskt och bilens 
st쌹ngs av (OFF).

OBSERVERA
N쌹r v쌹xeln ligger i N (fril쌹ge) kommer 
bilen att vara i ACC-l쌹ge. Observera att 
d쎨rrarna inte kan l썁sas i ACC-l쌹ge eller 
att batteriet (12 V) kan urladdas om den 
l쌹mnas i ACC-l쌹get under en l썁ng 
period.

S쌹kerhetssp쌹rr
Av s쌹kerhetssk쌹l finns en s쌹kerhetssp쌹rr 
som f쎨rhindrar v쌹xling av ditt fordon 

fr썁n l쌹get P (parkering) till N (fril쌹ge)/R 
(back)/D (k쎨rl쌹ge) till R (back)/D (k쎨r-
l쌹ge) om inte bromspedalen inte 쌹r ned-
tryckt.

VARNING
僅 Innan du ska k쎨ra iv쌹g (D) eller backa 

(R), kontrollera ALLTID att det 쌹r fritt 
runt bilen och var s쌹rskilt noga om 
det finns barn i n쌹rheten.

僅 Innan du l쌹mnar f쎨rars쌹tet ska du 
kontrollera att v쌹xelv쌹ljaren st썁r p썁 P 
(parkering); d쌹refter kan du dra 썁t 
parkeringsbromsen och str쎨mknap-
pen v쌹xla t쌹ndningsnyckeln till AV-
position. Bilen kan ov쌹ntat rulla om du 
inte f쎨ljer anvisningarna.

僅 Om du f쎨r v쌹xelv쌹ljaren till P-l쌹get 
n쌹r bilen 쌹r i r쎨relse l썁ses framhjulen 
och v쌹xell썁dan kan skadas.

僅 N쌹r fordonet har stannat, kontrollera 
alltid att v쌹xeln 쌹r i l쌹get P (parke-
ring), l쌹gg i handbromsen och st쌹ng 
av fordonet.

僅 Anv쌹nd inte P (parkering)-l쌹get i st쌹l-
let f쎨r parkeringsbromsen.

VIKTIGT
Stanna alltid helt innan du l쌹gger i R 
(back). Du kan skada reduktionsv쌹xeln 
om du l쌹gger i R n쌹r bilen 쌹r i r쎨relse, 
utom i den situation som beskrivs i 
“Gunga loss bilen” ("”Gunga” loss bilen" 
p썁 sid 6-183).

OBSERVERA
僅 Tryck alltid ned bromspedalen n쌹r du 

v쌹xlar till en annan v쌹xel.
僅 Du kan inte anv쌹nda v쌹xelspaken n쌹r 

laddkabeln 쌹r ansluten.

OCV051003
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LCD-sk쌹rmmeddelanden

Meddelande Inneh썁ll

A: V쌹xlingsvillkoren ej uppfyllda Reduce speed, then shift 
(V쌹xlingsvillkor ej uppfyllda. V쌹xla efter minskad hastighet)
僅 N쌹r k쎨rhastigheten 쌹r f쎨r snabb f쎨r att v쌹xla.
僅 N쌹r v쌹xeln l쌹ggs i medan fordonet 쌹r i pausl쌹ge.

A: Tryck p썁 bromspedalen f쎨r att byta v쌹xel
僅 N쌹r bromspedalen inte 쌹r nedtryckt n쌹r man byter v쌹xel.

A: V쌹xla till P efter att du stannat
僅 N쌹r v쌹xeln placeras i P-l쌹ge (parkering) medan fordonet 

k쎨rs.

A: V쌹xeln 쌹r redan vald
僅 N쌹r den valda v쌹xelknappen trycks in igen.

A: PARKERINGS-fel. Aktivera parkeringsbromsen n쌹r du 
parkerar ett fordon
僅 N쌹r det 쌹r problem med funktionen f쎨r att aktivera P-l쌹get 

(parkering).
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A: Kontrollera P-knappen
僅 N쌹r det 쌹r problem med P-knappen.

A: Kontrollera v쌹xeltangenten
僅 N쌹r det 쌹r problem med v쌹xelv쌹ljaren.

A: Vridv쌹xlingsreglaget har fastnat
僅 N쌹r v쌹xeltangenten lyser konstant eller det 쌹r problem med 

v쌹xeltangenten.

A: V쌹xelknappen intryckt
僅 N쌹r v쌹xelknappen sitter fast.

Meddelande Inneh썁ll
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Regenererande bromssystem

Regenererande bromssystem
Det regenerativa bromssystemet till썁ter 
att du laddar batteriet n쌹r du anv쌹nder 
bromsarna f쎨r att stoppa fordonet.

Justerar regenerativ bromsning 
med paddelv쌹xlare

Drift
僅 Dra i den v쌹nstra sidan ( ) av pad-

delv쌹xlaren f쎨r att 쎨ka regenerativ 
bromsning och retardation.

僅 Dra i den h쎨gra sidan ( ) av pad-
delv쌹xlaren f쎨r att minska regenerativ 
bromsning och retardation.

Anv쌹nd inte systemet i f쎨ljande 
fall
僅 Den v쌹nstra sidan ( ) och den 

h쎨gra sidan ( ) av paddelv쌹xlaren 
dras samtidigt.

僅 Retardera fordonet genom att trycka 
ner bromspedalen.

僅 Farth썁llare eller smartfarth썁llare 쌹r 
aktiverade.

僅 Det regenererande bromssystemet 
aktiveras med 100% laddning.

僅 Fordonet 쌹r i l쌹get SN싋.
僅 Sl쌹pvagnen 쌹r installerad.

Regenererande bromssystem 
enligt K싋R-L쉁GE
僅 Ursprunglig inst쌹llning av motorin-

bromsningsniv썁n och justerbart inter-
vall kan variera beroende p썁 det valda 
k쎨rl쌹get.

僅 Inst쌹llningen 썁terg썁r till 1 n쌹r fordonet 
startas om fr썁n 0.

僅 F쎨r ytterligare detaljer se "Integrerat 
kontrollsystem i k쎨rl쌹get" p썁 sid 6-30.

K쎨rning med en pedal
F쎨raren kan stanna fordonet genom att 
trycka ner och h썁lla inne den v쌹nstra 
sidans paddelv쌹xlare.

Drift
僅 Dra och h썁ll inne v쌹nster sidas ( ) 

v쌹xelpaddel medan du frisl쌹pper 
d쌹cken.

僅 N쌹r fordonets hastighet 쌹r 쎨ver 3 km/
h (1 brittiska mil/timma) 썁terg썁r den 
regenererande bromsniv썁n till den 
tidigare inst쌹llda niv썁n n쌹r paddelv쌹x-
laren sl쌹pps.

僅 N쌹r fordonshastigheten 쌹r under 3 
km/h (1 brittiska mil/timma), bibeh썁l-
ler funktionen kontrollen f쎨r att 

OCV051004L_2
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stoppa fordonet, trots att paddelv쌹x-
eln har sl쌹ppts.

僅 Medan en pedalfunktion 쌹r i funktion 
kan f쎨raren styra fordonets stoppl쌹ge 
med gaspedalen.

Driftvillkor
僅 F쎨rarens d쎨rr 쌹r st쌹ngd.
僅 EPB aktiveras automatiskt n쌹r:

- F쎨rard쎨rren 쌹r 쎨ppen.
- S쌹kerhetsb쌹ltet inte 쌹r fastsp쌹nt
- Huven 쌹r 쎨ppnad.
- Bagageluckan 쌹r 쎨ppen.
- Fordonet har stoppats i mer 쌹n ca 5 

minuter
- P썁 beg쌹ran av andra system.

i-Pedal
i-Pedal styrs av gaspedal. Den tillhanda-
h썁ller fordonshastighetskontroll utan 
manuell reglering av pedalv쌹xlaren.

Drift
僅 Dra i rattpaddeln p썁 v쌹nster sida 

( ) till niv썁 3 av det regenererande 
bromssystemet.

僅 Dra i rattpaddeln p썁 v쌹nster sida igen 
n쌹r det regenererande bromssyste-
met n썁r niv썁 3.

僅 Kontrollera indikatorsymbolen f쎨r i-
Pedal p썁 instrumentbr쌹dan.

VARNING
僅 F쎨rlita dig inte enbart p썁 en pedalk쎨r-

ning f쎨r att stoppa fordonet. Det kan-
ske inte g썁r att stoppa fordonet 
beroende p썁 fordonet och v쌹glaget. 
Var uppm쌹rksam p썁 v쌹glaget fram썁t 
och l쌹gg i bromsen om det beh쎨vs.

僅 Undvik att pl쎨tsligt 쎨ka den regenere-
rande bromskraften i halt v쌹glag (t.ex. 
sn쎨 eller is) eftersom det kan medf쎨ra 

att d쌹cken f쎨rlorar grepp och bilen 
kan sladda. Det kan vara farligt efter-
som bilen d썁 f쎨rlorar styrf쎨rm썁ga.

VIKTIGT
N쌹r fordonet har stannats eller parkerats 
med enpedalsfunktionen p썁 en brant 
backe, tryck ned bromspedalen.
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Smart regenereringssystem
Kontroller f쎨r smart regenereringssys-
tem kontrollerar motorbromsningen 
automatiskt efter v쌹gens lutning och 
k쎨rvillkoren f쎨r fordonet framf쎨r.
Systemet minimerar on쎨diga inbroms-
ningar och gasningar, f쎨rb쌹ttrar d쌹rmed 
eleffektiviteten och hj쌹lper f쎨raren.

Anv쌹nda smart regenererings-
system

Drift
僅 V쌹lj Inst쌹llningar → ECO-fordon → 

Smart 썁terh쌹mtning → Snabbare 
fartminskning/Normal fartminsk-
ning/L썁ngsam fartminskning p썁 
infotainmentsystemet.

僅 Tryck och h썁ll in den h쎨gra sidan 
( ) av paddelv쌹xeln i mer 쌹n ca 1 
sekund.

僅 Symbolen AUTO kommer att visas i 
klustret.

僅 Regenerativt bromsl쌹ge kan justeras 
utifr썁n f쎨rarens retardationsstil.

Driftvillkor
僅 N쌹r bilens hastighet 쌹r 쎨ver ca 10 km/

h (6 brittiska mil/timma)
僅 V쌹gens lutning 쌹ndras
僅 Avst썁ndet till framf쎨rvarande bil 

minskar eller 쎨kar
僅 Hastigheten f쎨r framf쎨rvarande bil 

minskar eller 쎨kar

Detekteringssensor
Frontradar

Se alltid till att radarsensorh쎨ljet 쌹r rent 
och fritt fr썁n smuts, sn쎨 och grus.
Smuts, sn쎨 eller fr쌹mmande 쌹mnen som 
fastnar p썁 linsen kan p썁verka linsens 
avl쌹sningsf쎨rm썁ga. I det h쌹r fallet kan 
systemdriften stanna tempor쌹rt och inte 
fungera normalt.

Tempor쌹rt avbrott smart regene-
reringssystem

Drift
僅 Fordonet st썁r p썁 N (fril쌹ge), R (back) 

eller P (parkering).
僅 Farth썁llare eller smartfarth썁llare 쌹r 

aktiverade.
僅 ESC (Electronic Stability Control) eller 

ABS anv쌹nds.

St쌹ller in standardniv썁 f쎨r smart 
regenereringssystem

Drift
僅 Dra i paddelv쌹xlaren n쌹r det smarta 

regenereringssystemet 쌹r P쉊. Niv썁jus-
teringen med smart regenererings-
system kommer fungera 쎨ver inst쌹lld 
niv썁.

OCV041134L
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쉊teruppta smart regenererings-
system

Drift
僅 Tryck och h썁ll in den h쎨gra sidan av 

paddelv쌹xeln igen i mer 쌹n ca 1 
sekund.

Avst쌹ngning av smart regenere-
ringssystem

Drift
僅 Tryck och h썁ll in den h쎨gra sidan av 

paddelv쌹xeln i mer 쌹n ca 1 sekund.

Smart regenereringssystem sys-
temfel och begr쌹nsningar
Felfunktion smart regenererings-
system

A: Kontrollera Smart regenererings-
system
Meddelandet visas n쌹r systemet inte 
fungerar som vanligt. Systemet kommer 
att st쌹ngas av och ordet AUTO kommer 
att f쎨rsvinna ifr썁n instrumentpanelen, 
och i st쌹llet visas regenerativ bromsni-
v썁n. S쎨k efter smuts p썁 frontradarn. Ta 
bort smuts, sn쎨 eller fr쌹mmande objekt 
som kan st쎨ra radarsensorerna. Om sys-
temet fortfarande inte fungerar normalt 
beh쎨ver systemet kontrolleras av en 
professionell verkstad. Kia rekommen-
derar att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

Begr쌹nsningar p썁 smart regene-
reringssystem

K쎨rning p썁 en kurvig v쌹g

Vid k쎨rning i kurvor kanske inte syste-
met uppt쌹cker fordonet i din fil, och 
motoriseringens niv썁 minskar automa-
tiskt, vilket f썁r det att k쌹nnas som om 
fordonet accelererar.
Om systemet pl쎨tsligt k쌹nner igen for-
donet framf쎨r kommer den regenerativa 
bromsniv썁n att 쎨ka automatiskt, vilket 
g쎨r att du k쌹nner att din bil bromsar in.
F쎨raren m썁ste h썁lla s쌹kert bromsav-
st썁nd, och vid behov, trycka ner broms-
pedalen f쎨r att minska k쎨rhastigheten 
f쎨r att bibeh썁lla ett s쌹kert avst썁nd.

Det smarta regenereringssystemet kan 
p썁 en kurvig v쌹g k쌹nna av ett fordon 
som k쎨rs i ett intilliggande k쎨rf쌹lt. I detta 
fall 쎨kar systemet bromsniv썁n och sak-
tar ner fordonet.
Var alltid uppm쌹rksam p썁 v쌹gen och 
k쎨rf쎨rh썁llandena medan du k쎨r. Tryck, 
vid behov, ner bromspedalen f쎨r att 
minska din k쎨rhastighet f쎨r att bibeh썁lla 
ett s쌹kert avst썁nd. Du kan 쌹ven vid 
behov trycka ned gaspedalen f쎨r att f쎨r-
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Smart regenereringssystem

hindra att systemet oavsiktligt bromsar 
in din bil.
Kontrollera alltid v쌹gf쎨rh썁llandena runt 
bilen.

K쎨ra i en lutning

Vid k쎨rning i backe uppf쎨r eller nedf쎨r 
kanske inte systemet uppt쌹cker fordo-
net i din fil, och motoriseringens niv썁 
minskar automatiskt, vilket f썁r det att 
k쌹nnas som om fordonet accelererar.
Om systemet pl쎨tsligt k쌹nner igen for-
donet framf쎨r kommer den regenerativa 
bromsniv썁n att 쎨ka automatiskt, vilket 
g쎨r att du k쌹nner att din bil bromsar in.
F쎨raren m썁ste h썁lla s쌹kert bromsav-
st썁nd, och vid behov, trycka ner broms-
pedalen f쎨r att minska k쎨rhastigheten 
f쎨r att bibeh썁lla ett s쌹kert avst썁nd.

K쎨rf쌹ltsbyte

N쌹r ett fordon byter fil framf쎨r dig kan-
ske inte det smarta regenereringssystem 
direkt kan uppt쌹cka fordonet, s쌹rskilt 
om fordonet byter fil snabbt. I det 쌹r fal-
let m썁ste du h썁lla s쌹kert bromsavst썁nd, 
och vid behov, trycka ner bromspedalen 
f쎨r att minska din k쎨rhastighet f쎨r att 
bibeh썁lla ett s쌹kert avst썁nd.

Identifiera fordonet

Sensorn kan inte k쌹nna av vissa fordon i 
ditt k쎨rf쌹lt:
僅 Smala fordon s썁som motorcyklar eller 

cyklar
僅 Fordonsf쎨rskjutning 썁t ett h썁ll
僅 Fordon med l썁g hastighet eller fordon 

som g쎨r en pl쎨tslig inbromsning
僅 Stillast썁ende fordon (N쌹r f쎨raren 쌹r 

borta kanske inte systemet uppt쌹cker 
fordon som stannat.)

僅 Fordon som 쌹r sm썁 baktill, t.ex. sl쌹p-
vagnar utan last

Framf쎨rvarande fordon k쌹nns inte av 
korrekt vid f쎨ljande omst쌹ndigheter:
僅 N쌹r fordonet pekar upp썁t p.g.a. 쎨ver-

belastning i bagageutrymmet
僅 Medan ratten man쎨vreras
僅 Vid k쎨rning n쌹ra n썁gon av k쎨rf쌹lts-

markeringarna
僅 Vid k쎨rning i smala k쎨rf쌹lt eller kurvor
Anv쌹nd broms- eller gaspedalen och det 
beh쎨vs.

VARNING
僅 N쌹r fordonshastigheten 쌹r under 10 

km/h (6 brittiska mil/timma), 쌹r det 
avancerade motorbromsningssyste-
met avbrutet. F쎨raren m썁ste anpassa 
farten genom att trycka p썁 gas- eller 
bromspedalen beroende p썁 v쌹g- och 
trafikf쎨rh썁llanden.

僅 Smartregenereringssystemet 쌹r bero-
ende av frontkameran i fordonet. 
Fr쌹mmande 쌹mnen p썁 frontkameran 
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kan orsaka fel p썁 Smart썁terh쌹mt-
ningssystemet. Se till att frontkame-
ran har fri sikt.

僅 Det smarta regenereringssystemet 
fungerar inte n쌹r varningslampan f쎨r 
FCA-systemet lyser p썁 klustret. F쎨ra-
ren m썁ste anpassa farten genom att 
trycka p썁 gas- eller bromspedalen 
beroende p썁 v쌹g- och trafikf쎨rh썁llan-
den.

僅 Smart regenereringssystem som 
automatiskt kontrollerar den regene-
rativa bromsniv썁n n쌹r frisl쌹pp av 
d쌹cken endast 쌹r ett extrasystem, till 
f쎨r f쎨rarens bekv쌹mlighet. F쎨rlita dig 
inte enbart p썁 systemet f쎨r att stoppa 
fordonet. Systemet kan inte helt 
stanna fordonet i alla situationer, ej 
heller undvika alla kollisioner. Broms-
kontrollen kanske inte 쌹r tillr쌹cklig, 
beroende p썁 framf쎨rvarande fordons 
hastighet och n쌹r fordonet framf쎨r 
pl쎨tsligt stannar kan ett annat fordon 
k쎨ra in mellan, samt n쌹r det 쌹r en 
brant backe. H썁ll uppm쌹rksamheten 
riktad fram썁t f쎨r att kunna ta h쌹nsyn 
till ov쌹ntade och pl쎨tsliga situationer.

僅 N쌹r smart regenereringssystem 
st쌹ngs av automatiskt, m썁ste f쎨raren 
omg썁ende anpassa farten genom att 
trycka p썁 gas- eller bromspedalen 
beroende p썁 v쌹g- och trafikf쎨rh썁llan-
den.

僅 N쌹r det avancerade motorbromssys-
temet vidtar f쎨ljande 썁tg쌹rder:
- Du m썁ste anv쌹nda bromspedalen 

om en n쎨dsituation skulle uppst썁.
- H썁ll s쌹kerhetsavst썁nd med h쌹nsyn 

till v쌹gf쎨rh썁llanden och trafikrytm. 
En allvarlig kollision kan intr쌹ffa om 
avst썁ndet mellan fordonen 쌹r f쎨r 
kort under h쎨ghastighetsk쎨rning.

- H썁ll alltid ett avst썁nd som 쎨versti-
ger bromsstr쌹ckan och s쌹nk farten 
genom att bromsa om det beh쎨vs.

- Det smarta regenereringssystemet 
쌹r utformat att uppt쌹cka och 쎨ver-
vaka fordon framf쎨r p썁 v쌹gen, 
genom radarsignaler. Den 쌹r inte 
utformad att uppt쌹cka m쎨tande 
fordon, g썁ende, cyklar, motorcyklar 
eller objekt med mindre hjul, s썁 
som resv쌹skor, kundvagnar eller 
barnvagnar.

- Fordon som k쎨r framf쎨r dig och 
ofta byter k쎨rf쌹lt kan orsaka en f쎨r-
dr쎨jning i systemets reaktionstider 
eller g쎨ra s썁 att systemet k쌹nner av 
ett fordon som k쎨r i ett intilliggande 
k쎨rf쌹lt. K쎨r alltid f쎨rsiktigt f쎨r att 
kunna ta h쌹nsyn till ov쌹ntade och 
pl쎨tsliga situationer.

- Det avancerade motorbromssyste-
met kan ha sv썁righeter att regist-
rera komplicerade k쎨rsituationer. 
Var d쌹rf쎨r alltid uppm쌹rksam p썁 
k쎨rf쎨rh썁llanden och din egen k쎨r-
hastighet.

VIKTIGT
僅 Montera inte registreringsskyltar eller 

fr쌹mmande f쎨rem썁l som t.ex. dekaler 
eller buffertskydd n쌹ra radarsensorn. 
I annat fall kan radarns avk쌹nnings-
prestanda f쎨rs쌹mras.

僅 H썁ll alltid radarsensorn och linsskyd-
det rent och fritt ifr썁n smuts och res-
ter.

僅 Anv쌹nd endast en mjuk trasa n쌹r du 
tv쌹ttar bilen. Spraya inte trycksatt vat-
ten direkt p썁 sensorn eller sensor-
skyddet.

僅 Var f쎨rsiktig med att uts쌹tta radarsen-
sorn eller sensork썁pan f쎨r tryck. Om 
sensorn tvingas i en annan vinkel 
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kommer det avancerade motor-
bromssystemet inte att fungera kor-
rekt. I det h쌹r fallet visas kanske inte 
ett varningsmeddelande korrekt. 
Inspektera bilen hos en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/servicepartner.

僅 Om kof썁ngaren skadas i omr썁det runt 
radarsensorn kanske det avancerade 
motorbromssystemet inte fungerar 
ordentligt. Inspektera bilen hos en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du bes쎨ker en godk쌹nd 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

僅 Anv쌹nd endast Kias originaldelar n쌹r 
du reparerar eller byter ut en skadad 
sensor eller sensork썁pa. M썁la inte 
sensork썁pan.

OBSERVERA
Det avancerade motorbromssystemet 
kan tempor쌹rt s쌹ttas ur spel av:
僅 Elektrisk st쎨rning
僅 Modifierad fj쌹dring
僅 Skillnader i d쌹ckslitage eller d쌹cktryck
僅 Anv쌹ndning av olika typer av d쌹ck

Bromssystem
Om bromsarna inte fungerar

Drift
僅 G쎨r ett n쎨dstopp med parkerings-

bromsen.

Driftvillkor
僅 Bromsen har misslyckats

Servostyrda bromsar

Drift
僅 Tryck p썁 bromspedalen med mer 

kraft.

Driftvillkor
僅 Fordonet 쌹r stoppats

Bromsa med gasen p썁

Drift
僅 Bromsa stadigt och best쌹mt.
僅 Stanna fordonet s쌹kert.
僅 V쌹xla till P. St쌹ng av fordonet och dra 

썁t parkeringsbromsen.
僅 Kontrollera gaspedalen f쎨r eventuella 

problem.

Driftvillkor
僅 Gaspedalen sitter fast

Slitagevarnare f쎨r skivbromsbe-
l쌹ggen
De fr쌹mre eller bakre bromsarna skriker 
n쌹r bromsbel쌹ggen 쌹r slitna. Byt alltid 
bromsbel쌹ggen fram och bak parvis.
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Reng쎨ring av bromsskivor
Om det finns ytrost p썁 bromsskivan eller 
det h쎨rs gnissel, v쌹lj niv썁 0 f쎨r det rege-
nerativa bromssystemet.
Det regenerativa bromssystemet kom-
mer att avaktiveras tillf쌹lligt f쎨r att ren-
g쎨ra bromsskivan.

VARNING
僅 Anv쌹nd inte parkeringsbromsen f쎨r 

att stanna bilen f쎨rutom i n쎨dfall. Om 
du anv쌹nder parkeringsbromsen n쌹r 
du k쎨r i normal hastighet kan du f쎨r-
lora kontrollen 쎨ver bilen. Om du 
m썁ste anv쌹nda parkeringsbromsen 
f쎨r att stanna bilen ska du vara 
mycket f쎨rsiktig.

僅 N쌹r du k쎨r nedf쎨r en l썁ng eller brant 
backe ska du undvika att bromsa kon-
tinuerligt. Kontinuerlig bromsning kan 
medf쎨ra att bromsarna 쎨verhettas 
och tillf쌹lligt slutar att fungera.

僅 Ignorera inte h쎨g ljud fr썁n bromsarna. 
Om du ignorerar varningen finns risk 
f쎨r att bilen f쎨rlorar bromsf쎨rm썁gan 
och att du r썁kar ut f쎨r en allvarlig 
olycka.

VIKTIGT
僅 K쎨r inte med foten vilande p썁 broms-

pedalen. Det skapar onormalt h쎨ga 
bromstemperaturer vilket kan slita p썁 
bromsbel쌹ggen.

僅 K쎨r inte med slitna bromsbel쌹gg. Om 
du forts쌹tter att k쎨ra med slitna 
bromsbel쌹gg kan det skada broms-
systemet och resultera i kostsamma 
reparationer.

OBSERVERA
僅 Forts쌹tt inte att trycka ned bromspe-

dalen om indikatorn KLAR 쌹r AV. Bat-
teriet kan laddas ur.

僅 Det 쌹r normalt med buller och vibra-
tion som genereras under bromsning.

僅 Under normal drift kan buller fr썁n den 
elektriska bromspumpen och motorvi-
bration f쎨rekomma tillf쌹lligt i situatio-
nerna nedan.
- N쌹r pedalen trycks ned hastigt.
- N쌹r pedalen trycks ned upprepade 

g썁nger i korta intervaller.
- N쌹r ABS-funktionen aktiveras 

under bromsning.
僅 Om inga hittas men problemet kvar-

st썁r, ska ditt fordon bogseras till en 
professionell verkstad och kontroll-
eras. Kia rekommenderar att du bes쎨-
ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

僅 Bromsdamm kan samlas p썁 hjulen, 
쌹ven under normala k쎨rf쎨rh썁llanden. 
Visst damm 쌹r oundvikligt eftersom 
bromsarna sliter och detta bidrar till 
ljud fr썁n bromsarna.

僅 K쎨reffektiviteten kan minska p썁 
grund av att regenerativt system har 
inaktiverats.

僅 N쌹r du trampar p썁 bromspedalen 
under vissa k쎨r- eller v쌹derf쎨rh썁llan-
den kan det h쌹nda att ett ljud, ett 
gnisslande eller annan typ av ljud h쎨rs 
fr썁n bilen. Detta 쌹r inte ett tecken p썁 
n썁got fel p썁 bromsarna utan ett van-
ligt fenomen.

僅 N쌹r du k쎨r p썁 en v쌹g som besprutats 
med issm쌹ltningskemikalier kan det 
h쌹nda att du h쎨r ljud fr썁n bromsarna 
eller att d쌹cken slits onormalt. Detta 
beror i s썁 fall p썁 kemikalierna. Du b쎨r 
bromsa lite d썁 och d썁 s썁 att issm쌹lt-
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ningskemikalierna avl쌹gsnas fr썁n 
bromsskivorna och bel쌹ggen n쌹r det 
trafikf쎨rh썁llandena s썁 medger.

Parkeringsbroms
Kontrollera om bromsvarningslampan 
( ) t쌹nds n쌹r fordonet 쌹r i l쌹gena 
START eller ON. Kontrollera att parke-
ringsbromsen har lossats helt och att 
bromsvarningslampan ( ) inte lyser 
innan du k쎨r.

VARNING
僅 Anv쌹nd inte Parkeringsbromsen n쌹r 

bilen rullar f쎨rutom i n쎨dfall. Detta 
minskar risken f쎨r ALLVARLIG PER-
SONSKADA eller D싋DSFALL. Det kan 
skada bromssystemet och orsaka 
olyckor.

僅 N쌹r du parkerar bilen ska du alltid 
stanna helt och forts쌹tta att h썁lla 
foten p썁 bromspedalen. Se till att v쌹x-
eln 쌹r i l쌹get P (parkering), ans쌹tt 
sedan parkeringsbromsen och tryck 
EV-knappen till AV-l쌹get (OFF). Om 
parkeringsbromsen inte 쌹r helt 썁tdra-
gen riskerar du att bilen oavsiktligt 
kommer i r쎨relse och orsakar skador 
p썁 dig sj쌹lv eller andra.

僅 L썁t ALDRIG n썁gon som inte 쌹r bekant 
med fordonet anv쌹nda parkerings-
bromsen. Allvarliga skador kan uppst썁 
om parkeringsbromsen lossas oav-
siktligt.

僅 Sl쌹pp bara Parkeringsbromsen n쌹r du 
sitter i fordonet med foten ordentligt 
p썁 bromspedalen.

僅 L썁t aldrig en passagerare r쎨ra parke-
ringsbromsen. Allvarliga skador kan 
uppst썁 om Parkeringsbromsen lossas 
oavsiktligt.

OBSERVERA
僅 Applicera inte gaspedalen n쌹r Parke-

ringsbromsen 쌹r inlagd. Om du 
trycker ner gaspedalen med parke-
ringsbromsen aktiverad, kommer en 
varning att ljuda. Parkeringsbromsen 
kan skadas.

僅 Om du k쎨r med Parkeringsbromsen 
kan bromssystemet 쎨verhettas och 
orsaka f쎨r tidigt slitage eller skador p썁 
bromsdelarna. Kontrollera att parke-
ringsbromsen 쌹r helt frigjord och att 
bromsvarningslampan inte lyser 
innan du ska k쎨ra.

EPB (elektronisk parkerings-
broms)
Till쌹mpa EPB manuellt

Drift
僅 Tryck ned bromspedalen och dra 썁t 

EPB-brytaren f쎨r att l쌹gga i parke-
ringsbromsen.

VARNING
僅 Risk f쎨r olyckor och personskador om 

barn l쌹mnas utan uppsikt i fordonet. 
Om du l쌹mnar barn utan uppsikt i for-
donet kan de oavsiktligt s쌹tta fordo-
net i r쎨relse, till exempel genom att:
- Frig쎨r parkeringsbromsen.
- Byta v쌹xel fr썁n P-l쌹ge (parkering).
- Starta bilen. Dessutom kan de 

anv쌹nda utrustningen i fordonet.

OCV051011L
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僅 L쌹mna aldrig barn och djur o쎨verva-
kade i bilen.

僅 N쌹r du l쌹mnar fordonet ska du alltid 
ha smartnyckeln med dig och l썁sa 
fordonet.

OBSERVERA
僅 G쎨r s썁 h쌹r i branta backar eller om du 

drar sl쌹p och bilen 쌹r sv썁r att h썁lla 
stilla:
- Aktivera EPB.
- H썁ll EPB-reglaget uppdraget i mer 

쌹n 3 sekunder.
僅 Ett klick vinande ljud fr썁n den elek-

triskt bromsmotorns kan h쎨ras n쌹r du 
k쎨r eller sl쌹pper EPB. Det 쌹r normalt 
och inneb쌹r att EPB-systemet funge-
rar som det ska.

Till쌹mpa EPB automatiskt

Driftvillkor
僅 V쌹xla till P p썁 en sluttning
僅 Fordon i AV-l쌹ge med AUTO HOLD 

aktiverat
僅 N쌹r bilen r쎨r sig ett stycke i P
僅 P썁 beg쌹ran av andra system.
僅 Villkoren nedan g쌹ller n쌹r Auto Hold 

쌹r aktiverat:
- F쎨rard쎨rren 쌹r 쎨ppen.
- Huven 쌹r 쎨ppnad.
- Bagageluckan 쌹r 쎨ppen.
- Fordonet stannar i mer 쌹n ca 10 

minuter i en brant sluttning
- P썁 beg쌹ran av andra system.

OBSERVERA
I bilar utrustade med elektronisk parke-
ringsbroms EPB d쌹r AUTO HOLD-funk-
tionen anv쌹nds under f쌹rd kommer 
EPB-funktionen aktiveras automatiskt 

om EV-knappen 쌹r i l쌹get AV. D쌹rf쎨r 
m썁ste AUTO HOLD-funktionen st쌹ngas 
av innan EV-knappen vrids till l쌹get AV 
(OFF).

Frig쎨ra EPB manuellt

Drift
僅 Tryck ned bromspedalen. Se till att 

v쌹xeln 쌹r i P och tryck ned EPB-bryta-
ren 쎨r att lossa parkeringsbromsen.

Frig쎨ra EPB automatiskt

Drift
僅 Starta bilen.
僅 Ta p썁 s쌹kerhetsb쌹ltet.
僅 Kontrollera att f쎨rard쎨rr, huv och 

bagagelucka 쌹r st쌹ngda.
僅 N쌹r fordonet 쌹r ON trycker du ner 

bromspedalen och v쌹xlar till R eller D.
僅 Tryck ned gaspedalen med v쌹xeln i 

l쌹get R, D eller manuellt l쌹ge.

VIKTIGT
K쎨r inte bilen med EPB aktiverad. Det 
kan orsaka kraftig f쎨rslitning p썁 broms-
bel쌹gg och bromsskivor.

OBSERVERA
僅 F쎨r Mellan쎨stern sl쌹pps EPB obero-

ende av s쌹kerhetsb쌹ltet.
僅 G쎨r inte p썁 detta s쌹tt n쌹r du k쎨r p썁 

plan mark. Bilen kan rulla fram썁t p썁 
ett ov쌹ntat s쌹tt:
- F쎨r din s쌹kerhets skull ska du 

trycka ned bromspedalen och 
sl쌹ppa parkeringsbromsen manu-
ellt med EPB-omkopplaren n쌹r du 
k쎨r nedf쎨r eller backar bilen.
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- Av s쌹kerhetssk쌹l g썁r det 쌹ven att 
aktivera EPB med fordonet i l쌹get 
OFF, men inte inaktivera den.

僅 L썁t en professionell verkstad kontroll-
era systemet om parkeringsbrom-
sens varningslampa inte sl쌹cks trots 
att EPB avaktiveras. Kia rekommende-
rar att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

EPB-varningsmeddelande

Driftvillkor
僅 F쎨rs쎨ker k쎨ra iv쌹g med gaspedalen 

och EPB aktiverad
僅 Om f쎨rarens s쌹kerhetsb쌹lte inte 쌹r 

fastsp쌹nt och fordonets huv, f쎨rarens 
d쎨rr eller bakluckan 쌹r 쎨ppen.

僅 Det finns ett problem med bilen
僅 Konvertering fr썁n AUTO HOLD till 

EPB fungerar inte korrekt
僅 EPB 쌹r applicerad medan AUTO 

HOLD 쌹r aktiverat p썁 grund av 
Electronic Stability Control (ESC) sig-
nal

Felindikator EPB

Om felindikatorn f쎨r EPB f쎨rblir t쌹nd, 
t쌹nds under k쎨rning, eller inte t쌹nds n쌹r 
fordonet 쌹r i P쉊-l쌹ge, 쌹r detta en indika-
tion p썁 att EPB inte fungerar korrekt.
Bilen beh쎨ver kontrolleras av en profes-
sionell verkstad s썁 snart som m쎨jligt. Kia 
rekommenderar att du bes쎨ker en auk-
toriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepart-
ner.

OBSERVERA
僅 EPB-varningslampan kan t쌹ndas om 

EPB-knappen anv쌹nds onormalt. 
St쌹ng av fordonet och starta igen 
efter n썁gra minuter. Varningslampan 
st쌹ngs av och EPB-knappen fungerar 
normalt. Men om EFB-varningslam-
pan fortfarande lyser ska systemet 
kontrolleras av en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du bes쎨-
ker en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

僅 Om varningslampan f쎨r parkerings-
bromsen inte lyser eller blinkar n쌹r du 
drar EPB-knappen upp썁t aktiveras 
inte EPB.

僅 Om parkeringsbromsens varnings-
lampa blinkar n쌹r varningslampan f쎨r 
EPB lyser ska du trycka p썁 EPB-knap-
pen och sedan dra den upp썁t. Tryck 
tillbaka den till sitt ursprungliga l쌹ge 
och dra den upp썁t igen. Om EPB-var-
ningen inte st쌹ngs av, kontrollera sys-
temet p썁 en professionell verkstad. 
Kia rekommenderar att du bes쎨ker en 
auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servi-
cepartner.

N쎨dbromsning med EPB-knap-
pen

Drift
僅 Dra och h썁ll ned EPB-brytaren f쎨r att 

aktivera n쎨dbromsen.

VARNING
Aktivera inte den elektroniska parke-
ringsbromsen EPB medan bilen 쌹r i 
r쎨relse, f쎨rutom i n쎨dfall. Om du anv쌹n-
der EPB n쌹r du k쎨r i normal hastighet 
kan du f쎨rlora kontrollen 쎨ver bilen. Om 

OCV041136L
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du m썁ste anv쌹nda EPB f쎨r att stanna 
bilen ska du vara mycket f쎨rsiktig.

OBSERVERA
N쌹r du bromsar med EPB-knappen 
t쌹nds varningslampan f쎨r parkerings-
bromsen f쎨r att visa att systemet 쌹r i 
drift.

Om EPB inte frig쎨rs korrekt

Drift
僅 Lasta fordonet p썁 en b쌹rgningsbil 

med flak.
僅 Ta med ditt fordon till en professionell 

verkstad och f썁 systemet kontrollerat. 
Kia rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.

VARNING
Aktivera inte den elektroniska parke-
ringsbromsen EPB medan bilen 쌹r i 
r쎨relse, f쎨rutom i n쎨dfall. Om du anv쌹n-
der EPB n쌹r du k쎨r i normal hastighet 
kan du f쎨rlora kontrollen 쎨ver bilen. Om 
du m썁ste anv쌹nda EPB f쎨r att stanna 
bilen ska du vara mycket f쎨rsiktig.

OBSERVERA
N쌹r du bromsar med EPB-knappen 
t쌹nds varningslampan f쎨r parkerings-
bromsen f쎨r att visa att systemet 쌹r i 
drift.

AUTO HOLD
AUTO HOLD h썁ller bilen i stoppl쌹ge 
utan nedtrampning av bromspedalen.

Till쌹mpa AUTO HOLD

Drift
僅 Tryck p썁 AUTO HOLD-knappen. 

AUTO HOLD-indikatorn t쌹nds i vitt.
僅 AUTO HOLD-lampan v쌹xlar fr썁n vitt 

till gr쎨nt n쌹r fordonet stannar.
僅 AUTO HOLD sl쌹pps automatiskt n쌹r 

gaspedalen trycks in i D (k쎨r), R 
(back) eller manuellt l쌹ge. AUTO 
HOLD-indikatorn kommer att v쌹xla 
fr썁n gr쎨nt till vitt.

僅 Tryck p썁 AUTO HOLD-knappen igen 
medan du trycker ner bromspedalen 
f쎨r att avbryta AUTO HOLD-funktio-
nen.

Driftvillkor
僅 Bromspedalen trycks ned efter att 

bilen har startat.

Anv쌹nd inte systemet i f쎨ljande 
fall
僅 P (parkering) v쌹xell쌹ge har valts.
僅 EPB (Elektronisk Parkeringsbroms) 쌹r 

썁tdragen.

OCV051012L_2
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AUTO HOLD-varningsmeddelan-
den

Driftvillkor
僅 N쌹r EPB till쌹mpas automatiskt fr썁n 

AUTO HOLD
僅 AUTO HOLD till EPB konvertering 

fungerar inte korrekt
僅 Bromspedalen appliceras inte n쌹r du 

trycker p썁 AUTO HOLD-knappen

INFORMATION
Om fordonet startas om med AUTO 
HOLD-knappen intryckt, kommer AUTO 
HOLD att vara i standby-tillst썁nd.

VARNING
F쎨r att minska risken f쎨r en olycka ska 
du inte aktivera AUTO HOLD n쌹r du k쎨r 
nedf쎨r, backar eller parkerar ditt fordon.

OBSERVERA
僅 Om AUTO HOLD-indikatorn lyser gult 

fungerar inte AUTO HOLD korrekt. Ta 
med ditt fordon till en professionell 
verkstad och f썁 systemet kontrollerat. 
Kia rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.

僅 Det kan h쎨ras ett klickljud eller ljud 
ifr썁n den elektriska bromsmotorn n쌹r 
du anv쌹nder eller frig쎨r EPB, men det 
쌹r helt normalt och tyder bara p썁 att 
EPB fungerar som det ska.

僅 Om fordonet startas om med Auto 
Hold-systemet i beredskapsl쌹ge eller i 
drift, forts쌹tter Auto Hold-systemet att 
fungera i beredskapsl쌹get.

Fordons s쌹kerhetssystem
L썁sningsfritt bromssystem (ABS)
L썁sningsfritt bromssystem (ABS) f쎨rhin-
drar att hjulen l썁ser sig f쎨r att styra och 
stabilisera fordonet.
Om ABS-varningslampan ( ) f쎨rblir 
t쌹nd ska du kontakta en professionell 
verkstad s썁 snart som m쎨jligt. Kia 
rekommenderar att du bes쎨ker en god-
k쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

OBSERVERA
僅 Ett klickande ljud kan h쎨ras fr썁n for-

donsrummet n쌹r du b쎨rjar k쎨ra bilen 
efter att den har startats. Det 쌹r nor-
malt och inneb쌹r att ABS-systemet 
fungerar som det ska.

僅 Om bilen startas med hj쌹lp av startka-
blar p썁 grund av ett urladdat batteri 
kan fordonet g썁 n썁got oj쌹mnt och 
ABS-varningslampan lysa. Det beror 
p썁 l썁g batterisp쌹nning. Det betyder 
inte att det 쌹r fel p썁 ABS-systemet.
- Pumpbromsa aldrig!
- Ladda batteriet innan bilen k쎨rs.

Elektronisk Stabilitetskontroll 
(ESC)
Elektronisk Stabilitetskontroll (ESC) sta-
biliserar bilen vid kurvtagning.
ESC ers쌹tter inte god sed under s쌹ker 
k쎨rning. Faktorer som bilens hastighet, 
v쌹glaget och rattutslaget 쌹r alla viktiga 
f쎨r att ESC-systemet ska kunna arbeta 
effektivt och f쎨rhindra att du f쎨rlorar 
kontrollen.
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Anv쌹nda ESC

Drift
僅 Tryck in ESC OFF-knappen i cirka en 

halv sekund f쎨r att st쌹nga av ESC. 
ESC OFF-indikatorn ( ) kommer att 
t쌹ndas och varningsljudet h쎨rs.

僅 Tryck och h썁ll ner ESC OFF-knappen 
igen i ungef쌹r 3 sekunder f쎨r att 
st쌹nga av ESC och dragstyrning. ESC 
OFF-indikatorn ( ) kommer att t쌹n-
das och varningsljudet h쎨rs.

僅 Tryck p썁 ESC OFF f쎨r att aktivera ESC 
igen. Indikatorlampan ESC OFF ( ) 
slocknar.

VARNING
僅 Anv쌹nd alltid s쌹tesb쌹ltet f쎨r b쌹sta 

skydd. Inget system, oavsett hur 
avancerat, kan kompensera f쎨r alla 
f쎨rarfel och / eller k쎨rf쎨rh썁llanden. 
K쎨r alltid f쎨rsiktigt.

僅 K쎨r f쎨rsiktigt 쌹ven om ditt fordon har 
elektronisk stabilitetskontroll. Den 
hj쌹lper dig bara att beh썁lla kontrollen 
under vissa omst쌹ndigheter.

僅 N쌹r ESC (elfordonsstyrning) 쌹r avakti-
verat kommer fordonet att f쎨rlora 
dragkraften och stabiliteten om fordo-
net k쎨rs med oj쌹mn rattstyrning. Det 
쌹r m쎨jligt f쎨r d쌹cket att kollidera med 
d쌹ckets anslutna delar. Vi rekommen-
derar att ESC inte st쌹ngs av under 
k쎨rning f쎨r din egen s쌹kerhet.

OBSERVERA
僅 Ett klickande ljud kan h쎨ras fr썁n for-

donsrummet n쌹r du b쎨rjar k쎨ra bilen 
efter att den har startats. Det 쌹r nor-
malt och inneb쌹r att ESC-systemet 
fungerar som det ska.

僅 Kontrollera att ESC 쌹r avst쌹ngd om 
bilen testas p썁 en testb쌹nk och ESC 
OFF-lampan t쌹nds. Om ESC inte 
st쌹ngs av kan det f쎨rhindra att bilens 
hastighet 쎨kar och du f썁r ett falskt 
resultat.

僅 Att st쌹nga av ESC p썁verkar inte 
broms- eller ABS-systemets funktion.

僅 V쌹lj 0-l쌹get i det regenerativa broms-
systemet och tryck ner bromspeda-
len cirka 10 g썁nger f쎨r att effektivt 
utf쎨ra reng쎨ring av bromsskivor. Ren-
g쎨ring av bromsskivor kan minska.

僅 Reng쎨ring av bromsskivor kan 
minska k쎨ravst썁ndet genom att 
begr쌹nsa det regenererande broms-
systemet. N쌹r reng쎨ringen av broms-
skivorna 쌹r klar kan det 
regenererande bromssystemet 썁ter-
st쌹llas.

僅 Om det regenerativa bromssystemet 
inte 썁terst쌹lls efter reng쎨ring av 
bromsskivorna rekommenderar Kia 
att du bes쎨ker en auktoriserad Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

Hj쌹lp vid start i backe (HAC)
Hj쌹lp vid start i backe (Hill-start Assist 
Control) f쎨rhindrar att fordonet rullar 
bak썁t genom automatisk applicering av 
bromsarna i cirka 2 sekunder (maximalt 
5 sekunder n쌹r gaspedalen 쌹r n썁got 
nedtryckt under HAC-drift).
Bromsen lossas n쌹r gaspedalen trycks 
ned eller efter ca 2 sekunder.

OCV051014L
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VARNING
HAC ers쌹tter inte behovet av att appli-
cera bromsen n쌹r bilen har stannat i en 
backe. Medan du st썁r still ska du se till 
att uppr쌹tth썁lla bromstrycket tillr쌹ckligt 
f쎨r att f쎨rhindra att ditt fordon rullar 
bak썁t och orsakar en olycka. Sl쌹pp inte 
bromspedalen innan du 쌹r redo att 
accelerera fram썁t.

Multikollisionsbroms (MCB)
Multikollisionsbromsen styr automatiskt 
bromsen i h쌹ndelse av en olycka d쌹r 
krockkudden l쎨ser ut, f쎨r att minska ris-
ken f쎨r ytterligare olyckor.

Anv쌹nda systemet
僅 MCB 쎨vervakar trycket p썁 bromspe-

dalen och gaspedalen under en kort 
period efter det att krockkudden l쎨ser 
ut. Systemet fungerar n쌹r f쎨ljande vill-
kor 쌹r uppfyllda:
- Fordonshastigheten understiger 

180 km/h (112 brittiska mil/timma) 
vid kollisionen.

- Broms- och gaspedalen trampas 
ner n썁got.

僅 N쌹r f쎨raren trampar p썁 bromspeda-
len mer en viss grad medan MCB 쌹r 
aktiv, prioriteras bromseffekten fram-
f쎨r automatisk bromsning med MCB-
systemet. Dock kommer MCB-syste-
met att bromsa automatiskt om f쎨ra-
ren tar foten fr썁n bromspedalen.

System av
僅 MCB avbryts i f쎨ljande situationer:

- Gaspedalen trampas ner mer 쌹n till 
en viss grad.

- Bilen stannar.

- Det 쌹r n썁got fel p썁 ESC (Elektronisk 
stabiliseringskontroll) eller elektro-
niken.

- I en situation d쌹r systemet inte kan 
fungera normalt.

- Tio sekunder har g썁tt sedan brom-
sen har styrdes automatiskt av 
MCB-systemet.

VARNING
僅 MCB minskar fordonets hastighet 

efter en kollision och minskar risken 
f쎨r en sekund쌹r kollision, men det f쎨r-
hindrar inte en sekund쌹r kollision. Du 
kan k쎨ra iv쌹g fr썁n kollisionsplatsen 
genom att trycka ned gaspedalen f쎨r 
att undvika andra farliga situationer.

僅 N쌹r fordonet har stoppats av MCB 
slutar systemet att styra bromsarna.
Beroende p썁 situationen b쎨r f쎨raren 
trycka ner bromsen eller gaspedalen 
f쎨r att f쎨rhindra en ytterligare olycka.

Styrning av bilens stabiliserings-
kontroll (VSM)
VSM (stabiliseringskontroll) f쎨rb쌹ttrar 
fordonets stabilitet och styrrespons.

Anv쌹nda VSM

Drift
僅 Tryck p썁 ESC OFF-knappen f쎨r att 

aktivera VSM och ESC OFF-indikator-
lampan ( ) t쌹nds.

OCV051014L
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僅 Tryck p썁 ESC OFF-knappen igen f쎨r 
att st쌹nga av VSM och ESC OFF-indi-
katorlampan ( ) sl쌹cks.

Driftvillkor
僅 K쎨rning p썁 hal v쌹g
僅 Friktionsbyte p썁 v쌹nster och h쎨ger 

hjul detekteras

Anv쌹nd inte systemet i f쎨ljande 
fall
僅 K쎨rning p썁 en lutande eller sluttande 

yta
僅 Du backar.
僅 ESC OFF-indikatorlampan ( ) f쎨rblir 

t쌹nd
僅 EPS-varningslampan ( ) f쎨rblir t쌹nd

Felindikator VSM
VSM kan inaktiveras om ett fel har 
detekterats i EPS- eller VSM-systemet. 
Om ESC-lampan ( ) eller EPS-varnings-
lampan ( ) forts쌹tter att lysa beh쎨ver 
systemet kontrolleras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

VARNING
N쌹r du byter d쌹ck och f쌹lgar ska du se 
till att de har samma storlek som de 
ursprungliga d쌹cken och f쌹lgarna. Om 
du k쎨r med olika d쌹ck- eller f쌹lgstorle-
kar kan det minska VSM-systemets f쎨r-
delar.

N쎨dstoppssignal (ESS)
N쎨dstoppssignal (ESS) varnar f쎨raren i 
bilen bakom genom att blinka med 
bromslamporna i en skarp och h썁rd 
inbromsning.

Driftvillkor
僅 Bilen pl쎨tsligt stannar.
僅 ABS aktiveras och k쎨rhastigheten 쌹r 

쎨ver 55 km/h (34 brittiska mil/timma).
僅 Bilens varningsblinkers sl썁s automa-

tiskt P쉊 efter att bromsljusen har blin-
kat klart n쌹r:
- K쎨rhastigheten 쌹r under 40 km/h 

(25 brittiska mil/timma)
- ABS 쌹r inaktiverat
- Den pl쎨tsliga inbromsningen 쌹r 

쎨ver
僅 Bilens varningsblinkers st쌹ngs OFF 

n쌹r:
- Fordonet k쎨r med l썁g hastighet 

under en viss tid.

OBSERVERA
N쎨dbromssignalsystemet (ESS) fungerar 
inte om du redan har slagit p썁 varnings-
blinkers.

Bromsassistanssystem (BAS)
Bromsassistanssystemet (BAS) k쌹nner 
av avst썁ndet till fordonet eller fotg쌹nga-
ren framf쎨r genom sensorer och varnar 
f쎨raren f쎨r olycksrisken med ett var-
ningsmeddelande eller ett varningslarm.

VARNING
BAS 쌹r endast ett kompletterande sys-
tem och ers쌹tter inte s쌹ker k쎨rning. Det 
쌹r f쎨rarens ansvar att alltid kontrollera 
hastigheten och avst썁ndet till framf쎨rva-
rande fordon och f쎨r att se till att det 쌹r 
s쌹kert att anv쌹nda BAS-systemet.

OBSERVERA
僅 Sensorernas avk쌹nningsomr썁de och 

f쎨rm썁ga att detektera f쎨rem썁l 쌹r 
begr쌹nsade. Var alltid uppm쌹rksam 
p썁 v쌹gf쎨rh썁llandena.
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僅 K쎨r ALDRIG f쎨r snabbt f쎨r v쌹gf쎨rh썁l-
landena eller n쌹r du k쎨r i kurvor.

僅 K쎨r alltid f쎨rsiktigt f쎨r att kunna ta 
h쌹nsyn till ov쌹ntade och pl쎨tsliga situ-
ationer. BAS stannar inte fordonet helt 
och undviker inte kollisioner.

Integrerat kontrollsystem i 
k쎨rl쌹get
DRIVE MODE
V쌹lja K싋R-L쉁GE

A: Hold

Drift
僅 Tryck p썁 knappen K싋RL쉁GE.
僅 K싋RL쉁GET 쌹ndras till NORMALT 

l쌹ge n쌹r fordonet startas om. ECO-
l쌹get bibeh썁lls n쌹r fordonet startas 
om.

L쌹ge Egenskaper

SPORT Ger sportig men stabil k쎨rning

NORMAL K쎨rning p썁 allm쌹n v쌹g, i st쌹der och p썁 motor-
v쌹gar

ECO F쎨rb쌹ttrar den elektriska effektiviteten f쎨r milj쎨-
v쌹nlig k쎨rning

SNOW Ger s쌹krare k쎨rning p썁 sn쎨iga v쌹gar

OCV051015L
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K싋RL쉁GE-egenskaper f쎨r 4WD (i f쎨rekommande fall)
* Det 쌹r m쎨jligt att st쌹lla in k쎨rf쎨rh썁llanden f쎨r varje k쎨rl쌹ge, vid inst쌹llning av k쎨rl쌹ge i Infotainment-systemet. Mer information finns i 

den medf쎨ljande handboken.

OBSERVERA
僅 K쎨rl쌹get 쌹r i NORMAL-l쌹ge och 쌹nd-

ras inte till ECO eller SPORT om det 
finns n썁got problem med instrument-
panelen.

僅 F쎨rbrukningen beror p썁 f쎨rarens k쎨r-
stil och v쌹glaget.

僅 Det kan g썁 썁t mer elektricitet i 
SPORT-l쌹get.

僅 Om du k쎨r milt kommer fordonet att 
byta till NORMAL-l쌹get f쎨r att f쎨r-
b쌹ttra br쌹nsleeffektiviteten n쌹r du k쎨r 
i ECO-l쌹get. Dock kan den verkliga 
br쌹nsleeffektiviteten variera bero-
ende p썁 k쎨rsituationen.

DRIVE MODE SNOW NORMAL ECO SPORT

Egenskaper Sn쎨k쎨rning Normalt k쎨rl쌹ge H쎨gt energieffektivitets-
l쌹ge f쎨r elektricitet Sportigt k쎨rl쌹ge

Knappaktivering Tryck i mer 쌹n 1 sekund Tryck Tryck Tryck

Instrumentpanelsindika-
tor SNOW NORMAL (popup) ECO SPORT

Klimatsystemkontroll NORMAL NORMAL ECO/NORMAL* NORMAL

Hastighetsbegr쌹nsning - - - -

Regenerativt bromsniv썁 0~1 0~3

Bromsl쌹ge NORMAL NORMAL/SPORT* NORMAL NORMAL/SPORT*
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Fyrhjulsdrift (4WD) (i f쎨re-
kommande fall)
N쌹r fyrhjulsdrift (4WD) 쌹r aktiverat f쎨r-
delas drivkrafterna p썁 l쌹mpligt s쌹tt 쎨ver 
fram- och bakhjulen. Det kan f쎨rb쌹ttra 
k쎨rprestandan genom att maximera for-
donets drivkraft vid sv썁ra v쌹gf쎨rh썁llan-
den som branta backar, grus, halka, osv.

F쎨rdelen med elektronisk fyr-
hjulsdrift
僅 F쎨rb쌹ttrad stabilitet p썁 rakstr쌹ckor
僅 F쎨rb쌹ttrad k쎨rprestanda i kurvor
僅 S쌹ker stabilitet vid sv썁ra f쎨rh썁llanden 

som bl쎨ta och sandiga v쌹gar.
僅 F쎨rb쌹ttrad energieffektivitet med 

automatiskt k쎨rl쌹ge.

F쎨r s쌹ker 4WD-drift

F쎨re k쎨rning
僅 Se till att alla passagerare har s쌹ker-

hetsb쌹lten.
僅 Sitt upp och n쌹rmare ratten 쌹n van-

ligt. Justera ratten till en position som 
쌹r bekv쌹m f쎨r dig att k쎨ra i.

K쎨ra p썁 sn쎨t쌹ckta eller isiga 
v쌹gar
僅 B쎨rja med att l썁ngsamt trycka ner 

gaspedalen
僅 Anv쌹nd vinterd쌹ck eller sn쎨kedjor.
僅 H썁ll alltid ett s쌹kerhetsavst썁nd mellan 

din bil och det framf쎨rvarande fordo-
net.

僅 Regenerativ bromsning hj쌹lper till 
med styrningen i nedf쎨rsbackar. Dock 
쌹r det sv썁rt att justera fordonet n쌹r 
det rullar, och d쌹rf쎨r b쎨r du undvika 
att anv쌹nda den tredje niv썁n av rege-

nerativ bromsning s썁 l썁ngt det 쌹r m쎨j-
ligt.

僅 Undvik hastighets쎨kningar, snabb 
acceleration, snabba inbromsningar 
och skarpa sv쌹ngar f쎨r att f쎨rhindra 
slirningar.

僅 Det 쌹r sv썁rt att starta igen om fordo-
net stannar i en uppf쎨rsbacke. H썁ll 
avst썁nd fr썁n andra fordon och k쎨r 
l썁ngsamt.

K쎨ra i sand eller lera
僅 Bibeh썁ll en l썁ngsam och konstant 

hastighet.
僅 Anv쌹nd sn쎨kedjor n쌹r du k쎨r i lera, 

om det beh쎨vs.
僅 H썁ll alltid ett s쌹kerhetsavst썁nd mellan 

din bil och det framf쎨rvarande fordo-
net.

僅 Minska fordonshastigheten och kont-
rollera alltid v쌹gens tillst썁nd.

僅 Undvik hastighets쎨kningar, snabb 
acceleration, snabba inbromsningar 
och skarpa sv쌹ngar f쎨r att f쎨rhindra 
att du fastnar.

K쎨ra i uppf쎨r eller nerf쎨r
僅 K쎨ra uppf쎨r

- Innan du startar, kolla om det 쌹r 
m쎨jligt att k쎨ra uppf쎨r.

僅 K쎨ra nerf쎨r
- K쎨r s썁 rakt som m쎨jligt.

K쎨rning i vatten
僅 F쎨rs쎨k undvika att k쎨ra i djupt st썁-

ende vatten.
僅 Om du beh쎨ver k쎨ra i vatten, stanna 

ditt fordon, st쌹ll fordonet i terr쌹ng-
l쌹ge och k쎨r under 8 km/h (5 brittiska 
mil/timma).

僅 Byt inte v쌹xel medan du k쎨r i vatten.
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S쌹rskilda k쎨rf쎨rh썁llanden
僅 Bli bekant med terr쌹ngf쎨rh썁llandena 

innan du k쎨r.
僅 Var alltid uppm쌹rksam n쌹r du k쎨r off-

road och undvik farliga omr썁den.
僅 K쎨r l썁ngsamt n쌹r du k쎨r i kraftig vind.
僅 S쌹nk fordonets hastighet vid kurvor. 

Tyngdpunkten p썁 4WD-bilar 쌹r h쎨gre 
쌹n p썁 framhjulsdrivna bilar och d쌹rf쎨r 
finns en h쎨gre voltningsrisk vid kurv-
tagning i f쎨r h쎨g hastighet.

僅 Ha alltid ett stadigt grepp om ratten 
n쌹r du k쎨r offroad.

VARNING
僅 Om varningslampan f쎨r 4WD ( ) 

forts쌹tter att lysa p썁 instrumentbr쌹-
dan kan ditt fordon ha ett fel i 4WD-
systemet. N쌹r 4WD-varningslampan 
( ) t쌹nds ska du l썁ta ditt fordon kont-
rolleras av en professionell verkstad. 
Kia rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.

僅 K쎨r inte under f쎨rh썁llanden som 쎨ver-
stiger fordonets avsedda anv쌹nd-
ning, s썁 som utmanande "off-road"-
k쎨rning.

僅 Undvik att k쎨ra i h쎨g hastighet i kur-
vor eller n쌹r du sv쌹nger.

僅 Man쎨vrera inte hjulen f쎨r hastigt, 
s썁som vid skarpa k쎨rf쌹ltsf쎨r쌹ndringar 
eller snabba, skarpa sv쌹ngar.

僅 Risken att volta 쎨kar markant om du 
f쎨rlorar kontrollen 쎨ver bilen i h쎨g 
fart.

僅 F쎨raren mister oftast kontrollen om 
tv썁 eller fler hjul hamnar utanf쎨r v쌹g-
banan och f쎨raren 쎨verjusterar f쎨r att 
komma tillbaka p썁 v쌹gen.

僅 Undvik f쎨r skarp styrning i h쌹ndelse 
av att din bil hamnar utanf쎨r k쎨rba-

nan. S쌹nk ist쌹llet farten innan du f쎨r-
siktigt styr upp p썁 v쌹gbanan igen.

僅 Var extremt f쎨rsiktig n쌹r du k쎨r upp 
eller ner i branta backar. Fordonet kan 
volta, beroende p썁 lutningen, ter-
r쌹ngen och vatten/lera.

僅 H썁ll inte p썁 rattens insida n쌹r du k쎨r 
offroad. Du kan skada armarna vid 
hastiga styrkommandon eller n쌹r rat-
ten reagerar p썁 kontakt med ett f쎨re-
m썁l p썁 marken. Du kan tappa 
kontrollen 쎨ver ratten vilket kan leda 
till allvarliga personskador eller d쎨ds-
fall.

VIKTIGT
K쎨r alltid l썁ngsamt i vatten. Om du k쎨r 
f쎨r fort i vatten kan vattnet tr쌹nga in i 
motorrummet och orsaka ett pl쎨tsligt 
motorstopp.

OBSERVERA
僅 K쎨r inte i vatten som n썁r upp till bilens 

underrede.
僅 Kontrollera bromsverkan n쌹r du har 

l쌹mnat leran eller vattnet. Tryck sakta 
ned bromspedalen flera g썁nger tills 
att du k쌹nner normal bromsverkan.

僅 Minska serviceintervallen om du k쎨r i 
terr쌹ng med sand, lera eller vatten (se 
"Bilens serviceprogram" p썁 sid 8-6.)

僅 Kontrollera att 4WD-fordonet bogse-
ras med ett assistansfordon som har 
plant flak.

僅 Fyrhjulsdrivna fordon kan 쌹ndra 
motorns inkopplingsstatus enligt den 
aktuella situationen. Automatisk 쌹nd-
ring av k쎨rl쌹ge (2WD/4WD) hj쌹lper till 
att f쎨rb쌹ttra energieffektiviteten och 
k쎨rstabiliteten.

僅 N쌹r fordonet fastnat i sn쎨, sant eller 
lera, placera ett material som inte gli-
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der, under drivhjulen f쎨r att ge frik-
tion, ELLER snurra hjulen l썁ngsamt 
fram썁t och sedan bak썁t, vilket kan 
leda till en gungande r쎨relse som kan 
befria hjulet.

僅 Sn쎨kedjor f썁r endast monteras p썁 de 
tv썁 bakhjulen. I det h쌹r fallet, k쎨r ald-
rig l쌹ngre 쌹n n쎨dv쌹ndigt med sn쎨-
kedjor och aldrig 쎨ver 30 km/h (20 
brittiska mil/timma). L쌹ngre str쌹ckor 
eller h쎨ga hastigheter kan leda till att 
sn쎨kedjorna skadas och att fyrhjuls-
drivningen g썁r s쎨nder.

僅 Om d쌹ckkedjorna m썁ste anv쌹ndas 
ska tygsn쎨kedjor anv쌹ndas och instal-
lera d쌹ckkedjan efter att instruktio-
nerna till d쌹ckkedjorna har l쌹sts 
igenom. F쎨r mer information om vin-
terd쌹ck och sn쎨kedjor, se "Vinterk쎨r-
ning" p썁 sid 6-185.

F쎨rsiktighets썁tg쌹rder vid akuta 
l쌹gen
D쌹ck
N쌹r du byter ut d쌹cken ska alla fyra 
d쌹ck vara av samma dimension, typ, 
m쎨nstring, m쌹rke och lastkapacitet.
Vid n쎨dsituationer s썁 som punktering av 
ett d쌹ck, s썁 ska det repareras med TMK 
(d쌹ckreparationssatsen), tempor쌹rt. 
Efter썁t ska d쌹cket inspekteras av en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepart-
ner.

Bogsering
Bilar med fyrhjulsdrift m썁ste bogseras 
utan att hjulen 쌹r i kontakt med marken. 
Anv쌹nd en hjullyft, hjulvagn eller bil-
transport. Mer information finns i "Bog-
sering" p썁 sid 7-13.

Fordonsinspektion
僅 N쌹r bilen 쌹r i en bilhiss ska inte de 

fr쌹mre och bakre hjulparen anv쌹ndas 
separat. Alla fyra hjul b쎨r anv쌹ndas.

僅 Aktivera aldrig parkeringsbromsen 
n쌹r bilen 쌹r p썁 i en bilhiss. Detta kan 
kanske skada 4WD-systemet.

Dynamometertestning
Ett fordon med 4WD m썁ste testas p썁 
speciella testb쌹nkar f쎨r fyrhjulsdrivna 
fordon.
Om en testb쌹nk f쎨r tv썁hjulsdrivna for-
don m썁ste anv쌹ndas ska f쎨ljande utf쎨-
ras.

僅 A: Rulltestare (hastighetsm쌹tare)
僅 B: Tempor쌹ra rullar

Drift
僅 Kontrollera att d쌹cktrycket 쌹r det 

rekommenderade.
僅 Placera bakhjulen p썁 testb쌹nken f쎨r 

att testa hastighetsm쌹taren som 
bilden visar.

僅 Lossa parkeringsbromsen.
僅 St쌹ll det fr쌹mre hjulparet p썁 tempo-

r쌹ra rullar som bilden visar.

VARNING
僅 Anv쌹nd inte d쌹ck oh hjul med olika 

storlek och typ, annan 쌹n de som 
ursprungligen installerades p썁 ditt 
fordon. S쌹kerheten och bilens uppf쎨-
rande p썁verkas och det kan leda till 
bristf쌹llig styrf쎨rm썁ga, voltning, 
orsaka allvarliga personskada.
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僅 B쎨rja aldrig k쎨ra en bil med allhjuls-
drift som 쌹r upplyft p썁 en domkraft. 
Bilen kan glida av en domkraft och 
orsaka allvarliga personskador eller 
d쎨dsfall f쎨r de som 쌹r i n쌹rheten.

僅 Undvik att st썁 framf쎨r bilen n쌹r den 
har v쌹xel ilagd p썁 testb쌹nken. Bilen 
kan pl쎨tsligt f쎨rflyttas fram썁t och du 
kan uts쌹ttas f쎨r livsfara eller risk f쎨r 
allvarliga skador.

Aktivt luftspj쌹ll

Det aktiva luftspj쌹llssystemet styr luft-
spj쌹llet under den fr쌹mre st쎨tf썁ngaren 
f쎨r att kyla fordonsdelarna och f쎨rb쌹ttra 
energieffektiviteten.

Felfunktion i aktivt luftspj쌹ll

A: Kontrollera det aktiva luftklaffsys-
temet
Det aktiva luftspj쌹llssystemet kanske 
inte fungerar normalt om luftspj쌹llet till-
f쌹lligt 쎨ppnas p썁 grund av fr쌹mmande 
faktorer eller om regulatorn 쌹r f쎨rorenad 
med sn쎨 eller regn osv.
N쌹r meddelandet dyker upp p썁 dis-
playen ska du stanna fordonet p썁 en 
s쌹ker plats och kontrollera luftspj쌹llets 
status.
Starta fordonet efter att ha utf쎨rt n쎨d-
v쌹ndigt arbete som att ta bort fr쌹m-
mande f쎨rem썁l och v쌹nta i 10 minuter. 
Om popup-meddelandet inte f쎨rsvinner 
ska du kontakta en professionell verk-
stad f쎨r kontroll. Kia rekommenderar att 
du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/servicepartner.

VIKTIGT
僅 Oavsett popup-meddelandet, om luft-

spj쌹llen inte befinner sig i samma 
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l쌹ge, stanna fordonet och v쌹nta i 10 
minuter och starta fordonet och 
inspektera luftspj쌹llet.

僅 Det aktiva luftspj쌹llssystemet aktive-
ras av motorer. St쎨r inte aktiveringen 
eller anv쌹nd f쎨r mycket kraft. Det kan 
orsaka fel.

OBSERVERA
Det aktiva luftspj쌹llssystemet kan aktive-
ras oavsett fordonets tillst썁nd. (Parke-
ring, k쎨rning, laddning osv.)

Forward Collision-avoidance 
Assist (FCA) (i f쎨rekommande 
fall)

Basfunktion

Det fram썁triktade automatiska krock-
systemet (FCA) 쌹r avsett att hj쌹lpa f쎨ra-
ren att uppt쌹cka och 쎨vervaka fordonet 
fram썁t, eller uppt쌹cka en fotg쌹ngare 
eller cyklist p썁 v쌹gen och varna f쎨raren 
att en krock 쌹r p썁 v쌹g att h쌹nda via ett 
varningsmeddelande och en varnings-
signal och aktivera n쎨dbromsen.
Om fordonet 쌹r utrustat med h쎨rnradar 
fram och fordonet k쎨rs med h쎨g hastig-
het kommer Kollisionsassistans fram썁t 
att uppt쌹cka fordon framf쎨r eller i k쎨r-
f쌹ltet bredvid. Om det finns risk f쎨r kolli-
sion vid byte av k쎨rf쌹lt n쎨dbromsar 
Kollisionsassistans fram썁t f쎨r att f쎨rhin-
dra kollision.

Korsningsfunktion

Korsningsfunktionen vid sv쌹ngning hj쌹l-
per dig att undvika en kollision med ett 
m쎨tande fordon i ett angr쌹nsande k쎨r-
f쌹lt n쌹r du sv쌹nger v쌹nster (v쌹nsterstyr-
ning) eller h쎨ger (h쎨gerstyrning) i en 
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korsning med k쎨rriktningsvisaren p썁 
genom att n쎨dbromsa.

Korsningsfunktion (i f쎨rekom-
mande fall)

Korsningsfunktionen hj쌹lper dig att und-
vika en kollision med ett m쎨tande for-
don till v쌹nster eller h쎨ger genom att 
n쎨dbromsa.

LO-funktionen (Lane-Change 
Oncoming) (i f쎨rekommande fall)

[A]: M쎨tande fordon
Filbyte m쎨tande trafik bidrar till att f쎨r-
hindra en kollision med ett m쎨tande for-
don vid byte av k쎨rf쌹lt genom att bist썁 
f쎨rarens styrning.

Filbyte sidofunktion (i f쎨rekom-
mande fall)

[A]: Fordon p썁 fram/sida

Filbyte sidofunktion bidrar till att f쎨rhin-
dra en kollision med fordonet framf쎨r i 
k쎨rf쌹ltet bredvid vid byte av k쎨rf쌹lt 
genom att bist썁 f쎨rarens styrning.

Kollisionsundvikande styrsystem 
(i f쎨rekommande fall)

僅 Styrassistent
Kollisionsundvikande styrsystem 
bidrar till att undvika kollision med ett 
fordon, en fotg쌹ngare eller en cyklist 
framf쎨r i samma k쎨rf쌹lt. N쌹r det finns 
risk f쎨r kollision kan den kollisions-
undvikande styrningsfunktionen 
varna f쎨raren och om f쎨raren f쎨rs쎨-
ker undvika kollisionen bist썁r det styr-
ningen.

僅 Kollisionsundvikande funktion
Kollisionsundvikande styrsystem 
bidrar till att undvika kollision med en 
fotg쌹ngare eller en cyklist framf쎨r i 
samma k쎨rf쌹lt. N쌹r det finns risk f쎨r 
kollision kan den kollisionsundvikande 
styrningsfunktionen varna f쎨raren 
och om det finns plats att undvika kol-
lisionen i k쎨rf쌹ltet bist썁r systemet 
styrningen.
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Detekteringssensor
Frontkamera

Frontradar

Fr쌹mre h쎨rnradar (om utrustad)

Bakre h쎨rnradar (om utrustad)

Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorerna.

VIKTIGT
Observera f쎨ljande f쎨r att uppr쌹tth썁lla 
detekteringssensorns optimala pre-
standa:
僅 Montera aldrig is쌹r detekteringssen-

sorn och uts쌹tt den inte f쎨r tryck.

僅 Om detekteringssensorerna har bytts 
ut eller reparerats ska bilen kontroll-
eras av en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.

僅 Du ska aldrig montera n썁gra tillbeh쎨r 
eller dekaler p썁 vindrutan eller f쌹rga 
den.

僅 Var extremt noga med att h썁lla front-
kameran torr.

僅 Placera aldrig n썁gra reflekterande 
f쎨rem썁l (t.ex. vitt papper, spegel) 쎨ver 
instrumentbr쌹dan.

僅 Montera inte registreringsskylt eller 
f쎨rem썁l som t.ex. dekaler, film eller 
st쎨tf썁ngarskydd n쌹ra frontradarn.

僅 H썁ll alltid frontradarn och k썁pan ren 
och fri ifr썁n smuts och rester.
Anv쌹nd endast en mjuk trasa n쌹r du 
tv쌹ttar bilen. Spraya inte trycksatt vat-
ten direkt p썁 sensorn eller sensor-
skyddet.

僅 Om radarn eller ytan runt radarn har 
blivit utsatt f쎨r 쎨verdrivet tryck kan-
ske inte FCA fungerar korrekt 쌹ven 
om klustret inte visar n썁gon varning. 
Inspektera bilen hos en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/servicepartner.

僅 Anv쌹nd endast originaldelar n쌹r du 
reparerar eller byter ut frontradark썁-
pan. M썁la inte frontradark썁pan.

僅 Fordon utrustade med h쎨rnradar 
fram och/eller bak
- Montera inte registreringsskylt eller 

f쎨rem썁l som t.ex. dekaler, film eller 
st쎨tf썁ngarskydd n쌹ra h쎨rnradarn 
fram eller bak.

- Systemet kanske inte fungerar 
ordentligt, om st쎨tf썁ngaren har 
bytts ut eller om ytorna runt h쎨rn-
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radarn fram eller bak har skadats 
eller m썁lats.

- Om ett sl쌹p eller liknande anv쌹nds, 
kan den bakre h쎨rnradarn eller 
Fram썁triktat kollisionsvarningssys-
tem p썁verkas negativt eller sluta 
fungera korrekt.

Inst쌹llningar f쎨r FCA
Funktionsinst쌹llningar

S쌹kerhet fram썁t

A: F쎨rarassistans
1 S쌹kerhet fram썁t
2 Aktiv assistans
3 Endast varning
4 Av
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Fram썁-
triktad s쌹kerhet i infotainmentsystemet 
f쎨r att ange om du vill eller inte vill 
anv쌹nda respektive funktion.
僅 Aktiv assistans: Fram썁triktat kollisi-

onsvarningssystem varnar f쎨raren 
genom ett varningsmeddelande, en 
ljudsignal och rattvibrationer, bero-
ende p썁 kollisionsriskniv썁. Bromsas-
sistans eller styrassistans (i 
f쎨rekommande fall) kommer att til-
l쌹mpas beroende p썁 kollisionsrisken.

僅 Endast varning: Fram썁triktat kollisi-
onsvarningssystem varnar f쎨raren 
genom ett varningsmeddelande, en 
ljudsignal och rattvibrationer, bero-

ende p썁 kollisionsriskniv썁. Bromsning 
och styrning (i f쎨rekommande fall) 
assisteras inte. F쎨raren m썁ste trampa 
p썁 bromspedalen eller vid behov styra 
bilen.

僅 Off: FCA-assistanssystemet st쌹ngs 
av. Varningslampan ( ) kommer att 
lysa i klustret.

F쎨raren kan 쎨vervaka On/off (P썁/Av)-
status f쎨r Kollisionsassistans fram썁t fr썁n 
menyn Inst쌹llningar. Om varningslam-
pan ( ) forts쌹tter lysa n쌹r FCA 쌹r p썁, 
rekommenderar vi att fordonet kontroll-
eras p썁 en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du bes쎨ker en god-
k쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

S쌹kerhet g쌹llande korsande tra-
fik framf쎨r (i f쎨rekommande fall)

A: F쎨rarassistans
1 S쌹kerhet fram썁t
2 S쌹kerhet gentemot bakifr썁n kom-

mande fordon
Med fordonet ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹ll-
ningar → Fordon → F쎨rarassistans → 
S쌹kerhet fram썁t → S쌹kerhetssystem 
f쎨r korsande framf쎨rliggande fordon 
p썁 infotainmentsystemets sk쌹rm f쎨r att 
aktivera Korsningsfunktionen eller avak-
tivera den.

VARNING
N쌹r bilen startas om aktiveras alltid Kolli-
sionsassistans fram썁t. Om emellertid Av 

OCV041563L

OCV041564L



Tips f쎨r k쎨rning

406

Forward Collision-avoidance Assist (FCA)

v쌹ljs, b쎨r f쎨raren alltid vara medveten 
om omgivningen och k쎨ra s쌹kert.

VIKTIGT
僅 Om Endast varning v쌹ljs, assisteras 

inte bromsning eller styrning (i f쎨re-
kommande fall).

僅 Inst쌹llningen f쎨r Forward Safety 
(S쌹kerhet fram썁t) omfattar ‘Basic 
function’ (Grundl쌹ggande funktion) 
och ‘Junction Turning’ (Korsnings-
funktionen), Lane-Change Oncoming’ 
(Byte av k쎨rf쌹lt, m쎨tande), ‘Lane-
Change Side’ (Byte av k쎨rf쌹lt, sida) 
och ‘Evasive Steering Assist’ (Kollisi-
onsundvikande funktion) (om utrus-
tad).

僅 Om S쌹kerhet fram썁t 쌹r inst쌹lld p썁 Av, 
쌹r inte Korsningsfunktionen aktiverad, 
쌹ven om S쌹kerhetssystem f쎨r kor-
sande framf쎨rliggande fordon (i 
f쎨rekommande fall) har valts.

僅 Du kan aktivera eller inaktivera rattvi-
bration. Aktivera eller avaktivera 
Inst쌹llningar → Fordon → F쎨raras-
sistans → Haptisk varning p썁 info-
tainmentsystemets sk쌹rm.

OBSERVERA
FCA kommer att st쌹ngas av n쌹r f쎨raren 
trycker och h썁ller in knappen ESC OFF. 
Varningslampan ( ) kommer att lysa i 
klustret.

Varningstid

A: F쎨rarassistans
1 Varningstid
2 Normal
3 Late (sen)
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningstid p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att st쌹lla in den initiala aktive-
ringstiden f쎨r varningar avseende FCA.
僅 Normal: Anv쌹nd i en normal k쎨rmilj쎨. 

St쌹ll in varningstiden p썁 Sen om funk-
tionen 쌹r f쎨r reaktiv.

僅 Sen: Varningstiden kommer att vara 
l썁ngsam

Varningsvolym

A: F쎨rarassistans
1 Varningsvolym
2 H쎨g
3 Medium
4 L썁g
5 Av
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningsvolym p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra varningsvolymen till 
H쎨g, Medel, L썁g eller Av f쎨r FCA-funk-
tionen.
쉁ven om Av v쌹ljs, kommer varningsvo-
lymen f쎨r Fram썁triktat kollisionsvar-
ningssystem inte avaktiveras, men 
volymen kommer att vara L썁g.
Om du 쌹ndrar varningsvolymen kan var-
ningsvolymen 쌹ndras 쌹ven f쎨r andra 
f쎨rarassistanssystem.OCV041587L
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VIKTIGT
僅 Inst쌹llningarna f쎨r varningstid och 

varningsvolym g쌹ller f쎨r alla funktio-
ner i FCA-systemet.

僅 Trots att Normal v쌹ljs f쎨r varningsti-
den om fordonet framf쎨r pl쎨tsligt 
stannar, kanske den f쎨rsta varningens 
aktiveringstid verkar vara f쎨rdr쎨jd.

僅 V쌹lj Sen f쎨r varningstid vid gles trafik 
eller l썁g hastighet.

OBSERVERA
Varningstid och varningsvolym kommer 
att 썁terg썁 till den senaste inst쌹llningen 
om motorn startas om.

Anv쌹nda FCA
Basfunktion
Varning och kontroll
Den grundl쌹ggande funktionen i fram썁-
triktat automatiskt krocksystem 쌹r att 
varna och styra enligt f쎨ljande niv썁.
僅 Kollisionsvarning
僅 Panikbromsning
僅 Stoppa fordonet och avsluta broms-

kontroll

Kollisionsvarning

A: Kollisionsvarning
Ett varningsmeddelande, en h쎨rbar var-
ning och rattvibration varnar f쎨raren om 
en krock.
Kollisionsvarning aktiveras i f쎨ljande 
situationer.

僅 Fordon: N쌹r bilens hastighet 쌹r 쎨ver 
ca 10–200 km/h (6~124 brittiska mil/
timma).

僅 Fotg쌹ngare eller cyklist: N쌹r bilens 
hastighet 쌹r 쎨ver ca 10–85 km/h 
(6~53 brittiska mil/timma).

Panikbromsning

A: Panikbromsning
Ett varningsmeddelande, en h쎨rbar var-
ning och rattvibration varnar f쎨raren om 
att panikbromsning kommer att assiste-
ras. Bromsassistenten aktiveras och hj쌹l-
per till att undvika en krock med ett 
fordon, en fotg쌹ngare eller cyklist.
Panikbromsning aktiveras i f쎨ljande situ-
ationer, beroende p썁 m썁let och risk-
niv썁n.
僅 Fordon (l쌹tt inbromsning): N쌹r bilens 

hastighet 쌹r 쎨ver ca 10–85 km/h 
(6~53 brittiska mil/timma).

僅 Fordon (kraftig inbromsning): N쌹r 
bilens hastighet 쌹r 쎨ver ca 10–85 km/
h (6~53 brittiska mil/timma).

僅 Om fordonet 쌹r utrustat med fr쌹mre 
h쎨rnradar, bed쎨mer funktionen att 
det 쌹r sv썁rt att undvika en kollision, 
쌹ven genom att byta k쎨rf쌹lt, och 
funktionen aktiveras n쌹r fordonshas-
tigheten 쌹r mellan cirka 10~100 km/h 
(6~62 brittiska mil/timma).

僅 Funktionens r쌹ckvidd kan minska p썁 
grund av trafikf쎨rh썁llanden framf쎨r 
eller situationen runt fordonet.

僅 Fotg쌹ngare eller cyklist: 10~65 km/h 
(6~40 brittiska mil/timma)
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Stoppa fordonet och avsluta 
bromskontroll

A: K쎨r f쎨rsiktigt
Varningsmeddelandet visas i klustret n쌹r 
systemet panikbromsar fordonet.
Av s쌹kerhetssk쌹l b쎨r f쎨raren trycka ned 
bromspedalen omedelbart och se sig om 
i omgivningen.
僅 Bromskontroll kommer att avslutas 

n쌹r systemet panikbromsar fordonet i 
ca 2 sekunder.

Korsningsfunktion
Varning och kontroll
Den grundl쌹ggande funktionen i kors-
ningsfunktionen 쌹r att varna och styra 
enligt f쎨ljande niv썁.
僅 Kollisionsvarning
僅 Panikbromsning
僅 Stoppa fordonet och avsluta broms-

kontroll

Kollisionsvarning

A: Kollisionsvarning
Ett varningsmeddelande, en h쎨rbar var-
ning och rattvibration varnar f쎨raren om 
en krock.
Kollisionsvarning aktiveras i f쎨ljande 
situationer.

僅 Fordonshastighet Cirka 10~30 km/h 
(6~19 brittiska mil/timma)

僅 M쎨tande fordonets hastighet: Cirka 
30~70 km/h (19~44 brittiska mil/
timma)

Panikbromsning

A: Panikbromsning
Ett varningsmeddelande, en h쎨rbar var-
ning och rattvibration varnar f쎨raren om 
att panikbromsning kommer att assiste-
ras. Bromsassistenten aktiveras och hj쌹l-
per till att undvika en krock.
Panikbromsning aktiveras i f쎨ljande situ-
ationer.
僅 Fordonshastighet Cirka 10~30 km/h 

(6~19 brittiska mil/timma)
僅 M쎨tande fordonets hastighet: Cirka 

30~70 km/h (19~44 brittiska mil/
timma)

OBSERVERA
Om f쎨rars쌹tet 쌹r p썁 v쌹nster sida funge-
rar korsningsfunktionen endast n쌹r f쎨ra-
ren sv쌹nger 썁t v쌹nster. Om f쎨rars쌹tet 쌹r 
p썁 h쎨ger sida fungerar funktionen 
endast n쌹r du sv쌹nger h쎨ger.

Stoppa fordonet och avsluta 
bromskontroll
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A: K쎨r f쎨rsiktigt
Varningsmeddelandet visas i klustret n쌹r 
systemet panikbromsar fordonet.
Av s쌹kerhetssk쌹l b쎨r f쎨raren trycka ned 
bromspedalen omedelbart och se sig om 
i omgivningen.
僅 Bromskontroll kommer att avslutas 

n쌹r systemet panikbromsar fordonet i 
ca 2 sekunder.

Korsningsfunktion (i f쎨rekom-
mande fall)
Varning och kontroll
Den grundl쌹ggande funktionen i kors-
ningsfunktionen 쌹r att varna och styra 
enligt f쎨ljande niv썁.
僅 Kollisionsvarning
僅 Panikbromsning
僅 Stoppa fordonet och avsluta broms-

kontroll

Kollisionsvarning

A: Kollisionsvarning
Ett varningsmeddelande, en h쎨rbar var-
ning och rattvibration varnar f쎨raren om 
en krock.
Kollisionsvarning aktiveras i f쎨ljande 
situationer.

僅 Fordonshastighet Cirka 10~30 km/h 
(6~19 brittiska mil/timma)

僅 Korsande fordonets hastighet: Cirka 
10~60 km/h (6~37 brittiska mil/
timma)

Panikbromsning

A: Panikbromsning
Ett varningsmeddelande, en h쎨rbar var-
ning och rattvibration varnar f쎨raren om 
att panikbromsning kommer att assiste-
ras. Bromsassistenten aktiveras och hj쌹l-
per till att undvika en krock.
Panikbromsning aktiveras i f쎨ljande situ-
ationer.
僅 Fordonshastighet Cirka 10~30 km/h 

(6~19 brittiska mil/timma)
僅 Korsande fordonets hastighet: Cirka 

10~20 km/h (6~12 brittiska mil/timma)

Stoppa fordonet och avsluta 
bromskontroll

A: K쎨r f쎨rsiktigt
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Varningsmeddelandet K쎨r f쎨rsiktigt 
visas i klustret n쌹r systemet panikbrom-
sar fordonet.
Av s쌹kerhetssk쌹l b쎨r f쎨raren trycka ned 
bromspedalen omedelbart och se sig om 
i omgivningen.
僅 Bromskontroll kommer att avslutas 

n쌹r systemet panikbromsar fordonet i 
ca 2 sekunder.

VIKTIGT
Om kollisionsvinkeln med de korsande 
fordonet ligger utanf쎨r ett visst v쌹rde 
kan varning och kontroll med korsnings-
funktionen komma f쎨r sent eller inte 
fungera alls.

LO-funktionen (Lane-Change 
Oncoming) (i f쎨rekommande fall)
Varning och kontroll
Den grundl쌹ggande funktionen i LO-
funktionen f쎨r m쎨tande trafik 쌹r att 
varna och styra enligt f쎨ljande niv썁.
僅 Kollisionsvarning
僅 N쎨dstyrning

Kollisionsvarning

A: Kollisionsvarning
Ett varningsmeddelande, en h쎨rbar var-
ning och rattvibration varnar f쎨raren om 
en krock.
Kollisionsvarning aktiveras i f쎨ljande 
situationer.
僅 Fordonshastighet Cirka 40~145 km/h 

(25~90 brittiska mil/timma)

僅 M쎨tande fordonets hastighet: 싋ver ca 
10 km/h (6 brittiska mil/timma)

僅 Relativ hastighet: Under ca 200 km/h 
(124 brittiska mil/timma)

N쎨dstyrning

A: N쎨dstyrning
F쎨r att varna f쎨raren om att n쎨dstyrning 
kommer att aktiveras visas varnings-
meddelandet p썁 panelen, en ljudsignal 
h쎨rs och ratten kommer att vibrera.
Panikbromsning aktiveras i f쎨ljande situ-
ationer.
僅 Fordonshastighet Cirka 40~145 km/h 

(25~90 brittiska mil/timma)
僅 M쎨tande fordonets hastighet: 싋ver ca 

10 km/h (6 brittiska mil/timma)
僅 Relativ hastighet: Under ca 200 km/h 

(124 brittiska mil/timma)

Filbyte sidofunktion (i f쎨rekom-
mande fall)
Varning och kontroll
Den grundl쌹ggande funktionen i LO-
funktionen f쎨r m쎨tande trafik 쌹r att 
varna och styra enligt f쎨ljande niv썁.
僅 Kollisionsvarning
僅 N쎨dstyrning

Kollisionsvarning
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A: Kollisionsvarning
Varningsmeddelandet kommer att synas 
i klustret, en h쎨rbar signal kommer att 
genereras och ratten kommer att vibrera 
f쎨r att varna f쎨raren om en kollision.
Panikbromsning aktiveras i f쎨ljande situ-
ationer.
僅 Fordonshastighet: 40~145 km/h 

(25~90 brittiska mil/timma)
僅 Fordon fram/sida: K쎨rning

N쎨dstyrning

A: N쎨dstyrning
F쎨r att varna f쎨raren om att n쎨dstyrning 
kommer att aktiveras visas varnings-
meddelandet p썁 panelen, en ljudsignal 
h쎨rs och ratten kommer att vibrera.
Panikbromsning aktiveras i f쎨ljande situ-
ationer.
僅 Fordonshastighet Cirka 40~145 km/h 

(25~90 brittiska mil/timma)

VIKTIGT
Funktionen byte av k쎨rf쌹lt fungerar inte 
om det m쎨tande fordonet stannar.

Kollisionsundvikande styrsystem 
(i f쎨rekommande fall)
Varning och kontroll
Den grundl쌹ggande funktionen i LO-
funktionen f쎨r m쎨tande trafik 쌹r att 
varna och styra enligt f쎨ljande niv썁.
僅 N쎨dstyrning

N쎨dstyrning (styrningsassistans)

A: N쎨dstyrning
F쎨r att varna f쎨raren om att n쎨dstyrning 
kommer att aktiveras visas varnings-
meddelandet p썁 panelen, en ljudsignal 
h쎨rs och ratten kommer att vibrera. Om 
det finns en risk f쎨r kollision med ett for-
don, fotg쌹ngare och cyklist framf쎨r 
kommer styrningen att assisteras f쎨r att 
f쎨rs쎨ka f쎨rhindra en kollision n쌹r f쎨ra-
ren styr fordonet f쎨r att undvika kolli-
sion.
Panikbromsning aktiveras i f쎨ljande situ-
ationer.
僅 Fordonshastighet: 40~85 km/h 

(25~53 brittiska mil/timma)
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N쎨dstyrning (kollisionsundvi-
kande funktion)

A: N쎨dstyrning
F쎨r att varna f쎨raren om att n쎨dstyrning 
kommer att aktiveras visas varnings-
meddelandet p썁 panelen, en ljudsignal 
h쎨rs och ratten kommer att vibrera. Om 
det finns en 쎨verh쌹ngande risk f쎨r kolli-
sion med en fotg쌹ngare och cyklist 
framf쎨r och fordonshastigheten f쎨r att 
aktivera n쎨dbromsningen ligger inom 
aktiveringsintervallet kommer styr-
ningen att assisteras f쎨r att f쎨rhindra en 
kollision om det finns plats att undvika 
en kollision i k쎨rf쌹ltet.
Panikbromsning aktiveras i f쎨ljande situ-
ationer.
僅 Fordonshastighet: 65~75 km/h 

(40~47 brittiska mil/timma)

VIKTIGT
僅 Ratten kan styras automatiskt om 

N쎨dstyrning har aktiverats.
僅 N쎨dstyrning avbryts automatiskt n쌹r 

riskfaktorn f쎨rsvinner. Om det 쌹r n쎨d-
v쌹ndigt m썁ste f쎨raren styra fordonet.

僅 N쎨dstyrning kanske inte aktiveras 
eller kan avbrytas om ratten h썁lls h썁rt 
eller styras i motsatt riktning.

僅 N쌹r styrningen 쌹r assisterad f쎨r att 
undvika kollision med ett fordon, fot-
g쌹ngare eller cyklist kommer den kol-
lisionsundvikande funktionen att 
avbrytas om kollisioner med andra 
f쎨rem썁l (fordon, fotg쌹ngare eller 
cyklists) 쌹r 쎨verh쌹ngande.

僅 Den kollisionsundvikande funktionen 
kanske inte aktiveras om det inte 
finns tillr쌹ckligt med utrymme att 
undvika en kollision i k쎨rf쌹ltet.

OBSERVERA
F쎨r ytterligare information om varnings-
meddelanden, se Kollisionsvarning i 
“Grundl쌹ggande funktion”"Kollisionsvar-
ning" p썁 sid 6-41.

OBSERVERA
Bilderna eller f쌹rgerna kan visas olika 
beroende p썁 specifikationerna f쎨r 
instrumentpanelen eller temat.

VARNING
僅 Av s쌹kerhetssk쌹l b쎨r f쎨raren 쌹ndra 

inst쌹llningarna efter att ha parkerat 
fordonet p썁 en s쌹ker plats.

僅 Med Aktiv assistans eller Endast var-
ning vald, avaktiveras FCA automa-
tiskt n쌹r f쎨raren trycker och h썁ller in 
knappen ESC OFF. I det h쌹r fallet kan 
Fram썁triktat kollisionsvarningssys-
tem inte st쌹llas in fr썁n inst쌹llningsme-
nyn och varningslampan ( ) lyser p썁 
instrumentpanelen, vilket 쌹r normalt. 
FCA kommer att g썁 tillbaka till den 
senaste inst쌹llningen om f쎨raren star-
tar ESC genom att trycka p썁 knappen 
ESC OFF igen. Assistans f쎨r Undvi-
kande av Kollision i F쌹rdriktningen 
fungerar inte i alla situationer och kan 
inte f쎨rhindra alla kollisioner.
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僅 F쎨raren 쌹r helt ansvarig f쎨r hur bilen 
framf쎨rs. F쎨rlita dig inte helt och h썁l-
let p썁 det fram썁triktade automatiska 
krocksystemet. H썁ll snarare ett till-
r쌹ckligt s쌹kerhetsavst썁nd. Om det 
beh쎨vs m썁ste du bromsa f쎨r att 
s쌹nka hastigheten eller stanna bilen.

僅 Anv쌹nd aldrig Fram썁triktat kollisions-
varningssystem avsiktligt mot perso-
ner, f쎨rem썁l etc. Det kan inneb쌹ra 
allvarliga personskador eller d쎨dsfall.

僅 FCA kanske inte fungerar om f쎨raren 
trycker ned bromspedalen f쎨r att 
undvika kollision.

僅 FCA kanske varnar f쎨raren f쎨r sent 
eller inte alls beroende p썁 v쌹g- och 
k쎨rf쎨rh썁llandena.

僅 Medan FCA 쌹r aktivt kan bilen pl쎨ts-
ligt stanna, vilket kan resultera i att 
passagerare skadas och f쎨rem썁l loss-
nar. Anv쌹nd alltid s쌹kerhetsb쌹lte och 
s쌹kra alla f쎨rem썁l.

僅 Varningsmeddelanden och h쎨rbara 
varningar som FCA genererar kanske 
inte visas/l썁ter om andra systems var-
ningsmeddelanden eller h쎨rbara var-
ningar genereras samtidigt.

僅 Du kanske inte h쎨r varningsljuden 
fr썁n FCA om den omgivande ljudni-
v썁n 쌹r h쎨g.

僅 Det kan h쌹nda att FCA st쌹ngs av eller 
inte fungerar korrekt vid vissa v쌹gf쎨r-
h썁llanden och i vissa milj쎨er.

VARNING
僅 Bilens grundl쌹ggande bromspre-

standa kommer att fungera normalt 
쌹ven om det har uppst썁tt ett fel i FCA.

僅 Vid panikbromsning kommer broms-
kontrollen via Fram썁triktat kollisions-
varningssystem att automatiskt 
upph쎨ra, n쌹r f쎨raren trampar kraftigt 

p썁 gaspedalen eller vrider kraftigt p썁 
ratten.

VIKTIGT
僅 Hastighetsintervallet f쎨r FCA kan 

reduceras beroende p썁 k쎨rf쎨rh썁llan-
dena och eventuella fordon, fotg쌹ng-
are och cyklister i n쌹rheten. 
Fram썁triktat kollisionsvarningssys-
tem kanske endast varnar f쎨raren 
eller inte aktiveras.

僅 FCA kommer att fungera under vissa 
f쎨rh썁llanden genom att bed쎨ma risk-
niv썁n baserat p썁 det m쎨tande fordo-
net, k쎨rriktning, hastighet och 
omgivning.

僅 N쌹r en kollision med ett annat fordon 
쌹r 쎨verh쌹ngande kommer funktio-
nerna Byte av k쎨rf쌹lt, m쎨tande trafik, 
Byte av k쎨rf쌹lt, sida och den kollisi-
onsundvikande endast att varna f쎨ra-
ren. (i f쎨rekommande fall)

OBSERVERA
FCA kan hj쌹lpa f쎨raren att bromsa d쌹r 
en kollisionsrisk 쌹r 쎨verh쌹ngande.

Fel och begr쌹nsningar i FCA
Fel p썁 FCA-assistanssystemet

A: Kontrollera s쌹kerhetssystem fram썁t
N쌹r FCA inte fungerar normalt kommer 
varningsmeddelandet att visas samtidigt 
som varningslamporna ( ) och ( ) 
kommer att lysa i klustret. Kia rekom-
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menderar att du bes쎨ker en godk쌹nd 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

FCA avaktiverat

A: S쌹kerhetssystem fram썁t inaktive-
rat. Radar blockerad

A: S쌹kerhetssystem fram썁t inaktive-
rat. 싋vert쌹ckt kamera
M쎨jligheten till uppt쌹ckt kan f쎨rs쌹mras 
och FCA kan begr쌹nsas tillf쌹lligt eller 
inaktiveras n쌹r den fr쌹mre vindrutan, 
d쌹r frontkameran 쌹r placerad, frontra-
dark썁pan, st쎨tf썁ngare eller sensorn 쌹r 
t쌹ckt med t.ex. sn쎨 eller vatten.
Om detta intr쌹ffar visas varningsmedde-
landet och varningslamporna (  och ) 
p썁 instrumentpanelen.
Fram썁triktat kollisionsvarningssystem 
fungerar normalt, n쌹r sn쎨, regn eller 
fr쌹mmande material avl쌹gsnats.
Om FCA inte fungerar normalt efter att 
hindret (sn쎨, regn eller fr쌹mmande 
material) har tagits bort (t.ex. sl쌹p, cykel-
h썁llare) ska du be en professionell verk-
stad inspektera fordonet. Kia 
rekommenderar att du bes쎨ker en god-
k쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

VARNING
僅 Uteblivna varningsmeddelanden och 

sl쌹ckta varningslampor inneb쌹r inte 
n쎨dv쌹ndigtvis att FCA fungerar kor-
rekt.

僅 FCA kanske inte fungerar korrekt i ett 
omr썁de (t.ex. 쎨ppen terr쌹ng) d쌹r 
n썁got objekt inte uppt쌹cks efter att 
bilen har satts P쉊.

Begr쌹nsningar f쎨r FCA
FCA kanske inte fungerar korrekt eller 
p썁 ett ov쌹ntat s쌹tt under f쎨ljande 
omst쌹ndigheter:
僅 Detekteringssensorn eller den omgi-

vande ytan 쌹r f쎨rorenad eller skadad
僅 Temperaturen runt frontkameran 쌹r 

h쎨g eller l썁g p썁 grund av milj쎨n
僅 Kameralinsen 쌹r kontaminerad p썁 

grund av skyddsfilm, filmer eller 
t쌹ckta vindruta, skadat glas, eller fast-
nat i andra objekt (klisterm쌹rke, insek-
ter, m.m.) p썁 glaset

僅 Vindrutan 쌹r fuktig eller frusen
僅 Spolarv쌹tska appliceras kontinuerligt 

och vindrutetorkaren 쌹r p썁
僅 K쎨rning i kraftigt regn eller sn쎨fall 

eller tjock dimma
僅 Frontkameran 쌹r bl쌹ndad av solen
僅 Ljuset fr썁n en gatlykta eller ett 

m쎨tande fordon reflekteras p썁 v썁t 
v쌹gbana, t.ex. i p쎨lar p썁 v쌹gen

僅 Ett f쎨rem썁l 쌹r placerat p썁 instrument-
br쌹dan

僅 Bilen bogseras
僅 Omgivningen 쌹r v쌹ldigt ljus
僅 Omgivningen 쌹r v쌹ldigt m쎨rk, t.ex. i 

en tunnel osv.
僅 Ljusstyrkan f쎨r쌹ndras pl쎨tsligt, t.ex. 

man 썁ker in i en tunnel
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僅 Ljuset utomhus 쌹r svagt och str썁lkas-
tarna 쌹r avst쌹ngda eller lyser f쎨r 
svagt

僅 K쎨rning genom 썁nga, r쎨k eller dimma
僅 Endast en del av fordonet, fotg쌹nga-

ren eller cyklisten uppt쌹cks
僅 Bilen 쌹r framf쎨r en buss, lastbil, sl쌹p-

vagn med eller utan ovanligt formad 
last osv.

僅 Fordonet framf쎨r har inte n썁gra bak-
lyktor eller s썁 쌹r baklyktorna ovanligt 
placerade osv.

僅 Ljuset utomhus 쌹r svagt och baklyk-
torna 쌹r avst쌹ngda eller lyser f쎨r 
svagt

僅 Bakpartiet p썁 det framf쎨rvarande for-
donet 쌹r litet eller fordonet ser ovan-
ligt ut eftersom det t.ex. har v쌹lt, 
voltat, st쌹llt sig p썁 tv쌹ren osv.

僅 Fordonet framf쎨r har l썁g eller h쎨g 
markfrig썁ng

僅 Ett fordon, en fotg쌹ngare eller cyklist 
dyker pl쎨tsligt upp framf쎨r dig

僅 St쎨td쌹mparen runt frontradarn 쌹r 
skadad eller f쎨rskjuten

僅 Temperaturen runt frontradarn 쌹r h쎨g 
eller l썁g

僅 K쎨rning genom en tunnel eller under 
en j쌹rnbro

僅 K쎨rning i vidstr쌹ckta omr썁den d쌹r det 
f쎨rekommer f썁 fordon eller strukturer 
(t.ex. 쎨ken, 쌹ng, f쎨rort osv.)

僅 K쎨rning n쌹ra omr썁den med mycket 
metall, t.ex. byggplatser, j쌹rnv쌹g osv.

僅 Ett v쌹ldigt reflekterande material, t.ex. 
styrskena, fordon osv.

僅 Cyklisten framf쎨r har en cykel som 쌹r 
tillverkad av ett material som inte 쌹r 
reflekterande

僅 Fordonet framf쎨r uppt쌹cks sent

僅 Fordonet framf쎨r blockeras pl쎨tsligt 
av ett hinder

僅 Fordonet framf쎨r byter pl쎨tsligt fil 
eller s쌹nker hastigheten

僅 Fordonet framf쎨r har en onormal 
form

僅 Fordonet framf쎨r k쎨r snabbt eller 
l썁ngsamt

僅 Fordonet framf쎨r styr i motsatt rikt-
ning f쎨r att undvika att krocka med 
dig

僅 Du byter k쎨rfil i l썁g hastighet n쌹r du 
har ett annat fordon framf쎨r dig

僅 Fordonet framf쎨r 쌹r sn쎨t쌹ckt
僅 Du l쌹mnar eller 썁terv쌹nder till en fil
僅 Ostabil k쎨rning
僅 Du 쌹r i en rondell och fordonet fram-

f쎨r uppt쌹cks inte
僅 Du k쎨r i en cirkel
僅 Fordonet framf쎨r dig har en ovanlig 

form
僅 Fordonet framf쎨r dig k쎨r i en uppf쎨rs- 

eller nedf쎨rsbacke
僅 Fotg쌹ngaren eller cyklisten uppt쌹cks 

inte helt, t.ex. om personen b쎨jer sig 
ner eller inte g썁r helt uppr쌹tt

僅 Fotg쌹ngaren eller cyklisten b쌹r kl쌹der 
eller utrustning som g쎨r denne sv썁r 
att urskilja som en fotg쌹ngare eller 
cyklist

僅 Fotg쌹ngaren eller cyklisten framf쎨r 
r쎨r sig v쌹ldigt snabbt

Bilden ovan visar den bild som kameran 
och radarn framifr썁n kommer att upp-



Tips f쎨r k쎨rning

506

Forward Collision-avoidance Assist (FCA)

t쌹cka som fordon, fotg쌹ngare och 
cyklist.

僅 Fotg쌹ngaren eller cyklisten framf쎨r 쌹r 
kort eller st썁r inte uppr쌹tt

僅 Fotg쌹ngaren eller cyklisten framf쎨r 
har nedsatt r쎨rlighet

僅 Fotg쌹ngaren eller cyklisten framf쎨r 
korsar k쎨rriktningen

僅 Det 쌹r en grupp av fotg쌹ngare, cyklis-
ter eller stor folkmassa framf쎨r dig

僅 Fotg쌹ngaren eller cyklisten b쌹r kl쌹der 
som sm쌹lter in i bakgrunden, vilket 
g쎨r denne sv썁r att urskilja

僅 Det 쌹r sv썁rt att urskilja fotg쌹ngaren 
eller cyklisten fr썁n strukturer med lik-
nande form i omgivningen

僅 Du k쎨r intill en fotg쌹ngare, cyklist, tra-
fikskyltar, strukturer etc. n쌹ra en kors-
ning

僅 Du k쎨r p썁 en parkering
僅 Du k쎨r genom en tull, byggarbets-

plats, p썁 en obelagd v쌹g, delvis 
belagd v쌹g, oj쌹mn v쌹gbana, ett 
farthinder osv.

僅 Du k쎨r p썁 en lutande eller kurvig v쌹g 
osv.

僅 Du k쎨r p썁 en v쌹g som kantas av tr쌹d 
eller gatlyktor

僅 D썁liga v쌹gf쎨rh썁llanden kan orsaka 
쎨verdrivna vibrationer i fordonet 
under k쎨rning

僅 Bilens h쎨jd 쌹r l썁g eller h쎨g p썁 grund 
av tung belastning, onormalt 
d쌹cktryck etc.

僅 Du k쎨r p썁 en smal v쌹g d쌹r det finns 
쎨vervuxen vegetation

僅 En st쎨rning av elektromagnetiska 
v썁gor f쎨religger, t.ex. i ett omr썁de 
med starka radiov썁gor eller elektriskt 
brus

Korsningsfunktionen, Byte av 
k쎨rf쌹lt, m쎨tande trafik, Byte av 
k쎨rf쌹lt, sida, den kollisionsundvi-
kande funktionen (i f쎨rekom-
mande fall)
僅 Temperaturen runt h쎨rnradarn fram 

eller bak 쌹r h쎨g eller l썁g
僅 Ett sl쌹p eller cykelst쌹ll 쌹r p썁kopplat 

kring den bakre h쎨rnradarn
僅 H쎨rnradarn fram eller bak 쌹r t쌹ckt 

med sn쎨, regn, smuts osv.
僅 St쎨tf썁ngaren runt h쎨rnradarn fram 

eller bak 쌹r t쌹ckt med fr쌹mmande 
f쎨rem썁l, som t.ex. dekaler, st쎨tf썁ngar-
skydd, cykelst쌹ll osv.

僅 St쎨td쌹mparen runt h쎨rnradarn fram 
eller bak 쌹r skadad eller f쎨rskjuten

僅 H쎨rnradarn fram eller bak 쌹r blocke-
rad av andra fordon, v쌹ggar eller 
pelare

僅 K쎨rning p썁 ramp p썁 motorv쌹g
僅 Vid k쎨rning p썁 en v쌹g d쌹r skydds-

r쌹cke eller mur finns i dubbelstruktur
僅 Det andra fordonet k쎨r v쌹ldigt n쌹ra 

bakom dig eller passerar v쌹ldigt n쌹ra 
dig

僅 Det andra fordonets hastighet 쌹r v쌹l-
digt h쎨g och det passerar din bil 
snabbt

僅 Det andra fordonet passerar din bil
僅 Din bil har startat samtidigt som for-

donet bredvid och har accelererat
僅 Fordonet i k쎨rf쌹ltet intill byter k쎨rf쌹lt 

och hamnar tv썁 k쎨rf쌹lt bort fr썁n dig 
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eller n쌹r bilen som 쌹r tv썁 k쎨rf쌹lt bort 
k쎨r till k쎨rf쌹ltet intill dig

僅 En motorcykel eller cykel uppt쌹cks
僅 En flakbil uppt쌹cks
僅 Ett stort fordon, s썁som en buss eller 

lastbil, uppt쌹cks
僅 Ett litet r쎨rligt f쎨rem썁l, t.ex. en fot-

g쌹ngare, ett djur, en kundvagn eller 
en barnvagn, uppt쌹cks

僅 Ett l썁gt fordon, s썁som en sportbil, 
uppt쌹cks

僅 K쎨rf쌹ltet 쌹r sv썁rt att se p썁 grund av 
f쎨roreningar som t.ex. regn, sn쎨, 
damm, sand, olja och vattenp쎨lar

僅 Det 쌹r sv썁rt att urskilja f쌹rgen p썁 k쎨r-
f쌹ltsmarkeringen fr썁n sj쌹lva v쌹gen

僅 Det finns andra eller liknande v쌹g-
markeringar n쌹ra k쎨rf쌹ltet

僅 Filmarkeringen 쌹r i skugga p썁 grund 
av ett r쌹cke, tr쌹d, ljudbarri쌹r etc.

僅 Antalet filer 쎨kar/minskar eller filmar-
keringarna korsar varandra

僅 Det finns fler 쌹n tv썁 filmarkeringar p썁 
v쌹gen

僅 Filmarkeringarna 쌹r komplicerade 
eller strukturerna har ersatts, t.ex. p썁 
en byggnadsplats

僅 Det finns markeringar p썁 v쌹gbanan, 
t.ex. sp쌹rrlinjer, 쎨verg썁ngsst쌹llen eller 
v쌹gskyltar

僅 Om filen pl쎨tsligt f쎨rsvinner s썁som i 
korsningar

僅 K쎨rf쌹ltet 쌹r v쌹ldigt brett eller smalt
僅 Det finns en trottoarkant eller v쌹gkan-

ter utan ett k쎨rf쌹lt
僅 Fordonet framf쎨r k쎨r med ena sidan 

p썁 v쌹gmarkeringarna
僅 Avst썁ndet till fordonet framf쎨r 쌹r 

extremt kort

VARNING
僅 K쎨rning p썁 en kurvig v쌹g

FCA kanske inte k쌹nner av andra for-
don, fotg쌹ngare eller cyklister framf쎨r 
dig p썁 kurviga v쌹gar som f쎨rs쌹mrar 
sensorernas prestanda. Det kan leda 
till utebliven varning, bromsassistans 
eller styrassistans (i f쎨rekommande 
fall) n쌹r det beh쎨vs.
Vid k쎨rning i en kurva m썁ste du h썁lla 
s쌹kert bromsavst썁nd och, vid behov, 
styra fordonet och trycka ned broms-
pedalen f쎨r att s쌹nka din k쎨rhastighet 
f쎨r att bibeh썁lla ett s쌹kert avst썁nd.

FCA kan uppt쌹cka ett fordon, en fot-
g쌹ngare eller en cyklist som befinner 
sig i ett intilliggande k쎨rf쌹lt eller utan-
f쎨r ditt k쎨rf쌹lt under k쎨rning p썁 en 
kurvig v쌹g.
FCA kan varna f쎨raren och styra 
bromsen och ratten helt i on쎨dan, om 
detta intr쌹ffar. Kontrollera alltid v쌹g-
f쎨rh썁llandena runt bilen.
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僅 K쎨ra i en lutning

FCA kanske inte k쌹nner av andra for-
don, fotg쌹ngare eller cyklister framf쎨r 
dig om du k쎨r i en uppf쎨rs- eller ned-
f쎨rsbacke, i vilket fall sensorernas 
prestanda 쌹r f쎨rs쌹mrad.
Det kan leda till on쎨dig varning, brom-
sassistans eller styrassistans (i f쎨re-
kommande fall) alternativt utebliven 
varning, bromsassistans eller styras-
sistans (i f쎨rekommande fall) n쌹r det 
hade beh쎨vts.
Dessutom kan fordonshastigheten 
snabbt s쌹nkas n쌹r ett fordon, en fot-
g쌹ngare eller cyklist pl쎨tsligt upp-
t쌹cks.
Vid k쎨rning i en uppf쎨rs- eller ned-
f쎨rsbacke ska du ha konstant uppsikt 
쎨ver v쌹gen och, vid behov, styra for-
donet och trycka ned bromspedalen 
f쎨r att s쌹nka din k쎨rhastighet f쎨r att 
bibeh썁lla ett s쌹kert avst썁nd.

僅 K쎨rf쌹ltsbyte

[A]: Din bil, [B]: Fordon som byter k쎨r-
f쌹lt
Sensorn kan inte k쌹nna av ett fordon 
som k쎨r in i ditt f쌹lt fr썁n ett intillig-
gande f쌹lt f쎨rr쌹n det befinner sig i sen-
sorns avk쌹nningsomr썁de. FCA kanske 
inte omedelbart uppt쌹cker fordonet 
om fordonet byter f쌹lt snabbt. I det h쌹r 
fallet m썁ste du h썁lla ett s쌹kert broms-
avst썁nd och, vid behov, styra bilen och 
trycka ned bromspedalen f쎨r att s쌹nka 
din k쎨rhastighet f쎨r att bibeh썁lla ett 
s쌹kert avst썁nd.
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[A]: Din bil, [B]: Fordon som byter k쎨r-
f쌹lt,
[C]: Fordon i samma k쎨rf쌹lt
N쌹r ett fordon framf쎨r dig l쌹mnar k쎨r-
f쌹ltet kanske inte FCA omedelbart 
detekterar det nya fordonet som nu 쌹r 
framf쎨r dig. I det h쌹r fallet m썁ste du 
h썁lla ett s쌹kert bromsavst썁nd och, vid 
behov, styra bilen och trycka ned 
bromspedalen f쎨r att s쌹nka din k쎨r-
hastighet f쎨r att bibeh썁lla ett s쌹kert 
avst썁nd.

僅 Uppt쌹ck ett fordon

Om fordonet framf쎨r dig har en last 
som sticker ut bak썁t fr썁n bilen, eller 
n쌹r fordonet framf쎨r har en h쎨gre 
markfrig썁ng kr쌹vs s쌹rskild uppm쌹rk-
samhet. FCA kanske inte kan upp-
t쌹cka lasten som sticker ut fr썁n 
fordonet. I de h쌹r fallen m썁ste du 
h썁lla ett s쌹kert bromsavst썁nd fr썁n det 
mest utstickande objektet och, vid 
behov, styra bilen och trycka ned 
bromspedalen f쎨r att s쌹nka din k쎨r-
hastighet f쎨r att bibeh썁lla avst썁ndet.

VARNING
僅 Vi rekommenderar att du av s쌹ker-

hetssk쌹l st쌹nger av FCA n쌹r du bog-
serar ett sl쌹p eller annat fordon.

僅 FCA kan aktiveras n쌹r det uppt쌹cker 
f쎨rem썁l som till formen eller utseen-
det liknar fordon, fotg쌹ngare eller 
cyklister.

僅 FCA 쌹r inte utformat f쎨r att fungera 
f쎨r cyklar, motorcyklar eller f쎨rem썁l 
med mindre hjul, s썁som resv쌹skor, 
kundvagnar eller barnvagnar.

僅 FCA kanske inte fungerar normalt om 
det st쎨rs av starka elektromagnetiska 
v썁gor.

僅 Det tar 15 sekunder f쎨r FCA att aktive-
ras efter att fordonet eller frontkame-
ran startas.
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Filf쎨ljningsassistans (LKA) (i 
f쎨rekommande fall)
K쎨rf쌹ltsassistans 쌹r utformad f쎨r att 
hj쌹lpa till att k쌹nna av f쌹ltmarkeringar 
(eller v쌹gkanter) vid k쎨rning 쎨ver en viss 
hastighet. Filh썁llningsassistans (LKA) 
varnar f쎨raren om bilen l쌹mnar k쎨rf쌹ltet 
utan att k쎨rriktningsvisaren anv쌹nds 
och kan ocks썁 assistera styrningen f쎨r 
att f쎨rhindra att bilen l쌹mnar k쎨rf쌹ltet.

Detekteringssensor
Frontkamera

Frontkameran anv쌹nds som en detekte-
ringssensor som l쌹ser av f쌹ltmarke-
ringar (eller v쌹gkanter).
Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorn.

VIKTIGT
Se avsnittet "Forward Collision-avoi-
dance Assist (FCA) (i f쎨rekommande 
fall)" p썁 sid 6-36f쎨r mer information om 
f쎨rsiktighets썁tg쌹rder f쎨r frontkameran.

Inst쌹llningar f쎨r K쎨rf쌹ltsassis-
tans (LKA)
Funktionsinst쌹llningar
K쎨rf쌹ltss쌹kerhet

A: F쎨rarassistans
1 K쎨rf쌹ltss쌹kerhet
2 Hj쌹lp
3 Endast varning
4 Av
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Fils쌹-
kerhet p썁 infotainmentsystemets sk쌹rm 
f쎨r att ange om du vill eller inte vill 
anv쌹nda respektive funktion.
僅 Assistans: Filh썁llningsassistans kom-

mer automatiskt att assistera f쎨rarens 
styrning, n쌹r avvikelse fr썁n k쎨rf쌹lt 
detekteras f쎨r att hj쌹lpa till att f쎨rhin-
dra att fordonet r쎨r sig ut fr썁n k쎨rf쌹l-
tet.

僅 Endast varning: Filf쎨ljningsassistans 
kommer att varna f쎨raren med en 
h쎨rbar varning och rattvibrationer n쌹r 
den detekterar avvikelse fr썁n k쎨rf쌹l-
tet. F쎨raren m썁ste styra bilen.

僅 Av: Filf쎨ljningsassistans st쌹ngs av. 
Indikatorn ( ) kommer att sl쌹ckas 
i klustret.

VARNING
僅 Systemet kommer inte aktiveras om 

Endast varning v쌹ljs.
僅 LKA (Filh썁llningsassistans) styr inte 

ratten n쌹r fordonet k쎨r i mitten av f쌹l-
tet.
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僅 F쎨raren b쎨r alltid vara medveten om 
omgivningen och styra bilen om Av 쌹r 
valt.

Sl썁 P썁/Av Filh썁llningsassistans

F쎨rutom Europa, Australien, 
Ryssland
Med motorn ig썁ng tryck p썁 och h썁ll in 
Filh썁llningsassistans-knappen p썁 ratten 
f쎨r att starta k쎨rf쌹ltsassistenten. Den gr썁 
indikatorlampan ( ) kommer att lysa 
i klustret.
H썁ll knappen intryckt igen f쎨r att st쌹nga 
av funktionen.
Filh썁llningsassistans kommer att 썁terg썁 
till den senaste inst쌹llningen om motorn 
startas om.

F쎨r Europa, Australien, Ryssland
Filh썁llningsassistans aktiveras alltid om 
bilen 쌹r P쉊. Den gr썁 indikatorlampan 
( ) kommer att lysa i klustret.
N쌹r LKA (Filh썁llningsassistans) 쌹r p썁 kan 
du trycka p썁 och h썁lla in k쎨rf쌹ltsassis-
tans knappen f쎨r att st쌹nga av systemet.

OBSERVERA
僅 N쌹r du trycker kort p썁 Filk쎨rningsas-

sistans-knappen kommer K쎨rf쌹ltsas-
sistans att s쌹ttas p썁 och st쌹ngas av.

僅 N쌹r Filh썁llningsassistans st쌹ngs av 
med knappen Filk쎨rningsassistans, 
쌹ndras inst쌹llningen f쎨r K쎨rf쌹ltss쌹ker-
het till Av..

Varningsvolym

A: F쎨rarassistans
1 Varningsvolym
2 H쎨g
3 Medium
4 L썁g
5 Av
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningsvolym p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra varningsvolymen till 
H쎨g, Medel, L썁g eller Av f쎨r filh썁ll-
ningsassistans.
Varningsvolymen f쎨r Hands off kommer 
dock inte att avaktiveras, 쌹ven om Av 
v쌹ljs. Rattvibrationsfunktionen kommer 
ocks썁 att vara fortsatt aktiverad 쌹ven 
om Av v쌹ljs.
Om du 쌹ndrar varningsvolymen kan var-
ningsvolymen 쌹ndras 쌹ven f쎨r andra 
f쎨rarassistansfunktioner.

Anv쌹ndning av K쎨rf쌹ltsassistans
Varning och kontroll

V쌹nster
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H쎨ger

LKA (Filh썁llningsassistans) kommer att 
varna f쎨raren f쎨r avvikelse ur k쎨rf쌹lt och 
styra bilen med k쎨rf쌹ltsassistansen.

Varning f쎨r fil
僅 F쎨r att varna f쎨raren om att bilen 

avviker ur k쎨rf쌹ltet blinkar filmarke-
ringen som en indikation p썁 i vilken 
riktning bilen sv쌹nger samt den gr쎨na 
( ) indikatorlampan p썁 instru-
mentpanelen. 쉁ven en varningssignal 
ljuder. 쉁ven ratten kommer att 
vibrera.

僅 Fordonshastighet: 60~200 km/h 
(40~120 brittiska mil/timma).

Filh썁llningsassistans (Lane 
Keeping Assist)
僅 F쎨r att varna f쎨raren om att bilen h썁l-

ler p썁 att l쌹mna k쎨rf쌹ltet blinkar den 
gr쎨na ( ) indikatorlampan p썁 
instrumentpanelen och funktionen 
assisterar styrningen f쎨r att h썁lla kvar 
bilen i k쎨rf쌹ltet.

僅 Fordonshastighet: 60~200 km/h 
(40~120 brittiska mil/timma).

Varning om att f쎨raren inte har 
h쌹nderna p썁 ratten

A: H썁ll h쌹nderna p썁 ratten
Om f쎨raren sl쌹pper ratten i flera sekun-
der visas varningsmeddelandet p썁 
instrumentpanelen och en varningssig-
nal genereras stegvis.

VARNING
僅 Systemet kan inte assistera styr-

ningen om f쎨raren h썁ller v쌹ldigt h썁rt i 
ratten eller vridit ratten till ett visst 
utslag.

僅 Filh썁llningsassistans fungerar inte i 
alla situationer. Det 쌹r f쎨rarens ansvar 
att styra bilen s쌹kert och h썁lla kvar 
bilen i r쌹tt k쎨rf쌹lt.

僅 “Hands off”-varningsmeddelandet 
kan f쎨rsenas beroende p썁 v쌹glaget. 
Ha alltid h쌹nderna p썁 ratten n쌹r du 
k쎨r.

僅 Hands off-varningsmeddelandet kan 
komma att visas n쌹r LKA (Filh썁ll-
ningsassistans) inte k쌹nner av att 
f쎨raren har sina h쌹nder p썁 ratten. Det 
kan h쌹nda om f쎨raren h썁ller v쌹ldigt 
l쎨st i ratten.

僅 Hands off-varningen kanske inte 
fungerar korrekt om du f쌹ster f쎨rem썁l 
p썁 ratten.

OBSERVERA
僅 F쎨r mer information om att st쌹lla in 

instrumentpanelen, se "Instrument-
kluster" p썁 sid 5-43.
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僅 N쌹r filmarkeringar (eller v쌹gkanter) 
uppt쌹cks 쌹ndrar linjerna p썁 instru-
mentpanelen f쌹rg fr썁n gr썁tt till vitt 
och den gr쎨na ( ) indikatorlam-
pan lyser.

僅 N쌹r filmarkeringarna (eller v쌹gkan-
terna) uppt쌹cks och Filk쎨rningsassis-
tent f쎨r motorv쌹gsk쎨rning 쌹r p썁 kan 
fillinjerna p썁 instrumentpanelen 쌹nd-
ras till gr쎨na.

K쎨rf쌹lt icke detekterat

K쎨rf쌹lt detekterat

僅 F쎨raren kan anv쌹nda ratten 쌹ven om 
Filh썁llningsassistans assisterar styr-
ningen.

僅 Ratten kan k쌹nnas tyngre eller l쌹ttare 
n쌹r K쎨rf쌹ltsassistans assisterar styr-
ningen 쌹n vid andra tillf쌹llen.

OBSERVERA
Bilderna eller f쌹rgerna kan visas olika 
beroende p썁 specifikationerna f쎨r 
instrumentpanelen eller temat.

Fel och begr쌹nsningar i K쎨rf쌹lt-
sassistans
Fel i Filh썁llningsassistans

A: Kontrollera fils쌹kerhetssystemet
N쌹r LKA inte fungerar korrekt kommer 
varningsmeddelandet att visas samtidigt 
som den gula indikatorlampan ( ) 
lyser i klustret. Om det h쌹r sker beh쎨ver 
funktionen kontrolleras av en professio-
nell verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

Begr쌹nsningar f쎨r LKA (Filh썁ll-
ningsassistans)
LKA (Filh썁llningsassistans) kanske inte 
fungerar korrekt under f쎨ljande 
omst쌹ndigheter:
僅 K쎨rf쌹ltet 쌹r f쎨rorenat eller sv썁rt att 

urskilja p썁 grund av att,
- Filmarkeringarna (eller v쌹gkanten) 

쌹r t쌹ckta med regn, sn쎨, smuts, 
sand, olja, lera etc.

- Det 쌹r sv썁rt att urskilja f쌹rgen p썁 
k쎨rf쌹ltsmarkeringen (eller v쌹gkan-
ten) fr썁n sj쌹lva v쌹gen

- Det finns andra eller liknande v쌹g-
markeringar n쌹ra k쎨rf쌹ltet (eller 
v쌹gkanter)

- Filmarkeringen (eller v쌹gkanten) 쌹r 
skadad eller otydlig

- Filmarkeringen (eller v쌹gkanten) 쌹r 
i skugga p썁 grund av ett r쌹cke, 
tr쌹d, bullerplank etc.
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Filf쎨ljningsassistans (LKA)

僅 Antalet filer 쎨kar/minskar eller filmar-
keringarna korsar varandra

僅 Det finns fler 쌹n tv썁 filmarkeringar 
(eller v쌹gkanter) p썁 v쌹gen

僅 Filmarkeringarna (eller v쌹gkanterna) 
쌹r komplicerade eller det finns en 
konstruktion som ers쌹tter markering-
arna, t.ex. vid en byggarbetsplats

僅 Det finns markeringar p썁 v쌹gbanan, 
t.ex. sp쌹rrlinjer, 쎨verg썁ngsst쌹llen eller 
v쌹gskyltar

僅 Om filen pl쎨tsligt f쎨rsvinner s썁som i 
korsningar

僅 Filen (eller v쌹gen) 쌹r v쌹ldigt bred eller 
smal

僅 Det finns en v쌹gkant men inget k쎨r-
f쌹lt

僅 Det finns ett hinder, t.ex. en tull, trot-
toar, kantsten osv., p썁 v쌹gen.

僅 Avst썁ndet till fordonet framf쎨r 쌹r 
extremt kort eller s썁 d쎨ljer fordonet 
f쌹ltmarkeringen (eller v쌹gkanten)

OBSERVERA
Se avsnittet "Forward Collision-avoi-
dance Assist (FCA) (i f쎨rekommande 
fall)" p썁 sid 6-36 f쎨r mer information om 
begr쌹nsningar av frontkameran.

VARNING
Vidta f쎨ljande f쎨rsiktighets썁tg쌹rder n쌹r 
du anv쌹nder LKA (Filh썁llningsassistans):
僅 Det 쌹r f쎨rarens ansvar att k쎨ra bilen 

s쌹kert och kontrollerat. K쎨r inte ovar-
samt och f쎨rlita dig inte enbart p썁 
funktionen.

僅 LKA-funktionen (Filh썁llningsassistans) 
kan st쌹ngas av eller fungera onormalt 
beroende p썁 v쌹g- och k쎨rf쎨rh썁llanden. 
Var alltid f쎨rsiktig n쌹r du k쎨r.

僅 Se ”Begr쌹nsningar f쎨r LKA (Filh썁ll-
ningsassistans)” om k쎨rf쌹ltet inte 
detekteras korrekt.

僅 Vi rekommenderar att du av s쌹ker-
hetssk쌹l st쌹nger av LKA (Filh썁ll-
ningsassistans) n쌹r du bogserar ett 
sl쌹p eller annat fordon.

僅 Systemet kommer inte att styra ratten 
om du k쎨r i v쌹ldigt h쎨g hastighet. 
F쎨raren m썁ste alltid f쎨lja hastighetsbe-
gr쌹nsningarna n쌹r LKA (Filh썁llningsas-
sistans) anv쌹nds.

僅 Varningsmeddelanden och h쎨rbara 
varningar som LKA (Filh썁llningsassis-
tans) genererar kanske inte visas/l썁ter 
om andra funktionens varningsmed-
delanden eller h쎨rbara varningar 
genereras samtidigt.

僅 Du kanske inte h쎨r varningsljuden fr썁n 
LKA (Filh썁llningsassistans) om den 
omgivande ljudniv썁n 쌹r h쎨g.

僅 Systemet kanske inte kan styra ratten 
ordentligt om du f쌹ster f쎨rem썁l p썁 
den.

僅 Det tar 15 sekunder f쎨r LKA att aktive-
ras efter att fordonet eller frontkame-
ran startas.

僅 Filf쎨ljningsassistans fungerar inte n쌹r:
- K쎨rriktningsvisaren eller varnings-

blinkers 쌹r p썁
- Fordonet inte k쎨rs mitt i k쎨rf쌹ltet 

n쌹r funktionen sl썁s p썁 eller precis 
efter k쎨rf쌹ltsbyte

- ESC (Elektronisk Stabilitetskontroll) 
och VSM (stabiliseringskontrollen) 쌹r 
aktiverade

- Fordonet k쎨rs p썁 en skarpt kurvig 
v쌹g

- Hastigheten 쌹r under 55 km/h (35 
brittiska mil/timma) eller 쎨ver 210 
km/h (130 brittiska mil/timma)

- Fordonet hastigt byter k쎨rf쌹lt
- Bilen bromsar pl쎨tsligt
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BCA-assistanssystem (Blind-
spot Collision-avoidance 
Assist) (i f쎨rekommande fall)
BCA-assistanssystemet hj쌹lper f쎨raren 
att detektera och 쎨vervaka fordon som 
n쌹rmar sig i d쎨da-vinkeln och varnar 
f쎨raren med ett varningsmeddelande 
och en varningssignal om att det f쎨relig-
ger en kollisionsrisk.
Dessutom hj쌹lper BCA till att undvika en 
m쎨jlig kollision i samband med filbyte 
eller k쎨rning fram썁t fr썁n en parkerings-
plats genom att man쎨vrera bromsen.

Assistans f쎨r Undvikande av D쎨d-Vin-
kel-Kollision uppt쌹cker fordon och infor-
merar f쎨raren om att ett fordon befinner 
sig i d쎨da vinkeln.

VIKTIGT
Detekteringsomr썁det kan variera efter 
fordonshastigheten. Men 쌹ven om det 
finns ett fordon i d쎨da-vinkeln-omr썁det 
kan det h쌹nda att funktionen inte varnar 
dig n쌹r du passerar i h쎨ga hastigheter.

BCA-assistanssystemet hj쌹lper till att 
uppt쌹cka fordon och informerar f쎨raren 
om att ett fordon n쌹rmar sig i h쎨g has-
tighet fr썁n d쎨da-vinkeln.

VIKTIGT
Hur l썁ng tid det tar f쎨r en varning att 
genereras varierar efter det n쌹rmande 
fordonets hastighet.

Om BCA uppt쌹cker risk f쎨r kollision 
kommer det att hj쌹lpa till att undvika en 
m쎨jlig kollision, med ett fordon i d쎨da 
vinkeln n쌹r du byter fil, genom att 
ans쌹tta bromsen.

BCA hj쌹lper till att undvika en eventuell 
kollision med ett fordon i d쎨da vinkeln 
n쌹r du k쎨r fram썁t fr썁n en parkerings-
plats. Funktionen bromsar om det 
bed쎨ms att det finns en kollisionsrisk.

Detekteringssensor
Frontkamera
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H쎨rnradar bak

Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorerna.

VIKTIGT
Observera f쎨ljande f쎨r att uppr쌹tth썁lla 
detekteringssensorns optimala pre-
standa:
僅 Du ska inte ta is쌹r eller uts쌹tta den 

bakre h쎨rnradarn f쎨r tryck.
僅 Om den bakre h쎨rnradarn eller dess 

omedelbara omgivning uts쌹tts f쎨r 
tryck kan det vara s썁 att systemet f쎨r 
s쌹kerhet i d쎨da vinkeln inte fungerar 
ordentligt, 쌹ven om ett varningsmed-
delande inte visas i klustret. Inspek-
tera funktionen hos en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/servicepartner.

僅 Om de bakre h쎨rnradarerna har bytts 
ut eller reparerats ska bilen kontroll-
eras av en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.

僅 Anv쌹nd endast originaldelar n쌹r du 
reparerar den bakre st쎨td쌹mparen 
d쌹r den bakre h쎨rnradarn 쌹r monte-
rad.

僅 Montera inte registreringsskylt eller 
f쎨rem썁l som t.ex. dekaler, film eller 
st쎨tf썁ngarskydd n쌹ra den bakre h쎨rn-
radarn.

僅 Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision kanske inte fungerar ordent-

ligt om st쎨tf썁ngaren har bytts ut eller 
om ytorna runt den bakre h쎨rnradarn 
har skadats eller m썁lats.

僅 Om du har kopplat p썁 ett sl쌹p, cykel-
st쌹ll eller annan utrustning kan h쎨rn-
radarns funktion p썁verkas negativt 
eller sluta fungera.

Se avsnittet "Forward Collision-avoi-
dance Assist (FCA) (i f쎨rekommande 
fall)" p썁 sid 6-36f쎨r mer information om 
f쎨rsiktighets썁tg쌹rder f쎨r frontkameran.

Assistans f쎨r Undvikande av 
D쎨d-Vinkel-Kollision-inst쌹ll-
ningar
Funktionsinst쌹llningar

S쌹kerhet i d쎨da-vinkeln

A: F쎨rarassistans
1 S쌹kerhet i d쎨da-vinkeln
2 Aktiv assistans
3 Endast varning
4 Av
Med bilen ig썁ng aktiverar eller avaktive-
rar du Inst쌹llningar → Fordon → F쎨ra-
rassistans → S쌹kerhet f쎨r d쎨da 
vinkeln p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att ange om du vill eller inte 
vill anv쌹nda respektive funktion.
僅 Aktiv assistans BCA-assistanssyste-

met varnar f쎨raren med ett varnings-
meddelande, en varningssignal och 
rattvibrationer, samtidigt som brom-
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sassistans aktiveras, beroende p썁 kol-
lisionsriskniv썁n.

僅 Endast varning: BCA-assistanssyste-
met varnar f쎨raren med ett varnings-
meddelande, en h쎨rbar signal och 
rattvibrationer beroende p썁 kollisions-
riskniv썁erna. Bromsassistans kom-
mer inte att aktiveras.

僅 Av: BCA-assistanssystemet st쌹ngs av.

A: S쌹kerhetssystem f쎨r d쎨da vinkeln 
쌹r avaktiverat
MeddelandetS쌹kerhetssystem f쎨r 
d쎨da vinkeln 쌹r Av kommer att visas p썁 
instrumentpanelen om fordonets star-
tas om med BSC-assistanssystemet av.
Om du 쌹ndrar inst쌹llningen fr썁n Av till 
Aktiv assistans eller Endast varning, 
blinkar varningslampan p썁 den yttre 
backspegeln i tre sekunder.
Dessutom, om motorn startas om n쌹r 
BCA-assistans 쌹r inst쌹lld p썁 Aktiv assis-
tans eller Endast varning, kommer var-
ningslampan p썁 ytterbackspegeln att 
blinka i tre sekunder.

VARNING
僅 Bromsassistans aktiveras inte om 

Endast varning v쌹ljs.
僅 F쎨raren b쎨r alltid vara medveten om 

omgivningen och k쎨ra f쎨rsiktigt om 
Av 쌹r valt.

OBSERVERA
Systemet f쎨r s쌹kerhet i d쎨da vinkeln 
kommer att 썁terg썁 till den senaste 
inst쌹llningen om motorn startas om.

Varningstid

A: F쎨rarassistans
1 Varningstid
2 Normal
3 Late (sen)
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningstid p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra den initiala aktive-
ringstiden f쎨r varningar avseende FCA.
F쎨r att v쌹lja varningstiden Normal eller 
Sen.
僅 Normal: Anv쌹nd under normala k쎨r-

f쎨rh썁llanden. St쌹ll in varningstiden 
som Sen.om systemet 쌹r f쎨r reaktivt.

僅 Sen: Varningstiden kommer att vara 
sen

Varningsvolym

A: F쎨rarassistans
1 Varningsvolym
2 H쎨g
3 Medium
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4 L썁g
5 Av
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningsvolym p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra varningsvolymen till 
H쎨g, Medel, L썁g eller Av f쎨r BCA-assis-
tansfunktionen.
Dock kommer rattvibrationsfunktionen, 
om den var av, aktiveras n쌹r varningsvo-
lymen st쌹ngs av.
Om du 쌹ndrar varningsvolymen kan var-
ningsvolymen 쌹ndras 쌹ven f쎨r andra 
f쎨rarassistanssystem.

VIKTIGT
僅 Inst쌹llningen av varningstid och var-

ningsvolym g쌹ller f쎨r alla funktioner i 
kollisionsvarning f쎨r d쎨da vinkeln.

僅 쉁ven om Normal 쌹r valt f쎨r varnings-
tiden kan aktiveringstiden f쎨r den f쎨r-
sta varningen upplevas som f쎨rdr쎨jd 
om fordon n쌹rmar sig i h쎨g hastighet.

僅 V쌹lj Sen f쎨r varningstid vid gles trafik 
eller l썁g hastighet.

Anv쌹nda BCA-systemet
Varning och kontroll

Fordonsavk쌹nning

僅 Varningslampan kommer att lysa p썁 
den yttre backspegeln och Head-Up-
displayen (i f쎨rekommande fall).

Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision fungerar under f쎨ljande 
omst쌹ndigheter.
僅 Fordonshastighet: 싋ver 20 km/h (12 

brittiska mil/timma)
僅 Hastigheten p썁 fordonet i den d쎨da 

vinkeln: 싋ver 10 km/h (7 brittiska mil/
timma)

Kollisionsvarning
Kollisionsvarning fungerar n쌹r k쎨rrikt-
ningsvisaren f쎨r att byta f쌹lt i samma 
riktning som fordonet i den d쎨da vin-
keln.
僅 Om du v쌹ljer Endast varna i menyn 

Inst쌹llningar, kommer systemet att 
varna f쎨r kollision n쌹r din bil n쌹rmar 
sig f쌹ltet och ett fordon uppt쌹cks i 
den d쎨da vinkeln.

僅 F쎨r att varna f쎨raren om en kollision 
kommer varningslampan p썁 sidospe-
geln och head up-displayen (i f쎨re-
kommande fall) att blinka. Samtidigt 
kommer en h쎨rbar varning att l썁ta 
och ratten vibrera.

僅 Kollisionsvarning kommer att inakti-
veras och funktionen kommer att 
썁terg썁 till fordonsdetekteringsl쌹ge 
n쌹r k쎨rriktningsvisaren st쌹ngs av eller 
n쌹r du l쌹mnar k쎨rf쌹ltet.

VARNING
僅 Den bakre h쎨rnradarns avk쌹nnings-

omr썁de 쌹r anpassat efter en normal-
bred v쌹g, vilket inneb쌹r att funktionen 
kan detektera och varna f쎨r fordon 
som befinner sig i k쎨rf쌹ltet intill om du 
k쎨r p썁 en smal v쌹g. P썁 en bred v쌹g 
kan det h쌹nda att funktionen inte 
uppt쌹cker och varnar f쎨r ett fordon 
som k쎨r i k쎨rf쌹ltet intill ditt.

OCV051038L
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僅 Kollisionsvarning genom k쎨rriktnings-
visaren fungerar inte n쌹r varnings-
lampan blinkar.

OBSERVERA
Om f쎨rars쌹tet 쌹r placerat p썁 v쌹nster 
sida kan kollisionsvarningen genereras 
n쌹r du sv쌹nger v쌹nster. Om f쎨rars쌹tet 쌹r 
placerat p썁 h쎨ger sida kan kollisionsvar-
ningen genereras n쌹r du sv쌹nger h쎨ger. 
H썁ll ett l쌹mpligt avst썁nd till fordonen i 
k쎨rf쌹ltet.

Kollisionsassistans (under k쎨r-
ning)

A: Panikbromsning
僅 F쎨r att varna f쎨raren om en kollision 

kommer varningslampan p썁 sidospe-
geln att blinka samtidigt som ett var-
ningsmeddelande visas i klustret. 
Samtidigt l썁ter en h쎨rbar varning, 
blinkar varningslampan p썁 head up-
displayen (om utrustad) och vibrerar 
ratten. Det hj쌹lper till med bromsstyr-
ning f쎨r att f쎨rhindra kollision med 
fordonet i den d쎨da vinkeln.

僅 Kollisionsassistanssystemet fungerar i 
f쎨ljande fall.
- Din fordonshastighet: 60~200 km/

h (40~120 brittiska mil/timma)
- B썁da f쌹ltmarkeringarna i k쎨rf쌹ltet 

uppt쌹cks.

VARNING
僅 Kollisionsassistanssystemet kommer 

att inaktiveras i f쎨ljande fall:
- Du k쎨r till intilliggande k쎨rf쌹lt och 

h썁ller ett visst avst썁nd
- Det f쎨religger ingen kollisionsrisk 

f쎨r ditt fordon
- Ratten man쎨vreras med h쌹ftiga 

r쎨relser
- Bromspedalen trampas ned
- FCA 쌹r aktiverat

僅 Du m썁ste k쎨ra till mitten av k쎨rf쌹ltet 
efter att kollisionsvarning f쎨r d쎨da 
vinkeln har ingripit eller efter att du 
har bytt fil. Funktionen kommer inte 
att fungera om du inte k쎨r i mitten av 
k쎨rf쌹ltet.

Kollisionsassistans (under utfart)

A: Panikbromsning
僅 F쎨r att varna f쎨raren om en kollision 

kommer varningslampan p썁 den yttre 
backspegeln att blinka samtidigt som 
ett varningsmeddelande visas i klus-
tret. Samtidigt l썁ter en h쎨rbar varning, 
blinkar varningslampan p썁 head up-
displayen (om utrustad) och vibrerar 
ratten.

僅 Kollisionsvarning f쎨r d쎨da vinkeln 
aktiveras n쌹r din hastighet 쌹r under 
3 km/h (2 brittiska mil/timma) och 
hastigheten f쎨r fordonet i den d쎨da 
vinkeln 쌹r 5 km/h (3 brittiska mil/
timma).
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僅 Systemet kommer att panikbromsa 
f쎨r att f쎨rhindra kollision med fordo-
net i den d쎨da vinkeln.

A: K쎨r f쎨rsiktigt
Varningsmeddelandet visas i klustret n쌹r 
systemet panikbromsar fordonet. Av 
s쌹kerhetssk쌹l b쎨r f쎨raren trycka ned 
bromspedalen omedelbart och se sig om 
i omgivningen.
僅 Bromskontroll kommer att avslutas 

n쌹r systemet panikbromsar fordonet i 
ca 2 sekunder.

VARNING
Vidta f쎨ljande 썁tg쌹rder n쌹r du anv쌹nder 
Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision :
僅 Av s쌹kerhetssk쌹l b쎨r du 쌹ndra inst쌹ll-

ningarna f쎨r s쌹kerhet i d쎨da vinkeln 
efter att ha parkerat fordonet p썁 en 
s쌹ker plats.

僅 Varningsmeddelanden och h쎨rbara 
varningar s썁som Assistans f쎨r Undvi-
kande D쎨d-Vinkel-Kollision genererar 
kanske inte visas/l썁ter om andra 
funktioners varningsmeddelanden 
eller h쎨rbara varningar genereras 
samtidigt.

僅 Du kanske inte h쎨r varningsljuden 
fr썁n Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-
Vinkel-Kollision om den omgivande 
ljudniv썁n 쌹r h쎨g.

僅 Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision kanske eventuellt inte funge-
rar om f쎨raren trycker ned bromspe-
dalen f쎨r att undvika kollision.

僅 N쌹r systemet f쎨r kollisionsvarning f쎨r 
d쎨da vinkeln (BCA) 쌹r aktiverat kom-
mer systemet automatiskt avbryta 
bromskontrollen n쌹r f쎨raren trycker 
ned gaspedalen h썁rt eller styr ratten.

僅 Medan Assistans f쎨r Undvikande 
D쎨d-Vinkel-Kollision 쌹r aktivt kan 
bilen pl쎨tsligt stanna, vilket kan resul-
tera i att passagerare skadas av l쎨sa 
f쎨rem썁l. Anv쌹nd alltid s쌹kerhetsb쌹lte 
och s쌹kra alla f쎨rem썁l.

僅 Bilens grundl쌹ggande bromspre-
standa kommer att fungera normalt 
쌹ven om det har uppst썁tt ett fel i 
Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision.

僅 Kollisionsvarning f쎨r d쎨da vinkeln 
fungerar inte i alla situationer och kan 
inte f쎨rhindra alla kollisioner.

僅 Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision kanske varnar f쎨raren f쎨r 
sent eller inte alls beroende p썁 v쌹g- 
och k쎨rf쎨rh썁llanden.

僅 F쎨raren har alltid det fulla ansvaret 
f쎨r att ha kontroll 쎨ver bilen. F쎨rlita 
dig inte helt och h썁llet p썁 Assistans f쎨r 
Undvikande D쎨d-Vinkel-Kollision . Se 
alltid till att h썁lla ett tillr쌹ckligt s쌹ker-
hetsavst썁nd och, om det beh쎨vs, 
bromsa f쎨r att s쌹nka hastigheten eller 
stanna bilen.

VARNING
僅 Bromskontrollen kanske inte funge-

rar ordentligt beroende p썁 statusen 
f쎨r ESC (Electronic Stability Control). 
Det kommer bara att utl쎨sas en var-
ning n쌹r:
- Varningslampan t쌹nds n쌹r ESC 

(Electronic Stability Control) 쌹r p썁
- ESC (Electronic Stability Control) 

utf쎨r en annan funktion
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OBSERVERA
Bilderna eller f쌹rgerna kan visas olika 
beroende p썁 specifikationerna f쎨r 
instrumentpanelen eller temat.

Fel och begr쌹nsningar i Assistans 
f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-Kolli-
sion
Fel i Assistans f쎨r Undvikande 
D쎨d-Vinkel-Kollision

A: Kontrollera systemet f쎨r s쌹kerhet i 
d쎨da vinkeln
N쌹r systemet f쎨r kollisionsvarning f쎨r 
d쎨da vinkeln inte fungerar korrekt visas 
varningsmeddelandet p썁 instrumentpa-
nelen i flera sekunder och huvudvar-
ningslampa ( ) t쌹nds. Be en 
professionell verkstad inspektera BCA-
assistanssystemet (Blind-spot Collision-
Avoidance Assist). Kia rekommenderar 
att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨r-
s쌹ljare/servicepartner.

A: Kontrollera sidospegelns varnings-
lampa
N쌹r varningslampan f쎨r den yttre back-
spegeln inte fungerar korrekt visas var-
ningsmeddelandet p썁 
instrumentpanelen i flera sekunder och 

huvudvarningslampan ( ) t쌹nds p썁 
panelen. Be en professionell verkstad 
inspektera BCA-assistanssystemet 
(Blind-spot Collision-Avoidance Assist). 
Kia rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepart-
ner.

Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-
Vinkel-Kollision avst쌹ngd

A: System f쎨r s쌹kerhet i d쎨da vinkeln 
avaktiverat. Radar blockerad
M쎨jligheten till uppt쌹ckt kan f쎨rs쌹mras 
och systemet f쎨r kollisionsvarning f쎨r 
d쎨da vinkeln kan tempor쌹rt begr쌹nsas 
eller inaktiveras om den bakre st쎨tf썁ng-
aren runt den bakre h쎨rnradarn eller 
sensorn 쌹r t쌹ckt med t.ex. sn쎨 eller vat-
ten, eller om du monterar ett sl쌹p eller 
cykelst쌹ll.
Om detta intr쌹ffar kommer ett varnings-
meddelande att synas p썁 klustret. Detta 
쌹r dock inget fel.
Kollisionsvarning f쎨r d쎨da vinkeln kom-
mer att fungera normalt n쌹r s썁dana 
fr쌹mmande objekt, sl쌹pvagn eller annan 
utrustning tagits bort och bilen sedan 
startas om. H썁ll den alltid ren.
Om BCA-assistanssystemet inte funge-
rar normalt nr bagage, annan utrustning 
eller fr쌹mmande material tas bort, ska 
du be en professionell verkstad inspek-
tera BCA-assistanssystemet. Kia rekom-
menderar att du bes쎨ker en godk쌹nd 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

OCV051139L
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VARNING
僅 Uteblivet varningsmeddelande inne-

b쌹r inte n쎨dv쌹ndigtvis att systemet 
Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision fungerar korrekt.

僅 Systemet f쎨r s쌹kerhet i d쎨da vinkeln 
kanske, direkt efter att bilen har slag-
its p썁, inte fungerar p썁 avsett s쌹tt i 
vissa omr썁den (t.ex. 쎨ppen terr쌹ng) 
d쌹r inget kan detekteras direkt efter 
att bilen har startats eller n쌹r detekte-
ringssensorn 쌹r blockerad av fr쌹m-
mande material.

VIKTIGT
St쌹ng av Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-
Vinkel-Kollision f쎨r att ansluta en sl쌹p-
vagn, husvagn etc., eller koppla bort 
sl쌹pvagn, husvagn etc. f쎨r att anv쌹nda 
Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision .

Begr쌹nsningar f쎨r Assistans f쎨r 
Undvikande D쎨d-Vinkel-Kollision
Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision kanske inte fungerar korrekt 
under f쎨ljande omst쌹ndigheter:
僅 Det 쌹r d썁ligt v쌹der t.ex. rikligt sn쎨fall 

eller regn etc.
僅 Den bakre h쎨rnradarn 쌹r t쌹ckt med 

sn쎨, regn, smuts osv.
僅 Temperaturen runt den bakre h쎨rnra-

darn 쌹r h쎨g eller l썁g
僅 Den bakre h쎨rnradarn hindras av for-

don eller stolpar, v쌹ggar etc.
僅 K쎨rning p썁 ramp eller genom tull p썁 

riksv쌹g (eller motorv쌹g).
僅 V쌹gytan (eller omgivningen) 

inneh썁ller onormalt h쎨ga halter av 
metallkomponenter (t.ex. m쎨jligen p썁 
grund av tunnelbanearbete).

僅 Det finns fasta f쎨rem썁l n쌹ra fordonet, 
t.ex. ljudbarri쌹rer, skyddsr쌹cken, 
dubbla skyddsr쌹cken, avdelare mel-
lan k쎨rf쌹lt, p썁fartshinder, gatlyktor, 
skyltar, tunnlar, murar etc. (inklusive 
dubbla strukturer)

僅 Du k쎨r p썁 en smal v쌹g d쌹r det finns 
쎨vervuxen vegetation

僅 K쎨rning i vidstr쌹ckta omr썁den d쌹r det 
f쎨rekommer f썁 fordon eller strukturer 
(t.ex. 쎨ken, 쌹ng, f쎨rort osv.)

僅 K쎨rning p썁 en v썁t v쌹gbana med t.ex. 
en vattenp쎨l

僅 Det andra fordonet k쎨r v쌹ldigt n쌹ra 
bakom dig eller passerar v쌹ldigt n쌹ra 
dig

僅 Det andra fordonets hastighet 쌹r v쌹l-
digt h쎨g och det passerar din bil 
snabbt

僅 Det andra fordonet passerar din bil
僅 Ditt fordon byter k쎨rf쌹lt
僅 Din bil har startat samtidigt som for-

donet bredvid och har accelererat
僅 Fordonet i k쎨rf쌹ltet intill byter k쎨rf쌹lt 

och hamnar tv썁 k쎨rf쌹lt bort fr썁n dig 
eller n쌹r bilen som 쌹r tv썁 k쎨rf쌹lt bort 
k쎨r till k쎨rf쌹ltet intill dig

僅 Ett sl쌹p eller cykelst쌹ll 쌹r p썁kopplat 
kring den bakre h쎨rnradarn

僅 St쎨tf썁ngaren runt den bakre h쎨rnra-
darn 쌹r t쌹ckt med fr쌹mmande f쎨re-
m썁l, som t.ex. dekaler, cykelst쌹ll etc.

僅 St쎨td쌹mparen runt den bakre h쎨rnra-
darn 쌹r skadad eller f쎨rskjuten

僅 Bilens h쎨jd 쌹r l썁g eller h쎨g p썁 grund 
av tung belastning, onormalt 
d쌹cktryck etc.

Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision kanske inte fungerar korrekt 
n쌹r f쎨ljande f쎨rem썁l uppt쌹cks:
僅 En motorcykel eller cykel uppt쌹cks
僅 En flakbil uppt쌹cks
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僅 Ett stort fordon, s썁som en buss eller 
lastbil, uppt쌹cks

僅 Ett r쎨rligt f쎨rem썁l, t.ex. en fotg쌹ngare, 
ett djur, en kundvagn eller en barn-
vagn, uppt쌹cks

僅 Ett l썁gt fordon, s썁som en sportbil, 
uppt쌹cks

Bromsstyrning kanske inte fungerar 
under f쎨ljande omst쌹ndigheter:
僅 Fordonet vibrerar mycket n쌹r man k쎨r 

p썁 en gropig v쌹g, oj쌹mn v쌹g eller i 
asfaltsh썁l

僅 K쎨rning p썁 en yta som 쌹r hal p썁 
grund av sn쎨, vattenp쎨l, is osv.

僅 D쌹cktrycket 쌹r l썁gt eller ett d쌹ck 쌹r 
skadat

僅 Bromsen 쌹r omarbetad
僅 Fordonet byter k쎨rf쌹lt hastigt

OBSERVERA
Se avsnitten "Forward Collision-avoi-
dance Assist (FCA) (i f쎨rekommande 
fall)" p썁 sid 6-36och "Filf쎨ljningsassis-
tans (LKA) (i f쎨rekommande fall)" p썁 sid 
6-54f쎨r mer information om begr쌹ns-
ningar av frontkameran.

VARNING
僅 K쎨rning p썁 en kurvig v쌹g

Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision kanske inte fungerar ordent-
ligt n쌹r du k쎨r p썁 en kurvig v쌹g. BCA-
assistanssystemet uppt쌹cker eventu-
ellt inte fordonet i k쎨rf쌹ltet intill.

Var alltid uppm쌹rksam p썁 v쌹gen och 
k쎨rf쎨rh썁llandena medan du k쎨r.

Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision kanske inte fungerar ordent-
ligt n쌹r du k쎨r p썁 en kurvig v쌹g. BCA-
assistanssystemet kan uppt쌹cka ett 
fordon i samma k쎨rf쌹lt.
Var alltid uppm쌹rksam p썁 v쌹gen och 
k쎨rf쎨rh썁llandena medan du k쎨r.

僅 K쎨rning d쌹r v쌹gen g썁r samman/delar 
sig

Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision fungerar eventuellt inte kor-
rekt vid k쎨rning d쌹r v쌹gar m쎨ts eller 
delas. BCA-assistanssystemet upp-
t쌹cker eventuellt inte fordonet i k쎨r-
f쌹ltet intill.
Var alltid uppm쌹rksam p썁 v쌹gen och 
k쎨rf쎨rh썁llandena medan du k쎨r p썁 
v쌹gar som kan g썁 ihop eller is쌹r.

OCV051039L
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僅 K쎨ra i en lutning

Assistans f쎨r Undvikande av D쎨d-Vin-
kel-Kollision kanske inte fungerar 
ordentligt n쌹r du k쎨r i backar. BCA-
assistanssystemet uppt쌹cker eventu-
ellt inte fordonet i k쎨rf쌹ltet intill eller 
tolkar av misstag marken eller en kon-
struktion som ett fordon.
Var alltid uppm쌹rksam p썁 v쌹gen och 
k쎨rf쎨rh썁llandena medan du k쎨r.

僅 K쎨rning d쌹r h쎨jden p썁 k쎨rf쌹lten skiljer 
sig 썁t

Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision fungerar eventuellt inte kor-
rekt vid k쎨rning d쌹r h쎨jden p썁 k쎨rf쌹l-
ten skiljer sig 썁t. BCA-
assistanssystemet uppt쌹cker eventu-
ellt inte fordonet p썁 en v쌹g med olika 
h쎨ga k쎨rf쌹lt.
Var alltid uppm쌹rksam p썁 v쌹gen och 
k쎨rf쎨rh썁llandena medan du k쎨r.

VARNING
僅 St쌹ng av Assistans f쎨r Undvikande 

D쎨d-Vinkel-Kollision n쌹r du bogserar 
ett sl쌹p eller annat fordon.

僅 Assistans f쎨r Undvikande D쎨d-Vinkel-
Kollision kanske inte fungerar normalt 
om det st쎨rs av starka elektromagne-
tiska v썁gor.

僅 Efter att fordonet startas kanske inte 
kollisionsvarning f쎨r d쎨da vinkeln 
fungerar i ca 15 sekunder eller ocks썁 
startar frontkameran eller de bakre 
h쎨rnradarerna.

OCV051042L_2
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Varningssystem f쎨r s쌹ker 
avstigning (SEW) (i f쎨rekom-
mande fall)

SEW kommer att varna f쎨raren via ett 
varningsmeddelande och h쎨rbart larm 
f쎨r att hj쌹lpa till att f쎨rhindra en kollision 
om systemet uppt쌹cker ett annat fordon 
som n쌹rmar sig bakifr썁n n쌹r ditt fordon 
쌹r stillast썁ende och en passagerare 쎨pp-
nar en d쎨rr.

VIKTIGT
Varningstiden varierar efter det n쌹r-
mande fordonets hastighet.

Detekteringssensor
H쎨rnradar bak

Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorerna.

VIKTIGT
Se "BCA-assistanssystem (Blind-spot 
Collision-avoidance Assist) (i f쎨rekom-
mande fall)" p썁 sid 6-59 f쎨r mer infor-
mation om den bakre h쎨rnradarns 
f쎨rsiktighets썁tg쌹rder.

Varningssystemet f쎨r s쌹ker 
avstigning, inst쌹llningar
Funktionsinst쌹llningar

Varning f쎨r s쌹ker avstigning 
(SEW)

A: F쎨rarassistans
1 S쌹kerhet i d쎨da-vinkeln
2 Varning f쎨r s쌹ker avstigning (SEW)
N쌹r motorn 쌹r ig썁ng, v쌹ljer du Inst쌹ll-
ningar → Fordon → F쎨rarassistans → 
S쌹kerhet i d쎨da vinkeln→ SEW (var-
ning f쎨r s쌹ker urstigning)) p썁 infotain-
mentsystemets sk쌹rm f쎨r att aktivera 
varning f쎨r s쌹ker urstigning och avakti-
vera f쎨r att st쌹nga av funktionen.

VARNING
F쎨raren b쎨r alltid vara medveten om 
ov쌹ntade och pl쎨tsliga situationer. Om 
SEW (varning f쎨r s쌹ker urstigning) 
avaktiveras, kan Varningssystemet f쎨r 
s쌹ker urstigning inte hj쌹lpa dig.

OBSERVERA
Varningssystemet f쎨r s쌹ker avstigning 
kommer att 썁terg썁 till den senaste 
inst쌹llningen om motorn startas om.

OCV051044L
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Varningsvolym

A: F쎨rarassistans
1 Varningsvolym
2 H쎨g
3 Medium
4 L썁g
5 Av
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningsvolym p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra varningsvolymen till 
H쎨g, Medel, L썁g eller Av f쎨r varning f쎨r 
s쌹ker urstigning.
Varningsvolymen f쎨r varning f쎨r s쌹ker 
urstigning kommer emellertid inte att 
st쌹ngas av, utan volymen blir L썁g 쌹ven 
om Av v쌹ljs.
Om du 쌹ndrar varningsvolymen kan var-
ningsvolymen 쌹ndras 쌹ven f쎨r andra 
f쎨rarassistanssystem.

VIKTIGT
Inst쌹llningen av varningsvolymen g쌹ller 
f쎨r alla funktioner i varningssystemet f쎨r 
s쌹ker urstigning.

Varningssystemet f쎨r s쌹ker 
avstigning, anv쌹ndning
Varning
Varning f쎨r s쌹ker avstigning varnar f쎨r 
f쎨ljande 썁tg쌹rder.

Kollisionsvarning vid avstigning

A: Se upp f쎨r trafik
僅 Varningslampan p썁 sidospegeln kom-

mer att blinka samtidigt som ett var-
ningsmeddelande visas i klustret och 
en h쎨rbar varning l썁ter.

僅 Varning f쎨r s쌹ker avstigning fungerar 
under f쎨ljande omst쌹ndigheter:
- Din k쎨rhastighet: under 3 km/h (2 

brittiska mil/timma)
- Hastighet p썁 fordonet som n쌹rmar 

sig bakifr썁n: 쎨ver 6 km/h 
(4 brittiska mil/timma)

VARNING
Observera f쎨ljande n쌹r du anv쌹nder 
Safe Exit Warning:
僅 Av s쌹kerhetssk쌹l b쎨r f쎨raren 쌹ndra 

inst쌹llningarna efter att ha parkerat 
fordonet p썁 en s쌹ker plats.

僅 Varningsmeddelanden och h쎨rbara 
varningar som funktionen f쎨r s쌹ker 
avstigning genererar kanske inte 
visas/l썁ter om andra systems var-
ningsmeddelanden eller h쎨rbara var-
ningar genereras samtidigt.

僅 Du kanske inte h쎨r varningsljuden 
fr썁n varningssystemet f쎨r s쌹ker 

OCV041562L OCV051038L
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avstigning om den omgivande ljudni-
v썁n 쌹r h쎨g.

僅 Varningssystemet f쎨r s쌹ker avstig-
ning fungerar inte i alla situationer 
och kan inte f쎨rhindra alla kollisioner.

僅 Varningssystemet f쎨r s쌹ker avstig-
ning kanske varnar f쎨raren f쎨r sent 
eller inte alls beroende p썁 k쎨rf쎨rh썁l-
landen. Kontrollera alltid omgiv-
ningen.

僅 F쎨raren och passageraren ansvarar 
f쎨r eventuella olyckor som intr쌹ffar 
n쌹r de l쌹mnar bilen. Kontrollera alltid 
omgivningen innan du l쌹mnar bilen.

僅 Assistanssystemet f쎨r S쌹ker Avstig-
ning fungerar inte om det har upp-
st썁tt fel i Assistans f쎨r Undvikande 
D쎨d-Vinkel-Kollision.

僅 Ett varningsmeddelande fr썁n syste-
met f쎨r kollisionsvarning f쎨r d쎨da vin-
keln kommer att visas n쌹r:
- Sensorn f쎨r kollisionsvarning f쎨r 

d쎨da vinkeln eller sensorn runt den 
쌹r smutsig eller 쎨vert쌹ckt

- Systemet f쎨r kollisionsvarning f쎨r 
d쎨da vinkeln inte varnar passage-
rare eller falskeligen varna passa-
gerare

OBSERVERA
僅 Efter att motorn st쌹ngs av kommer 

Varningssystemet f쎨r s쌹ker urstigning 
att vara fortsatt aktiverat i 3 minuter, 
men st쌹ngs av omedelbart efter att 
d쎨rrarna l썁ses.

僅 Bilderna eller f쌹rgerna kan visas olika 
beroende p썁 specifikationerna f쎨r 
instrumentpanelen eller temat.

Varningssystemet f쎨r s쌹ker 
avstigning, felfunktion och 
begr쌹nsningar
Varningssystemet f쎨r s쌹ker 
avstigning, felfunktion

A: Kontrollera systemet f쎨r s쌹kerhet i 
d쎨da vinkeln
N쌹r systemet f쎨r varningsfunktion f쎨r 
s쌹ker avstigning inte fungerar korrekt 
visas varningsmeddelandet p썁 instru-
mentpanelen och huvudvarningslampan 
( ) t쌹nds p썁 panelen. Inspektera var-
ning f쎨r s쌹ker avstigning hos en profes-
sionell verkstad. Kia rekommenderar att 
du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/servicepartner.

A: Kontrollera sidospegelns varnings-
lampa
N쌹r varningslampan f쎨r sidospegeln inte 
fungerar korrekt visas varningsmedde-
landet p썁 instrumentpanelen i flera sek-
under och huvudvarningslampa ( ) 
t쌹nds p썁 instrumentpanelen. Inspektera 
varning f쎨r s쌹ker avstigning hos en pro-
fessionell verkstad. Kia rekommenderar 
att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨r-
s쌹ljare/servicepartner.

OCV051139L

OCV051140L



Tips f쎨r k쎨rning

726

Varningssystem f쎨r s쌹ker avstigning (SEW)

Varningssystem f쎨r s쌹ker avstig-
ning, inaktiverat

A: System f쎨r s쌹kerhet i d쎨da vinkeln 
avaktiverat. Radar blockerad
M쎨jligheten till uppt쌹ckt kan f쎨rs쌹mras 
och assistanssystemet f쎨r s쌹ker urstig-
ning kan tempor쌹rt begr쌹nsas eller inak-
tiveras, om den bakre st쎨tf썁ngaren runt 
den bakre h쎨rnradarn eller sensorn 쌹r 
t쌹ckt med t.ex. sn쎨 eller vatten, eller om 
du kopplar p썁 ett sl쌹p eller ett cykelst쌹ll.
Om detta intr쌹ffar kommer varnings-
meddelandet Systemet f쎨r s쌹kerhet i 
d쎨da vinkeln avaktiverat. Radar 
blockerad visas p썁 instrumentpanelen.
Varningssystemet f쎨r s쌹ker avstigning 
fungerar normalt igen, n쌹r fr쌹mmande 
objekt som t.ex. trailer har tagits bort 
och motorn startas om.
Om varning f쎨r s쌹ker avstigning inte 
fungerar normalt efter borttagning 
rekommenderar Kia att du bes쎨ker en 
auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/-service-
partner.

VARNING
僅 Uteblivet varningsmeddelande p썁 

klustret inneb쌹r inte n쎨dv쌹ndigtvis att 
assistanssystemet f쎨r s쌹ker urstigning 
fungerar korrekt.

僅 Varningssystemet f쎨r s쌹ker urstigning 
kanske inte fungerar p썁 avsett s쌹tt i 
vissa omr썁den (t.ex. 쎨ppen terr쌹ng) 
d쌹r inget kan detekteras direkt efter 
att motorn har startats eller n쌹r detek-

teringssensorn 쌹r blockerad av n썁got 
f쎨rem썁l direkt efter att motorn startas.

VIKTIGT
St쌹ng av assistanssystemet f쎨r s쌹ker 
urstigning f쎨r att koppla p썁 sl쌹pvagn, 
cykelst쌹ll etc. eller ta bort sl쌹pvagnen, 
cykelst쌹llet etc. f쎨r att anv쌹nda assis-
tanssystemet f쎨r s쌹ker urstigning.

Varningssystemet f쎨r s쌹ker 
avstigning, begr쌹nsningar
Varningssystemet f쎨r s쌹ker avstigning 
kanske inte fungerar normalt eller p썁 ett 
ov쌹ntat s쌹tt under f쎨ljande varning.
僅 Komma ut ur fordonet d쌹r tr쌹d eller 

gr쌹s 쌹r v쌹xtvuxna
僅 Komma ut ur fordonet d쌹r v쌹gen 쌹r 

v썁t
僅 Det n쌹rmande fordonets hastighet 쌹r 

mycket h쎨g eller mycket l썁g

OBSERVERA
Se "BCA-assistanssystem (Blind-spot 
Collision-avoidance Assist) (i f쎨rekom-
mande fall)" p썁 sid 6-59 f쎨r mer infor-
mation om den bakre h쎨rnradarns 
f쎨rsiktighets썁tg쌹rder.

VARNING
僅 Varningssystemet f쎨r s쌹ker avstig-

ning kanske inte fungerar normalt om 
den st쎨rs av starka elektromagnetiska 
v썁gor.

僅 Efter att fordonet och de bakre h쎨rn-
radarerna startas om kan det ta 3 sek-
under innan varningssystemet f쎨r 
s쌹ker avstigning aktiveras.
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System f쎨r s쌹ker avstigning 
(Safe Exit Assist - SEA) (i f쎨re-
kommande fall)

SEA kommer att varna f쎨raren via ett 
varningsmeddelande och h쎨rbart larm 
f쎨r att hj쌹lpa till att f쎨rhindra en kollision 
om systemet uppt쌹cker ett annat fordon 
som n쌹rmar sig bakifr썁n n쌹r ditt fordon 
쌹r stillast썁ende och en passagerare 쎨pp-
nar en d쎨rr.

Dessutom, n쌹r det elektroniska l썁set f쎨r 
barns쌹kerhet 쌹r i l쌹get LOCK (l썁st) och 
ett fordon som n쌹rmar sig bakifr썁n upp-
t쌹cks, kan inte det elektroniska l썁set f쎨r 
barns쌹kerhet l썁sa upp d쎨rrarna 쌹ven 
om f쎨raren trycker p썁 knappen f쎨r att 
f쎨rhindra att bakd쎨rrarna 쎨ppnas.

VIKTIGT
Varningstiden varierar efter det n쌹r-
mande fordonets hastighet.

Detekteringssensor
H쎨rnradar bak

Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorerna.

VIKTIGT
Se "BCA-assistanssystem (Blind-spot 
Collision-avoidance Assist) (i f쎨rekom-
mande fall)" p썁 sid 6-59 f쎨r mer infor-
mation om den bakre h쎨rnradarns 
f쎨rsiktighets썁tg쌹rder.

Inst쌹llningar f쎨r SEA
Funktionsinst쌹llningar

Hj쌹lp f쎨r s쌹ker urstigning (SEA)

A: F쎨rarassistans
1 S쌹kerhet i d쎨da-vinkeln
2 Hj쌹lp f쎨r s쌹ker urstigning (SEA)
Med motorn 쌹r ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹ll-
ningar → Fordon → F쎨rarassistans → 
S쌹kerhet i d쎨da vinkeln→ SEA (assis-
tans f쎨r s쌹ker urstigning) p썁 infotain-
mentsystemets sk쌹rm f쎨r att aktivera 
assistans f쎨r s쌹ker urstigning och avakti-
vera f쎨r att st쌹nga av funktionen.
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VARNING
F쎨raren b쎨r alltid vara medveten om 
ov쌹ntade och pl쎨tsliga situationer. Om 
du avaktiverar SEA (Assistans f쎨r s쌹ker 
urstigning) kan Varningssystemet f쎨r 
s쌹ker urstigning inte hj쌹lpa dig.

OBSERVERA
Systemet f쎨r s쌹ker avstigning kommer 
att 썁terg썁 till den senaste inst쌹llningen 
om motorn startas om.

Varningsvolym

A: F쎨rarassistans
1 Varningsvolym
2 H쎨g
3 Medium
4 L썁g
5 Av
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningsvolym p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra varningsvolymen till 
H쎨g, Medel, L썁g eller Av f쎨r varning f쎨r 
assistans f쎨r s쌹ker urstigning.
쉁ven om Av v쌹ljs, kommer Varningsvo-
lym f쎨r Assistans f쎨r s쌹ker avstigning 
dock inte att st쌹ngas av, volymen blir 
ist쌹llet L썁g.
Om du 쌹ndrar varningsvolymen kan var-
ningsvolymen 쌹ndras 쌹ven f쎨r andra 
f쎨rarassistanssystem.

VIKTIGT
Inst쌹llningen av varningsvolymen g쌹ller 
f쎨r alla funktioner i hj쌹lpsystemet f쎨r 
s쌹ker urstigning.

Anv쌹nda SEA
Varning och kontroll
Assistanssystem f쎨r s쌹ker avstigning 
varnar och styr med f쎨ljande 썁tg쌹rder.

Kollisionsvarning vid avstigning

A: Se upp f쎨r trafik
僅 Varningslampan p썁 sidospegeln kom-

mer att blinka samtidigt som ett var-
ningsmeddelande visas i klustret och 
en h쎨rbar varning l썁ter.

僅 Assistanssystemet f쎨r s쌹ker avstig-
ning fungerar under f쎨ljande 
omst쌹ndigheter:
- Din k쎨rhastighet: under 3 km/h (2 

brittiska mil/timma)
- Hastighet p썁 fordonet som n쌹rmar 

sig bakifr썁n: 쎨ver 6 km/h 
(4 brittiska mil/timma)
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Assistanssystem f쎨r s쌹ker avstig-
ning (Safe Exit Assist) med elek-
troniskt barnl썁s

A: Kontrollera omgivningen och f쎨r-
s쎨k sedan igen
僅 N쌹r det elektroniska l썁set f쎨r barns쌹-

kerhet 쌹r aktiverat och ett fordon som 
n쌹rmar sig bakifr썁n uppt쌹cks, kan 
inte bakd쎨rrarna l썁sas upp 쌹ven om 
f쎨raren f쎨rs쎨ker l썁sa upp bakd쎨r-
rarna med knappen f쎨r det elektro-
niska l썁set f쎨r barns쌹kerhet. 
Varningslampan p썁 den yttre back-
spegeln kommer blinka samtidigt som 
ett varningsmeddelande visas i klus-
tret.

僅 Assistanssystemet f쎨r s쌹ker avstig-
ning fungerar under f쎨ljande 
omst쌹ndigheter:
- Din k쎨rhastighet: under 3 km/h (2 

brittiska mil/timma)
- Hastighet p썁 fordonet som n쌹rmar 

sig bakifr썁n: 쎨ver 6 km/h 
(4 brittiska mil/timma)

VIKTIGT
Om f쎨raren trycker in den elektroniska 
knappen f쎨r barns쌹kerhet ( ) igen inom 
10 sekunder efter att varningsmedde-
landet visas, bed쎨mer systemet f쎨r 
s쌹ker avstigning att f쎨raren har l썁st upp 
d쎨rren, och d쎨rren kommer att 쎨ppnas 
oavsett om fordon n쌹rmar sig. Det elek-
troniska l썁ssystemet f쎨r barns쌹kerhet 
kommer att st쌹ngas av (knappindikator 
OFF (AV)). Kontrollera alltid omgiv-

ningen innan du st쌹nger av det elektro-
niska l썁ssystemet f쎨r barns쌹kerhet.

OBSERVERA
Om en bakd쎨rr 쎨ppnas fr썁n utsidan 
쎨ppnas den oavsett SEA.

VARNING
Observera f쎨ljande n쌹r du anv쌹nder 
SEA:
僅 Av s쌹kerhetssk쌹l b쎨r f쎨raren 쌹ndra 

inst쌹llningarna efter att ha parkerat 
fordonet p썁 en s쌹ker plats.

僅 Varningsmeddelanden och h쎨rbara 
varningar som assistansfunktionen 
f쎨r s쌹ker avstigning genererar kanske 
inte visas/l썁ter om andra systems var-
ningsmeddelanden eller h쎨rbara var-
ningar genereras samtidigt.

僅 Du kanske inte h쎨r varningsljuden 
fr썁n assistanssystemet f쎨r s쌹ker 
avstigning om den omgivande ljudni-
v썁n 쌹r h쎨g.

僅 Assistanssystemet f쎨r s쌹ker avstig-
ning fungerar inte i alla situationer 
och kan inte f쎨rhindra alla kollisioner.

僅 Assistanssystemet f쎨r s쌹ker avstig-
ning kanske varnar f쎨raren f쎨r sent 
eller inte alls beroende p썁 v쌹g- och 
k쎨rf쎨rh썁llanden. Kontrollera alltid 
omgivningen.

僅 F쎨raren och passageraren ansvarar 
f쎨r eventuella olyckor som intr쌹ffar 
n쌹r de l쌹mnar bilen. Kontrollera alltid 
omgivningen innan du l쌹mnar bilen.

僅 Anv쌹nd aldrig systemet f쎨r s쌹ker 
avstigning avsiktligt. Det kan leda till 
en allvarlig skada eller d쎨dsfall.

僅 Assistanssystemet f쎨r s쌹ker avstig-
ning fungerar inte om det har upp-
st썁tt fel i systemet f쎨r 
kollisionsvarning f쎨r d쎨da vinkeln.
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僅 Ett varningsmeddelande fr썁n syste-
met f쎨r kollisionsvarning f쎨r d쎨da vin-
keln kommer att visas n쌹r:
- Sensorn f쎨r kollisionsvarning f쎨r 

d쎨da vinkeln eller sensorn runt den 
쌹r smutsig eller 쎨vert쌹ckt

- Systemet f쎨r kollisionsvarning f쎨r 
d쎨da vinkeln inte varnar passage-
rare eller falskeligen varna passa-
gerare

OBSERVERA
僅 Efter att motorn st쌹ngs av kommer 

assistanssystemet f쎨r s쌹ker urstigning 
att vara fortsatt aktiverat i 3 minuter, 
men st쌹ngs av omedelbart efter att 
d쎨rrarna l썁ses.

僅 Bilderna eller f쌹rgerna kan visas olika 
beroende p썁 specifikationerna f쎨r 
instrumentpanelen eller temat.

Fel och begr쌹nsningar i SEA
Fel i SEA

A: Kontrollera systemet f쎨r s쌹kerhet i 
d쎨da vinkeln
N쌹r assistanssystemet f쎨r s쌹ker avstig-
ning inte fungerar korrekt visas medde-
landet och varningslamporna ( ) lyser 
p썁 instrumentpanelen, och assistanssys-
temet f쎨r s쌹ker avstigning st쌹ngs av 
automatiskt eller s썁 begr쌹nsas det. Be 
en professionell verkstad att inspektera 
assistanssystemet f쎨r s쌹ker avstigning. 
Kia rekommenderar att du bes쎨ker en 

godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepart-
ner.

A: Kontrollera sidospegelns varnings-
lampa
N쌹r varningslampan f쎨r sidospegeln inte 
fungerar korrekt visas varningsmedde-
landet p썁 instrumentpanelen i flera sek-
under och varningslampan ( ) t쌹nds p썁 
panelen. Be en professionell verkstad att 
inspektera assistanssystemet f쎨r s쌹ker 
avstigning. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

SEA avaktiverat

A: System f쎨r s쌹kerhet i d쎨da vinkeln 
avaktiverat. Radar blockerad
M쎨jligheten till uppt쌹ckt kan f쎨rs쌹mras 
och assistanssystemet f쎨r s쌹ker avstig-
ning kan tempor쌹rt begr쌹nsas eller inak-
tiveras om den bakre st쎨tf썁ngaren runt 
den bakre h쎨rnradarn eller sensorn 쌹r 
t쌹ckt med t.ex. sn쎨 eller vatten, eller om 
du monterar ett sl쌹p eller cykelst쌹ll.
Om detta intr쌹ffar kommer varnings-
meddelandet Systemet f쎨r s쌹kerhet i 
d쎨da vinkeln avaktiverat. Radar 
blockerad visas p썁 instrumentpanelen.
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Varningssystemet f쎨r s쌹ker avstigning 
fungerar normalt igen, n쌹r fr쌹mmande 
objekt som t.ex. trailer har tagits bort 
och motorn startas om.
Om Varning f쎨r s쌹ker avstigning inte 
fungerar normalt efter borttagning 
rekommenderar Kia att du bes쎨ker en 
auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/-service-
partner.

VARNING
僅 Uteblivet varningsmeddelande inne-

b쌹r inte n쎨dv쌹ndigtvis att assistans-
systemet f쎨r s쌹ker avstigning 
fungerar korrekt.

僅 Varningssystemet f쎨r s쌹ker urstigning 
kanske inte fungerar p썁 avsett s쌹tt i 
vissa omr썁den (t.ex. 쎨ppen terr쌹ng) 
d쌹r inget kan detekteras direkt efter 
att motorn har startats eller n쌹r detek-
teringssensorn 쌹r blockerad av n썁got 
f쎨rem썁l direkt efter att motorn startas.

VIKTIGT
St쌹ng av assistanssystemet f쎨r s쌹ker 
avstigning f쎨r att installera en sl쌹pvagn, 
transport쎨r, 쎨vrig utrustning eller ta bort 
trailern, transport쎨ren etc. f쎨r att 
anv쌹nda assistanssystemet f쎨r s쌹ker 
avstigning.

Begr쌹nsningar f쎨r SEA
Assistanssystemet f쎨r s쌹ker avstigning 
kanske inte fungerar normalt eller p썁 ett 
ov쌹ntat s쌹tt under f쎨ljande omst쌹ndig-
heter:
僅 Komma ut ur fordonet d쌹r tr쌹d eller 

gr쌹s 쌹r v쌹xtvuxna
僅 Komma ut ur fordonet d쌹r v쌹gen 쌹r 

v썁t
僅 Det n쌹rmande fordonets hastighet 쌹r 

mycket h쎨g eller mycket l썁g

OBSERVERA
Se "BCA-assistanssystem (Blind-spot 
Collision-avoidance Assist) (i f쎨rekom-
mande fall)" p썁 sid 6-59 f쎨r mer infor-
mation om den bakre h쎨rnradarns 
begr쌹nsningar.

VARNING
僅 Assistanssystemet f쎨r s쌹ker avstig-

ning kanske inte fungerar normalt om 
den st쎨rs av starka elektromagnetiska 
v썁gor.

僅 Efter att fordonet och de bakre rada-
rerna startas kan det ta 3 sekunder 
innan assistanssystemet f쎨r s쌹ker 
avstigning aktiveras.
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Manuell fartbegr쌹nsare 
(MSLA)

1 Indikator f쎨r hastighetsbegr쌹nsning
2 St쌹ll in hastigheten
Du kan st쌹lla in 쎨nskad maxhastighet.
Om du skulle k쎨ra fortare 쌹n den 
inst쌹llda hastigheten aktiveras varnings-
funktionen (den inst쌹llda hastigheten 
blinkar och ett varningsljud h쎨rs.) tills 
bilens hastighet understiger begr쌹ns-
ningen.

Anv쌹nda manuell farth썁llare
St쌹lla in hastighetsbegr쌹nsning
1. Tryck och h썁ll F쎨rarassistans ( )-

knappen vid 쎨nskad hastighet.

Hastighetsbegr쌹nsningsindikatorn 
( ) t쌹nds p썁 instrumentpane-
len.

2. Tryck upp knappen + eller tryck ned 
knappen -, och sl쌹pp den vid 쎨nskad 
hastighet. Tryck upp knappen + eller 
tryck ned knappen - och h썁ll ned den. 
Hastigheten kommer f쎨rst att 쎨ka till 
n쌹rmaste tiotal och kommer sedan att 
쎨ka eller minska i steg om 10 km/h (5 
brittiska mil/timma).

3. Den inst쌹llda hastigheten (1) kommer 
att visas i klustret. Om du vill k쎨ra 
쎨ver den inst쌹llda maxhastigheten 
m썁ste du trycka ned gaspedalen till-
r쌹ckligt h썁rt f쎨r att aktivera kickdown-
mekanismen.
Sedan blinkar maxhastigheten och ett 
ljud h쎨rs tills fordonets hastighet 썁ter 
ligger inom hastighetsgr쌹nsen.

OBSERVERA
N쌹r gaspedalen inte trycks ned tillr쌹ck-
ligt h썁rt kommer fordonshastigheten att 
f쎨rbli inom hastighetsgr쌹nsen.

Tillf쌹lligt pausa Manuell fartbe-
gr쌹nsare

Tryck p썁 knappen ( ) f쎨r att tillf쌹lligt 
pausa den inst쌹llda hastighetsgr쌹nsen. 
Den inst쌹llda hastigheten kommer att 
slockna, men indikatorn f쎨r hastighets-
begr쌹nsning ( ) kommer att f쎨rbli 
t쌹nd.
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쉊teruppta manuell fartbegr쌹n-
sare

Tryck p썁 knappen +, -, ( ) n쌹r du vill 
썁teruppta den manuella farth썁llaren 
efter att den varit pausad.
Om du trycker p썁 knappen + upp썁t eller 
knappen - ned썁t kommer hastigheten 
att st쌹llas in p썁 den aktuella hastigheten 
p썁 panelen.
Hastigheten kommer att g썁 tillbaka till 
den f쎨rinst쌹llda hastigheten om du 
trycker in knappen ( ).

St쌹nga av den manuella fartbe-
gr쌹nsaren

Tryck p썁 knappen Driving Assist (k쎨ras-
sistans) ( ) f쎨r att st쌹nga av den manu-
ella fartbegr쌹nsaren n쌹r den inte 
anv쌹nds. Indikatorn f쎨r hastighetsbe-
gr쌹nsning ( ) kommer att slockna.
Tryck alltid p썁 knappen Driving Assist 
(k쎨rassistans) ( ) f쎨r att st쌹nga av den 
manuella fartbegr쌹nsaren n쌹r den inte 
anv쌹nds.

VARNING
Observera f쎨ljande n쌹r du anv쌹nder den 
manuella fartbegr쌹nsaren:

僅 Ange alltid k쎨rhastigheten till h쎨gst 
g쌹llande hastighetsbegr쌹nsning.

僅 Ha den Manuella Fartbegr쌹nsaren 
avst쌹ngd n쌹r funktionen inte anv쌹nds 
f쎨r att undvika att en hastighet st쌹lls 
in oavsiktligt. Kontrollera att indika-
torn f쎨r hastighetsbegr쌹nsning 
( ) 쌹r sl쌹ckt.

僅 Den Manuella fartbegr쌹nsningsassis-
tansen ers쌹tter inte omsorgsfull och 
s쌹ker k쎨rning. Det 쌹r f쎨rarens ansvar 
att alltid k쎨ra f쎨rsiktigt och vara med-
veten om ov쌹ntade och pl쎨tsliga situ-
ationer som kan uppst썁. Var alltid 
uppm쌹rksam p썁 v쌹gf쎨rh썁llandena.

OBSERVERA
Bilderna eller f쌹rgerna kan visas olika 
beroende p썁 specifikationerna f쎨r 
instrumentpanelen eller temat.
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Smart fartbegr쌹nsare (ISLA) (i 
f쎨rekommande fall)
Smart fartbegr쌹nsningsassistans anv쌹n-
der information fr썁n detekterade v쌹gs-
kylts- och navigeringssystem f쎨r att 
informera f쎨raren om hastighetsbe-
gr쌹nsningen och l쌹mna ytterligare infor-
mation om den aktuella v쌹gen. 
Funktionen hj쌹lper dessutom f쎨raren att 
h썁lla sig inom v쌹gens hastighetsgr쌹ns.

VIKTIGT
僅 Smart fartbegr쌹nsare kanske inte 

fungerar korrekt om funktionen 
anv쌹nds i andra l쌹nder.

僅 Uppdatera navigationssystemet 
regelbundet s썁 att Smart fartbegr쌹ns-
ningsassistans fungerar normalt.

Detekteringssensor
Frontkamera

Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorn.

VIKTIGT
F쎨r mer f쎨rsiktighets썁tg쌹rder relate-
rade till kamerasensorn b쎨r du se "For-
ward Collision-avoidance Assist (FCA) (i 
f쎨rekommande fall)" p썁 sid 6-36.

Smart fartbegr쌹nsare, inst쌹ll-
ningar
Funktionsinst쌹llningar

Hastighetsbegr쌹nsning

A: F쎨rarassistans
1 Hastighetsbegr쌹nsning
2 Fartbegr쌹nsningsassistans
3 Fartbegr쌹nsningsvarning
4 Av
Med motorn ig썁ng v쌹ljer du eller v쌹ljer 
bort Inst쌹llningar → Fordon → F쎨ra-
rassistans → Hastighetsbegr쌹nsning i 
menyn Inst쌹llningar f쎨r att st쌹lla in om 
du vill eller inte vill anv쌹nda respektive 
funktion.
僅 Om Fartbegr쌹nsare v쌹ljs, kommer 

Intelligent fartbegr쌹nsare att infor-
mera f쎨raren om hastighetsbegr쌹ns-
ningar och andra v쌹gm쌹rken. 
Dessutom informerar Intelligent has-
tighetsbegr쌹nsning f쎨raren om att 
쌹ndra den inst쌹llda hastigheten f쎨r 
manuell fartbegr쌹nsare och/eller 
smartfarth썁llaren f쎨r att hj쌹lpa f쎨ra-
ren att h썁lla sig inom hastighetsbe-
gr쌹nsningen.

僅 Om Varning om hastighetsbegr쌹ns-
ning v쌹ljs, kommer Intelligent fartbe-
gr쌹nsare att informera f쎨raren om 
hastighetsbegr쌹nsningar och andra 
v쌹gm쌹rken. Dessutom kommer Intelli-
gent hastighetsbegr쌹nsning att varna 
f쎨raren n쌹r fordonet k쎨r snabbare 쌹n 
hastighetsbegr쌹nsningen. Manuell 
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fartbegr쌹nsningsassistans eller 
inst쌹lld hastighet f쎨r Smart farth썁llare 
justeras inte automatiskt. F쎨raren b쎨r 
justera hastigheten manuellt.

僅 Om Av v쌹ljs, kommer Intelligent fart-
begr쌹nsare att sl썁s av.

F쎨rskjutning fr썁n hastighets-
gr쌹ns

A: F쎨rarassistans
1 Hastighetsbegr쌹nsning
2 F쎨rskjutning fr썁n hastighetsgr쌹ns 

(km/h)
Du kan 쌹ndra f쎨rskjutning fr썁n hastig-
hetsgr쌹ns genom att v쌹lja Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Hastig-
hetsgr쌹ns → F쎨rskjutning fr썁n hastig-
hetsgr쌹ns n쌹r motorn 쌹r p썁. Varning f쎨r 
hastighetsbegr쌹nsning och fartbegr쌹n-
saren fungerar n쌹r f쎨rskjutning fr썁n 
hastighetsgr쌹ns st쌹lls in p썁 den upp-
t쌹ckta hastighetsbegr쌹nsningen.

VARNING
僅 Av s쌹kerhetssk쌹l b쎨r f쎨raren 쌹ndra 

inst쌹llningarna efter att ha parkerat 
fordonet p썁 en s쌹ker plats.

僅 Fartbegr쌹nsaren aktiveras baserat p썁 
den f쎨rskjutningsinst쌹llning som till-
f쎨rs hastighetsgr쌹nsen. St쌹ll in f쎨r-
skjutningen p썁 0. om du vill 쌹ndra 
den inst쌹llda hastigheten efter hastig-
hetsbegr쌹nsningen.

僅 Varningsfunktionen f쎨r hastighets-
gr쌹ns varnar f쎨raren n쌹r k쎨rhastighe-
ten 쎨verskrider hastigheten vid vilken 

den inst쌹llda f쎨rskjutningen 쌹r tillagd. 
Om du vill att varningsfunktionen f쎨r 
hastighetsgr쌹ns ska varna dig ome-
delbart n쌹r k쎨rhastigheten 쎨verskri-
der hastighetsgr쌹nsen, st쌹ll in 
f쎨rskjutningen p썁 0.

OBSERVERA
Inst쌹llningen av F쎨rskjutning fr썁n has-
tighetsgr쌹ns avspeglas inte i Naviga-
tionsbaserad intelligent farth썁llare 
(NSCC).

Smart fartbegr쌹nsare, anv쌹nd-
ning
Varning och kontroll
Den smarta fartbegr쌹nsaren varnar och 
styr fordonet med ”Visa hastighetsbe-
gr쌹nsning”, ”싋verhastighetsvarning” och 
”쉁ndra inst쌹lld hastighet”.

OBSERVERA
Intelligent fartbegr쌹nsares varning och 
kontroll beskrivs baserat p썁 toleransni-
v썁n f쎨r en f쎨rskjutning justerad till 0. Se 
"Smart fartbegr쌹nsare, inst쌹llningar" p썁 
sid 6-80 f쎨r information om f쎨rskjut-
ningsinst쌹llning.

Visning av hastighetsbegr쌹ns-
ning

Information om hastighetsbegr쌹nsning 
visas i instrumentklustret.
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OBSERVERA
僅 Om v쌹gens hastighetsgr쌹ns inte g썁r 

att avl쌹sa, visas ‘---’. Se “Smart fartbe-
gr쌹nsare, begr쌹nsningar”, om v쌹gs-
kyltarna 쌹r sv썁ra att avl쌹sa.

僅 Den smarta fartbegr쌹nsaren ger 
ytterligare information om v쌹gskyltar 
ut쎨ver hastighetsgr쌹nsen. Ytterligare 
information om v쌹gskyltar kan variera 
beroende p썁 ditt land.

僅 Till쌹ggsskylt som visas under hastig-
hetsgr쌹nsens eller omk쎨rningsrestrik-
tions skylten betyder villkoren under 
vilka skyltarna m썁ste f쎨ljas. Om til-
l쌹ggsskylten inte k쌹nns igen visas den 
som tom.

Varning f쎨r fortk쎨rning

Den r쎨da fartindikatorn blinkar vid k쎨r-
ning i en h쎨gre hastighet 쌹n den till썁tna.

쉁ndra inst쌹lld hastighet

Om hastighetsbegr쌹nsningen f쎨r v쌹gen 
쌹ndras medan den manuella fartbegr쌹n-
saren eller smartfarth썁llaren anv쌹nds, 
visas en upp썁t- eller ned썁tpil f쎨r att 
informera f쎨raren om att den inst쌹llda 
hastigheten beh쎨ver 쌹ndras. F쎨raren 
kan 쌹ndra den inst쌹llda hastigheten 
efter hastighetsbegr쌹nsningen genom 
att anv쌹nda knappen + eller knappen - 
p썁 ratten.

VARNING
僅 Om f쎨rskjutningen 쌹r inst쌹lld p썁 0 

kommer den inst쌹llda hastigheten att 
쌹ndras till en h쎨gre hastighet 쌹n 
v쌹gens hastighetsbegr쌹nsning. Om 
du vill k쎨ra under hastighetsgr쌹nsen 
kan du st쌹lla in f쎨rskjutningsv쌹rdet 
under 0 eller anv쌹nda knappen - p썁 
ratten f쎨r att s쌹nka hastigheten.

僅 Efter att du har 쌹ndrat den inst쌹llda 
hastigheten efter hastighetsbegr쌹ns-
ningen som g쌹ller f쎨r v쌹gen, kan du 
fortfarande k쎨ra bilen snabbare 쌹n 
hastighetsbegr쌹nsningen. Tryck vid 
behov ned bromspedalen f쎨r att 
s쌹nka k쎨rhastigheten.

僅 Funktionen f쎨r att 쌹ndra inst쌹lld has-
tighet fungerar inte om hastighetsbe-
gr쌹nsningen som g쌹ller f쎨r v쌹gen 쌹r 
under 30 km/h (20 brittiska mil/
timma).

僅 Smart fartbegr쌹nsare fungerar med 
hastighetsenheten i instrumentklus-
tret som f쎨raren har st쌹llt tum. Den 
smarta fartbegr쌹nsaren kanske inte 
fungerar korrekt om hastigheten 쌹r 
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inst쌹lld i en annan enhet 쌹n den som 
anv쌹nds i ditt land.

OBSERVERA
僅 Se "Manuell fartbegr쌹nsare (MSLA)" 

p썁 sid 6-78 f쎨r mer information om 
hur den manuella fartbegr쌹nsaren 
fungerar.

僅 Se "Smartfarth썁llare (SCC) (i f쎨rekom-
mande fall)" p썁 sid 6-95 f쎨r mer infor-
mation om hur man anv쌹nder 
smartfarth썁llarsystemet.

OBSERVERA
Bilderna eller f쌹rgerna kan visas olika 
beroende p썁 specifikationerna f쎨r 
instrumentpanelen eller temat.

Smart fartbegr쌹nsare, felfunktion 
och begr쌹nsningar
Smart fartbegr쌹nsare, felfunktion

A: Kontrollera fartbegr쌹nsningssyste-
met
N쌹r den smarta fartbegr쌹nsaren inte 
fungerar korrekt visas varningsmedde-
landet p썁 instrumentpanelen i flera sek-
under och huvudvarningslampan ( ) 
t쌹nds p썁 panelen. Om detta intr쌹ffar 
rekommenderar vi att du ber en auktori-
serad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/-servicepartner 
att kontrollera funktionen.

Smart fartbegr쌹nsare, inaktive-
rad

A: Hastighetsbegr쌹nsningssystem 
inaktiverat. 싋vert쌹ckt kamera
M쎨jligheten till uppt쌹ckt kan f쎨rs쌹mras 
och ISLA kan begr쌹nsas tillf쌹lligt eller 
inaktiveras n쌹r den fr쌹mre vindrutan, 
d쌹r frontkameran 쌹r placerad 쌹r t쌹ckt 
med t.ex. sn쎨 eller vatten.
Om detta intr쌹ffar kommer varnings-
meddelandet att synas p썁 klustret. 
Funktionen kommer att fungera normalt 
n쌹r det som hindrar funktionen har 
tagits bort.
Om systemet f쎨r fartbegr쌹nsningsassis-
tans 쌹nd썁 inte fungerar normalt efter att 
det tagits bort, rekommenderar vi att du 
ber en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/-
servicepartner att inspektera funktionen.

OBSERVERA
Uteblivna varningsmeddelanden och 
sl쌹ckta varningslampor inneb쌹r inte 
n쎨dv쌹ndigtvis att ISLA fungerar korrekt.

Smart fartbegr쌹nsare, begr쌹ns-
ningar
Den smarta fartbegr쌹nsningsassistan-
sen kanske inte fungerar korrekt under 
f쎨ljande omst쌹ndigheter:
僅 N쌹r v쌹gskylten 쌹r f쎨rorenad eller 

om쎨jlig att s쌹rskilja
- N쌹r v쌹gskylten 쌹r sv썁r att se p썁 

grund av d썁ligt v쌹der, som regn, 
sn쎨, dimma, etc.

OCV051150L

OCV051151L



Tips f쎨r k쎨rning

846

Smart fartbegr쌹nsare (ISLA)

- N쌹r v쌹gskylten 쌹r inte tydlig eller 
skadad

- N쌹r v쌹gskylten 쌹r delvis dold av 
omgivande f쎨rem썁l eller skugga

- Ett v쌹gm쌹rke n쌹ra v쌹gen du k쎨r p썁 
uppt쌹cks

僅 N쌹r v쌹gskyltarna inte 쎨verensst쌹m-
mer med standarden
- N쌹r texten eller bilden p썁 v쌹gskyl-

ten skiljer sig fr썁n standarden
- N쌹r v쌹gskylten 쌹r installerad mel-

lan huvudlinjen och utg썁ngsv쌹gen 
eller mellan divergerande v쌹gar

- En villkorlig v쌹gskylt 쌹r inte installe-
rad med en skylt p썁 v쌹gen f쎨r att 
k쎨ra in eller ut

- N쌹r en skylt 쌹r f쌹st vid ett annat 
fordon

僅 Avst썁ndet mellan fordon och v쌹g-
m쌹rke 쌹r f쎨r l썁ngt

僅 Fordonet st쎨ter p썁 upplysta v쌹gm쌹r-
ken

僅 Smart fartbegr쌹nsare l쌹ser felaktigt 
av siffror p썁 gatuskyltar eller andra 
v쌹gm쌹rken s썁som hastighetsbe-
gr쌹nsning

僅 Skyltar med minsta till썁tna hastighet 
finns p썁 v쌹gen

僅 N쌹r ljusstyrkan f쎨r쌹ndras pl쎨tsligt, 
t.ex. man k쎨r in i en tunnel eller k쎨r 
under en bro

僅 N쌹r str썁lkastare inte anv쌹nds eller 
str썁lkastarnas ljusstyrka 쌹r svag p썁 
natten eller i tunneln

僅 N쌹r v쌹gskyltar 쌹r sv썁ra att k쌹nna igen 
p썁 grund av reflektion av solljus, gat-
ljus eller m쎨tande fordon

僅 Navigeringsinformationen eller GPS- 
informationen inneh썁ller fel.

僅 F쎨raren f쎨ljer inte navigeringens v쌹g-
ledning.

僅 F쎨raren k쎨r p썁 en ny v쌹g som inte 
finns i navigeringssystemet 쌹nnu.

僅 Frontkameran 쌹r bl쌹ndad av solen
僅 Vid k쎨rning p썁 en v쌹g med skarpa 

kurvor eller kontinuerliga kurvor
僅 Vid k쎨rning 쎨ver farthinder eller k쎨ra 

upp och ner eller v쌹nster till h쎨ger p썁 
branta sluttningar

僅 N쌹r fordonet skakar kraftigt
僅 Det finns ett fel i navigeringskartain-

formationen eller GPS-informationen
僅 F쎨raren k쎨r inte l쌹ngs navigeringsgui-

derutten
僅 K쎨rning p썁 ny쎨ppnad v쌹g

VARNING
僅 Smart fartbegr쌹nsare 쌹r ett komple-

ment som hj쌹lper f쎨raren att anpassa 
sig efter v쌹gens hastighetsbegr쌹ns-
ning, och den visar kanske inte r쌹tt 
hastighetsbegr쌹nsning eller kontrolle-
rar k쎨rhastigheten korrekt.

僅 Ange alltid k쎨rhastigheten till h쎨gst 
g쌹llande hastighetsbegr쌹nsning.

OBSERVERA
Se avsnittet "Forward Collision-avoi-
dance Assist (FCA) (i f쎨rekommande 
fall)" p썁 sid 6-36 f쎨r mer information om 
begr쌹nsningar av frontkameran.
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DAW (uppm쌹rksamhetsvar-
ning till f쎨raren) (i f쎨rekom-
mande fall)

Basfunktion
Uppm쌹rksamhetsvarningsfunktionen 
(DAW) bed쎨mer f쎨rarens uppm쌹rksam-
hetsniv썁 genom att analysera k쎨rm쎨ns-
ter, k쎨rtid etc. medan bilen k쎨rs. 
F쎨rarens Uppm쌹rksamhet-Varning 
rekommenderar en paus, n쌹r f쎨rarens 
uppm쌹rksamhet sjunker under en viss 
niv썁.

Varningsfunktion n쌹r framf쎨rva-
rande fordon startar
LVDA (Leading Vehicle Departure Alert) 
informerar f쎨raren n쌹r framf쎨rvarande 
fordon b쎨rjar k쎨ra efter att ha st썁tt stilla.

Detekteringssensor
Frontkamera

Frontkameran anv쌹nds f쎨r att l쌹sa av 
k쎨rm쎨nster och framf쎨rvarande fordon 
n쌹r du k쎨r.
Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorn.

VIKTIGT
H썁ll alltid frontkameran i gott skick f쎨r 
att bibeh썁lla optimal prestanda f쎨r upp-
m쌹rksamhetsvarning.
Se avsnittet "Forward Collision-avoi-
dance Assist (FCA) (i f쎨rekommande 

fall)" p썁 sid 6-36f쎨r mer information om 
f쎨rsiktighets썁tg쌹rder f쎨r frontkameran.

Inst쌹llningar f쎨r DAW
Funktionsinst쌹llningar

DAW (Uppm쌹rksamhetsvarning 
till f쎨raren)

A: F쎨rarassistans
1 DAW (Uppm쌹rksamhetsvarning till 

f쎨raren)
2 Varning om ouppm쌹rksam k쎨rning
3 S쌹kerhetssamtal
Med bilen ig썁ng aktiverar eller avaktive-
rar du Inst쌹llningar → Fordon → F쎨ra-
rassistans → DAW 
(uppm쌹rksamhetsvarning) p썁 infotain-
mentsystemets sk쌹rm f쎨r att ange om 
du vill eller inte vill anv쌹nda respektive 
funktion.
僅 Varning om ouppm쌹rksam k쎨rning: 

Tr쎨tthetsvarnaren kommer att infor-
mera f쎨raren om dennes uppm쌹rk-
samhetsniv썁 och rekommendera att 
f쎨raren tar en paus, n쌹r uppm쌹rk-
samhetsniv썁n sjunker under en viss 
niv썁.

OBSERVERA
Varning om ouppm쌹rksam k쎨rning akti-
veras varje g썁ng motorn startas. (F쎨r 
Europa, Australien, Ryssland)
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Startvarning f쎨r framf쎨rvarande 
fordon

A: F쎨rarassistans
1 DAW (Uppm쌹rksamhetsvarning till 

f쎨raren)
2 Startvarning f쎨r framf쎨rvarande 

fordon
Alarm: Varning Fordon Framf쎨r Startar: 
Funktionen informerar f쎨raren n쌹r fram-
f쎨rvarande fordon b쎨rjar k쎨ra efter att 
ha st썁tt stilla.

Varningstid

A: F쎨rarassistans
1 Varningstid
2 Normal
3 Late (sen)
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningstid p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att st쌹lla in den initiala aktive-
ringstiden f쎨r uppm쌹rksamhetsvarning.
僅 Normal: Anv쌹nd i en normal k쎨rmilj쎨. 

St쌹ll in varningstiden som Sen om 
uppm쌹rksamhetsvarningen 쌹r f쎨r 
reaktiv

僅 Sen: Varningstiden kommer att vara 
sen

OBSERVERA
Om du 쌹ndrar varningstiden kan var-
ningstiden 쌹ndras 쌹ven f쎨r andra f쎨ra-
rassistanssystem. Tiden f쎨r att varna 
f쎨raren kommer att 썁terg썁 till den 
senaste inst쌹llningen om fordonet star-
tas om.

Anv쌹ndning av Uppm쌹rksam-
hetsarning (DAW)
Basfunktion

Visa och varna
De grundl쌹ggande funktionerna i var-
ning om f쎨rarens uppm쌹rksamhet inklu-
derar:
僅 Uppm쌹rksamhetsniv썁
僅 싋verv쌹g att ta rast

Uppm쌹rksamhetsniv썁
Funktion av

1 Varning om f쎨rarens uppm쌹rksam-
het (DAW)

2 System Av

Vilol쌹ge/inaktiverat
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1 Varning om f쎨rarens uppm쌹rksam-
het (DAW)

2 Vilol쌹ge
3 Senaste paus

Uppm쌹rksam k쎨rning

1 Uppm쌹rksamhetsniv썁
2 H쎨g
3 Senaste paus

Ouppm쌹rksam k쎨rning

1 Uppm쌹rksamhetsniv썁
2 L썁g
3 Senaste paus
F쎨rarens uppm쌹rksamhetsniv썁 visas p썁 
skalan mellan 1 till 5. Ju l쌹gre niv썁, desto 
l쌹gre 쌹r f쎨rarens uppm쌹rksamhet. Niv썁n 
minskar n쌹r f쎨raren inte vilar under en 
viss period.
Uppm쌹rksamhetsvarning till f쎨raren 
(DAW) fungerar under f쎨ljande f쎨rh썁l-
landen:
僅 Fordonshastigheten: 0~210 km/h 

(0~130 brittiska mil/timma).
System avst쌹ngt visas om du avaktive-
rar Ouppm쌹rksamhetsvarning i menyn 
Inst쌹llningar.
Meddelandet V쌹nta kommer att visas 
n쌹r hastigheten 쌹r utanf쎨r intervallet.

Ta rast

A: 싋verv쌹g att ta rast
Varningsmeddelandet visas i klustret, 
och en varningssignal l썁ter f쎨r att upp-
mana f쎨raren om att ta en paus n쌹r 
f쎨rarens uppm쌹rksamhetsniv썁 쌹r under 
1.
DAW kommer inte att f쎨resl썁 en paus 
n쌹r den totala k쎨rtiden 쌹r kortare 쌹n 10 
minuter eller om 10 minuter inte har 
passerat efter att den senaste pausen 
f쎨reslogs.

VARNING
Av s쌹kerhetssk쌹l b쎨r f쎨raren 쌹ndra 
inst쌹llningarna efter att ha parkerat for-
donet p썁 en s쌹ker plats.

VIKTIGT
僅 DAW kan f쎨resl썁 en paus n쌹r det 

registrerar f쎨rarens k쎨rm쎨nster eller -
vanor, 쌹ven om f쎨raren inte k쌹nner 
sig tr쎨tt.

僅 Uppm쌹rksamhetsvarning (DAW) 쌹r en 
hj쌹lpfunktion och kan eventuellt inte 
avg쎨ra om f쎨raren 쌹r ouppm쌹rksam.

僅 En f쎨rare som 쌹r tr쎨tt b쎨r parkera p썁 
en trafiks쌹ker plats och ta rast, 쌹ven 
om DAW inte har f쎨reslagit det.

OBSERVERA
僅 F쎨r mer information om att st쌹lla in 

instrumentpanelen, se "Instrument-
kluster" p썁 sid 5-43.
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僅 DAW 썁terst쌹ller den senaste pausti-
den till 00:00 i f쎨ljande situationer:
- Bilen 쌹r i l쌹get Off (Av)
- F쎨raren tar av sig s쌹kerhetsb쌹ltet 

och 쎨ppnar f쎨rard쎨rren.
- Bilen 쌹r stoppad i mer 쌹n 10 minu-

ter.
僅 N쌹r f쎨raren nollst쌹ller DAW st쌹lls den 

senaste paustiden in p썁 0:00 och 
f쎨rarens uppm쌹rksamhetsniv썁 anges 
till ”High” (h쎨g).

Varningsfunktion n쌹r framf쎨rva-
rande fordon startar

A: Ledande fordon k쎨r iv쌹g
Leading Vehicle Departure Alert (start-
varning f쎨r framf쎨rvarande fordon) 
informerar f쎨raren genom ett varnings-
meddelande p썁 instrumentpanelen och 
en h쎨rbar varning.

VARNING
僅 Varningsmeddelanden och h쎨rbara 

varningar som LVDA genererar kan-
ske inte visas/l썁ter om andra funktio-
ners varningsmeddelanden eller 
h쎨rbara varningar genereras samti-
digt.

僅 Det 쌹r f쎨rarens ansvar att k쎨ra bilen 
s쌹kert och kontrollerat.

VIKTIGT
僅 Leading Vehicle Departure Alert 

(LVDA) 쌹r en hj쌹lpfunktion. F쎨rlita dig 

inte p썁 att det alltid informerar f쎨ra-
ren om att framf쎨rvarande fordon 
b쎨rjar k쎨ra.

僅 Kontrollera alltid framf쎨r fordonet 
f쎨re, samt v쌹glaget, innan du ger dig 
av.

OBSERVERA
Bilderna eller f쌹rgerna kan visas olika 
beroende p썁 specifikationerna f쎨r 
instrumentpanelen eller temat.

Fel och begr쌹nsningar i DAW
Fel i DAW

A: Kontrollera varningssystemet f쎨r 
ouppm쌹rksam k쎨rning
N쌹r uppm쌹rksamhetsvarningen till f쎨ra-
ren inte fungerar korrekt kommer var-
ningsmeddelandet att visas samtidigt 
som varningslamporna ( ) lyser i klus-
tret. Om detta sker beh쎨ver uppm쌹rk-
samhetsvarning till f쎨raren inspekteras 
av en professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du bes쎨ker en godk쌹nd 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

Begr쌹nsningar f쎨r DAW
DAW fungerar eventuellt inte korrekt i 
f쎨ljande situationer, n쌹r:
僅 F쎨raren k쎨r ovarsamt
僅 Fordonet oavsiktligt byter k쎨rf쌹lt ofta
僅 F쎨rarassistanssystem, t.ex. LKA, styr 

bilen
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Varningsfunktion n쌹r framf쎨rva-
rande fordon startar
僅 N쌹r fordonet k쎨r in framf쎨r dig

[A]: Din bil, [B]: Framf쎨rvarande for-
don
Systemet kanske inte varnar om att 
framf쎨rvarande fordon startar om det 
pl쎨tsligt k쎨r in framf쎨r din bil.

僅 N쌹r fordonet framf쎨r styr skarpt

[A]: Din bil, [B]: Framf쎨rvarande for-
don
LVDA-systemet kanske inte fungerar 
korrekt om fordonet framf쎨r sv쌹nger 
skarpt, t.ex. f쎨r att sv쌹nga v쌹nster 
eller h쎨ger eller g쎨ra en U-sv쌹ng.

僅 N쌹r fordonet framf쎨r startar abrupt

Systemet kanske inte varnar om att 
framf쎨rvarande fordon startar om det 
startar abrupt.

僅 N쌹r en fotg쌹ngare eller cykel befinner 
sig mellan dig och fordonet framf쎨r

Systemet kanske inte varnar om att 
framf쎨rvarande fordon startar om en 
fotg쌹ngare eller cykel befinner sig 
mellan dig och fordonet framf쎨r.

僅 N쌹r du 쌹r p썁 en parkering

LVDA-systemet kan varna dig om att 
ett framf쎨rvarande parkerat fordon 
k쎨r iv쌹g.

僅 Vid k쎨rning genom en tull eller kors-
ning osv.

LVDA-systemet kanske inte fungerar 
normalt om du passerar en tull eller 
korsning med m썁nga fordon eller om 
du k쎨r d쌹r m썁nga k쎨rf쌹lt sammanf쎨rs 
eller delas upp frekvent.

OCV051051L

OCV051052L

OCV051053L

OCV051054L

OCV051055L

OCV051056L

OCV051057L



Tips f쎨r k쎨rning

906

D쎨da vinkeln-sk쌹rm

OBSERVERA
Se avsnittet "Forward Collision-avoi-
dance Assist (FCA) (i f쎨rekommande 
fall)" p썁 sid 6-36f쎨r mer information om 
f쎨rsiktighets썁tg쌹rder f쎨r frontkameran.

D쎨da vinkeln-sk쌹rm (i f쎨re-
kommande fall)

V쌹nstersida

H쎨gersida

BVM visar det bakre omr썁det i d쎨da vin-
keln i klustret n쌹r k쎨rriktningsvisaren 쌹r 
t쌹nd f쎨r att f쎨raren s쌹kert ska kunna 
byta k쎨rf쌹lt.

Detekteringssensor
SVM-sidokamera

(kamera placerad under spegeln)
Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorerna.

Inst쌹llningar f쎨r BVM
D쎨da-vinkel-visning
N쌹r motorn 쌹r ig썁ng, v쌹ljer du Inst쌹ll-
ningar → Fordon → F쎨rarassistans → 
S쌹kerhet i d쎨da vinkeln→ D쎨da-vin-
kel-visning p썁 infotainmentsystemets 
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sk쌹rm f쎨r att aktivera visning av d쎨da 
vinkeln och avaktivera f쎨r att st쌹nga av 
funktionen.

Anv쌹nda BVM
K쎨rriktningsspak

D쎨da vinkeln-sk쌹rmen sl썁s p썁 och av 
n쌹r blinkersignalen sl썁s p썁 och av.

D쎨da vinkeln-sk쌹rm

Funktionsvillkor
僅 N쌹r v쌹nster eller h쎨ger blinkersignal 

sl썁s p썁, kommer bilden p썁 instru-
mentpanelen att sl썁s p썁.

Av-tillst썁nd
D쎨da vinkelsk쌹rmen st쌹ngs av n쌹r 
n썁got av f쎨ljande villkor 쌹r uppfyllda:
僅 N쌹r blinkers 쌹r avst쌹ngda.
僅 N쌹r varningsblinkers 쌹r p썁.
僅 N쌹r annat viktigt varningsmedde-

lande visas p썁 instrumentpanelen.

Fel i BVM
Om d쎨da vinkeln-sk쌹rmen inte funge-
rar normalt, om instrumentpanelen flim-
rar eller om kamerabilden inte visas 
normalt ska du l썁ta en professionell 
verkstad inspektera d쎨davinkelnmoni-
torn. Kia rekommenderar att du bes쎨ker 
en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.

VARNING
僅 Bilden som visas p썁 instrumentpane-

len kan skilja sig fr썁n objektets fak-
tiska avst썁nd. Se till att du direkt 
kontrollerar bilens omgivning f쎨r 
s쌹kerhet.

僅 Om kameralinsen 쌹r t쌹ckt av fr쌹m-
mande material kanske sk쌹rmen f쎨r 
d쎨da vinkeln inte fungerar normalt.
H썁ll kameralinsen ren.
Anv쌹nd dock inte kemiska l쎨snings-
medel s썁som starka reng쎨ringsmedel 
inneh썁llande h쎨ga alkaliska eller flyk-
tiga organiska l쎨sningsmedel (bensin, 
aceton etc.). Det kan skada kameralin-
sen.
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Farth썁llare (CC)

Farth썁llare (CC) (i f쎨rekom-
mande fall)

1 Farth썁llarindikator
2 St쌹ll in hastigheten
Farth썁llaren l썁ter dig k쎨ra i hastigheter 
쎨ver 30 km/h (20 brittiska mil/timma) 
utan att du beh쎨ver trycka ned gaspe-
dalen.

Anv쌹ndning av Farth썁llaren
F쎨r att st쌹lla in hastigheten
1. Accelerera till 쎨nskad hastighet, 쎨ver 

30 km/h (20 brittiska mil/timma).

2. Tryck p썁 knappen F쎨rarassistans ( ) 
vid 쎨nskad hastighet. Inst쌹lld hastig-
het och farth썁llarindikatorn ( ) 
kommer att lysa i klustret.

3. Sl쌹pp gaspedalen.
Fordonshastigheten kommer att bibe-
h썁lla den inst쌹llda hastigheten 쌹ven 
n쌹r gaspedalen inte trycks ned.

OBSERVERA
Bilens hastighet kan sjunka eller 쎨ka 
n썁got vid k쎨rning uppf쎨r eller nedf쎨r en 
brant sluttning.

F쎨r att 쎨ka farth썁llarens inst쌹llda 
hastighet

僅 Tryck knappen + upp썁t och sl쌹pp den 
direkt. Den inst쌹llda hastigheten 쎨kar 
med 1 km/h (1 brittisk mil/timma) 
varje g썁ng du trycker p썁 knappen p썁 
det h쌹r s쌹ttet.

僅 Tryck knappen + upp썁t och h썁ll in 
den medan du 쎨vervakar den 
inst쌹llda hastigheten p썁 instrument-
panelen. Den inst쌹llda hastigheten 
kommer att 쎨ka till n쌹rmsta faktor av 
tio (faktor av fem i brittiska mil/
timma) f쎨rst och kommer sedan att 
쎨ka med 10 km/h (5 brittiska mil/
timma) varje g썁ng reglaget man쎨vre-
ras p썁 det h쌹r s쌹ttet.
Sl쌹pp knappen n쌹r den 쎨nskade has-
tigheten visas, efter vilket bilen kom-
mer att accelerera till den hastigheten.

F쎨r att s쌹nka farth썁llarens 
inst쌹llda hastighet

僅 Tryck knappen - ned썁t och sl쌹pp den 
direkt. Den inst쌹llda hastigheten 
s쌹nks med 1 km/h (1 brittiska mil/
timma) varje g썁ng du trycker p썁 
knappen p썁 det h쌹r s쌹ttet.

僅 Tryck knappen - ned썁t och h썁ll in den 
medan du 쎨vervakar den inst쌹llda 
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hastigheten p썁 instrumentpanelen. 
Den inst쌹llda hastigheten kommer att 
sjunka till n쌹rmsta faktor av tio (faktor 
av fem i brittiska mil/timma) f쎨rst och 
kommer sedan att sjunka med 10 km/
h (5 brittiska mil/timma) varje g썁ng 
reglaget man쎨vreras p썁 det h쌹r s쌹t-
tet.
Sl쌹pp knappen n쌹r du har r쌹tt hastig-
het.

F쎨r att accelerera tillf쌹lligt
Om du tillf쌹lligt vill 쎨ka p썁 hastigheten 
n쌹r Farth썁llaren 쌹r p썁, tryck in gaspeda-
len.
Sl쌹pp gaspedalen f쎨r att 썁terta den 
inst쌹llda hastigheten.
Om du trycker p썁 knappen + upp썁t eller 
knappen - ned썁t vid 쎨kad hastighet 
kommer farthastigheten att st쌹llas in p썁 
den aktuella 쎨kade hastigheten.

Tempor쌹rt pausa farth썁llaren

Farth썁llaren kommer att pausas n쌹r:
僅 Du trycker ned bromspedalen.
僅 Tryck in knappen ( ).
僅 Du v쌹xlar till N (fril쌹ge).
僅 Du s쌹nker hastigheten till l쌹gre 쌹n 

omkring 30 km/h (20 brittiska mil/
timma).

僅 Du s쌹nker hastigheten till mer 쌹n 
omkring 190 km/h (120 brittiska mil/
timma)

僅 Anv쌹nd det elektroniska parkerings-
bromssystemet EPB.

僅 Elektronisk stabiliseringskontroll (ESC) 
anv쌹nds.

Inst쌹lld hastighet kommer att slockna, 
men farth썁llarindikatorn ( ) 
kommer att f쎨rbli t쌹nd.

OBSERVERA
F썁 bilen inspekterad av en professionell 
verkstad om farth썁llaren pausar under 
en situation som inte n쌹mns. Kia rekom-
menderar att du bes쎨ker en godk쌹nd 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

쉊teruppta farth썁llaren

Tryck p썁 knappen +, - eller ( ).
Om du trycker p썁 knappen + upp썁t eller 
knappen - ned썁t kommer hastigheten 
att st쌹llas in p썁 den aktuella hastigheten 
p썁 panelen.
Hastigheten kommer att g썁 tillbaka till 
den f쎨rinst쌹llda hastigheten om du 
trycker p썁 ( )-omkopplaren.
Hastigheten m썁ste vara 쎨ver 30 km/h 
(20 brittiska mil/timma) f쎨r att farth썁lla-
ren ska 썁teraktiveras.

VARNING
Kontrollera k쎨rvillkoren innan du 
man쎨vrerar knappen ( ). Hastigheten 
kan 쎨ka eller sjunka kraftigt n쌹r du 
trycker in knappen ( ).
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St쌹nga av farth썁llaren

Tryck p썁 knappen F쎨rarassistans ( ) f쎨r 
att st쌹nga av farth썁llaren. Farth썁llarindi-
katorn ( ) kommer att slockna.
Tryck alltid p썁 knappen F쎨rarhj쌹lp f쎨r 
att st쌹nga av farth썁llaren n쌹r det inte 
anv쌹nds.

OBSERVERA
Tryck och h썁ll k쎨rassistent knappen f쎨r 
att st쌹nga av smartfarth썁llaren om din 
bil 쌹r utrustad med en Manuell Fartbe-
gr쌹nsare. Dock kommer den manuella 
farth썁llaren att aktiveras.

VARNING
Vidta f쎨ljande 썁tg쌹rder n쌹r du anv쌹nder 
farth썁llaren:
僅 Ange alltid en fordonshastighet som 

쌹r under hastighetsbegr쌹nsningen i 
ditt land.

僅 Ha farth썁llaren avst쌹ngd n쌹r den inte 
anv쌹nds f쎨r att undvika att oavsiktligt 
st쌹lla in en hastighet. Kontrollera att 
farth썁llarindikatorn ( ) 쌹r 
sl쌹ckt.

僅 Farth썁llaren ers쌹tter inte l쌹mplig och 
s쌹ker k쎨rning. Det 쌹r f쎨rarens ansvar 
att alltid k쎨ra f쎨rsiktigt och vara med-
veten om ov쌹ntade och pl쎨tsliga situ-
ationer som kan uppst썁.

僅 K쎨r alltid f쎨rsiktigt f쎨r att kunna ta 
h쌹nsyn till ov쌹ntade och pl쎨tsliga situ-
ationer. Var alltid uppm쌹rksam p썁 
v쌹gf쎨rh썁llandena.

僅 Anv쌹nd inte farth썁llaren d썁 det kan 
vara os쌹kert att k쎨ra bilen i en kon-
stant hastighet, n쌹r:
- Du k쎨r i tung trafik, eller n쌹r tra-

fikvillkoren g쎨r det sv썁rt att k쎨ra i 
konstant hastighet

- Vid k쎨rning p썁 regniga, isiga, eller 
sn쎨t쌹ckta v쌹gar

- Du k쎨r p썁 upph쎨jda eller bl썁siga 
v쌹gar

- N쌹r du k쎨r i bl썁siga omr썁den
- Du har begr쌹nsad sikt (m쎨jligen till 

f쎨ljd av d썁ligt v쌹der, t.ex. dimma, 
sn쎨, regn och sandstorm)

僅 Anv쌹nd inte farth썁llaren om du drar 
en sl쌹pvagn.
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Smartfarth썁llare (SCC) (i f쎨re-
kommande fall)
Smartfarth썁llaren 쌹r utformad f쎨r att 
k쌹nna av framf쎨rvarande fordon och 
hj쌹lpa dig bibeh썁lla 쎨nskad hastighet 
och minimiavst썁ndet mellan dig och for-
donet framf쎨r dig.

Omk쎨rningsassistans
Smartfarth썁llaren kommer att hj쌹lpa till 
att accelerera om den aktiverade funk-
tionen bed쎨mer att f쎨raren vill k쎨ra om 
fordonet framf쎨r.

Baserat p썁 k쎨rstil (i f쎨rekom-
mande fall)
Smartfarth썁llare (Smart Cruise Control) 
aktiveras baserat p썁 f쎨rarens k쎨rstil som 
t.ex. avst썁ndet mellan fordon, accelera-
tion, reaktionshastighet.

Detekteringssensor
Frontkamera

Frontradar

Fr쌹mre h쎨rnradar (om utrustad)

Frontkameran, frontradarn och fr쌹mre 
h쎨rnradarn (i f쎨rekommande fall) 
anv쌹nds som detekteringssensorer f쎨r 
att k쌹nna av fordonen framf쎨r.
Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorn.

VIKTIGT
僅 H썁ll alltid frontkameran och frontra-

darn i gott skick f쎨r att bibeh썁lla 
smartfarth썁llarens optimala pre-
standa.

僅 Se "Forward Collision-avoidance 
Assist (FCA) (i f쎨rekommande fall)" p썁 
sid 6-36 f쎨r mer information om f쎨r-
siktighets썁tg쌹rder f쎨r frontkameran 
och frontradarn.

Inst쌹llningar f쎨r den intelligenta 
farth썁llaren
Funktionsinst쌹llningar
Aktivera smartfarth썁llaren

Tryck p썁 knappen Driving Assist ( ) f쎨r 
att starta funktionen. Hastigheten kom-
mer att anpassa sig efter hastigheten 
som 쌹r inst쌹lld p썁 instrumentpanelen.
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僅 Den inst쌹llda hastigheten bibeh썁lls 
om det inte 쌹r n썁got fordon framf쎨r 
dig.

僅 Om det finns fordon framf쎨r dig kan 
hastigheten justeras f쎨r att avst썁ndet 
till fordonet framf쎨r ska bibeh썁llas. 
Om fordonet framf쎨r accelererar 
kommer din bil att accelerera upp till 
den inst쌹llda hastigheten.

OBSERVERA
Om din hastighet 쌹r 0~30 km/h (0~ 20 
brittiska mil/timma) n쌹r du trycker p썁 
knappen Driving Assist (k쎨rassistans) 
( ), kommer hastigheten att st쌹llas in 
p썁 30 km/h (20 brittiska mil/timma).

St쌹lla in fordonsavst썁nd

Fordonsavst썁ndet 쌹ndras enligt f쎨l-
jande varje g썁ng knappen trycks in:

OBSERVERA
僅 Avst썁ndet bibeh썁lls enligt f쎨ljande om 

du k쎨r 90 km/h (56 brittiska mil/
timma):
- Avst썁nd 4 - ca 52,5 m (172 fot)
- Avst썁nd 3 - ca 40 m (130 fot)
- Avst썁nd 2 - ca 32,5 m (106 fot)
- Avst썁nd 1 - ca 25 m (82 fot)

僅 Avst썁ndet st쌹lls in till det senaste 
inst쌹llda avst썁ndet, n쌹r motorn star-

tas om eller efter att Smart farth썁llare 
tillf쌹lligt har st쌹ngts av.

F쎨r att 쎨ka farth썁llarens inst쌹llda 
hastighet

Tryck knappen + upp썁t och sl쌹pp den 
direkt. Den inst쌹llda hastigheten 쎨kar 
med 1 km/h (1 brittisk mil/timma) varje 
g썁ng du trycker p썁 knappen p썁 det h쌹r 
s쌹ttet.
僅 Tryck upp knappen + och h썁ll in den. 

Den inst쌹llda hastigheten 쎨kar med 
10 km/h (5 brittiska mil/timma) varje 
g썁ng du trycker p썁 knappen p썁 det 
h쌹r s쌹ttet.

僅 Du kan st쌹lla in hastigheten p썁 h쎨gst 
200 km/h (120 brittiska mil/timma).

VARNING
Kontrollera k쎨rvillkoren innan du 
man쎨vrerar knappen +. Hastigheten kan 
쎨ka kraftigt n쌹r du trycker upp och h썁l-
ler in knappen +.

F쎨r att s쌹nka farth썁llarens 
inst쌹llda hastighet

Tryck knappen - ned썁t och sl쌹pp den 
direkt. Den inst쌹llda hastigheten s쌹nks 
med 1 km/h (1 brittiska mil/timma) varje 
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g썁ng du trycker p썁 knappen p썁 det h쌹r 
s쌹ttet.
僅 Tryck ned knappen - och h썁ll in den. 

Den inst쌹llda hastigheten s쌹nks med 
10 km/h (5 brittiska mil/timma) varje 
g썁ng du trycker p썁 knappen p썁 det 
h쌹r s쌹ttet.

僅 Du kan st쌹lla in hastigheten till 30 km/
h (20 brittiska mil/timma).

Tempor쌹rt avbryta smartfarth썁l-
laren

Tryck p썁 knappen ( ) eller tryck ned 
bromspedalen tillf쌹lligt f쎨r att inaktivera 
smartfarth썁llaren.

F쎨r att 썁teruppta smartfarth썁lla-
ren

Tryck p썁 knapparna +, - eller ( ) f쎨r att 
썁teraktivera den inaktiverade smartfart-
h썁llaren.
僅 Om du trycker p썁 knappen + 

upp썁t eller knappen - ned썁t kommer 
hastigheten att st쌹llas in p썁 den aktu-
ella hastigheten p썁 panelen.

僅 Hastigheten kommer att g썁 tillbaka till 
den f쎨rinst쌹llda hastigheten om du 
trycker in knappen ( ).

VARNING
Kontrollera k쎨rvillkoren innan du 
man쎨vrerar knappen ( ). Hastigheten 
kan 쎨ka eller sjunka kraftigt n쌹r du 
trycker in knappen ( ).

St쌹nga av smartfarth썁llaren

Tryck p썁 knappen F쎨rarassistans ( ) f쎨r 
att st쌹nga av smartfarth썁llaren.

OBSERVERA
Tryck in knappen F쎨rarassistans ( ) f쎨r 
att st쌹nga av smartfarth썁llaren om din 
bil 쌹r utrustad med en manuell fartbe-
gr쌹nsare. Dock kommer den manuella 
farth썁llaren att aktiveras.

Baserat p썁 k쎨rstil
Smartfarth썁llaren kommer att accelerera 
i enlighet med k쎨rl쌹get som 쌹r valt i den 
integrerade kontrollfunktionen i k쎨rl쌹-
get. Se f쎨ljande diagram.

OBSERVERA
僅 Se "Integrerat kontrollsystem i k쎨rl쌹-

get" p썁 sid 6-30f쎨r mer information 
om k쎨rl쌹ge.

OCV051224L_2

OCV051050L_3

K쎨r-l쌹ge Smartfarth썁llare (Smart Cruise 
Control)

SNOW Normal

ECO L썁ngsam

SPORT Snabb

NORMAL Normal

OCV051046L
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僅 Den smarta farth썁llaren kanske inte 
sl썁s p썁 eller av i vissa k쎨rl쌹gen f쎨r att 
driftsf쎨rh썁llandena inte 쌹r de r쌹tta.

僅 Om ditt fordon inte 쌹r utrustat med 
Integrerat kontrollsystem f쎨r K쎨rl쌹ge 
accelererar den smarta farth썁llaren 
ditt fordon p썁 en normal niv썁.

Baserat p썁 k쎨rstil (i f쎨rekom-
mande fall)

A: F쎨rarassistans
1 Smartfarth썁llare (Smart Cruise Con-

trol)
2 Baserat p썁 k쎨rstil
Om fordonet 쌹r ig썁ng och Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → SCC 
(smart farth썁llare) → Baserat p썁 k쎨r-
stil valts p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm, kommer smart farth썁llare arbeta 
baserat p썁 f쎨rarens k쎨rstil, som fordons-
avst썁nd, acceleration, reaktionstid.
N쌹r Smart farth썁llare arbetar i l쌹get 
Baserat p썁 k쎨rstil, 쌹ndras Smart fart-
h썁llare till Baserat p썁 k쎨rstilom du 
trycker och h썁ller ner knappen Fordons-
avst썁nd ( ). N쌹r Smart farth썁llare i l쌹get 
Baserat p썁 k쎨rstil, 쌹ndras funktionen till 
Baserat p썁 k쎨rl쌹ge om du trycker och 
h썁ller ner knappen Fordonsavst썁nd ( ).

OBSERVERA
僅 Om fordonet 쌹r utrustat med Baserat 

p썁 k쎨rstil, kan Baserat p썁 k쎨rl쌹ge 
och Baserat p썁 k쎨rstil v쌹ljas p썁 info-
tainmentsystemets sk쌹rm genom att 
v쌹lja Inst쌹llningar → Fordon → 

F쎨rarassistans → SCC (Smart fart-
h썁llare)..

僅 Om Baserat p썁 k쎨rl쌹ge valts, aktive-
ras Smart farth썁llare, baserat p썁 vilket 
f쎨rarl쌹ge som valts.

僅 N쌹r Smart farth썁llare arbetar i l쌹get 
Baserat p썁 k쎨rstil, 쌹ndras Smart fart-
h썁llare till Baserat p썁 k쎨rl쌹geom du 
trycker och h썁ller ner knappen For-
donsavst썁nd ( ). Tryck och h썁ll ner 
knappen Fordonsavst썁nd ( ) f쎨r att 
쌹ndra Smart farth썁llare till l쌹get Base-
rat p썁 k쎨rstil.

Visa analys av k쎨rstil (i f쎨rekom-
mande fall)

A: F쎨rarassistans
1 Smartfarth썁llare (Smart Cruise Con-

trol)
2 Visa analys av k쎨rstil
Med motorn ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹ll-
ningar → Fordon → F쎨rarassistans → 
SCC (Smart farth썁llare) → Visa k쎨rstil-
sanalys p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att kontrollera f쎨rarens k쎨rstil 
och 쌹ndra k쎨rstil manuellt.

OBSERVERA
僅 Visa k쎨rstilsanalys visas n쌹r Baserat 

p썁 k쎨rstil valts.
僅 Smartfarth썁llare (Smart Cruise Con-

trol) f썁r information om f쎨rarens k쎨r-
stil f쎨rst n쌹r f쎨raren k쎨r fordonet.

OCV041573L
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Varningsvolym

A: F쎨rarassistans
1 Varningsvolym
2 H쎨g
3 Medium
4 L썁g
5 Av
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningsvolym p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra varningsvolymen till 
H쎨g, Medel, L썁g eller Av f쎨r varning f쎨r 
Smart farth썁llare.
Varningsvolym f쎨r Smart farth썁llare 
kommer emellertid inte att st쌹ngas av 
utan l썁ta som L썁g, 쌹ven om Av v쌹ljs.
Om du 쌹ndrar varningsvolymen kan var-
ningsvolymen 쌹ndras 쌹ven f쎨r andra 
f쎨rarassistanssystem.

OBSERVERA
Varningsvolym kommer att 썁terg썁 till 
den senaste inst쌹llningen d썁 bilen star-
tas om.

Anv쌹nda den intelligenta farth썁l-
laren
Funktionsvillkor
Den intelligenta farth썁llaren kommer att 
fungera n쌹r f쎨ljande villkor 쌹r uppfyllda.

Basfunktion
僅 V쌹xeln 쌹r i D (k쎨r)
僅 F쎨rarens d쎨rr 쌹r st쌹ngd

僅 Den elektroniska parkeringsbromsen 
(EPB) 쌹r inte ansatt

僅 Din hastighet 쌹r inom intervallet
- N쌹r du inte har n썁gon bil framf쎨r 

dig: 10~180 km/h (5~110 brittiska 
mil/timma)

- n쌹r du har en bil framf쎨r dig: 
0~180 km/h (0~110 brittiska mil/
timma)

僅 ESC (Electronic Stability Control, elek-
tronisk stabilitetskontroll) eller ABS 
anv쌹nds

僅 ESC (Electronic Stability Control, elek-
tronisk stabilitetskontroll) eller ABS 
kontrollerar inte fordonet

僅 Det fram썁triktade automatiska krock-
systemets bromskontroll 쌹r inaktive-
rad

僅 Den fj쌹rrstyrda smarta Parkeringsas-
sistentens bromskontroll 쌹r inaktive-
rad (i f쎨rekommande fall)

僅 Fordonet 쌹r inte i ett avst쌹ngnings-
l쌹ge (avst쌹ngningsindikatorlampan 쌹r 
sl쌹ckt)

OBSERVERA
Vid ett stopp kommer funktionen att 
aktiveras n쌹r bromspedalen trycks ned 
om du inte har ett fordon framf쎨r dig.

Omk쎨rningsassistans
Omk쎨rningsassistans aktiveras n쌹r k쎨r-
riktningsvisaren blinkar till v쌹nster eller 
h쎨ger medan SCC 쌹r aktivt och om f쎨l-
jande villkor 쌹r uppfyllda:
僅 Din hastighet 쌹r 쎨ver 60 km/h (40 

brittiska mil/timma)
僅 Varningsblinkers 쌹r av
僅 Ett fordon uppt쌹cks framf쎨r dig

OCV041562L
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僅 Hastighetsminskning kr쌹vs inte f쎨r att 
h썁lla ett avst썁nd till framf쎨rvarande 
fordon

VARNING
僅 Bilen kan accelerera tillf쌹lligt n쌹r k쎨r-

riktningsvisaren blinkar till v쌹nster 
eller h쎨ger medan ett annat fordon 
k쎨r framf쎨r dig. Var alltid uppm쌹rk-
sam p썁 v쌹gf쎨rh썁llandena.

僅 Oavsett vilken k쎨rriktning som g쌹ller i 
ditt land kommer omk쎨rningsassis-
tanssystemet att fungera n쌹r villkoren 
쌹r uppfyllda. Kontrollera alltid v쌹gf쎨r-
h썁llandena n쌹r du anv쌹nder funktio-
nen i l쌹nder d쌹r annan k쎨rriktning 
g쌹ller.

Smartfarth썁llarens display och 
kontroll

Basfunktion
Du kan se status f쎨r smartfarth썁llaren i 
Driving Assist-l쌹get p썁 instrumentpane-
len. Se "Instrumentkluster" p썁 sid 5-43.
Smartfarth썁llaren kommer att visas 
enligt nedan beroende p썁 funktionssta-
tus.
僅 Vid anv쌹ndning

1. Det inst쌹llda avst썁ndet och huru-
vida du har ett fordon framf쎨r dig 
visas.

2. Inst쌹lld hastighet visas.
3. Huruvida du har ett fordon framf쎨r 

dig och m썁lavst썁ndet och visas.

僅 N쌹r indikatorn f쎨r tillf쌹lligt

1. Indikatorn ( ) visas.
2. Den tidigare inst쌹llda hastigheten 

쌹r skuggad.

OBSERVERA
僅 Avst썁ndet till det fr쌹mre fordonet p썁 

klustret visas beroende p썁 det fak-
tiska avst썁ndet mellan ditt fordon och 
fordonet fram썁t.

僅 M썁lavst썁ndet kan variera efter bilens 
hastighet och den inst쌹llda avst썁nds-
niv썁n. Om hastigheten 쌹r l썁g kan 쌹nd-
ringen av avst썁ndet till 
framf쎨rvarande fordon vara margi-
nell.

F쎨r att accelerera tillf쌹lligt

Tryck ned gaspedalen om du vill 쎨ka 
hastigheten tillf쌹lligt utan att 쌹ndra den 
inst쌹llda hastigheten n쌹r den smarta 
farth썁llaren 쌹r p썁. Medan gaspedalen 
trampas ned kommer den inst쌹llda has-
tigheten, avst썁ndsniv썁n och m썁lavst썁n-
det att blinka p썁 instrumentpanelen.
Om gaspedalen emellertid inte trycks 
ned tillr쌹ckligt, kan fordonet sakta av.

OCV041187K
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VARNING
N쌹r du accelererar tillf쌹lligt ska du t쌹nka 
p썁 att hastigheten och avst썁ndet inte 
styrs automatiskt 쌹ven om det finns 
framf쎨rvarande fordon.

Baserat p썁 den k쎨rstil som har 
aktiverats (i f쎨rekommande fall)

A: K쎨rstil Adaptiv SCC
N쌹r Based on Driving Style (Baserat p썁 
k쎨rstil) har aktiverats visas meddelandet 
p썁 panelen i 2 sekunder och avst썁ndsni-
v썁n och avst썁nd till m썁let visas bero-
ende p썁 k쎨rstil.

Smartfarth썁llaren tillf쌹lligt 
avbruten

A: Smartfarth썁llare avbruten
Den smarta farth썁llaren st쌹ngs tillf쌹lligt 
av automatiskt n쌹r:

僅 Fordonshastigheten 쌹r 쎨ver 190 km/h 
(120 brittiska mil/timma)

僅 Fordonet stannar under en viss tid
僅 Gaspedalen kontinuerligt trycks ned 

under en viss tid
僅 Villkoren f쎨r att den smarta farth썁lla-

ren ska fungera inte 쌹r uppfyllda
Om smartfarth썁llaren automatiskt tillf쌹l-
ligt st쌹ngs av kommer ett varningsmed-
delande att synas i klustret samtidigt 
som en h쎨rbar signal kommer att varna 
f쎨raren.

VARNING
Avst썁ndet till det framf쎨rvarande fordo-
net kommer inte att bibeh썁llas, n쌹r 
Smart farth썁llare tillf쌹lligt st쌹ngs av. Ha 
alltid uppsikt 쎨ver v쌹gen och, vid behov, 
tryck ned bromspedalen f쎨r att s쌹nka 
din k쎨rhastighet f쎨r att bibeh썁lla ett 
s쌹kert avst썁nd.

Villkoren f쎨r smartfarth썁llaren 쌹r 
inte uppfyllda

A: Villkoren f쎨r Smart farth썁llare 쌹r 
inte uppfyllda
Om knappen F쎨rarhj쌹lp eller reglagen +, 
- eller ( ) trycks in n쌹r smartfarth썁lla-
rens driftvillkor inte 쌹r uppfyllda, kom-
mer ett varningsmeddelande att synas i 
klustret samtidigt som en h쎨rbar signal 
kommer att l썁ta.

OCV051164L
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I trafikmilj쎨n

A: Anv쌹nd omkopplare eller pedal f쎨r 
att gasa
I trafik kommer ditt fordon att stanna om 
fordonet framf쎨r dig stannar. N쌹r fordo-
net framf쎨r b쎨rjar k쎨ra igen g쎨r du det-
samma.
Ett varningsmeddelande likt det ovan 
kommer att visas i klustret efter att bilen 
har varit stillast썁ende en viss tid. Tryck 
ned gaspedalen eller tryck p썁 knap-
parna +, - eller ( ) f쎨r att b쎨rja k쎨ra.

Varning om framf쎨rvarande v쌹g-
f쎨rh썁llanden

A: Se upp f쎨r omgivande fordon
I f쎨ljande situation kommer varnings-
meddelandet att visas p썁 instrumentpa-
nelen samtidigt som en h쎨rbar 
varningssignal varnar f쎨raren f쎨r fram-
f쎨rvarande v쌹gf쎨rh썁llanden.
僅 Fordonet framf쎨r f쎨rsvinner n쌹r SCC 

bibeh썁ller avst썁ndet mellan dig och 
fordonet framf쎨r vid k쎨rning i under 
en viss hastighet.

僅 Medan meddelandet Anv쌹nd 
omkopplare eller pedal f쎨r att acce-
lerera visas i klustret, om du inte har 

ett fordon framf쎨r dig eller om fordo-
net 쌹r l썁ngt bort fr썁n dig, och n썁got 
av reglagen +, - eller knappen trycks 
in.

VARNING
Uppm쌹rksamma alltid fordon eller f쎨re-
m썁l som pl쎨tsligt kan dyka upp framf쎨r 
dig och tryck vid behov ned bromspeda-
len f쎨r att s쌹nka k쎨rhastigheten f쎨r att 
bibeh썁lla ett s쌹kert avst썁nd.

Kollisionsvarning

A: Kollisionsvarning
Om risken f쎨r kollision med framf쎨rva-
rande fordon 쌹r stor medan SCC 쌹r akti-
verat kommer varningsmeddelandet att 
visas i klustret samtidigt som en h쎨rbar 
signal varnar f쎨raren. Ha alltid uppsikt 
쎨ver v쌹gen och, vid behov, tryck ned 
bromspedalen f쎨r att s쌹nka din k쎨rhas-
tighet f쎨r att bibeh썁lla ett s쌹kert 
avst썁nd.

VARNING
I f쎨ljande situationer kanske SCC even-
tuellt inte kan varna f쎨raren om en kolli-
sion.
僅 Avst썁ndet till fordonet framf쎨r 쌹r kort 

och det framf쎨rvarande fordonet k쎨r 
snabbare eller lika snabbt som du

僅 Det framf쎨rvarande fordonets hastig-
het 쌹r v쌹ldigt l썁g eller s썁 st썁r det stilla

僅 Gaspedalen trycks ned direkt efter att 
SCC aktiveras

OCV051168L
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VARNING
Vidta f쎨ljande 썁tg쌹rder n쌹r du anv쌹nder 
smartfarth썁llaren:
僅 Smartfarth썁llaren ers쌹tter inte l쌹mplig 

och s쌹ker k쎨rning. Det 쌹r f쎨rarens 
ansvar att alltid kontrollera hastighe-
ten och avst썁ndet till framf쎨rvarande 
fordon.

僅 Smartfarth썁llaren kanske inte kan 
k쌹nna av ov쌹ntade och pl쎨tsliga situ-
ationer eller komplexa k쎨rsituationer, 
och d쌹rf쎨r ska du alltid vara upp-
m쌹rksam p썁 k쎨rf쎨rh썁llandena f쎨r att 
styra din fordonshastighet.

僅 Ha smartfarth썁llaren avst쌹ngd n쌹r 
den inte anv쌹nds f쎨r att undvika att 
oavsiktligt st쌹lla in en hastighet.

僅 싋ppna inte d쎨rren n쌹r SCC 쌹r aktive-
rad, 쌹ven om bilen st썁r stilla.

僅 Var alltid uppm쌹rksam p썁 inst쌹lld 
hastighet och avst썁nd till framf쎨rva-
rande fordon.

僅 H썁ll s쌹kerhetsavst썁nd med h쌹nsyn till 
v쌹gf쎨rh썁llanden och trafikrytm. En 
allvarlig kollision kan intr쌹ffa om 
avst썁ndet mellan fordonen 쌹r f쎨r kort 
under h쎨ghastighetsk쎨rning. Upp-
m쌹rksamma alltid v쌹gf쎨rh썁llandena 
framf쎨r dig.

僅 Om det framf쎨rvarande fordonet f쎨r-
svinner medan systemet bibeh썁ller 
avst썁ndet till det, kan funktionen 
pl쎨tsligt accelerera till inst쌹lld hastig-
het. Var alltid medveten om ov쌹ntade 
och pl쎨tsliga situationer.

僅 Bilhastigheten kan sjunka vid k쎨rning 
uppf쎨r en sluttande v쌹g och 쎨ka i k쎨r-
ning nedf쎨r en sluttande v쌹g.

僅 Var alltid medveten om situationer 
s썁som n쌹r ett fordon dyker upp pl쎨ts-
ligt.

僅 Vi rekommenderar att du av s쌹ker-
hetssk쌹l st쌹nger av den intelligenta 
farth썁llaren n쌹r du bogserar ett sl쌹p 
eller annat fordon.

僅 St쌹ng av smartfarth썁llaren n쌹r din bil 
bogseras.

僅 Smartfarth썁llaren kan st쌹ngas av om 
den st쎨rs av starka elektromagnetiska 
v썁gor.

僅 Smartfarth썁llaren kan eventuellt inte 
detektera ett hinder framf쎨r, vilket 
kan resultera i en krock. H썁ll upp-
m쌹rksamheten riktad fram썁t f쎨r att 
kunna ta h쌹nsyn till ov쌹ntade och 
pl쎨tsliga situationer.

僅 Fordonen som 쌹r framf쎨r dig byter fil 
konstant och det leder till en f쎨rsening 
i funktionens reaktioner, eller kan 
orsaka att funktionen reagerar p썁 ett 
fordon som 쌹r i en n쌹rliggande fil. K쎨r 
alltid f쎨rsiktigt f쎨r att kunna ta h쌹nsyn 
till ov쌹ntade och pl쎨tsliga situationer.

僅 Var alltid medveten om omgivningen 
och k쎨r f쎨rsiktigt, 쌹ven om ett var-
ningsmeddelande eller h쎨rbart larm 
inte genereras.

僅 Varningsmeddelanden och varnings-
signaler som smartfarth썁llaren gene-
rerar kanske inte visas/l썁ter om andra 
funktioners varningsmeddelanden 
eller varningssignaler genereras sam-
tidigt.

僅 Du kanske inte h쎨r varningsljuden 
fr썁n smartfarth썁llaren om den omgi-
vande ljudniv썁n 쌹r h쎨g. Uppm쌹rk-
samma alltid v쌹gf쎨rh썁llandena 
framf쎨r dig.

僅 Biltillverkaren ansvarar inte f쎨r f쎨ra-
rens brott mot trafikregler eller 
olyckor som intr쌹ffar n쌹r smartfart-
h썁llaren 쌹r aktiverad.



Tips f쎨r k쎨rning

1046

Smartfarth썁llare (SCC)

僅 Ange alltid en fordonshastighet som 
쌹r under hastighetsbegr쌹nsningen i 
ditt land.

僅 Avst썁ndet mellan fordon, accelera-
tion och reaktionshastighet kan 쌹nd-
ras om f쎨rarens k쎨rstil 쌹ndras. 
Uppm쌹rksamma alltid v쌹gf쎨rh썁llan-
dena framf쎨r dig.

VIKTIGT
僅 Fordonet m썁ste k쎨ras tillr쌹ckligt ofta 

f쎨r att 썁terge f쎨rarens faktiska k쎨rstil 
som t.ex. avst썁ndet till andra fordon, 
acceleration och reaktionshastighet.

僅 Based on Driving Style (Baserat p썁 
K쎨rstil) kanske inte reflekterar f쎨ra-
rens k쎨rstil eller trafikf쎨rh썁llanden 
som kan p썁verka k쎨rs쌹kerheten.

僅 Om du k쎨r under speciella f쎨rh썁llan-
den som t.ex. sn쎨, regn, dimma eller 
branta backar kan fordonet inte k쎨ras 
enligt f쎨rarens k쎨rstil.

OBSERVERA
僅 Det tar 15 sekunder f쎨r smartfarth썁l-

laren att aktiveras efter att fordonet, 
frontkameran eller frontradarn startas 
om.

僅 Du kan h쎨ra ett ljud n쌹r smartfarth썁l-
laren styr bromsen.

僅 Baserat p썁 k쎨rstil kanske inte 썁ter-
speglar f쎨rarens stil om den inte 쌹r 
s쌹ker, till exempel snabb acceleration.

僅 Based on Driving Style (Baserat p썁 
K쎨rstil) reflekterar inte n썁gon annan 
k쎨rstil 쌹n avst썁ndet till fordon, accele-
ration och reaktionshastighet.

僅 Paddelv쌹xeln fungerar inte n쌹r den 
smarta farth썁llaren 쌹r aktiverad.

OBSERVERA
Bilderna eller f쌹rgerna kan visas olika 
beroende p썁 specifikationerna f쎨r 
instrumentpanelen eller temat.

Fel och begr쌹nsningar i SCC
Fel p썁 Intelligent farth썁llare

A: Kontrollera systemet Smart farth썁l-
lare (SCC)
N쌹r SCC inte fungerar korrekt kommer 
varningsmeddelandet att visas samtidigt 
som varningslampan ( ) kommer att 
lysa i instrumentpanelen. Inspektera 
smartfarth썁llaren hos en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

Intelligent farth썁llare inaktiverad

A: Smart farth썁llare avaktiverad Radar 
blockerad
Detekteringsprestandan kan f쎨rs쌹mras 
och SCC kan begr쌹nsas tillf쌹lligt eller 
inaktiveras n쌹r frontradark썁pan eller 
sensorn 쌹r t쌹ckta av sn쎨, regn eller 
fr쌹mmande f쎨rem썁l.
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Om detta intr쌹ffar kommer ett varnings-
meddelande att synas p썁 klustret.
Smart farth썁llare kommer att fungera 
normalt, n쌹r sn쎨, regn eller fr쌹mmande 
material avl쌹gsnats.

VARNING
Uteblivet varningsmeddelande inneb쌹r 
inte n쎨dv쌹ndigtvis att smartfarth썁llaren 
fungerar korrekt.

VIKTIGT
Smartfarth썁llaren kanske, efter att du 
sl썁r p썁 bilen, inte fungerar ordentligt i ett 
omr썁de (t.ex. i 쎨ppen terr쌹ng) d쌹r det 
inte finns n썁got att uppt쌹cka.

Begr쌹nsningar f쎨r SCC
Smartfarth썁llaren kanske inte fungerar 
normalt under f쎨ljande omst쌹ndigheter:
僅 Detekteringssensorn eller den omgi-

vande ytan 쌹r f쎨rorenad eller skadad
僅 Spolarv쌹tska appliceras kontinuerligt 

och vindrutetorkaren 쌹r p썁
僅 Kameralinsen 쌹r kontaminerad p썁 

grund av skyddsfilm, filmer eller 
t쌹ckta vindruta, skadat glas, eller fast-
nat i andra objekt (klisterm쌹rke, insek-
ter, m.m.) p썁 glaset

僅 Vindrutan 쌹r fuktig eller frusen
僅 Frontkameran 쌹r bl쌹ndad av solen
僅 Ljuset fr썁n en gatlykta eller ett 

m쎨tande fordon reflekteras p썁 v썁t 
v쌹gbana, t.ex. i p쎨lar p썁 v쌹gen

僅 Temperaturen runt frontkameran 쌹r 
h쎨g eller l썁g

僅 Ett f쎨rem썁l 쌹r placerat p썁 instrument-
br쌹dan

僅 Omgivningen 쌹r v쌹ldigt ljus
僅 Omgivningen 쌹r v쌹ldigt m쎨rk, t.ex. i 

en tunnel osv.

僅 Ljusstyrkan f쎨r쌹ndras pl쎨tsligt, t.ex. 
man 썁ker in i en tunnel

僅 Ljuset utomhus 쌹r svagt och str썁lkas-
tarna 쌹r avst쌹ngda eller lyser f쎨r 
svagt

僅 K쎨rning i kraftigt regn eller sn쎨fall 
eller tjock dimma

僅 K쎨rning genom 썁nga, r쎨k eller dimma
僅 Endast en del av fordonet uppt쌹cks
僅 Fordonet framf쎨r har inte n썁gra bak-

lyktor eller s썁 쌹r baklyktorna ovanligt 
placerade osv.

僅 Ljuset utomhus 쌹r svagt och baklyk-
torna p썁 det framf쎨rvarande fordonet 
쌹r avst쌹ngda eller lyser f쎨r svagt

僅 Bakdelen p썁 det framf쎨rvarande for-
donet 쌹r liten eller ser onormal ut 
(t.ex. lutad, v쌹lt osv.)

僅 Fordonet framf쎨r har l썁g eller h쎨g 
markfrig썁ng

僅 Ett fordon dyker pl쎨tsligt upp framf쎨r 
dig

僅 Bilen bogseras
僅 K쎨rning genom en tunnel eller under 

en j쌹rnbro
僅 K쎨rning n쌹ra omr썁den med mycket 

metall, t.ex. byggplatser, j쌹rnv쌹g osv.
僅 Ett v쌹ldigt reflekterande material, t.ex. 

styrskena, fordon osv.
僅 St쎨td쌹mparen runt frontradarn 쌹r 

skadad eller f쎨rskjuten
僅 Temperaturen runt frontradarn 쌹r h쎨g 

eller l썁g
僅 K쎨rning i vidstr쌹ckta omr썁den d쌹r det 

f쎨rekommer f썁 fordon eller strukturer 
(t.ex. 쎨ken, 쌹ng, f쎨rort osv.)

僅 Fordonet framf쎨r 쌹r tillverkat av ett 
material som inte 쌹r reflekterande

僅 K쎨rning n쌹ra en motorv쌹gskorsning 
eller v쌹gtull
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僅 K쎨rning p썁 en yta som 쌹r hal p썁 
grund av sn쎨, vattenp쎨l, is osv.

僅 K쎨rning p썁 en kurvig v쌹g
僅 Fordonet framf쎨r uppt쌹cks sent
僅 Fordonet framf쎨r blockeras pl쎨tsligt 

av ett hinder
僅 Fordonet framf쎨r byter pl쎨tsligt fil 

eller s쌹nker hastigheten
僅 Fordonet framf쎨r har en onormal 

form
僅 Fordonet framf쎨r k쎨r snabbt eller 

l썁ngsamt
僅 Du byter k쎨rfil pl쎨tsligt i l썁g hastighet 

n쌹r du har ett annat fordon framf쎨r 
dig

僅 Fordonet framf쎨r 쌹r sn쎨t쌹ckt
僅 Ostabil k쎨rning
僅 Du 쌹r i en rondell och fordonet fram-

f쎨r uppt쌹cks inte
僅 Du k쎨r i en cirkel
僅 Du k쎨r p썁 en parkering
僅 Du k쎨r genom en byggarbetsplats, p썁 

en obelagd v쌹g, delvis belagd v쌹g, 
oj쌹mn v쌹gbana, ett farthinder osv.

僅 Du k쎨r p썁 en lutande eller kurvig v쌹g 
osv.

僅 Du k쎨r p썁 en v쌹g som kantas av tr쌹d 
eller gatlyktor

僅 D썁liga v쌹gf쎨rh썁llanden kan orsaka 
쎨verdrivna vibrationer i fordonet 
under k쎨rning

僅 Bilens h쎨jd 쌹r l썁g eller h쎨g p썁 grund 
av tung belastning, onormalt 
d쌹cktryck etc.

僅 Du k쎨r p썁 en smal v쌹g d쌹r det finns 
쎨vervuxen vegetation

僅 En st쎨rning av elektromagnetiska 
v썁gor f쎨religger, t.ex. i ett omr썁de 
med starka radiov썁gor eller elektriskt 
brus

僅 K쎨rning p썁 en kurvig v쌹g

Vid k쎨rning i kurvor kan det h쌹nda att 
smartfarth썁llaren inte kan detektera 
fordon som k쎨r i samma fil, och d썁 
kan din bil accelerera upp till inst쌹lld 
hastighet. Dessutom kan fordonshas-
tigheten snabbt s쌹nkas n쌹r fordonet 
framf쎨r dig pl쎨tsligt uppt쌹cks.
V쌹lj l쌹mplig hastighet f쎨r kurvor, och 
ans쌹tt broms- eller gaspedalen i enlig-
het med framf쎨rvarande v쌹g- och 
k쎨rf쎨rh썁llanden.

Bilens hastighet kan s쌹nkas p썁 grund 
av en bil i k쎨rf쌹ltet bredvid.
Kontrollera att v쌹gf쎨rh썁llandena 쌹r 
kompatibla med smartfarth썁llaren 
och tryck, vid behov, ner bromspeda-
len f쎨r att s쌹nka farten f쎨r att bibe-
h썁lla ett s쌹kert avst썁nd.

僅 K쎨ra i en lutning

Vid k쎨rning i uppf쎨rs- eller nedf쎨rs-
backar kan det h쌹nda att den smarta 
farth썁llaren inte kan k쌹nna av fordon i 
samma fil som du k쎨r i. Din bil accele-
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rerar d썁 upp till den inst쌹llda hastig-
heten. Dessutom kommer 
fordonshastigheten snabbt s쌹nkas 
n쌹r fordonet framf쎨r dig pl쎨tsligt upp-
t쌹cks.
V쌹lj l쌹mplig hastighet f쎨r lutningar, 
och ans쌹tt broms- eller gaspedalen i 
enlighet med framf쎨rvarande v쌹g- 
och k쎨rf쎨rh썁llanden.

僅 K쎨rf쌹ltsbyte

[A]: Din bil
[B]: Fordon som byter k쎨rf쌹lt
Sensorn kan inte k쌹nna av ett fordon 
som k쎨r in i ditt f쌹lt fr썁n ett intillig-
gande f쌹lt f쎨rr쌹n det befinner sig i 
sensorns avk쌹nningsomr썁de. Smart-
farth썁llaren kanske inte omedelbart 
uppt쌹cker fordonet om fordonet byter 
f쌹lt snabbt. Var alltid uppm쌹rksam p썁 
v쌹gen och k쎨rf쎨rh썁llandena och k쎨r 
s쌹kert. Tryck, vid behov, ner broms-
pedalen f쎨r att minska din k쎨rhastig-
het f쎨r att bibeh썁lla ett s쌹kert 
avst썁nd.

僅 Uppt쌹ck ett fordon

I f쎨ljande fall kan vissa typer av for-
don i din fil inte uppt쌹ckas med sen-
sorerna:
- Fordonsf쎨rskjutning 썁t ett h썁ll
- Fordon med l썁g hastighet eller for-

don som g쎨r en pl쎨tslig inbroms-
ning

- Fordon som 쌹r baktunga p.g.a. tung 
last

- M쎨tande fordon
- Stillast썁ende fordon
- Fordon med liten profil bak썁t, t.ex. 

en sl쌹pvagn
- Smala fordon s썁som motorcyklar 

eller cyklar
- Specialfordon
- Djur och fotg쌹ngare

I f쎨ljande fall kan framf쎨rvarande for-
don inte uppt쌹ckas med sensorerna. 
Var alltid uppm쌹rksam p썁 v쌹gen och 
k쎨rf쎨rh썁llandena och k쎨r s쌹kert. Jus-
tera farten vid behov.
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- Fordon med h쎨gre markfrig썁ng 
eller utstickande last bak썁t

- Fordon som 쌹r baktunga p.g.a. tung 
last

- Du styr ditt fordon
- K쎨rning p썁 smala eller kurviga 

v쌹gar

僅 Det kan h쌹nda att ditt fordon accele-
rerar n쌹r fordonet framf쎨r f쎨rsvinner i 
en korsning.
Var alltid uppm쌹rksam p썁 v쌹gen och 
k쎨rf쎨rh썁llandena medan du k쎨r.

僅 N쌹r ett fordon framf쎨r dig l쌹mnar k쎨r-
f쌹ltet kanske inte smartfarth썁llaren 
omedelbart detekterar det nya fordo-
net som nu 쌹r framf쎨r dig.
Var alltid uppm쌹rksam p썁 v쌹gen och 
k쎨rf쎨rh썁llandena medan du k쎨r.

僅 H썁ll alltid kontroll p썁 fotg쌹ngare n쌹r 
din bil h썁ller avst썁ndet till fordonet 
framf쎨r.

Navigationsbaserad smart-
farth썁llare (NSCC) (i f쎨rekom-
mande fall)
Den navigationsbaserade smartfarth썁l-
laren justerar automatiskt bilens hastig-
het vid k쎨rning p썁 motorv쌹gar med 
hj쌹lp av information fr썁n navigerings-
funktionen medan smartfarth썁llaren 쌹r 
aktiverad.

OBSERVERA
僅 Den navigationsbaserade smartfart-

h썁llaren 쌹r endast tillg쌹ngligt p썁 vissa 
v쌹gar.
* S썁dana v쌹gar har begr쌹nsade p썁- 
och avfarter f쎨r ett ohindrat trafik-
fl쎨de i h쎨g hastighet. Endast per-
sonbilar och motorcyklar f썁r k쎨ra p썁 
dessa v쌹gar.

僅 Ytterligare motorv쌹gar kan inkluderas 
i framtida uppdateringar av navige-
ringssystemet.

OBSERVERA
Den navigationsbaserade smartfarth썁l-
laren fungerar p썁 motorv쌹gar, men inte i 
korsningar.

VARNING
Den navigationsbaserade smartfarth썁l-
laren 쌹r inte en ers쌹ttning f쎨r ansvarsfull 
k쎨rning utan en bekv쌹mlighetsfunktion. 
Det 쌹r f쎨rarens ansvar att alltid kontroll-
era hastigheten och avst썁ndet till fram-
f쎨rvarande fordon. K쎨r alltid s쌹kert och 
var f쎨rsiktig.
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Highway Curve Zone Auto Slow-
down (automatisk hastighets-
s쌹nkning i motorv쌹gskurva)
Om fordonshastigheten 쌹r h쎨g kommer 
funktionen Highway Curve Zone Auto 
Slowdown (automatisk hastighetss쌹nk-
ning i motorv쌹gskurva) att tillf쌹lligt 
s쌹nka din hastighet eller begr쌹nsa acce-
lerationen f쎨r att hj쌹lpa dig k쎨ra s쌹kert i 
en kurva, baserat p썁 informationen fr썁n 
navigeringssystemet.

Highway Set Speed Auto Change 
(automatisk 쌹ndring av inst쌹lld 
hastighet p썁 motorv쌹g)
Funktionen Highway Set Speed Auto 
Change (automatisk 쌹ndring av inst쌹lld 
hastighet p썁 motorv쌹g) 쌹ndrar automa-
tiskt SCC-systemets inst쌹llda hastighet 
baserat p썁 navigeringssystemets infor-
mation om hastighetsbegr쌹nsningar.

Inst쌹llningar f쎨r navigationsbase-
rad smartfarth썁llare
Funktionsinst쌹llningar

A: F쎨rarassistans
1 Driving convenience
2 Highway Auto Speed Change
Med fordonet ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹ll-
ningar → Fordon → F쎨rarassistans → 
Bekv쌹mlighet vid k쎨rning → Automa-
tisk hastighets쌹ndring p썁 motorv쌹g 
p썁 infotainmentsystemets sk쌹rm f쎨r att 
aktivera/avaktivera navigationsbaserad 
smart farth썁llare.

OBSERVERA
Vid problem med den navigationsbase-
rade smartfarth썁llaren kan den inte st쌹l-
las in via menyn Inst쌹llningar.

Anv쌹nda navigationsbaserad 
smartfarth썁llare
Funktionsvillkor
Den navigationsbaserade smartfarth썁l-
laren 쌹r endast tillg쌹nglig om alla f쎨l-
jande f쎨rh썁llanden f쎨religger:
僅 Smartfarth썁llaren 쌹r aktiverad
僅 K쎨rning p썁 riksv쌹g (eller motorv쌹gar)

OBSERVERA
Se "Smartfarth썁llare (SCC) (i f쎨rekom-
mande fall)" p썁 sid 6-95 f쎨r mer infor-
mation om hur man anv쌹nder 
smartfarth썁llarsystemet.

Navigationsbaserade smartfart-
h썁llarens display och kontroll
N쌹r den navigationsbaserade smartfart-
h썁llaren anv쌹nds kommer det att visas i 
klustret enligt f쎨ljande:

Navigationsbaserad smartfart-
h썁llare i standby

Den vita symbolen ( ) lyser om drift-
villkoren 쌹r uppfyllda.

OCV041575L
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Navigationsbaserad smartfart-
h썁llare i funktion

Den gr쎨na symbolen ( ) kommer att 
lysa i klustret om tillf쌹llig hastighets-
s쌹nkning kr쌹vs i standby-l쌹ge medan 
den navigationsbaserade smartfarth썁lla-
ren anv쌹nds.
Den gr쎨na symbolen ( ) och indika-
tor f쎨r inst쌹lld hastighet kommer att lysa 
i klustret samtidigt som en h쎨rbar signal 
genereras om funktionen Set Speed 
Auto Change (automatisk 쌹ndring av 
inst쌹lld hastighet) 쌹r aktiverad.

VARNING
Varningsmeddelandet kommer att visas 
under f쎨ljande omst쌹ndigheter:

A: K쎨r f쎨rsiktigt
僅 Den navigationsbaserade smartfart-

h썁llaren kan inte s쌹nka din hastighet 
till en s쌹ker niv썁.

OBSERVERA
Funktionerna Highway Curve Zone Auto 
Slowdown (automatisk hastighetss쌹nk-
ning i motorv쌹gskurva) och Set Speed 
Auto Change (automatisk 쌹ndring av 

inst쌹lld hastighet) anv쌹nder samma 
symbol ( ).

Highway Curve Zone Auto Slow-
down (automatisk hastighets-
s쌹nkning i motorv쌹gskurva)
僅 Beroende p썁 kurvan kommer bilen att 

sakta in innan kurvan p썁 motorv쌹gen 
och sedan accelerera till den hastighet 
som 쌹r inst쌹lld i smartfarth썁llaren.

僅 Den tid det tar f쎨r systemet att s쌹nka 
hastigheten kan variera efter den 
aktuella hastigheten och hur m썁nga 
grader kurvan 쌹r. Ju h쎨gre k쎨rhastig-
het desto snabbare startar broms-
ningen.

Highway Set Speed Auto Change 
(automatisk 쌹ndring av inst쌹lld 
hastighet p썁 motorv쌹g)
僅 Funktionen Highway Set Speed Auto 

Change (automatisk 쌹ndring av 
inst쌹lld hastighet p썁 motorv쌹g) kom-
mer att fungera n쌹r smartfarth썁lla-
rens inst쌹llda hastighet och 
motorv쌹gens hastighetsbegr쌹nsning 
쎨verensst쌹mmer med varandra.

僅 Smartfarth썁llarens inst쌹llda hastighet 
justeras efter den 쌹ndrade hastighets-
begr쌹nsningen automatiskt n쌹r funk-
tionen Highway Set Speed Auto 
Change (automatisk 쌹ndring av 
inst쌹lld hastighet p썁 motorv쌹g) 쌹r i 
drift.

僅 Funktionen Highway Set Speed Auto 
Change (automatisk 쌹ndring av 
inst쌹lld hastighet p썁 motorv쌹g) kom-
mer att hamna i standby-l쌹ge om 
smartfarth썁llarens inst쌹llda hastighet 
inte 쎨verensst쌹mmer med hastighets-
begr쌹nsningen.
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僅 Om funktionen Highway Set Speed 
Auto Change (automatisk 쌹ndring av 
inst쌹lld hastighet p썁 motorv쌹g) har 
hamnat i standby-l쌹ge i samband 
med k쎨rning p썁 annan v쌹g 쌹n riks-
v쌹g, kommer funktionen Highway Set 
Speed Auto Change (automatisk 쌹nd-
ring av inst쌹lld hastighet p썁 motor-
v쌹g) att fungera igen n쌹r du k쎨r p썁 en 
riksv쌹g igen utan att st쌹lla in inst쌹lld 
hastighet.

僅 Tryck p썁 knappen ( ) f쎨r att starta 
om funktionen om Highway Set 
Speed Auto Change (automatisk 쌹nd-
ring av inst쌹lld hastighet p썁 motor-
v쌹g) har hamnat i standby-l쌹ge till 
f쎨ljd av att f쎨raren trycker ned broms-
pedalen.

僅 Funktionen Highway Set Speed Auto 
Change (automatisk 쌹ndring av 
inst쌹lld hastighet p썁 motorv쌹g) fung-
erar inte i motorv쌹gskorsningar.

OBSERVERA
僅 Funktionen Highway Set Speed Auto 

Change (automatisk 쌹ndring av 
inst쌹lld hastighet p썁 motorv쌹g) byg-
ger p썁 motorv쌹gens hastighetsbe-
gr쌹nsningar, fungerar inte 
tillsammans med fartkameror.

僅 Bilen gasar eller bromsar n쌹r hastig-
hetsbegr쌹nsningarna p썁 motorv쌹gen 
쌹ndras om funktionen Highway Set 
Speed Auto Change (automatisk 쌹nd-
ring av inst쌹lld hastighet p썁 motor-
v쌹g) 쌹r i drift.

僅 Maxhastighet f쎨r funktionen Hig-
hway Set Speed Auto Change (auto-
matisk 쌹ndring av inst쌹lld hastighet 
p썁 motorv쌹g) 쌹r 140 km/h (90 brit-
tiska mil/timma).

僅 Funktionen Highway Set Speed Auto 
Change (automatisk 쌹ndring av 
inst쌹lld hastighet p썁 motorv쌹g) kan-

ske inte fungerar korrekt om navige-
ringssystemet inte uppdaterar 
hastighetsbegr쌹nsningen f쎨r en ny 
v쌹g.

僅 Funktionen f쎨r att automatiskt 쌹ndra 
inst쌹lld hastighet p썁 motorv쌹g kanske 
inte fungerar korrekt om hastigheten 
쌹r inst쌹lld i en annan enhet 쌹n den 
som anv쌹nds i ditt land.

OBSERVERA
Bilderna eller f쌹rgerna kan visas olika 
beroende p썁 specifikationerna f쎨r 
instrumentpanelen eller temat.

Begr쌹nsningar f쎨r den naviga-
tionsbaserade smartfarth썁llaren
Den navigationsbaserade smartfarth썁l-
laren kanske inte fungerar normalt 
under f쎨ljande omst쌹ndigheter:
僅 Navigeringen fungerar inte korrekt
僅 Kartinformation 쎨verf쎨rs inte p썁 

grund av infotainment-systemets 
onormala funktion

僅 Navigeringen har inte uppdaterat 
hastighetsbegr쌹nsning eller v쌹ginfor-
mation

僅 Kartinformationen och den verkliga 
v쌹gen 쎨verensst쌹mmer inte eftersom 
GPS-data eller kartinformation inte 
st쌹mmer

僅 Navigeringen s쎨ker efter en f쌹rdv쌹g 
under k쎨rning

僅 GPS-signalerna blockeras i omr썁den 
som t.ex. en tunnel

僅 N쌹r en v쌹g delas upp till tv썁 eller fler 
v쌹gar som sedan m쎨ts igen

僅 F쎨raren avviker fr썁n den inst쌹llda 
f쌹rdv쌹gen



Tips f쎨r k쎨rning

1126

Navigationsbaserad smartfarth썁llare (NSCC)

僅 F쌹rdv쌹gen till destinationen 쌹ndras 
eller avbryts n쌹r f쎨raren 썁terst쌹ller 
navigeringen

僅 Bilen k쎨r in p썁 en bensinmack eller 
rastplats

僅 Android Auto eller Car Play anv쌹nds
僅 Navigeringen kan inte l쌹sa av bilens 

aktuella l쌹ge (t.ex. upph쎨jda v쌹gar 
inklusive 쎨verfart i anslutning till all-
m쌹nna v쌹gar eller n쌹rliggande v쌹gar 
som ligger parallellt)

僅 Navigeringen uppdateras under k쎨r-
ning

僅 Navigeringen startas om under k쎨r-
ning

僅 Hastighetsbegr쌹nsningen f쎨r vissa 
sektioner 쌹ndras beroende p썁 v쌹gf쎨r-
h썁llandena

僅 K쎨rning p썁 en v쌹g som 쌹r under kon-
struktion

僅 K쎨rning p썁 en kontrollerad v쌹g
僅 Det 쌹r d썁ligt v쌹der, t.ex. regn, rikligt 

sn쎨fall etc.
僅 K쎨rning p썁 en v쌹g med skarpa kurvor

[1]: Inst쌹lld f쌹rdv쌹g, [2]: Avgreningslinje, 
[3]: K쎨rrutt, [4]: Huvudled, [5]: Kurvig 
v쌹g
僅 N쌹r navigeringssystemets inst쌹llda 

f쌹rdv쌹g (avgreningslinje) skiljer sig 
fr썁n k쎨rrutten (huvudled) kanske 
funktionen Highway Curve Zone Auto 
Slowdown (automatisk hastighets-
s쌹nkning i motorv쌹gskurva) inte fung-
erar f쎨rr쌹n k쎨rrutten k쌹nns igen som 
huvudleden.

僅 Funktionen Highway Curve Zone Auto 
Slowdown (automatisk hastighets-
s쌹nkning i motorv쌹gskurva) fungerar 
n쌹r k쎨rrutten k쌹nns igen som huvud-
leden n쌹r du k쎨r l쌹ngs huvudleden 
i st쌹llet f쎨r navigeringssystemets 
inst쌹llda f쌹rdv쌹g. Fordonet kanske 
inte kan bromsa tillr쌹ckligt eller brom-
sar v쌹ldigt hastigt beroende p썁 
avst썁ndet till kurvan och den aktuella 
hastigheten.

[1]: Huvudled, [2]: Avgreningslinje, [3]: 
K쎨rrutt, [4]: Inst쌹lld f쌹rdv쌹g, [5]: Kurvig 
v쌹g
僅 Om navigeringssystemets inst쌹llda 

f쌹rdv쌹g (avgreningslinje) skiljer sig 
fr썁n k쎨rrutten (avgreningslinje) fung-
erar funktionen Highway Curve Zone 
Auto Slowdown (automatisk hastig-
hetss쌹nkning i motorv쌹gskurva) fung-
erar baserat p썁 informationen om 
kurvan p썁 huvudleden.

僅 Funktionen Highway Curve Zone Auto 
Slowdown (automatisk hastighets-
s쌹nkning i motorv쌹gskurva) fungerar 
inte n쌹r den bed쎨mer att du l쌹mnar 
v쌹gen genom att k쎨ra in i en korsning.

[1]: K쎨rrutt, [2]: Avgreningslinje, [3]: Kur-
vig v쌹g, [4]: Huvudled
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僅 Funktionen Highway Curve Zone Auto 
Slowdown (automatisk hastighets-
s쌹nkning i motorv쌹gskurva) kommer 
att fungera baserat p썁 informationen 
om kurvor p썁 huvudleden om ingen 
destination 쌹r inst쌹lld i navigeringssys-
temet.

僅 쉁ven om du l쌹mnar huvudleden kan 
funktionen Highway Curve Zone Auto 
Slowdown (automatisk hastighets-
s쌹nkning i motorv쌹gskurva) tillf쌹lligt 
fungera baserat p썁 navigeringssyste-
mets information om motorv쌹gskur-
van.

VARNING
僅 Den navigationsbaserade smartfart-

h썁llaren 쌹r inte en ers쌹ttning f쎨r 
ansvarsfull k쎨rning utan en bekv쌹mlig-
hetsfunktion. Ha alltid uppsikt 쎨ver 
v쌹gen och kom ih썁g att det 쌹r f쎨rarens 
ansvar att f쎨lja trafikregler.

僅 Navigeringssystemets information om 
hastighetsbegr쌹nsningar kan skilja sig 
fr썁n den verkliga hastighetsbegr쌹ns-
ningen. Det 쌹r f쎨rarens ansvar att 
kontrollera hastighetsbegr쌹nsningen 
f쎨r den aktuella v쌹gen.

僅 Navigationsbaserad smartfarth썁llaren 
avbryts automatiskt n쌹r du l쌹mnar 
huvudleden (eller motorv쌹gen). Var all-
tid uppm쌹rksam p썁 v쌹gen och k쎨rf쎨r-
h썁llandena medan du k쎨r.

僅 Den navigationsbaserade smartfart-
h썁llaren kanske inte fungerar p썁 grund 
av framf쎨rvarande fordon och hur 
bilen k쎨rs. Var alltid uppm쌹rksam p썁 
v쌹gen och k쎨rf쎨rh썁llandena medan du 
k쎨r.

僅 Vi rekommenderar att du av s쌹ker-
hetssk쌹l st쌹nger av den navigationsba-
serade smartfarth썁llaren n쌹r du 
bogserar ett sl쌹p eller annat fordon.

僅 N쌹r du har passerat en v쌹gtull p썁 en 
motorv쌹g kommer den navigationsba-

serade smartfarth썁llaren att fungera 
baserat p썁 det f쎨rsta k쎨rf쌹ltet. Om du 
k쎨r in i en av de andra filerna kan det 
h쌹nda att funktionen inte fungerar 
korrekt.

僅 Bilen kommer att gasa om f쎨raren 
trycker ned gaspedalen medan den 
navigationsbaserade smartfarth썁lla-
ren 쌹r i drift och funktionen kommer 
inte att bromsa bilen. Om gaspedalen 
emellertid inte trycks ned tillr쌹ckligt, 
kan fordonet sakta av.

僅 Om f쎨raren gasar och sedan sl쌹pper 
gaspedalen medan den navigationsba-
serade smartfarth썁llaren 쌹r i drift kan-
ske bilen inte kan s쌹nka farten 
tillr쌹ckligt till en s쌹ker hastighet eller 
bromsar f쎨r hastigt.

僅 Den navigationsbaserade smartfart-
h썁llaren kanske inte fungerar om kur-
van 쌹r f쎨r stor eller sn쌹v.

OBSERVERA
僅 Hastighetsinformationen i klustret och 

navigeringssystemet kanske inte 쎨ver-
ensst쌹mmer.

僅 Tidsskillnaden kan uppst썁 mellan det 
att den navigationsbaserade smart-
farth썁llaren aktiveras och inaktiveras.

僅 Framf쎨rvarande kurvsektioner kan 
begr쌹nsa acceleration 쌹ven om du k쎨r 
i en hastighet som 쌹r l쌹gre 쌹n den som 
smartfarth썁llaren har inst쌹lld.

僅 Om den navigationsbaserade smart-
farth썁llaren 쌹r i drift n쌹r du l쌹mnar 
huvudleden f쎨r att k쎨ra in i en kors-
ning, till en parkering etc. kan den fort-
s쌹tta att fungera efter en viss tid.

僅 Den navigationsbaserade smartfart-
h썁llaren kan k쌹nna att det inte brom-
sar tillr쌹ckligt p썁 grund av 
v쌹gf쎨rh썁llanden s썁som oj쌹mna 
v쌹gytor, smala k쎨rf쌹lt etc.



Tips f쎨r k쎨rning

1146

LFA-systemet (Lane Following Assist System,
filf쎨ljningsassistans)

LFA-systemet (Lane Fol-
lowing Assist System, filf쎨lj-
ningsassistans)
LFA 쌹r utformad f쎨r att hj쌹lpa f쎨raren 
att uppt쌹cka filmarkeringar och/eller 
fordon samt att h썁lla sig inom sin fil.

Detekteringssensor
Frontkamera

Frontkameran anv쌹nds som en detekte-
ringssensor som l쌹ser av f쌹ltmarke-
ringar och framf쎨rvarande fordon.
Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorn.

VIKTIGT
Se avsnittet "Forward Collision-avoi-
dance Assist (FCA) (i f쎨rekommande 
fall)" p썁 sid 6-36f쎨r mer information om 
f쎨rsiktighets썁tg쌹rder f쎨r frontkameran.

Inst쌹llningar f쎨r LFA
Funktionsinst쌹llningar

Sl썁 P썁/Av Filf쎨ljningsassistans

Med bilen P쉊 tryck p썁 och h썁ll in LDA-
knappen p썁 ratten f쎨r att starta LDA (fil-

f쎨ljningsassistans)-systemet. Den gr썁 
eller gr쎨na indikatorlampan ( ) kommer 
att lysa i klustret.
Tryck p썁 knappen igen f쎨r att st쌹nga av 
funktionen.

Varningsvolym

A: F쎨rarassistans
1 Varningsvolym
2 H쎨g
3 Medium
4 L썁g
5 Av
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningsvolym p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra varningsvolymen till 
H쎨g, Medel, L썁g eller Av f쎨r Hands-off-
varning.
Volymen f쎨r ”hands off”-varningen kom-
mer inte att st쌹ngas av, utan vara 
inst쌹lld p썁 L썁g, 쌹ven om AV v쌹ljs.
Om du 쌹ndrar varningsvolymen kan var-
ningsvolymen 쌹ndras 쌹ven f쎨r andra 
f쎨rarassistanssystem.
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Anv쌹nda LFA
Varning och kontroll

Filk쎨rningsassistent (Lane Fol-
lowing Assist)

Om fordonet framf쎨r och/eller b썁da fil-
markeringarna detekteras och din for-
donshastighet 쌹r l쌹gre 쌹n 180 km/h (110 
brittiska mil/timma) hj쌹lper filf쎨lj-
ningsassistansen till att centrera fordo-
net i k쎨rf쌹ltet genom att hj쌹lpa ratten. 
Den gr쎨na indikatorlampan ( ) kommer 
att lysa i klustret.

VIKTIGT
Den gr쎨na indikatorlampan ( ) b쎨rjar 
blinka i gr썁tt n쌹r systemet inte styr rat-
ten.

Varning om att f쎨raren inte har 
h쌹nderna p썁 ratten

A: H썁ll h쌹nderna p썁 ratten
Om f쎨raren sl쌹pper ratten i flera sekun-
der visas varningsmeddelandet och en 
varningssignal genereras stegvis.
僅 F쎨rsta skedet: Varningsmeddelande

僅 Andra skedet: Varningsmeddelande 
(r쎨d ratt) och h쎨rbar varning

A: LFA (k쎨rf쌹ltsf쎨ljare) avbruten
Om f쎨raren fortfarande inte har h쌹n-
derna p썁 ratten efter att hands-off-var-
ningen visas varningsmeddelandet och 
filf쎨ljningsassistansen avbryts automa-
tiskt.

VARNING
僅 Systemet kan inte assistera styr-

ningen om f쎨raren h썁ller v쌹ldigt h썁rt i 
ratten eller vridit ratten till ett visst 
utslag.

僅 LFA fungerar inte i alla situationer. Det 
쌹r f쎨rarens ansvar att styra bilen 
s쌹kert och h썁lla kvar bilen i r쌹tt k쎨r-
f쌹lt.

僅 “Hands off”-varningsmeddelandet 
kan f쎨rsenas beroende p썁 v쌹glaget. 
Ha alltid h쌹nderna p썁 ratten n쌹r du 
k쎨r.

僅 Hands off-varningsmeddelandet kan 
komma att visas n쌹r LKA inte k쌹nner 
av att f쎨raren har sina h쌹nder p썁 rat-
ten. Det kan h쌹nda om f쎨raren h썁ller 
v쌹ldigt l쎨st i ratten.

僅 Hands off-varningen kanske inte 
fungerar korrekt om du f쌹ster f쎨rem썁l 
p썁 ratten.

OBSERVERA
僅 Se i snabbreferensguide f쎨r Navige-

ring i den medf쎨ljande infotainment-
manualen f쎨r mer information om att 
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st쌹lla in filk쎨rningsassistenten i info-
tainmentsystemet.

僅 N쌹r b썁da f쌹ltmarkeringarna upp-
t쌹cks kommer linjerna p썁 instrument-
panelen att 쌹ndra f쌹rg fr썁n gr썁tt till 
vitt.

K쎨rf쌹lt icke detekterat

K쎨rf쌹lt detekterat

僅 Bilderna och f쌹rgerna p썁 panelen 
varierar beroende paneltypen eller 
det tema som valts p썁 panelen.

僅 Om LFA inte kan l쌹sa av en f쌹ltmarke-
ring, kan dess kontroll 쎨ver ratten 
begr쌹nsas beroende p썁 k쎨rf쎨rh썁llan-
dena och huruvida du k쎨r bakom ett 
annat fordon.

僅 F쎨raren kan anv쌹nda ratten 쌹ven om 
K쎨rf쌹ltsassistans assisterar styr-
ningen.

僅 Ratten kan k쌹nnas tyngre eller l쌹ttare 
n쌹r LFA assisterar styrningen 쌹n vid 
andra tillf쌹llen.

Fel och begr쌹nsningar i Filf쎨lj-
ningsassistans
Fel i Filf쎨ljningsassistans

A: Kontrollera LFA-systemet (filf쎨lj-
ningsassistans)
N쌹r LFA inte fungerar korrekt kommer 
varningsmeddelandet att visas samtidigt 
som huvudvarningslampan ( ) lyser i 
klustret. Om detta sker beh쎨ver filk쎨r-
ningsassistenten inspekteras av en pro-
fessionell verkstad. Kia rekommenderar 
att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨r-
s쌹ljare/servicepartner.

Begr쌹nsningar f쎨r LFA

VARNING
Mer information om f쎨rsiktighets썁tg쌹r-
der f쎨r filk쎨rningsassistenten finns i "Fil-
f쎨ljningsassistans (LKA) (i 
f쎨rekommande fall)" p썁 sid 6-54.
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Motorv쌹gsk쎨rningsassistent 
(HDA) (i f쎨rekommande fall)

Basfunktion

Motorv쌹gsk쎨rningsassistenten 쌹r utfor-
mad f쎨r att k쌹nna av framf쎨rvarande 
fordon och k쎨rf쌹lt och hj쌹lpa dig bibe-
h썁lla den inst쌹llda hastigheten samt 
h썁lla fordonet mellan k쎨rf쌹lten medan 
du k쎨r p썁 motorv쌹gen.

Filk쎨rningsassistent f쎨r motor-
v쌹gsk쎨rning (i f쎨rekommande 
fall)

Funktionen Highway Lane Change 
Assist (Filk쎨rningsassistent f쎨r motor-
v쌹gsk쎨rning) bist썁r vid byte av k쎨rf쌹lt i 
den riktning som f쎨raren r쎨r sig mot och 
flyttar blinkersen om systemet bed쎨mer 
att byte av k쎨rf쌹lt 쌹r m쎨jligt.

OBSERVERA
僅 Motorv쌹gsk쎨rningsassistenten 쌹r 

endast tillg쌹nglig p썁 vissa v쌹gar (f쎨r-
utom planskild trafikplats/v쌹gkors-
ning)
* S썁dana v쌹gar har begr쌹nsade p썁- 
och avfarter f쎨r ett ohindrat trafik-

fl쎨de i h쎨g hastighet. Endast per-
sonbilar och motorcyklar f썁r k쎨ra p썁 
dessa v쌹gar.

僅 Ytterligare motorv쌹gar kan inkluderas 
i framtida uppdateringar av navige-
ringssystemet.

Detekteringssensor
Frontkamera

Frontradar

Fr쌹mre h쎨rnradar (om utrustad)

H쎨rnradar bak

Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorerna.
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VIKTIGT
Se "Forward Collision-avoidance Assist 
(FCA) (i f쎨rekommande fall)" p썁 sid 6-36 
f쎨r mer information om f쎨rsiktighets썁t-
g쌹rder f쎨r detekteringssensorerna.

Inst쌹llningar f쎨r HDA
Funktionsinst쌹llningar
Basfunktion

A: F쎨rarassistans
1 Driving convenience
2 Motorv쌹gsk쎨rningsassistent (HDA)
Med bilen ig썁ng aktiverar eller avaktive-
rar du Inst쌹llningar → Fordon → F쎨ra-
rassistans → Bekv쌹mlighet vid 
k쎨rning p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att ange om du vill eller inte 
vill anv쌹nda respektive funktion.
僅 Om HDA (motorv쌹gsk쎨rningsassis-

tans) 쌹r valt, hj쌹lper det dig bibeh썁lla 
inst쌹lld hastighet och inst쌹llt avst썁nd 
till framf쎨rvarande fordon, samt hj쌹l-
per till att centrera fordonet i k쎨rf쌹ltet.

Filk쎨rningsassistent f쎨r motor-
v쌹gsk쎨rning (i f쎨rekommande 
fall)
Om Filbytesassistans (motorv쌹g) har 
valts hj쌹lper det f쎨raren att byta fil.

OBSERVERA
僅 N쌹r HDA (motorv쌹gsk쎨rningsassis-

tans) har valts bort, kan inst쌹llningen 
f쎨r Filbytesassistans (motorv쌹g) inte 
쌹ndras.

僅 Inst쌹llningarna kan inte 쌹ndras om 
det 쌹r n썁got fel p썁 funktionerna. L썁t 
funktionen inspekteras av en god-
k쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepart-
ner.

僅 Om bilen startas om kommer funktio-
nen(erna) att beh썁lla den senaste 
inst쌹llningen.

VARNING
Av s쌹kerhetssk쌹l b쎨r f쎨raren 쌹ndra 
inst쌹llningarna efter att ha parkerat for-
donet p썁 en s쌹ker plats.

Varningsvolym

A: F쎨rarassistans
1 Varningsvolym
2 H쎨g
3 Medium
4 L썁g
5 Av
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningsvolym p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra varningsvolymen till 
H쎨g, Medel, L썁g eller Av f쎨r motorv쌹g-
sk쎨rningsassistans.
Systemets varningsvolym kommer inte 
att st쌹ngas av, utan vara inst쌹lld p썁 L썁g 
쌹ven om Av v쌹ljs.
Om du 쌹ndrar varningsvolymen kan var-
ningsvolymen 쌹ndras 쌹ven f쎨r andra 
f쎨rarassistanssystem.
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Anv쌹nda HDA
Basfunktion
HDA-funktionens display och 
kontroll
Du kan se status f쎨r motorv쌹gsk쎨r-
ningsassistenten i Driving Assist-vyn i 
klustret. Se "LCD-sk쌹rm" p썁 sid 5-45.
Motorv쌹gsk쎨rningsassistenten kommer 
att visas enligt nedan beroende p썁 funk-
tionsstatus.

Driftstillst썁nd

Vilol쌹ge

1 Indikatorn f쎨r motorv쌹gsk쎨rningsas-
sistent visar det inst쌹llda avst썁ndet 
och huruvida du har ett fordon fram-
f쎨r dig.
僅 Indikator f쎨r motorv쌹gsk쎨rningsas-

sistent
- Gr쎨n: Driftstillst썁nd
- Gr썁: Vilol쌹ge
- Vit blinkande: Gaspedalen ned-

tryckt
2 Inst쌹lld hastighet visas.
3 LFA-indikatorn visas.
4 Fordonsavst썁ndet och huruvida du 

har ett fordon framf쎨r dig visas.
5 Huruvida k쎨rf쌹ltet uppt쌹cks visas.

OBSERVERA
僅 Se "Smartfarth썁llare (SCC) (i f쎨rekom-

mande fall)" p썁 sid 6-95 f쎨r mer infor-
mation om sk쌹rmen.

僅 Se "LFA-systemet (Lane Following 
Assist System, filf쎨ljningsassistans)" 
p썁 sid 6-114 f쎨r mer information om 
sk쌹rmen.

HDA i funktion
Tryck p썁 knappen F쎨rarassistans vid 
k쎨rning f쎨r att aktivera motorv쌹gsk쎨r-
ningsassistans.
Highway Driving Assist (motorv쌹gsk쎨r-
ningsassistent) fungerar vid p썁fart till 
eller avfart fr썁n motorv쌹g och alla f쎨l-
jande villkor uppfylls:
僅 Filf쎨ljningsassistenten 쌹r aktiverad
僅 Smartfarth썁llaren 쌹r aktiverad

OBSERVERA
僅 Motorv쌹gsassistenten (HDA) kommer 

att fungera om smartfarth썁llaren 쌹r 
aktiverad vid k쎨rning p썁 motorv쌹g.

僅 Vid p썁fart p썁 huvudleder eller motor-
leder (eller motorv쌹gar) medan 
smartfarth썁llaren 쌹r ig썁ng kommer 
K쎨rassist inte att aktiveras om K쎨rf쌹lt-
sassistans 쌹r avst쌹ngd.

Omstart efter stopp

A: Anv쌹nd omkopplare eller pedal f쎨r 
att gasa
N쌹r HDA 쌹r aktiverat kommer din bil att 
stanna om fordonet framf쎨r dig stannar. 
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Dessutom kommer din bil att starta om 
fordonet framf쎨r dig b쎨rjar k쎨ra inom 
cirka 30 sekunder efter stoppet. Medde-
landet Anv쌹nd knapp eller pedal f쎨r 
att accelerera visas 쌹ven i klustret efter 
att bilen har varit stillast썁ende i cirka 30 
sekunder. Tryck ned gaspedalen eller 
tryck p썁 knapparna +, - eller ( ) f쎨r att 
b쎨rja k쎨ra.

Varning om att f쎨raren inte har 
h쌹nderna p썁 ratten

A: H썁ll h쌹nderna p썁 ratten
Om f쎨raren sl쌹pper ratten i flera sekun-
der visas varningsmeddelandet och en 
varningssignal genereras stegvis.
僅 F쎨rsta skedet: Varningsmeddelande
僅 Andra skedet: Varningsmeddelande 

(r쎨d ratt) och h쎨rbar varning

A: Motorv쌹gsk쎨rningsassistans (HDA) 
avbruten
Om f쎨raren fortfarande inte har h쌹n-
derna p썁 ratten efter att hands-off-var-
ningen visas varningsmeddelandet och 
Motorv쌹gsk쎨rningsassistent- och LCA-
funktionerna avbryts automatiskt.

Hastighetsbegr쌹nsning

A: F쎨rarens grepp detekteras inte. 
K쎨rhastigheten begr쌹nsas
N쌹r Highway Driving Assist (Motorv쌹gs-
k쎨rningsassistent) avbryts med hands-
off-varningen kommer hastigheten att 
begr쌹nsas. Varningsmeddelandet kom-
mer att synas p썁 panelen, och en ljud-
signal kommer att h쎨ras kontinuerligt 
n쌹r funktionen f쎨r hastighetsbegr쌹ns-
ning 쌹r aktiverad.

Att k쎨ra p썁 en sida i filen (i f쎨re-
kommande fall)

N쌹r hastigheten 쎨verskrider 60 km/h 
(40 brittiska mil/timma), om ett fordon 
k쎨r v쌹ldigt n쌹ra dig kommer ditt fordon 
att kontrollera styrningen i motsatt rikt-
ning till fordonet f쎨r att fr쌹mja s쌹ker k쎨r-
ning. Om det finns fordon p썁 b썁da 
sidorna av det k쎨rf쌹lt du befinner dig i 
som k쎨r n쌹ra dig kommer inte funktio-
nen att glida 쎨ver till andra sidan av k쎨r-
f쌹ltet.

HDA i standby
HDA kommer att vara i standby n쌹r 
smartfarth썁llaren inaktiveras tillf쌹lligt 
medan motorv쌹gsassistenten 쌹r aktive-
rad. LFA kommer att fungera normalt 
under den h쌹r tiden.
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OBSERVERA
僅 Driving Speed Limit (Hastighetsbe-

gr쌹nsning) hj쌹lper dig att h썁lla dig 
under 60 km/h (40 brittiska mil/
timma). Vid denna tidpunkt saktar 
fordonet ner p썁 grund av fordonet 
framf쎨r. N쌹r fordonet har saktat ner 
kan det inte automatiskt g썁 fortare.

僅 Hastighetsbegr쌹nsningen avbryts 
under f쎨ljande omst쌹ndigheter:
- N쌹r f쎨raren tar tag i ratten igen
- N쌹r f쎨raren aktiverar Lane Fol-

lowing Assist (filf쎨ljningsassistans) 
genom att trycka p썁 Knappen Dri-
ving Assist (k쎨rassistans)

- N쌹r man f쎨r smartfarth썁llar-regla-
get ( ) mot +, - eller gaspedalen 
eller bromspedalen 쌹r nedtryckt

Filk쎨rningsassistent f쎨r motor-
v쌹gsk쎨rning (i f쎨rekommande 
fall)
Display och kontroll
Du kan se statusen p썁 funktionen Hig-
hway Lane Change Assist (motorv쌹gs-
k쎨rningsassistenten) i drift i Driving 
Assist-syn (K쎨rassist) p썁 panelen. Se 
"LCD-sk쌹rm" p썁 sid 5-45.
Funktionen Highway Lane Change kom-
mer att visas nedan beroende p썁 funk-
tionens status.

Klar/I drift

Vilol쌹ge/Avbruten

1 Indikator f쎨r Highway Lane Change 
Assist (Filk쎨rningsassistent f쎨r motor-
v쌹gsk쎨rning)
僅 Gr쎨n ( ) t쌹nd: Redo
僅 Gr쎨n ( ) blinkar: Driftstillst썁nd
僅 Gr썁 ( ) t쌹nd: Vilol쌹ge
僅 Vit ( ) blinkande: Avbrutet till-

st썁nd (visas endast en viss tid)
2 Filsp썁r

Filsp썁ret visas p썁 liknande s쌹tt som 
indikatorn f쎨r filbytesassistans vid 
motorv쌹gsk쎨rning (1). Tillg쌹nglighe-
ten f쎨r fildetektering visas dock i v쌹n-
tel쌹ge.

3 Gr쎨n pil och skugga
Den gr쎨na linjen visas n쌹r en viss tid 
har g썁tt efter en funktion har aktive-
rats och tills k쎨rf쌹ltsbytet 쌹r avklarat.

4 Meddelande
僅 Meddelande visas om funktionen 

inte aktiveras inte 쌹ven om blinker-
sen anv쌹nds.

僅 Meddelande visas n쌹r funktionen 
쌹r avbruten under drift.

F쎨r att sl썁 p썁 Highway Lane 
Change Assist (Filk쎨rningsassis-
tent f쎨r motorv쌹gsk쎨rning)
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A: Tryck p썁 OK-knappen f쎨r att akti-
vera Filbytesassistans
1 Bekr쌹fta
Highway Lane Change Assist-funktionen 
s쌹tts p썁 n쌹r f쎨ljande f쎨rh썁llanden har 
uppfyllts.
僅 K쎨rassistknappen eller K쎨rf쌹ltsassist-

knappen anv쌹nds till att s쌹tta p썁 
K쎨rassist p썁 motorv쌹g.

僅 OK-knappen trycks in p썁 ratten 
medan ett meddelande om att 
anv쌹nda Highway Lane Change Assist 
(Filk쎨rningsassistent f쎨r motorv쌹gs-
k쎨rning) visas i klustret.

Highway Lane Change Assist (Fil-
k쎨rningsassistent f쎨r motorv쌹gs-
k쎨rning) klar att anv쌹nda
Med funktionen “K쎨rassistent f쎨r byte av 
k쎨rf쌹lt p썁 motorled” (Highway Lane 
Change Assist) aktiverad kommer funk-
tionen att kunna aktiveras n쌹r alla f쎨l-
jande f쎨rh썁llanden har uppfyllts:
僅 K쎨rassist p썁 huvudled 쌹r aktiverad
僅 Filf쎨ljningsassistenten 쌹r aktiverad
僅 Ett fordon bakom ditt fordon upp-

t쌹cks mer 쌹n en g썁ng n쌹r motorn 
satts p썁

僅 Din hastighet 쌹r 쎨ver 80 km/h (50 
brittiska mil/timma)

僅 Varning om att f쎨raren inte har h쌹n-
derna p썁 ratten visas inte p썁 panelen

僅 Varningsblinkers 쌹r avst쌹ngd

OBSERVERA
僅 N쌹r K쎨rassist vid byte av k쎨rf쌹lt (Lane 

Change Assist) 쌹r aktiverad (indika-
torlampa p썁), st쌹ngs inte Filf쎨lj-
ningsassistent av 쌹ven om blinkers 
eller varningsblinkers har aktiverats.

僅 K쎨rassist vid byte av k쎨rf쌹lt st쌹ngs 
automatiskt av vid k쎨rning under f쎨l-
jande trafikf쎨rh썁llanden:

- Ett k쎨rf쌹lt
- En v쌹g utan hinder som t.ex. refug i 

mitten, skyddsr쌹cket osv.
- Det finns en fotg쌹ngare eller cyklist 

framf쎨r p썁 v쌹gen
僅 N쌹r funktionen st썁r p썁 Status klar och 

fordonshastigheten 쌹r under 75 km/h 
(45 brittiska mil/timma) kommer 
funktionen att byta till vilol쌹get.

VARNING
N쌹r funktionen "K쎨rassistent f쎨r byte av 
k쎨rf쌹lt p썁 motorled” (Highway Lane 
Change Assist) st쌹ngs av under drift 
st쌹ngs styrassistenten tillf쌹lligt av. Var 
alltid f쎨rsiktig n쌹r du k쎨r.

Anv쌹ndning av Highway Lane 
Change Assist (Filbytesassistans 
f쎨r motorv쌹gsk쎨rning)

Funktionen Filbytesassistans f쎨r motor-
v쌹gsk쎨rning aktiveras n쌹r du trycker 
blinkersreglaget upp썁t eller ned썁t 
medan funktionen 쌹r i v쌹ntel쌹ge (( ) 
indikatorn lyser gr쎨nt ), och alla f쎨ljande 
villkor 쌹r uppfyllda:
僅 F쎨raren har handen p썁 ratten
僅 Det finns ingen kollisionsrisk i den 

riktning som k쎨rf쌹ltsbytet 쌹ger rum
僅 Det finns en enda streckad linje i den 

riktning som k쎨rf쌹ltsbytet 쌹ger rum
僅 Det finns inga Fram썁triktat automa-

tiskt krocksystem (Forward Collision-
Avoidance Assist) eller BCA-varnings-
system
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僅 Fordonet k쎨rs i mitten av k쎨rf쌹ltet 
(ska inte k쎨ras n쌹ra sidan av k쎨rf쌹ltet)

僅 Den v쌹g du k쎨r p썁 eller den v쌹g d쌹r 
du 쌹r p썁 v쌹g att byta k쎨rf쌹lt 쌹r en v쌹g 
d쌹r funktionen kan anv쌹ndas

OBSERVERA
僅 N쌹r blinkersspaken placeras i A-l쌹get, 

aktiveras funktionen Filbytesassis-
tans f쎨r motorv쌹gsk쎨rning. N쌹r det 쌹r 
klart 썁terg썁r blinkersspaken till neu-
tralt l쌹ge, K쎨rassistent f쎨r byte av k쎨r-
f쌹lt p썁 motorled avbryts innan man 
k쎨p i filen.
Funktionen K쎨rassistent f쎨r byte av 
k쎨rf쌹lt avbryts inte n쌹r man k쎨r i filen 
utan n쌹r filbytet 쌹r klart, avbryts den 
och k쎨rriktningsvisaren st쌹ngs av.

僅 N쌹r k쎨rriktningsvisaren st썁r i B-l쌹get 
en viss period kommer den gr쎨na 
pilen fram. Vid denna tidpunkt, 쌹ven 
om spaken frig쎨rs och 썁terg썁r till sitt 
ursprungliga l쌹ge, kommer filbytet 
fortfarande att assisteras.

僅 N쌹r k쎨rf쌹ltsbyte g쎨rs av funktionen 
kommer k쎨rriktningsvisaren att blinka 
쌹ven om k쎨rriktningsvisaren inte 
h썁lls, och k쎨rriktningsvisaren kommer 
att st쌹ngas av n쌹r filbytet 쌹r klart.

Standbyl쌹ge Highway Lane 
Change Assist (Filk쎨rningsassis-
tent f쎨r motorv쌹gsk쎨rning)
Funktionen "K쎨rassistent f쎨r byte av k쎨r-
f쌹lt p썁 motorled” (Highway Lane Change 
Assist) 쌹r i vilol쌹ge n쌹r n썁got av driftf쎨r-
h썁llandena inte har uppfyllts eller n쌹r 
man sv쌹nger in p썁 eller k쎨r p썁 n썁gon av 
f쎨ljande v쌹gar:
僅 V쌹g inom ett visst avst썁nd fr썁n betal-

kur p썁 huvudled eller motorled
僅 V쌹gen framf쎨r slutar i en korsning
僅 V쌹g med skarpa kurvor

僅 V쌹g med smala k쎨rf쌹lt
僅 V쌹gar under uppbyggnad

Avbryt Highway Lane Change 
Assist (Filk쎨rningsassistent f쎨r 
motorv쌹gsk쎨rning)
Funktionen st쌹ngs av n쌹r:
僅 K쎨rriktningsvisaren s쌹tts p썁 i motsatt 

riktning mot byte av k쎨rf쌹lt
僅 Ratten vrids hastigt

VARNING
僅 N쌹r funktionen 쌹r aktiverad st쌹ngs 

funktionen av om n썁got av f쎨ljande 
intr쌹ffar:
- K쎨rassist p썁 huvudled 쌹r avst쌹ngd
- Filf쎨ljningshj쌹lp eller Smartfarth썁l-

lare 쌹r avst쌹ngd eller avbruten 
tempor쌹rt

- Varning om att f쎨raren inte har 
h쌹nderna p썁 ratten visas p썁 pane-
len

- K쎨rriktningsvisaren st썁r i A-l쌹ge
- Varningsblinkers 쌹r p썁
- Varningsmeddelande f쎨r Fram썁-

triktat automatiskt krocksystem 
(Forward Collision-Avoidance 
Assist) eller BCA visas

- M쎨jlig kollision har uppt쌹ckts i filen 
bredvid 쌹ven om det inte finns 
n썁gon varning om Fram썁triktat 
automatiskt krocksystem (Forward 
Collision-Avoidance Assist) eller 
BCA

- N쌹r man sv쌹nger in p썁 en v쌹g 
under konstruktion

- M썁lfilen vid byte av k쎨rf쌹lt f쎨rsvin-
ner

- M썁lfilen vid byte av k쎨rf쌹lt g썁r inte 
att se

- Det har uppst썁tt problem med blin-
kers
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- Funktionen "K쎨rassistent f쎨r byte 
av k쎨rf쌹lt p썁 motorled” (Highway 
Lane Change Assist) 쌹r avst쌹ngd 
(Funktionen st쌹ngs av n쌹r funktio-
nen st쌹ngs av i inst쌹llningsmenyn, 
n쌹r v쌹gen 쌹ndras till en-filig v쌹g, 
n쌹r det finns en korsning eller ett 
쎨verg썁ngsst쌹lle framf쎨r, n쌹r du 
sv쌹nger in p썁 en v쌹g utan kon-
struktioner som t.ex. en refug i mit-
ten, skyddsr쌹cken, osv., eller om 
det finns fotg쌹ngare eller cyklister i 
k쎨rf쌹ltet.)

- K쎨rhastigheten understiger 75 km/
h (45 brittiska mil/timma)

僅 N쌹r funktionen 쌹r i drift, n쌹r funktio-
nen 쌹r avbruten, beroende p썁 k쎨rf쎨r-
h썁llanden kanske fordonet kan k쎨ra 
till mitten av k쎨rf쌹ltet eller ocks썁 stan-
nar styrassistenten. Var alltid upp-
m쌹rksam p썁 v쌹gen och 
k쎨rf쎨rh썁llandena medan du k쎨r.

僅 Funktionen kanske inte fungerar som 
vanligt p썁 v쌹gar med fotg쌹ngare eller 
cyklister som t.ex. en korsning eller ett 
쎨verg썁ngsst쌹lle. Var alltid uppm쌹rk-
sam p썁 v쌹gen och k쎨rf쎨rh썁llandena 
medan du k쎨r.

OBSERVERA
Bilderna eller f쌹rgerna kan visas olika 
beroende p썁 specifikationerna f쎨r 
instrumentpanelen eller temat.

Fel och begr쌹nsningar i HDA
Fel i HDA

A: Kontrollera systemet f쎨r motorv쌹g-
sk쎨rningsassistans (HDA)

A: Kontrollera funktionen Filbytesas-
sistans
N쌹r HDA inte fungerar korrekt kommer 
varningsmeddelandet att visas samtidigt 
som varningslampan ( ) lyser i klustret. 
Om detta sker beh쎨ver motorv쌹gsk쎨r-
ningsassistenten inspekteras av en pro-
fessionell verkstad. Kia rekommenderar 
att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨r-
s쌹ljare/servicepartner.

VARNING
僅 F쎨raren ansvarar f쎨r att styra bilen p썁 

ett s쌹kert s쌹tt.
僅 Ha alltid h쌹nderna p썁 ratten n쌹r du 

k쎨r.
僅 HDA 쌹r en hj쌹lpfunktion snarare 쌹n 

ett helt sj쌹lvk쎨rande system. Kontroll-
era alltid v쌹gf쎨rh썁llandena och vidta 
l쌹mpliga 썁tg쌹rder vid behov f쎨r att 
k쎨ra s쌹kert.

僅 Ha alltid uppsikt 쎨ver v쌹gen och kom 
ih썁g att det 쌹r f쎨rarens ansvar att f쎨lja 
trafikregler. Biltillverkaren ansvarar 
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inte f쎨r f쎨rarens brott mot trafikregler 
eller olyckor.

僅 HDA kanske inte kan k쌹nna igen alla 
trafiksituationer. P썁 grund av 
begr쌹nsningar kanske funktionen inte 
kan uppt쌹cka m쎨jliga krockar. Var all-
tid medveten om begr쌹nsningarna. 
Hinder s썁som fordon, motorcyklar, 
cyklar, fotg쌹ngare, skyddsr쌹cken, tul-
lar, ospecificerade f쎨rem썁l, konstruk-
tioner etc. som kan kollidera med 
fordonet kanske inte uppt쌹cks.

僅 HDA kommer att st쌹ngas av automa-
tiskt under f쎨ljande f쎨rh썁llanden:
- K쎨rning p썁 v쌹gar som funktionen 

inte 쌹r konfigurerad f쎨r, t.ex. rast-
platser, korsningar etc.

- Navigeringen fungerar inte kor-
rekt, t.ex. n쌹r navigeringsfunktio-
nen uppdateras eller startas om

僅 HDA kanske inte fungerar eller funge-
rar felaktigt beroende p썁 v쌹gf쎨rh썁l-
landen (navigeringsinformation) och 
omgivningen.

僅 Filf쎨ljningsassistansfunktionen kan 
tillf쌹lligt inaktiveras n쌹r frontkameran 
inte kan k쌹nna av filer korrekt eller 
n쌹r “hands off”-varningen 쌹r p썁.

僅 Du kanske inte h쎨r varningsljuden 
fr썁n HDA om den omgivande ljudni-
v썁n 쌹r h쎨g.

僅 Din bil kan k쎨ra n쌹ra ena kanten eller 
l쌹mna k쎨rf쌹ltet om du k쎨r f쎨r snabbt i 
en kurva.

僅 Vi rekommenderar att du av s쌹ker-
hetssk쌹l st쌹nger av HDA n쌹r du bog-
serar ett sl쌹p eller annat fordon.

僅 “Hands off”-varningsmeddelandet 
kan visas tidigt eller sent beroende p썁 
v쌹gf쎨rh썁llandena och hur f쎨raren h썁l-
ler i ratten. Ha alltid h쌹nderna p썁 rat-
ten n쌹r du k쎨r.

僅 Av s쌹kerhetssk쌹l ska du noggrant l쌹sa 
anvisningarna i instruktionsboken 
innan du anv쌹nder HDA.

僅 HDA (Motorv쌹gsk쎨rningsassistenten) 
fungerar inte n쌹r bilen startas eller 
n쌹r detekteringssensorerna eller navi-
geringen initieras.

Begr쌹nsningar f쎨r HDA
HDA och filbytesfunktionen kanske inte 
fungerar korrekt under f쎨ljande 
omst쌹ndigheter:
僅 Kartinformationen och den verkliga 

v쌹gen 쎨verensst쌹mmer inte eftersom 
navigeringen uppdateras

僅 Kartinformationen och den verkliga 
v쌹gen 쎨verensst쌹mmer inte eftersom 
GPS-data eller kartinformation inte 
st쌹mmer

僅 Infotainmentsystemet 쎨verbelastas av 
funktioner s썁som v쌹gs쎨kning, 
videouppspelning, r쎨stigenk쌹nning 
osv. som utf쎨rs samtidigt.

僅 GPS-signalerna blockeras i omr썁den 
som t.ex. en tunnel

僅 F쎨raren avviker fr썁n kursen eller s썁 
쌹ndras eller avbryts f쌹rdv쌹gen till 
destinationen genom att 썁terst쌹lla 
navigeringen (inklusive 쌹ndring av 
TPEG)

僅 Bilen k쎨r in p썁 en bensinmack eller 
rastplats

僅 Android Auto eller Car Play anv쌹nds
僅 Navigeringen kan inte l쌹sa av bilens 

aktuella l쌹ge (t.ex. upph쎨jda v쌹gar 
inklusive 쎨verfart i anslutning till all-
m쌹nna v쌹gar eller n쌹rliggande v쌹gar 
som ligger parallellt)

僅 Vit enkel streckad linje eller v쌹gkant 
kan inte avl쌹sas

僅 V쌹gen 쌹r tidvis begr쌹nsad p썁 grund 
av konstruktion osv.
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僅 En v쌹g utan konstruktioner som t.ex. 
refug i mitten, skyddsr쌹cken osv. p썁 
v쌹gen

僅 There finns en fil som kan 쌹ndras i 
samma riktning som bytet av k쎨rfil

OBSERVERA
Se avsnittet "Forward Collision-avoi-
dance Assist (FCA) (i f쎨rekommande 
fall)" p썁 sid 6-36f쎨r mer information om 
begr쌹nsningar av frontkameran och 
frontradarn.

Backmonitor (RVM) (i f쎨re-
kommande fall)

Backmonitorn visar omr썁det bakom 
bilen f쎨r att hj쌹lpa dig parkera eller 
backa.

Detekteringssensor
Backkamera

Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorn.

Inst쌹llningar f쎨r RVM
Kamerainst쌹llningar

Med fordonet ig썁ng v쌹ljer du inst쌹llning-
sikonen ( ) p썁 sk쌹rmen eller Inst쌹ll-
ningar → Fordon → F쎨rarassistans → 
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Parkeringss쌹kerhet → Kamerainst쌹ll-
ningar p썁 infotainmentsystemets sk쌹rm 
f쎨r att 쌹ndra inst쌹llningarna f쎨r backmo-
nitor.
僅 Visa inneh썁ll: F쎨r att 쌹ndra inst쌹ll-

ningarna f쎨r bakvy med parkerings-
v쌹gledning.

僅 Visa inst쌹llningar: F쎨r att 쌹ndra sk쌹r-
mens ljusstyrka och kontrast.

Ut쎨ka anv쌹ndningen av backka-
meran
Med bilen ig썁ng aktiverar eller avaktive-
rar du Inst쌹llningar → Fordon → F쎨ra-
rassistans → Parkeringss쌹kerhet → 
Kamerainst쌹llningar → Visa inneh썁ll 
→ H썁ll backkameran p썁 p썁 infotainme-
ntsystemets sk쌹rm f쎨r att ange om du 
vill eller inte vill anv쌹nda respektive 
funktion.

Anv쌹ndning av Backmonitor
Knappen Parkering/Visningsk-
napp

Tryck p썁 knappen Parking/View (parke-
ring/vy) (1) f쎨r att starta eller st쌹nga av 
backmonitorn.

Vy bakifr썁n

Funktionsvillkor
Backmonitorn st쌹ngs av n쌹r n썁got av 
f쎨ljande villkor 쌹r uppfyllda:
僅 V쌹xla till R (back).
僅 Tryck p썁 Parkering/Visa-knappen (1) 

medan P-v쌹xell쌹ge (parkering) 쌹r valt
僅 Genom att trycka p썁 Visa-ikonen med 

den bakre ovansidan p썁 sk쌹rmen

Av-tillst썁nd
Backmonitorn st쌹ngs av n쌹r n썁got av 
f쎨ljande villkor 쌹r uppfyllda:
僅 Tryck p썁 Parkering/Visa-knappen (1) 

medan P-v쌹xell쌹ge (parkering) 쌹r valt, 
med bak썁tvyn p썁 sk쌹rmen.

僅 Byta v쌹xel fr썁n R (bak썁t) till P (par-
kera).

OBSERVERA
Bak썁tvyn kan inte att st쌹ngas av n쌹r 
backv쌹xeln (R) 쌹r ilagd.

Bak썁tvy, ut쎨kad funktion
Ut쎨kad bak썁tvyfunktion bibeh썁ller bak-
썁tvy av fordonet n쌹r du v쌹xlar v쌹xeln 
fr썁n R (bak썁t) till N (neutral) eller D 
(Drive) f쎨r att hj쌹lpa dig att parkera 
s쌹kert.

Funktionsvillkor
Backmonitorn bibeh썁lls p썁 n쌹r n썁got av 
f쎨ljande villkor 쌹r uppfyllda:
僅 V쌹xeln 쌹ndras fr썁n R (back) till N (fri-

l쌹ge) eller D (k쎨rl쌹ge).
僅 N쌹r bilens hastighet 쌹r under ca 10 

km/h (6 brittiska mil/timma).

Av-tillst썁nd
Ut쎨kade backmonitorn st쌹ngs av n쌹r 
n썁got av f쎨ljande villkor 쌹r uppfyllda:
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Backmonitor (RVM)

僅 N쌹r bilens hastighet 쌹r 쎨ver ca 10 km/
h (6 brittiska mil/timma).

僅 Tryck p썁 Parking/View-knappen (1) 
(parkering/vy).

僅 S쌹tt v쌹xeln i P (parkering).

Backvy under k쎨rning

Av s쌹kerhetssk쌹l kan f쎨raren kontrollera 
backvyn p썁 sk쌹rmen under k쎨rning.

Funktionsvillkor
Backvyn under k쎨rning kommer att 
visas p썁 sk쌹rmen n쌹r f쎨raren trycker p썁 
knappen Parking/View (parkering/vy) (1) 
medan v쌹xeln 쌹r i P (parkering) eller N 
(neutral).

Av-tillst썁nd
Backmonitor vid k쎨rning st쌹ngs av n쌹r 
n썁got av f쎨ljande villkor 쌹r uppfyllda:
僅 Tryck p썁 parkering/visa-knappen (1) 

eller infotainmentsystemknappen (2).
僅 S쌹tt v쌹xeln i P (parkering).

Funktionens drift
Om fordonet 쌹r i R (back) under back-
ning, 쌹ndras sk쌹rmen till backmonitor 
med parkeringsv쌹gledning.

Bakre toppvy

Bakre toppvy visar avst썁ndet fr썁n fordo-
net eller f쎨rem썁let p썁 baksidan av ditt 
fordon medan du parkerar.
Tryck p썁 bakre toppvyknappen f쎨r att 
aktivera bakre toppvy.

Fel och begr쌹nsningar i RVM
Fel i RVM
Om backmonitorn inte fungerar normalt, 
om sk쌹rmen flimrar eller om kamera-
bilden inte visas normalt rekommende-
rar Kia att du bes쎨ker en auktoriserad 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

Begr쌹nsningar f쎨r RVM
VARNING

僅 Backkameran visar inte fordonets 
hela bak썁tvy. F쎨raren ska alltid kont-
rollera det bakre omr썁det direkt 
genom inre och yttre backspegeln 
innan denne parkerar eller backar.

僅 Bilden som visas p썁 sk쌹rmen kan 
skilja sig fr썁n objektets faktiska 
avst썁nd. Se till att du direkt kontrolle-
rar bilens omgivning f쎨r s쌹kerhet.

僅 H썁ll backkameralinsen ren. Kamera-
prestandan kan f쎨rs쌹mras och back-
monitorn kan sluta fungera normalt 
om kameralinsen 쌹r t쌹ckt av fr쌹m-
mande f쎨rem썁l. Anv쌹nd dock inte 
kemiska l쎨sningsmedel s썁som starka 
reng쎨ringsmedel inneh썁llande h쎨ga 
alkaliska eller flyktiga organiska l쎨s-
ningsmedel (bensin, aceton etc.). Det 
kan skada kameralinsen.
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System f쎨r 쎨vervakning av 
omgivningen (SVM) (i f쎨re-
kommande fall)

SVM kan hj쌹lpa till med parkering 
genom att l썁ta f쎨raren se runt fordonet.

Detekteringssensor

僅 1: SVM-frontkamera
僅 2, 3: SVM-sidokamera (under den 

yttre backspegeln)
僅 4: SVM-backkamera
Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorerna.

Inst쌹llningar f쎨r SVM
Kamerainst쌹llningar

Med fordonet ig썁ng v쌹ljer du inst쌹llning-
sikonen ( ) p썁 sk쌹rmen eller Inst쌹ll-
ningar → Fordon → F쎨rarassistans → 
Parkeringss쌹kerhet → Kamerainst쌹ll-
ningar p썁 infotainmentsystemets sk쌹rm 
f쎨r att 쌹ndra inst쌹llningarna f쎨r backmo-
nitorn.
僅 Visa inneh썁ll: F쎨r att 쌹ndra inst쌹ll-

ningarna f쎨r Parkeringshj쌹lp 쎨vre 
vy, Parkingshj쌹lp i bakre vy, och 
Parkeringsavst썁ndsvarning.

僅 Visa inst쌹llningar: F쎨r att 쌹ndra sk쌹r-
mens ljusstyrka och kontrast.

Parkeringshj쌹lpsystemet toppvy
Fr쌹mre toppvy

Bakre toppvy

Parkeringshj쌹lp visas p썁 h쎨ger sida av 
sk쌹rmen f쎨r omgivningsvy n쌹r Fr쌹mre 
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eller bakre toppvy parkeringshj쌹lp 
v쌹ljs.

Parkeringshj쌹lpsystemets backvy

Parkeringshj쌹lpsystemets backvy visas 
p썁 backvyn n쌹r Parkeringshj쌹lpsyste-
mets backvy v쌹ljs.

OBSERVERA
Den horisontella riktlinjen i Rear View 
Parking Guidance (horisontella riktlinjen 
i parkeringsassistanssystemets backvy) 
visar avst썁nden 0,5 m (1,6 fot), 1 m (3,3 
fot) och 2,3 m (7,6 fot) fr썁n fordonet.

Parkeringsvarning

N쌹r f쎨raren v쌹ljer Parkeringsavst썁nds-
varning v쌹ljs, visas avst썁ndsvarning vid 
parkering p썁 h쎨ger sida av p썁 omgiv-
ningsmonitorns sk쌹rm.

Surround View Monitor Auto On
Med motorn ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹ll-
ningar → Fordon → F쎨rarassistans → 
Parkeringss쌹kerhet → Omgivningsvy-
monitor auto P썁 p썁 infotainmentsyste-
mets sk쌹rm f쎨r att anv쌹nda funktionen.

OBSERVERA
F쎨r mer information om Surround View 
Monitor Auto On, se"Surround View 
Monitor Auto On" p썁 sid 6-130.

Anv쌹nda SVM
Knappen Parkering/Visningsk-
napp

Tryck p썁 knappen Parking/View (parke-
ring/vy) (1) f쎨r att starta omgivningsmo-
nitorn.

Vy framifr썁n

Den fr쌹mre bilden visas p썁 sk쌹rmen n쌹r 
v쌹xeln 쌹r i N (fril쌹ge) eller D (k쎨r) f쎨r att 
hj쌹lpa till med parkering. Fr쌹mre sk쌹r-
men har en toppvy, framvy, sidovy och 
3D-vy. Andra visningsl쌹gen kan ocks썁 
v쌹ljas genom att peka p썁 visningsiko-
nerna p썁 omgivningsmonitorsk쌹rmen.

Funktionsvillkor
Funktionen vy framifr썁n kommer att 
fungera n쌹r f쎨ljande villkor 쌹r uppfyllda:
僅 V쌹xling fr썁n R (back) till N (fril쌹ge) 

eller D (k쎨r) och fordonets hastighet 
쌹r under cirka 10 km / h (6 brittiska 
mil/timma).
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僅 Knappen parkering/vy (1) trycks in n쌹r 
v쌹xeln 쌹r i D (k쎨r) eller N (fril쌹ge) och 
fordonshastigheten 쌹r under 10 km/h 
(6 brittiska mil/timma)

僅 Avst썁ndsvarning vid parkering fram썁t 
varnar f쎨raren vid k쎨rning i D-l쌹get 
(k쎨rning fram썁t) (Inst쌹llningar → 
Fordon → F쎨rarassistans → Parke-
ringss쌹kerhet → Omgivningsvymo-
nitor auto P썁 valt p썁 
infotainmentsystemets sk쌹rm).

Av-tillst썁nd
fr쌹mre vyfunktionen fungerar n쌹r f쎨l-
jande villkor 쌹r uppfyllda:
僅 Tryck p썁 parkering/visa-knappen (1) 

eller infotainmentsystemknappen (2).
僅 N쌹r fordonshastigheten 쌹r 쎨ver 10 

km/h (6 brittiska mil/timma).
僅 Tryck p썁 en knapp (2) p썁 infotainme-

ntsystemet, sk쌹rmen v쌹xlar till Info-
tainment-systemsk쌹rmen.

僅 V쌹xla till P (park).

OBSERVERA
Om Surround View-monitorn 쌹r 
avst쌹ngd efter att ha k쎨rt mer 쌹n 10 km/
h (6 brittiska mil/timma), kommer k쎨r-
ning under 10 km/h (6 brittiska mil/
timma) igen inte att byta till sk쌹rmen f쎨r 
Surround View Monitor.

Vy bakifr썁n
Bak썁tvyn visas p썁 sk쌹rmen n쌹r v쌹xeln 
쌹r i R (back) eller P (parkering) f쎨r att 
hj쌹lpa till med parkering. Backvyn har 
toppvy, backvy, sidovy och 3D-vy. Andra 
visningsl쌹gen kan ocks썁 v쌹ljas genom 
att peka p썁 visningsikonerna p썁 omgiv-
ningsmonitorsk쌹rmen.

Funktionsvillkor
Funktionen backvy kommer att fungera 
n쌹r f쎨ljande villkor 쌹r uppfyllda:
僅 V쌹xla till R (back).
僅 Tryck p썁 parkering/visa-knappen (1) 

medan P-v쌹xell쌹ge (parkering) 쌹r 
vald.

Av-tillst썁nd
Backvy st쌹ngs av fungerar n쌹r f쎨ljande 
villkor 쌹r uppfyllda:
僅 V쌹xla fr썁n R (back) till P (parkera).
僅 Tryck p썁 parkering/visa-knappen (1) 

medan P-v쌹xell쌹ge (parkering) 쌹r 
vald.

OBSERVERA
Genom att trycka p썁 infotainmentsyste-
mets knapp (2) st쌹ngs inte backvy av 
n쌹r v쌹xeln 쌹r i R (back).

Backvy under k쎨rning
Av s쌹kerhetssk쌹l kan f쎨raren kontrollera 
backvyn p썁 sk쌹rmen under k쎨rning.

Funktionsvillkor
Backvy vid k쎨rning s쌹tts p썁 n쌹r n썁got av 
f쎨ljande villkor 쌹r uppfyllda:
僅 Tryck ner knappen Parking/View 

(parkering/vy) (1) n쌹r hastigheten 쌹r 
쎨ver 10 km/h (6 brittiska mil/timma).

僅 Nedtryckning av vy-ikonen p썁 SVM-
sk쌹rmen n쌹r hastigheten 쌹r under 10 
km/h (6 brittiska mil/timma).

Av-tillst썁nd
Backvy vid k쎨rning s쌹tts p썁 n쌹r n썁got av 
f쎨ljande villkor 쌹r uppfyllda:
僅 Tryck p썁 parkering/visa-knappen (1) 

eller infotainmentsystemknappen (2).
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僅 V쌹xla till P (park).
僅 nedtryckning av 쎨vrig vy-ikonen p썁 

SVM-sk쌹rmen n쌹r hastigheten 쌹r 
under 10 km/h (6 brittiska mil/timma).

Fel och begr쌹nsningar i SVM
Fel i SVM
Om omgivningsmonitorn inte fungerar 
normalt, om sk쌹rmen flimrar eller om 
kamerabilden inte visas normalt rekom-
menderar Kia att du bes쎨ker en auktori-
serad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

Begr쌹nsningar f쎨r SVM
僅 Sk쌹rmen kan visas onormalt och en 

ikon visas l쌹ngst upp till v쌹nster p썁 
sk쌹rmen under f쎨ljande omst쌹ndig-
heter:
- Bagageluckan 쌹r 쎨ppen.
- F쎨rard쎨rren eller den fr쌹mre pas-

sagerard쎨rren 쎨ppnas.
- Den yttre backspegeln 쌹r ihopf쌹lld.

VARNING
僅 Se dig ALLTID omkring fordonet f쎨r 

att kontrollera att det inte finns n썁gra 
hinder, innan du flyttar fordonet. Det 
du ser p썁 sk쌹rmen kan skilja sig ifr썁n 
fordonets faktiska placering.

僅 Bilden som visas p썁 sk쌹rmen kan 
skilja sig fr썁n objektets faktiska 
avst썁nd. Se till att du direkt kontrolle-
rar bilens omgivning f쎨r s쌹kerhet.

僅 SVM-sk쌹rmen 쌹r utformad f쎨r att 
anv쌹ndas p썁 en plan yta. Om de s썁le-
des anv쌹nds p썁 v쌹gar med olika h쎨j-
der som trottoarkanter och 
hastighetsbultar, ser bilden p썁 sk쌹r-
men inte r쌹tt ut.

僅 H썁ll kameralinsen ren. Kamerapre-
standan kan f쎨rs쌹mras och omgiv-
ningsmonitorn kan sluta fungera 
normalt om kameralinsen 쌹r t쌹ckt av 

fr쌹mmande f쎨rem썁l. Anv쌹nd dock 
inte kemiska l쎨sningsmedel s썁som 
starka reng쎨ringsmedel inneh썁llande 
h쎨ga alkaliska eller flyktiga organiska 
l쎨sningsmedel (bensin, aceton etc.). 
Det kan skada kameralinsen.

OBSERVERA
僅 N쌹r Vy bakifr썁n under k쎨rning 쌹r p썁, 

f쎨rblir det p썁 under k쎨rning oavsett 
fordonets hastighet.

僅 N쌹r backvy under k쎨rning 쌹r p썁 
medan du backar 쌹ndras sk쌹rmen till 
vyn bakifr썁n.
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RCCA (Kollisionsvarningssys-
temet f쎨r bakomvarande kor-
sande trafik) (i f쎨rekommande 
fall)
RCCW 쌹r utformat f쎨r att hj쌹lpa till att 
detektera fordon som n쌹rmar sig fr썁n 
den d쎨da vinkeln medan f쎨raren backar, 
samt f쎨r att varna f쎨raren via ett var-
ningsmeddelande och h쎨rbart larm om 
att det f쎨religger en kollisionsrisk. 
Bromsning hj쌹lper ocks썁 till att f쎨rhindra 
kollision.

[A]: Driftomr썁de f쎨r bakre kollisionsvar-
ning f쎨r korsande trafik
[B]: RCCA-systemets driftomr썁de

VIKTIGT
Hur l썁ng tid det tar f쎨r systemet att 
varna f쎨raren varierar efter det n쌹r-
mande fordonets hastighet.

Detekteringssensor
H쎨rnradar bak

Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorn.

OBSERVERA
Se "BCA-assistanssystem (Blind-spot 
Collision-avoidance Assist) (i f쎨rekom-
mande fall)" p썁 sid 6-59f쎨r mer informa-
tion om den bakre h쎨rnradarns 
f쎨rsiktighets썁tg쌹rder.

Inst쌹llningar f쎨r Kollisionsvar-
ningssystem f쎨r bakomvarande 
korsande trafik (RCCA)
Funktionsinst쌹llningar

S쌹kerhet g쌹llande korsande tra-
fik bakom

A: F쎨rarassistans
1 Parkeringss쌹kerhet
2 S쌹kerhet g쌹llande korsande trafik 

bakom
Med fordonet ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹ll-
ningar → Fordon → F쎨rarassistans → 
Parkeringss쌹kerhet → S쌹kerhetssys-
tem f쎨r bakomvarande korsande tra-
fik p썁 infotainmentsystemets sk쌹rm f쎨r 
att aktivera eller avaktivera funktionen.

VARNING
N쌹r bilen startas om aktiveras S쌹ker-
hetssystemet f쎨r Bakomvarande Kor-
sande Trafik automatiskt. Om Av v쌹ljs 
efter att fordonet har startats om, b쎨r 
f쎨raren dock alltid vara medveten om 
omgivningen och k쎨ra s쌹kert.
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Varningstid

A: F쎨rarassistans
1 Varningstid
2 Normal
3 Late (sen)
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningstid p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra den initiala aktive-
ringstiden f쎨r varningar avseende s쌹ker-
hetssystemet f쎨r bakomvarande 
korsande trafik.
Varningstiden 쌹r inst쌹lld p썁 Normal n쌹r 
fordonet levereras. Om du 쌹ndrar var-
ningstiden kan varningstiden 쌹ndras 
쌹ven f쎨r andra f쎨rarassistanssystem.

Varningsvolym

A: F쎨rarassistans
1 Varningsvolym
2 H쎨g
3 Medium
4 L썁g
5 Av
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningsvolym p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra varningsvolymen till 
H쎨g, Medel, L썁g eller Av f쎨r s쌹kerhets-

systemet f쎨r bakomvarande korsande 
trafik.
Dock kommer rattvibrationsfunktionen 
aktiveras n쌹r varningsvolymen st쌹ngs 
av.
Om du 쌹ndrar varningsvolymen kan var-
ningsvolymen 쌹ndras 쌹ven f쎨r andra 
f쎨rarassistanssystem.

VIKTIGT
僅 Inst쌹llningen av varningstid och var-

ningsvolym g쌹ller f쎨r alla funktioner i 
RCCA-systemet.

僅 쉁ven om Normal 쌹r valt f쎨r varnings-
tiden kan aktiveringstiden f쎨r den f쎨r-
sta varningen verka f쎨rdr쎨jd om 
fordon n쌹rmar sig i h쎨g hastighet fr썁n 
den d쎨da vinkeln.

僅 V쌹lj Sen f쎨r varningstid vid gles trafik 
eller l썁g hastighet.

OBSERVERA
Varningstid och varningsvolym kommer 
att 썁terg썁 till den senaste inst쌹llningen 
om motorn startas om.

Anv쌹nda Kollisionsvarningssyste-
met f쎨r bakomvarande korsande 
trafik (RCCA)
Varning och kontroll
RCCA (kollisionsvarning bak썁t) varnar 
och styr fordonet beroende p썁 kollisi-
onsniv썁n
僅 Kollisionsvarning
僅 Panikbromsning
僅 Stoppa fordonet och avsluta broms-

kontroll
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Kollisionsvarning

僅 F쎨r att varna f쎨raren om ett fordon 
som n쌹rmar sig bakifr썁n fr썁n v쌹nster/
h쎨ger kommer varningslampan p썁 
den yttre backspegeln blinka samti-
digt som en varning visas i klustret. 
Samtidigt kommer en h쎨rbar varning 
att l썁ta och ratten vibrera. Om back-
monitorn 쌹r aktiverad visas 쌹ven ett 
meddelande p썁 infotainment-sk쌹r-
men. (i f쎨rekommande fall)

僅 S쌹kerhetssystemet f쎨r bakomvarande 
korsande trafik fungerar n쌹r alla ned-
anst썁ende villkor 쌹r uppfyllda:
- V쌹xeln 쌹r i R (back) och fordons-

hastigheten 쌹r under 8 km/h 
(5 brittiska mil/timma)

- Det n쌹rmande fordonet befinner 
sig inom ca 25 m (82 fot) fr썁n din 
d쎨da vinkel

- Hastigheten f쎨r det fordon som 
n쌹rmar sig dig fr썁n den d쎨da vin-

keln 쌹r 쎨ver 5 km/h (3 brittiska mil/
timma)

OBSERVERA
Om villkoren 쌹r uppfyllda kommer en 
varning genereras n쌹r ett fordon n쌹rmar 
sig fr썁n v쌹nster eller h쎨ger, 쌹ven om din 
hastighet 쌹r 0 km/h (0 brittiska mil/
timma).

Panikbromsning

A: Panikbromsning
僅 F쎨r att varna f쎨raren om ett fordon 

som n쌹rmar sig bakifr썁n fr썁n v쌹nster/
h쎨ger kommer varningslampan p썁 
den yttre backspegeln blinka samti-
digt som en varning visas i klustret. 
Samtidigt kommer en h쎨rbar varning 
att l썁ta och ratten vibrera. Om back-
monitorn 쌹r aktiverad visas 쌹ven ett 
meddelande p썁 infotainment-sk쌹r-
men. (i f쎨rekommande fall)
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僅 S쌹kerhetssystemet f쎨r bakomvarande 
korsande trafik fungerar n쌹r alla ned-
anst썁ende villkor 쌹r uppfyllda:
- V쌹xeln 쌹r i R (back) och fordons-

hastigheten 쌹r under 8 km/h 
(5 brittiska mil/timma)

- Det n쌹rmande fordonet befinner 
sig inom ca 1.,5 m (5 fot) fr썁n din 
d쎨da vinkel

- Hastigheten f쎨r det fordon som 
n쌹rmar sig dig fr썁n v쌹nster eller 
h쎨ger 쌹r 쎨ver 5 km/h (3 brittiska 
mil/timma)

僅 Systemet kommer panikbromsa f쎨r 
att f쎨rhindra kollision med fordon 
som n쌹rmar sig fr썁n den d쎨da vin-
keln.

VARNING
Bromskontrollen avbryts:
僅 Det n쌹rmande fordonet 쌹r utanf쎨r 

avk쌹nningsomr썁det
僅 Det n쌹rmande fordonet passerar 

bakom ditt fordon
僅 Det n쌹rmande fordonet k쎨r inte mot 

ditt fordon
僅 Det n쌹rmande fordonet s쌹nker has-

tigheten
僅 F쎨raren trycker ner bromspedalen 

med tillr쌹cklig kraft

Stoppa fordonet och avsluta 
bromskontroll

A: K쎨r f쎨rsiktigt

僅 Varningsmeddelandet visas i klustret 
n쌹r systemet panikbromsar fordonet. 
Av s쌹kerhetssk쌹l b쎨r f쎨raren trycka 
ned bromspedalen omedelbart och se 
sig om i omgivningen.
- Bromskontroll kommer att avslutas 

n쌹r systemet panikbromsar fordo-
net i ca 2 sekunder.

- Under panikbromsning kommer 
funktionen automatiskt inaktivera 
bromskontrollen n쌹r f쎨raren 
trycker ned bromspedalen v쌹ldigt 
h썁rt.

VARNING
Vidta f쎨ljande 썁tg쌹rder n쌹r du anv쌹nder 
s쌹kerhetssystemet f쎨r bakomvarande 
korsande trafik:
僅 Av s쌹kerhetssk쌹l b쎨r f쎨raren g쎨ra 

inst쌹llningarna efter att ha parkerat 
fordonet p썁 en s쌹ker plats.

僅 Varningsmeddelanden och h쎨rbara 
varningar som s쌹kerhetsfunktionen 
f쎨r korsande bakomvarande trafik 
genererar kanske inte visas/l썁ter om 
andra s쌹kerhetsvarningsmeddelan-
den eller h쎨rbara varningar genereras 
samtidigt.

僅 Du kanske inte h쎨r varningsljuden 
fr썁n s쌹kerhetssystemet f쎨r bakomva-
rande korsande trafik om den omgi-
vande ljudniv썁n 쌹r h쎨g.

僅 S쌹kerhetssystemet f쎨r bakomvarande 
korsande trafik kanske eventuellt inte 
fungerar om f쎨raren trycker ned 
bromspedalen f쎨r att undvika kolli-
sion.

僅 Medan s쌹kerhetsfunktionen f쎨r bak-
omvarande korsande trafik 쌹r aktiv 
kan bilen pl쎨tsligt stanna, vilket kan 
resultera i att passagerare skadas av 
l쎨sa f쎨rem썁l. Anv쌹nd alltid s쌹kerhets-
b쌹lte och s쌹kra alla f쎨rem썁l.
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僅 Bilens grundl쌹ggande bromspre-
standa kommer att fungera normalt 
쌹ven om det har uppst썁tt ett fel i 
s쌹kerhetssystemet f쎨r bakomva-
rande korsande trafik.

僅 S쌹kerhetssystemet f쎨r bakomvarande 
korsande trafik fungerar inte i alla 
situationer och kan inte f쎨rhindra alla 
kollisioner.

僅 N쌹r s쌹kerhetssystemet f쎨r Assist Kor-
sande Trafik Bakom 쌹r aktiverat, kom-
mer systemet automatiskt att avbryta 
bromskontrollen, n쌹r f쎨raren trycker 
ned gaspedalen h썁rt.

僅 S쌹kerhetssystemet f쎨r bakomvarande 
korsande trafik kanske varnar f쎨raren 
f쎨r sent eller inte alls beroende p썁 
v쌹g- och k쎨rf쎨rh썁llanden.

僅 F쎨raren 쌹r helt ansvarig f쎨r hur bilen 
framf쎨rs. F쎨rlita dig inte helt och h썁l-
let p썁 det s쌹kerhetssystemet f쎨r bak-
omvarande korsande trafik. H썁ll 
snarare ett tillr쌹ckligt s쌹kerhetsav-
st썁nd. Om det beh쎨vs m썁ste du 
bromsa f쎨r att s쌹nka hastigheten eller 
stanna bilen.

僅 Anv쌹nd aldrig kollisionsvarning f쎨r 
bakomvarande korsande trafik avsikt-
ligt f쎨r personer, djur, f쎨rem썁l osv. 
Det kan inneb쌹ra allvarliga person-
skador eller d쎨dsfall.

VIKTIGT
Bromskontrollen kanske inte fungerar 
ordentligt beroende p썁 statusen f쎨r ESC 
(Electronic Stability Control).
Det kommer bara att utl쎨sas en varning 
n쌹r:
僅 Varningslampan t쌹nds n쌹r ESC 

(Electronic Stability Control) 쌹r p썁
僅 ESC (Electronic Stability Control) utf쎨r 

en annan funktion

OBSERVERA
Om s쌹kerhetssystemet f쎨r bakomva-
rande korsande trafik bromsar, m썁ste 
f쎨raren omedelbart trycka ner bromspe-
dalen och kontrollera fordonets omgiv-
ning.
僅 Bromskontrollen avbryts n쌹r f쎨raren 

trycker ned bromspedalen med till-
r쌹cklig kraft.

僅 Bromskontrollen aktiveras en g썁ng 
f쎨r fordon som n쌹rmar sig fr썁n v쌹n-
ster och en g썁ng f쎨r fordon som n쌹r-
mar sig fr썁n h쎨ger n쌹r v쌹xeln 쌹r i R 
(Back).

OBSERVERA
Bilderna eller f쌹rgerna kan visas olika 
beroende p썁 specifikationerna f쎨r 
instrumentpanelen eller temat.

Fel och begr쌹nsningar f쎨r Kollisi-
onsvarning bak썁t (RCCA)
Fel i kollisionsvarning f쎨r bakom-
varande korsande trafik

A: Kontrollera kollisionsvarningssyste-
met f쎨r bakomvarande korsande tra-
fik
N쌹r RCCA inte fungerar normalt kom-
mer varningsmeddelandet att visas 
samtidigt som huvudvarningslampan 
( ) kommer att lysa i klustret. Inspek-
tera funktionen hos en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
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bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

A: Kontrollera sidospegelns varnings-
lampa
N쌹r varningslampan f쎨r den yttre back-
spegeln inte fungerar korrekt visas var-
ningsmeddelandet p썁 
instrumentpanelen och huvudvarnings-
lampan ( ) t쌹nds p썁 panelen. Inspek-
tera funktionen hos en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

Kollisionsvarning f쎨r bakomva-
rande korsande trafik avaktive-
rad

A: Kollisionsvarningssystemet f쎨r bak-
omvarande korsande trafik 쌹r avakti-
verat. Radar blockerad
Detekteringsprestandan kan f쎨rs쌹mras 
och kollisionsvarning f쎨r bakomvarande 
korsande trafik kan begr쌹nsas eller inak-
tiveras n쌹r den bakre st쎨td쌹mparen runt 
den bakre h쎨rnradarn eller radarsensorn 
쌹r t쌹ckt med fr쌹mmande material, 
s썁som sn쎨 eller regn, eller om du monte-
rar en sl쌹pvagn eller husvagn.

Om detta intr쌹ffar kommer varnings-
meddelandet att synas p썁 klustret. Men 
det 쌹r inte fel i kollisionsvarning f쎨r bak-
omvarande korsande trafik.
Funktionen kommer att fungera normalt 
n쌹r fr쌹mmande material eller sl쌹p etc. 
har tagits bort. H썁ll den alltid ren.
Om funktionen inte fungerar normalt 
trots att hindret tagits bort beh쎨ver for-
donet kontrolleras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

VARNING
僅 쉁ven om varningsmeddelandet eller 

varningslampan inte syns p썁 instru-
mentpanelen kanske inte Assist Kor-
sande Trafik Bakom fungerar korrekt.

僅 Kollisionsvarningssystemet f쎨r bak-
omvarande korsande trafik kanske 
inte fungerar ordentligt vid f쎨rekomst 
av f쎨roreningar eller i ett omr썁de (t.ex. 
쎨ppen terr쌹ng) d쌹r objekt inte upp-
t쌹cks efter att motorn har startats.

VIKTIGT
St쌹ng av systemet f쎨r kollisionsvarning 
f쎨r bakomvarande korsande trafik f쎨r 
att ansluta en sl쌹pvagn, husvagn etc., 
eller koppla bort sl쌹pvagn, husvagn etc. 
f쎨r att anv쌹nda systemet f쎨r s쌹kerhet i 
d쎨da vinkeln.

Kollisionsvarning f쎨r bakomva-
rande korsande trafik begr쌹ns-
ningar
Kollisionsvarningsfunktionen f쎨r bakom-
varande korsande trafik kanske inte 
fungerar normalt eller p썁 ett ov쌹ntat s쌹tt 
under f쎨ljande omst쌹ndigheter:
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僅 Vid utfart fr썁n punkt d쌹r det finns 
쎨vervuxen vegetation

僅 Vid utfart fr썁n v썁t v쌹g
僅 Det n쌹rmande fordonets hastighet 쌹r 

h쎨g eller l썁g
Bromskontrollen kanske inte fungerar, 
och f쎨rarens uppm쌹rksamhet kr쌹vs 
under f쎨ljande omst쌹ndigheter:
僅 Fordonet vibrerar mycket n쌹r man k쎨r 

p썁 en gropig v쌹g, oj쌹mn v쌹g eller i 
asfaltsh썁l

僅 K쎨rning p썁 en yta som 쌹r hal p썁 
grund av sn쎨, vattenp쎨l, is osv.

僅 D쌹cktrycket 쌹r l썁gt eller ett d쌹ck 쌹r 
skadat

僅 Bromsen 쌹r omarbetad
僅 Fj쌹rrstyrd smart parkeringsassistent 

쌹r i drift (i f쎨rekommande fall)

OBSERVERA
Se "BCA-assistanssystem (Blind-spot 
Collision-avoidance Assist) (i f쎨rekom-
mande fall)" p썁 sid 6-59 f쎨r mer infor-
mation om den bakre h쎨rnradarns 
begr쌹nsningar.

VARNING
僅 K쎨rning n쌹ra ett fordon eller en struk-

tur

[A]: Struktur
Assist Korsande Trafik Bakom kan 
vara begr쌹nsat vid k쎨rning n쌹ra ett 
fordon eller en struktur, och kanske 
inte kan identifiera fordonet som n쌹r-
mar sig fr썁n den d쎨da vinkeln. Funk-

tionen kan eventuellt inte varna 
f쎨raren eller man쎨vrera bromsarna 
vid behov om detta intr쌹ffar.
Kontrollera alltid din omgivning 
medan du backar.

僅 N쌹r fordonet 쌹r i en komplex Parke-
ringsmilj쎨

Assist Korsande Trafik Bakom kan 
uppt쌹cka fordon som parkerar eller 
k쎨r ut n쌹ra ditt fordon (t.ex. ett fordon 
som k쎨r ut j쌹mte ditt, ett fordon som 
parkerar eller k쎨r ut precis bakom ditt 
fordon, ett fordon som n쌹rmar sig ditt 
fordon och ska sv쌹nga etc.). Funktio-
nen kan varna f쎨raren och styra 
bromsen, helt i on쎨dan, om detta 
intr쌹ffar.
Kontrollera alltid din omgivning 
medan du backar.

僅 N쌹r fordonet 쌹r parkerat diagonalt

[A]: Fordon
Korsande Trafik Bakomassistans kan 
vara begr쌹nsad vid diagonal back-
ning, och kanske inte kan uppt쌹cka 
fordonet som n쌹rmar sig fr썁n d쎨da 
vinkeln. Funktionen kan eventuellt 
inte varna f쎨raren eller man쎨vrera 
bromsarna vid behov om detta intr쌹f-
far.
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Kontrollera alltid din omgivning 
medan du backar.

僅 N쌹r fordonet 쌹r i eller n쌹ra en backe

Kollisionsvarningssystemet f쎨r bak-
omvarande korsande trafik kan vara 
begr쌹nsat n쌹r fordonet k쎨r uppf쎨r 
eller nedf쎨r en backe eller i n쌹rheten 
av en backe, och kanske inte kan upp-
t쌹cka fordonet som n쌹rmar sig fr썁n 
d쎨da vinkeln. Funktionen kan eventu-
ellt inte varna f쎨raren eller man쎨vrera 
bromsarna vid behov om detta intr쌹f-
far.
Kontrollera alltid din omgivning 
medan du backar.

僅 K쎨ra ut ifr썁n en Parkeringsplats d쌹r 
det finns en struktur

[A]: Struktur, [B]: Mur
Kollisionsvarningssystemet f쎨r bak-
omvarande korsande trafik kan upp-
t쌹cka fordon som passerar framf쎨r 
dig n쌹r du backar in i ett parkerings-
utrymme med en v쌹gg eller struktur 
bakom dig eller vid sidan. Funktionen 
kan varna f쎨raren och styra bromsen, 
helt i on쎨dan, om detta intr쌹ffar.
Kontrollera alltid din omgivning 
medan du backar.

僅 N쌹r fordonet har backats in p썁 en 
Parkeringsplats

Assist Korsande Trafik Bakom kan 
uppt쌹cka fordon som passerar bakom 
dig n쌹r du backar in i en parkerings-
ficka. Funktionen kan varna f쎨raren 
och styra bromsen, helt i on쎨dan, om 
detta intr쌹ffar.
Kontrollera alltid din omgivning 
medan du backar.

VARNING
僅 St쌹ng av RCCA n쌹r du bogserar ett 

sl쌹p eller annat fordon. Funktionen 
kan g쎨ra fordonet instabilt.

僅 Kollisionsvarningssystemet f쎨r bak-
omvarande korsande trafik kanske 
slutar fungera pl쎨tsligt om det st쎨rs 
av starka elektromagnetiska v썁gor.

僅 Efter att fordonet och de bakre rada-
rerna startas kan det ta 15 sekunder 
innan kollisionsvarningssystemet f쎨r 
bakomvarande korsande trafik aktive-
ras.
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Avst썁ndsvarning vid bak썁t-
parkering (PDW) (i f쎨rekom-
mande fall)
Avst썁ndsvarning vid Parkering Bak썁t 
hj쌹lper till att varna f쎨raren om en per-
son, ett djur eller ett f쎨rem썁l uppt쌹cks 
inom ett visst avst썁nd d썁 fordonet r쎨r 
sig bak썁t.

Detekteringssensor
Ultraljudssensorer bak

Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorerna.

Inst쌹llningar f쎨r Parkeringsav-
st썁ndsvarning Bak썁t
Varningsvolym

A: F쎨rarassistans
1 Varningsvolym
2 H쎨g
3 Medium
4 L썁g
5 Av
V쌹lj Inst쌹llningar → Fordon → F쎨raras-
sistans → Varningsvolym p썁 infotain-
mentsystemets sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra 
varningsvolymen till H쎨g, Medel, L썁g 

eller Av f쎨r avst썁ndsvarning vid parke-
ring bak썁t.

OBSERVERA
僅 Om du 쌹ndrar varningsvolymen kan 

varningsvolymen 쌹ndras 쌹ven f쎨r 
andra f쎨rarassistanssystem.

僅 쉁ven om Av 쌹r valt kommer ljudvoly-
men f쎨r Avst썁ndsvarning vid parke-
ring bak썁t inte att st쌹ngas av men 
volymen l썁ter som L썁g.

Parkeringsavst썁ndsvarning P썁
Du kan st쌹lla in Avst썁ndsvarning vid 
Parkering till att vara P쉊 vid l썁ga hastig-
heter. F쎨r att anv쌹nda Avst썁ndsvarning 
vid Parkering - Auto P썁 -funktion, v쌹lj ' 
Settings → Vehicle → 'Driver Assis-
tance' → Parking safety → Parking 
Distance Warning Auto On' (Inst쌹ll-
ningar → Fordon → F쎨rarassistans → 
Parkeringss쌹kerhet → Parkeringsav-
st썁ndsvarning automatiskt P썁) fr썁n info-
tainmentsystemets inst쌹llningsmeny.

OBSERVERA
Om Avst썁ndsvarning vid Parkering -
Auto P썁 쌹r valt, t쌹nds indikatorlampan 
f쎨r Parkeringss쌹kerhet ( ).

Anv쌹nda Parkeringsavst썁ndsvar-
ning Bak썁t
Knappen Parkeringss쌹kerhet (i 
f쎨rekommande fall)
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Avst썁ndsvarning vid bak썁tparkering (PDW)

Tryck p썁 Parkeringss쌹kerhet - knappen 
( ) f쎨r att aktivera eller avaktivera 
Avst썁ndsvarning vid Parkering Bak썁t.
僅 Avst썁ndsvarning vid bak썁tparkering 

kommer automatiskt att sl썁s p썁, n쌹r 
denna funktion 쌹r avst쌹ngd (knappin-
dikatorns lampa sl쌹ckt), om du l쌹gger 
v쌹xeln i R (back).

僅 Om du v쌹xlar till R (Back) st쌹ngs inte 
Avst썁ndsvarning vid parkering Bak썁t 
av fast쌹n du trycker p썁 knappen Par-
keringss쌹kerhet ( )-knappen f쎨r din 
s쌹kerhet.

Avst썁ndsvarning vid parkering 
bak썁t (Reverse Parking Distance 
Warning)
Avst썁ndsvarning vid parkering bak썁t 
fungerar i f쎨ljande fall.
僅 V쌹xla till N (fril쌹ge).
僅 K쎨rhastigheten 쌹r l쌹gre 쌹n 10 km/h (6 

brittiska mil/timma).

Funktionsindikationer och var-
ningar

僅 Motsvarande indikator t쌹nds p썁 
instrumentpanelen eller i infotain-
ment-systemet varje g썁ng ultraljud-
sensorerna uppt쌹cker en person, ett 
djur eller ett objekt inom sitt avk쌹n-

ningsomr썁de. Ett varningsljud ljuder 
ocks썁.

僅 N쌹r fler 쌹n tv썁 f쎨rem썁l uppt쌹cks sam-
tidigt varnar systemet, genom en h쎨r-
bar signal, om det n쌹rmaste f쎨rem썁let 
f쎨rst.

僅 Avst썁nd till f쎨rem썁l kan detekteras p썁 
annat s쌹tt n쌹r inga hinder finns fram-
f쎨r sensorn.

僅 Formen p썁 indikatorn i illustrationen 
kan skilja sig fr썁n det verkliga fordo-
net.

Fel och f쎨rsiktighetsm썁tt f쎨r Par-
keringsavst썁ndsvarning Bak썁t
Avst썁ndsvarning vid Bak썁tparke-
ring, felfunktion
Om f쎨raren v쌹xlar till R (Back), n쌹r 
motorn 쌹r ig썁ng, kommer ett pip att indi-
kera att Avst썁ndsvarning vid Bak썁tpar-
kering fungerar normalt.
Dock, om n썁got eller flera av f쎨ljande 
intr쌹ffar, b쎨r du f쎨rst kontrollera om 
ultraljudssensorn 쌹r skadad eller blocke-
rad av ett fr쌹mmande f쎨rem썁l. Om det 
fortfarande inte fungerar som det ska, 
rekommenderar Kia att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/-servicepart-
ner.
僅 Den h쎨rbara varningen h쎨rs inte.
僅 Summern l썁ter intermittent.
僅 Varningsmeddelandet visas p썁 instru-

mentpanelen.

A: Felfungerande eller blockerad 
ultraljudssensor

Avst썁nd till f쎨rem썁l Varningsindikator vid backning Varningssignal

60~120 cm (24~48 
tum)

Ljudsignal med 
l쌹ngre intervall

30~60 cm (12~24 
tum) L썁ter mer frekvent

inom 30 cm (12 
tum) L썁ter oavbrutet
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Begr쌹nsningar f쎨r Parkeringsav-
st썁ndsvarning Bak썁t
僅 Parkeringsavst썁ndsvarning Bak썁t kan-

ske inte fungerar n쌹r:
- Fuktighet har frusit till p썁 sensorn 

(Avst썁ndsvarning vid Parkering 
Bak썁t fungerar felfritt n쌹r den har 
sm쌹lt)

- Sensorn 쌹r t쌹ckt av fr쌹mmande 
material, t.ex. sn쎨 eller vatten (Par-
keringsavst썁ndsvarning Bak썁t-Par-
kering fungerar normalt, s썁 snart 
det fr쌹mmande materialet har 
avl쌹gsnats).

- V쌹dret 쌹r extremt varmt eller kallt
- Sensorn eller sensorenheten 

demonteras
- Sensorns yta pressas h썁rt eller 

p썁verkas med ett h썁rt f쎨rem썁l
- Sensorns yta har repats med ett 

skarpt f쎨rem썁l
- Sensorerna eller dess omgivning 

sprayas direkt med h쎨gtryckstv쌹tt
僅 Parkeringsavst썁ndsvarning Bak썁t kan 

sluta fungera n쌹r:
- Det regnar kraftigt eller f쎨rekommer 

vattenst쌹nk
- Det rinner vatten 쎨ver sensorns yta
- Sensorn p썁verkas av ett annat for-

dons sensorer
- Sensorn 쌹r sn쎨t쌹ckt
- Du k쎨r p썁 oj쌹mnt underlag, grusv쌹g 

eller buskar
- Objekt som genererar ultraljudsv썁-

gor 쌹r n쌹ra sensorn
- Registreringsskylten har placerats 

om
- St쎨td쌹mparens eller ultraljudssen-

sorns h쎨jd har 쌹ndrats
- F쌹sta utrustning eller tillbeh쎨r runt 

ultraljudssensorerna

僅 F쎨ljande f쎨rem썁l kan vara sv썁ra att 
identifiera:
- Tunna, smala f쎨rem썁l som rep, ked-

jor eller smala stolpar.
- F쎨rem썁l i mjuka material som kan 

absorbera sensorfrekvensen s썁som 
kl쌹der, skumgummimaterial och 
sn쎨.

- F쎨rem썁l som 쌹r mindre 쌹n 100 cm 
(40 tum) l썁nga och smalare 쌹n 14 
cm (6 tum) i diameter

- Fotg쌹ngare, djur eller f쎨rem썁l som 
쌹r mycket n쌹ra ultraljudssensorerna

VARNING
僅 Parkeringsavst썁ndsvarning Bak썁t 쌹r 

en kompletterande hj쌹lpfunktion. 
Funktionen av Parkeringsavst썁ndsvar-
ning Bak썁t kan p썁verkas av flera fak-
torer (inklusive 
omgivningsf쎨rh썁llandena). Det 쌹r f쎨ra-
rens ansvar att alltid kontrollera bak-
썁tvyn innan och under Parkering.

僅 Nybilsgarantin omfattar inte olyckor 
eller skador p썁 bil som 쌹r en f쎨ljd av att 
Avst썁ndsvarning vid Parkering Bak썁t 
inte fungerat p썁 avsett s쌹tt.

僅 Uppm쌹rksamma f쎨rem썁l, fotg쌹ngare 
och barn n쌹r du k쎨r. Ultraljudssenso-
rerna kan inte k쌹nna av vissa f쎨rem썁l 
p썁 grund av avst썁nd, storlek eller 
material, som alla kan begr쌹nsa sen-
sorns effektivitet.

僅 Indikatorn f쎨r avst썁ndsvarning vid Par-
kering kanske inte genereras i turord-
ning, beroende p썁 hastighet eller 
vilken form hindret har.

僅 Om Avst썁ndsvarning vid Parkering 
Fram썁t/bak썁t kr쌹ver reparation, 
rekommenderar Kia att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.
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Avst썁ndsvarning vid parkering (PDW)

Avst썁ndsvarning vid parke-
ring (PDW) (i f쎨rekommande 
fall)
Avst썁ndsvarning vid Parkering Fram썁t/
bak썁t hj쌹lper till att varna f쎨raren om en 
person, ett djur eller ett f쎨rem썁l upp-
t쌹cks inom ett visst avst썁nd fr썁n ultra-
ljudssensorerna n쌹r fordonet r쎨r sig 
fram썁t eller bak썁t.

Detekteringssensor
Ultraljudssensorer fram

Ultraljudssensorer bak

Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorerna.

Inst쌹llningar f쎨r Parkeringsav-
st썁ndsvarning Fram썁t/Bak썁t
Varningsvolym

A: F쎨rarassistans
1 Varningsvolym

2 H쎨g
3 Medium
4 L썁g
5 Av
V쌹lj Inst쌹llningar → Fordon → F쎨raras-
sistans → Varningsvolym p썁 infotain-
mentsystemets sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra 
varningsvolymen till H쎨g, Medel, L썁g 
eller Av f쎨r avst썁ndsvarning vid parke-
ring fram썁t/bak썁t.

OBSERVERA
僅 Om du 쌹ndrar varningsvolymen kan 

varningsvolymen 쌹ndras 쌹ven f쎨r 
andra f쎨rarassistanssystem.

僅 쉁ven om Av v쌹ljs, avaktiveras inte 
varningsvolymen f쎨r avst썁ndsvar-
ning vid parkering fram썁t/bak썁t, utan 
volymen blir L썁g.

Parkeringsavst썁ndsvarning P썁
Du kan st쌹lla in Avst썁ndsvarning vid 
Parkering till att vara P쉊 vid l썁ga hastig-
heter. F쎨r att anv쌹nda Avst썁ndsvarning 
vid parkering Auto P썁, v쌹ljer du Inst쌹ll-
ningar → Fordon → F쎨rarassistans → 
Parkeringss쌹kerhet → Avst썁ndsvar-
ning vid parkering Auto P썁, p썁 info-
tainmentsystemets sk쌹rm.

OBSERVERA
Om Avst썁ndsvarning vid Parkering -
Auto P썁 쌹r valt, t쌹nds indikatorlampan 
f쎨r Parkeringss쌹kerhet ( ).
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Anv쌹nda Parkeringsavst썁ndsvar-
ning Fram썁t/Bak썁t
Knappen Parkeringss쌹kerhet

Tryck p썁 Parkeringss쌹kerhetsknappen 
( ) f쎨r att aktivera eller avaktivera 
Avst썁ndsvarning vid Parkering Fram썁t/
Bak썁t.
僅 N쌹r Parkeringsavst썁ndsvarning 

Fram썁t/Bak썁t 쌹r avst쌹ngd (knappin-
dikator-lampan sl쌹ckt), och du v쌹xlar 
till R (Back), kommer Parkeringsav-
st썁ndsvarning Fram썁t/Bak썁t att sl썁s 
p썁 automatiskt.

僅 Om du v쌹xlar till R (Back) st쌹ngs inte 
Avst썁ndsvarning vid parkering 
Fram썁t/bak썁t av fast쌹n du trycker p썁 
Parkeringss쌹kerhetsknappen ( ) f쎨r 
din s쌹kerhet.

Avst썁ndsvarning vid Parkering 
fram썁t
Avst썁ndsvarning vid Parkering fram썁t 
fungerar n쌹r ett av villkoren uppfyll.
僅 V쌹xeln 쌹ndras fr썁n R (Back) till N (fri-

l쌹ge) eller D (K쎨r)
僅 V쌹xeln 쌹r i D (k쎨r) och Parkeringss쌹-

kerhetsknappens ( ) indikatorlampa 
lyser

僅 Avst썁ndsvarning vid parkering 
Auto P썁 v쌹ljs fr썁n menyn Inst쌹ll-
ningar och v쌹xeln 쎨r i D-l쌹ge (k쎨r)

僅 Funktionen varnar f쎨raren n쌹r Inst쌹ll-
ningar → Fordon → ‘F쎨rarassistans' 
→ Parkeringss쌹kerhet → Avst썁nds-
varning vid parkering Auto P썁 v쌹ljs 

fr썁n infotainmentsystemet och v쌹x-
eln 쌹r i D-l쌹ge (k쎨r)

僅 K쎨rhastigheten understiger 10 km/h 
(6 brittiska mil/timma)

OBSERVERA
僅 Avst썁ndsvarning vid Parkering 

Fram썁t fungerar inte n쌹r fordonets 
hastighet fram썁t 쌹r 쎨ver 10 km/h (6 
brittiska mil/timma) 쌹ven n쌹r funktio-
nen 쌹r p썁 (Knappen f쎨r Parkeringss쌹-
kerhet 쌹r tryckt). Avst썁ndsvarning vid 
Parkering Fram썁t fungerar 썁ter n쌹r 
fordonets hastighet fram썁t 쌹r 쎨ver 10 
km/h (6 brittiska mil/timma) 쌹ven n쌹r 
Knappen f쎨r Parkeringss쌹kerhet 쌹r 
tryckt.

僅 D썁 Avst썁ndsvarning vid Parkering 
Fram썁t 쌹r avmarkerad och fordonets 
hastighet fram썁t 쌹r 쎨ver 30 km /h (18 
brittiska mil/timma) avslutas funktio-
nen (indikatorlampan i Knappen f쎨r 
Parkeringss쌹kerhet sl쌹cks). 쉁ven om 
du k쎨r med en hastighet under 10 
km/h (6 brittiska mil/timma) sl썁s inte 
Avst썁ndsvarning vid Parkering 
Fram썁t automatiskt p썁.

Funktionsindikationer och var-
ningar

OCV041048L

Avst썁nd till f쎨rem썁l Varningsindikator vid k쎨rning Varningssignal

60~100 cm (24~40 
tum)

Ljudsignal med 
l쌹ngre intervall

30~60 cm (12~24 
tum) L썁ter mer frekvent

inom 30 cm (12 
tum) L썁ter oavbrutet
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Avst썁ndsvarning vid parkering (PDW)

僅 Motsvarande indikator t쌹nds p썁 klus-
tret eller infotainment varje g썁ng 
ultraljudsensorerna uppt쌹cker en per-
son, ett djur eller ett objekt inom sitt 
avk쌹nningsomr썁de. Ett varningsljud 
ljuder ocks썁.

僅 N쌹r fler 쌹n tv썁 f쎨rem썁l uppt쌹cks sam-
tidigt varnar systemet, genom en h쎨r-
bar signal, om det n쌹rmaste f쎨rem썁let 
f쎨rst.

僅 Avst썁nd till f쎨rem썁l kan detekteras p썁 
annat s쌹tt n쌹r inga hinder finns fram-
f쎨r sensorn.

僅 Formen p썁 indikatorn i illustrationen 
kan skilja sig fr썁n det verkliga fordo-
net.

Avst썁ndsvarning vid parkering 
bak썁t (Reverse Parking Distance 
Warning)
Avst썁ndsvarning vid Parkering Bak썁t 
fungerar n쌹r ett av villkoren uppfylls.
僅 V쌹xeln 쌹r i R (Back).
僅 Fordonets bak썁thastighet 쌹r under 10 

km/h (6 brittiska mil/timma).

OBSERVERA
N쌹r fordonets bak썁tfart 쌹r under 10 km/
h (6 brittiska mil/timma) kommer b썁de 
de fr쌹mre och bakre ultraljudssenso-
rerna att uppt쌹cka f쎨rem썁l. De fr쌹mre 
ultraljudssensorerna kan dock uppt쌹cka 
en person, ett djur eller f쎨rem썁l n쌹r det 
쌹r inom 60 cm (24 tum) fr썁n sensorerna.

Funktionsindikationer och var-
ningar

僅 Motsvarande indikator t쌹nds p썁 klus-
tret eller infotainment varje g썁ng 
ultraljudsensorerna uppt쌹cker en per-
son, ett djur eller ett objekt inom sitt 
avk쌹nningsomr썁de. Ett varningsljud 
ljuder ocks썁.

僅 N쌹r fler 쌹n tv썁 f쎨rem썁l uppt쌹cks sam-
tidigt varnar systemet, genom en h쎨r-
bar signal, om det n쌹rmaste f쎨rem썁let 
f쎨rst.

僅 Avst썁nd till f쎨rem썁l kan detekteras p썁 
annat s쌹tt n쌹r inga hinder finns fram-
f쎨r sensorn.

僅 Formen p썁 indikatorn i illustrationen 
kan skilja sig fr썁n det verkliga fordo-
net.

Fel och f쎨rsiktighetsm썁tt f쎨r Par-
keringsavst썁ndsvarning Fram썁t/
Bak썁t
Parkeringsavst썁ndsvarning 
Fram썁t/Bak썁t, felfunktion
Om f쎨raren v쌹xlar till R (Back), n쌹r 
motorn 쌹r ig썁ng, kommer ett pip att indi-
kera att Avst썁ndsvarning vid Parkering 
Fram썁t/Bak썁t fungerar normalt.
Dock, om n썁got eller flera av f쎨ljande 
intr쌹ffar, b쎨r du f쎨rst kontrollera om 

Avst썁nd till f쎨rem썁l Varningsindikator vid backning Varningssignal

60~120 cm (24~48 
tum)

Ljudsignal med 
l쌹ngre intervall

30~60 cm (12~24 
tum) L썁ter mer frekvent

inom 30 cm (12 
tum) L썁ter oavbrutet
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ultraljudssensorn 쌹r skadad eller blocke-
rad av ett fr쌹mmande f쎨rem썁l. Om det 
fortfarande inte fungerar som det ska, 
rekommenderar Kia att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/-servicepart-
ner.
僅 Den h쎨rbara varningen h쎨rs inte.
僅 Summern l썁ter intermittent.
僅 Varningsmeddelandet visas p썁 instru-

mentpanelen.

A: Felfungerande eller blockerad 
ultraljudssensor

Begr쌹nsningar i Parkeringsav-
st썁ndsvarning Fram썁t/Bak썁t
僅 Parkeringsavst썁ndsvarning Fram썁t/

Bak썁t kanske inte fungerar n쌹r:
- Fuktighet har frusit till p썁 sensorn 

(Avst썁ndsvarning vid Parkering 
Bak썁t kommer att fungera felfritt 
n쌹r den har sm쌹lt)

- Sensorn 쌹r t쌹ckt av fr쌹mmande 
material, t.ex. sn쎨 eller vatten (Par-
keringsavst썁ndsvarning Fram썁t/
Bak썁t fungerar normalt, s썁 snart 
det fr쌹mmande materialet har 
avl쌹gsnats).

- V쌹dret 쌹r extremt varmt eller kallt
- Sensorn eller sensorenheten 

demonteras
- Sensorns yta pressas h썁rt eller 

p썁verkas med ett h썁rt f쎨rem썁l
- Sensorns yta har repats med ett 

skarpt f쎨rem썁l
- Sensorerna eller dess omgivning 

sprayas direkt med h쎨gtryckstv쌹tt

僅 Avst썁ndsvarning vid fram썁t-/Bak썁t-
parkering kan sluta fungera n쌹r:
- Det regnar kraftigt eller f쎨rekom-

mer vattenst쌹nk
- Det rinner vatten 쎨ver sensorns yta
- Sensorn p썁verkas av ett annat for-

dons sensorer
- Sensorn 쌹r sn쎨t쌹ckt
- Du k쎨r p썁 oj쌹mnt underlag, grus-

v쌹g eller buskar
- Objekt som genererar ultraljudsv썁-

gor 쌹r n쌹ra sensorn
- Registreringsskylten har placerats 

om
- St쎨td쌹mparens eller ultraljudssen-

sorns h쎨jd har 쌹ndrats
- F쌹sta utrustning eller tillbeh쎨r runt 

ultraljudssensorerna
僅 F쎨ljande f쎨rem썁l kan vara sv썁ra att 

identifiera:
- Tunna, smala f쎨rem썁l som rep, 

kedjor eller smala stolpar.
- F쎨rem썁l i mjuka material som kan 

absorbera sensorfrekvensen s썁som 
kl쌹der, skumgummimaterial och 
sn쎨.

- F쎨rem썁l som 쌹r mindre 쌹n 100 cm 
(40 tum) l썁nga och smalare 쌹n 14 
cm (6 tum) i diameter

- Fotg쌹ngare, djur eller f쎨rem썁l som 
쌹r mycket n쌹ra ultraljudssenso-
rerna

VARNING
僅 Parkeringsavst썁ndsvarning Fram썁t/

Bak썁t 쌹r en kompletterande hj쌹lp-
funktion. Funktionen av Parkeringsav-
st썁ndsvarning Fram썁t/Bak썁t kan 
p썁verkas av flera faktorer (inklusive 
omgivningsf쎨rh썁llanden). Det 쌹r f쎨ra-
rens ansvar att alltid kontrollera bak-

OCV051193L
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PCA-R-system

썁tvyn och framvyn innan och under 
Parkering.

僅 Nybilsgarantin omfattar inte olyckor 
eller skador p썁 bil som 쌹r en f쎨ljd av 
att avst썁ndsvarningen vid parkering 
fram썁t/bak썁t inte fungerar p썁 avsett 
s쌹tt.

僅 Uppm쌹rksamma f쎨rem썁l, fotg쌹ngare 
och barn n쌹r du k쎨r. Ultraljudssenso-
rerna kan inte k쌹nna av vissa f쎨rem썁l 
p썁 grund av avst썁nd, storlek eller 
material, som alla kan begr쌹nsa sen-
sorns effektivitet.

僅 Indikatorn f쎨r avst썁ndsvarning vid 
Parkering kanske inte genereras i 
turordning, beroende p썁 hastighet 
eller vilken form hindret har.

僅 Om Avst썁ndsvarning vid Parkering 
Fram썁t/bak썁t kr쌹ver reparation, 
rekommenderar Kia att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.

PCA-R-system (i f쎨rekom-
mande fall)
PCA-R kan varna f쎨raren eller till쌹mpa 
bromskraft f쎨r att minska risken f쎨r kol-
lision med en person eller ett hinder n쌹r 
fordonet backar.

Detekteringssensor
Backkamera

Ultraljudssensorer bak

Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorerna.

Inst쌹llningar f쎨r PCA-R
Parkeringss쌹kerhet

A: F쎨rarassistans
1 Parkeringss쌹kerhet
2 Aktiv assistans f쎨r bakomvarande 

trafik
3 Endast bakre varning
4 Av

OCV041044L
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Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Parke-
ringss쌹kerhet p썁 infotainmentsyste-
mets sk쌹rm f쎨r att ange om du vill eller 
inte vill anv쌹nda respektive funktion.
僅 Aktiv bakre assistans: PCA-R-syste-

met varnar f쎨raren och hj쌹lper till 
med inbromsning vid omedelbar risk 
f쎨r kollision med en fotg쌹ngare eller 
f쎨rem썁l.

僅 Endast bakre varning: PCA-R-syste-
met varnar f쎨raren om det finns en 
쎨verh쌹ngande risk f쎨r kollision med 
en fotg쌹ngare eller ett f쎨rem썁l. Brom-
sassistans kommer inte att aktiveras.

僅 Av: PCA-R-systemet st쌹ngs av.

Starta/st쌹nga av

Tryck och h썁ll nere knappen Parkerings-
s쌹kerhet ( ) i mer 쌹n 2 sekunder f쎨r att 
sl썁 p썁 eller st쌹nga av Aktiv assistans 
bak썁t eller Endast varning bak썁t.

Varningstid

A: F쎨rarassistans
1 Varningstid
2 Normal
3 Late (sen)
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-

ningstid p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra den initiala aktive-
ringstiden f쎨r varningar avseende PCA-
R-systemet.
僅 Normal: Anv쌹nd i en normal k쎨rmilj쎨. 

St쌹ll in varningstiden p썁 Sen om funk-
tionen 쌹r f쎨r reaktiv.

僅 Sen: Varningstiden kommer att vara 
l썁ngsam

OBSERVERA
Om du 쌹ndrar Varningstiden kan var-
ningstiden 쌹ndras 쌹ven f쎨r andra f쎨ra-
rassistanssystem.

Varningsvolym

A: F쎨rarassistans
1 Varningsvolym
2 H쎨g
3 Medium
4 L썁g
5 Av
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningsvolym p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra varningsvolymen till 
H쎨g, Medel, L썁g eller Av f쎨r PCA-R-sys-
temet.

OBSERVERA
僅 Om du 쌹ndrar varningsvolymen kan 

varningsvolymen 쌹ndras 쌹ven f쎨r 
andra f쎨rarassistanssystem.
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OCV041587L

OCV041562L



Tips f쎨r k쎨rning

1506

PCA-R-system

僅 Volymen kommer dock inte att 
st쌹ngas av, utan vara inst쌹lld p썁 L썁g 
쌹ven omAv v쌹ljs.

Drift av PCA-R
Funktionsvillkor
Om Aktiv assistans eller Endast var-
ning st쌹lls in via menyn Inst쌹llningar, 
kommer PCA-R aktiveras n쌹r f쎨ljande 
villkor 쌹r uppfyllda:
僅 Bagageluckan 쌹r st쌹ngd
僅 V쌹xeln 쌹r i R (back)
僅 K쎨rhastigheten understiger 10 km/h 

(6 brittiska mil/timma)
僅 PCA-R-komponenterna, t.ex. backka-

mera och bakre ultraljudssensorer, 
fungerar normalt

En linje visas en linje bakom fordonsbil-
den i instrumentklustret n쌹r PCA-R-sys-
temet aktiveras.

OBSERVERA
PCA-R-systemet fungerar endast en 
g썁ng efter det att v쌹xeln v쌹xlas till R 
(back). V쌹xla v쌹xeln fr썁n en annan v쌹xel 
till R (back) f쎨r att 썁teraktivera PCA-R-
systemet .

Aktiv bakre assistans
Om PCA-R uppt쌹cker en risk f쎨r kollision 
med en fotg쌹ngare eller ett f쎨rem썁l var-
nar PCA-R f쎨raren med en ljudsignal och 
ett varningsmeddelande p썁 instrument-
panelen. N쌹r backmonitorn 쌹r aktiverad 
visas 쌹ven ett meddelande p썁 infotain-

ment-sk쌹rmen. Varningen st쌹ngs av n쌹r 
f쎨raren v쌹xlar till P (parkering), N (fri-
l쌹ge) eller D (k쎨r).
PCA-R hj쌹lper till att bromsa fordonet 
om en 쎨verh쌹ngande risk f쎨r kollision 
uppt쌹cks med en fotg쌹ngare eller ett 
f쎨rem썁l bakom fordonet. F쎨raren m썁ste 
vara uppm쌹rksam eftersom bromskon-
trollen avbryts inom 5 sekunder. Broms-
kontrollen avbryts ocks썁 n쌹r:
僅 F쎨raren v쌹xlar till P (parkering) eller D 

(k쎨r).
僅 F쎨raren trycker ner bromspedalen 

med tillr쌹cklig kraft.

OBSERVERA
Om bromsassistans har varat i cirka 5 
minuter, kommer den elektroniska par-
keringsbromsen EPB att aktiveras samti-
digt.

Endast bakre varning
Om PCA-R uppt쌹cker en risk f쎨r kollision 
med en fotg쌹ngare eller ett f쎨rem썁l var-
nar PCA-R f쎨raren med en ljudsignal och 
ett varningsmeddelande p썁 instrument-
panelen. N쌹r backmonitorn 쌹r aktiverad 
visas 쌹ven ett meddelande p썁 infotain-
ment-sk쌹rmen. Bromsassistans kom-
mer inte att aktiveras. Varningen st쌹ngs 
av n쌹r f쎨raren v쌹xlar till P (parkera), N 
(fril쌹ge) eller D (k쎨r).

Fel och begr쌹nsningar i PCA-R
Fel i PCA-R

OCV051185L
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A: Kontrollera systemet f쎨r parke-
ringss쌹kerhet
N쌹r PCA-R eller andra relaterade funk-
tioner inte fungerar korrekt visas var-
ningsmeddelandet p썁 
instrumentpanelen och PCA-R st쌹ngs av 
automatiskt.
Kia rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepart-
ner.

PCA-R avaktiverat
Backkamera

Backkameran anv쌹nds som en detekte-
ringssensor f쎨r att l쌹sa av fotg쌹ngare. 
Kameraprestandan kan f쎨rs쌹mras och 
PCA-R kan sluta fungera normalt om 
kameralinsen 쌹r t쌹ckt av fr쌹mmande 
f쎨rem썁l, t.ex. sn쎨 eller regn. H썁ll kame-
ralinsen ren.

Ultraljudssensorer bak

De bakre ultraljudssensorerna 쌹r place-
rade inuti den bakre st쎨td쌹mparen f쎨r 
att kunna detektera f쎨rem썁l bakom 
bilen. Sensorprestandan kan f쎨rs쌹mras 
och PCA-R kan sluta fungera normalt 
om sensorerna 쌹r t쌹ckta av fr쌹mmande 
f쎨rem썁l, t.ex. sn쎨 eller regn. H썁ll den 
bakre st쎨tf썁ngaren ren.

Varningsmeddelandet kommer att visas 
i klustret under f쎨ljande omst쌹ndigheter:

Backkamera

A: Felfungerande eller blockerad 
kamera

Ultraljudssensorer bak

A: Felfungerande eller blockerad 
ultraljudssensor
僅 Backkameran eller de bakre ultra-

ljudssensorerna 쌹r t쌹ckta av fr쌹m-
mande material som sn쎨, regn osv.

僅 Det 쌹r d썁ligt v쌹der t.ex. rikligt sn쎨fall 
eller regn etc.

Om detta sker kanske PCA-R-systemet 
st쌹ngs av eller slutar fungera normalt. 
Kontrollera om backkameran och ultra-
ljudssensorerna 쌹r rena.

Begr쌹nsningar f쎨r PCA-R
PCA-R kanske inte bromsar eller varnar 
f쎨raren under f쎨ljande f쎨rh썁llanden, 
쌹ven om det finns fotg쌹ngare eller f쎨re-
m썁l n쌹rvarande:
僅 Eftermarknadsutrustning eller -tillbe-

h쎨r har installerats
僅 Din bil 쌹r instabil p썁 grund av en 

olycka eller andra orsaker
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僅 St쎨td쌹mparens eller den bakre ultra-
ljudssensorns h쎨jd har 쌹ndrats

僅 Backkameran eller ultraljudssenso-
rerna 쌹r skadade

僅 Backkameran eller ultraljudssenso-
rerna 쌹r t쌹ckta av fr쌹mmande f쎨re-
m썁l, t.ex. sn쎨, smuts etc.

僅 Backkameran bl쌹ndas av en ljusk쌹lla 
eller hindras av d썁liga v쌹derf쎨rh썁llan-
den, s썁som kraftigt regn, dimma, sn쎨 
etc.

僅 Omgivningen 쌹r v쌹ldigt ljus eller v쌹l-
digt m쎨rk

僅 Yttertemperaturen 쌹r v쌹ldigt h쎨g eller 
v쌹ldigt l썁g

僅 Vinden 쌹r antingen mycket stark (쎨ver 
20 km/h (12 brittiska mil/timma)) eller 
bl썁ser vinkelr쌹tt mot den bakre st쎨t-
d쌹mparen

僅 Det finns kraftiga ljud i omgivningen, 
t.ex. signalhorn, h쎨gljudda motorcyk-
lar eller lastbilsbromsar runt din bil

僅 En ultraljudssensor med liknande 
frekvens befinner sig n쌹ra din bil

僅 Fotg쌹ngarna 쌹r sv썁ra att k쌹nna igen 
under f쎨ljande f쎨rh썁llanden:
- Det f쎨religger skillnad markh쎨jd 

mellan fordonet och fotg쌹ngaren
- Bilden av fotg쌹ngaren i backkame-

ran kan inte skiljas fr썁n bakgrun-
den

- Fotg쌹ngaren 쌹r n쌹ra fordonets 
bak쌹nde

- Fotg쌹ngaren st썁r inte uppr쌹tt
- Fotg쌹ngaren 쌹r antingen v쌹ldigt 

kort eller v쌹ldigt l썁ng f쎨r att PCA-R-
systemet ska kunna uppt쌹cka den

- Fotg쌹ngaren eller cyklisten b쌹r kl쌹-
der som sm쌹lter in i bakgrunden, 
vilket g쎨r denne sv썁r att urskilja

- Fotg쌹ngaren b쌹r kl쌹der som inte 
reflekterar ultraljudsv썁gor bra

僅 Objektets storlek, tjocklek, h쎨jd eller 
form 썁terspeglar inte ultraljudsv썁gor 
bra (t.ex. stolpe, buske, kantstenar, 
vagnar, v쌹ggkant etc.)

僅 Fotg쌹ngaren eller f쎨rem썁let r쎨r sig
僅 Fotg쌹ngaren eller f쎨rem썁let befinner 

sig mycket n쌹ra fordonets bak쌹nde
僅 En v쌹gg befinner sig bakom fotg쌹ng-

aren eller f쎨rem썁let
僅 F쎨rem썁let 쌹r inte mitt bakom din bil
僅 F쎨rem썁let 쌹r inte parallellt med den 

bakre st쎨td쌹mparen
僅 V쌹gen 쌹r hal eller lutar
僅 F쎨raren backar fordonet omedelbart 

efter R (back) l쌹ggs i
僅 F쎨raren accelererar eller k쎨r i en cirkel
PCA-R kan i on쎨dan varna f쎨raren eller 
hj쌹lpa till att bromsa under f쎨ljande f쎨r-
h썁llanden, 쌹ven om inga fotg쌹ngare 
eller f쎨rem썁l finns i n쌹rheten:
僅 Eftermarknadsutrustning eller -tillbe-

h쎨r har installerats
僅 Din bil 쌹r instabil p썁 grund av en 

olycka eller andra orsaker
僅 St쎨td쌹mparens eller den bakre ultra-

ljudssensorns h쎨jd har 쌹ndrats
僅 Bilens h쎨jd 쌹r l썁g eller h쎨g p썁 grund 

av tung belastning, onormalt 
d쌹cktryck etc.

僅 Backkameran eller ultraljudssenso-
rerna 쌹r t쌹ckta av fr쌹mmande f쎨re-
m썁l, t.ex. sn쎨, smuts etc.

僅 M쎨nstret p썁 v쌹gen ser ut som en fot-
g쌹ngare

僅 Det finns skuggor eller ljus som reflek-
terar p썁 marken

僅 Fotg쌹ngare eller f쎨rem썁l finns runt 
fordonets f쌹rdriktning

僅 Det finns kraftiga ljud i omgivningen, 
t.ex. signalhorn, h쎨gljudda motorcyk-
lar eller lastbilsbromsar runt din bil
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僅 Din bil backar mot en smal passage 
eller parkeringsplats

僅 Din bil backar mot en oj쌹mn v쌹gyta, 
till exempel en oj쌹mn v쌹gbana, grus, 
lutning etc.

僅 En sl쌹pvagn eller husvagn 쌹r ansluten 
till din bil

僅 En ultraljudssensor med liknande 
frekvens befinner sig n쌹ra din bil

VARNING
僅 Var alltid uppm쌹rksam n쌹r du k쎨r. 

F쎨raren ansvarar f쎨r att man쎨vrera 
bromsen p썁 ett s쌹kert s쌹tt.

僅 Var alltid uppm쌹rksam p썁 v쌹g- och 
trafikf쎨rh썁llanden under k쎨rning, oav-
sett om det f쎨religger en varning eller 
inte.

僅 Se dig alltid omkring fordonet f쎨r att 
kontrollera att det inte finns n썁gra fot-
g쌹ngare eller f쎨rem썁l innan du flyttar 
fordonet.

僅 PCA-R-prestandan kan svikta under 
vissa f쎨rh썁llanden. Om du k쎨r snabb-
are 쌹n 4 km/h (2 brittiska mil/timma) 
kommer PCA-R endast att hj쌹lpa till 
att undvika kollision n쌹r fotg쌹ngare 
uppt쌹cks. Se dig omkring n쌹r du 
backar ditt fordon.

僅 De bakre ultraljudssensorerna kan 
inte k쌹nna av vissa f쎨rem썁l p썁 grund 
av avst썁nd, storlek eller material, som 
alla kan begr쌹nsa sensorns effektivi-
tet.

僅 Det kan h쌹nda att PCA-R inte funge-
rar korrekt vid vissa v쌹gf쎨rh썁llanden 
och i vissa milj쎨er.

僅 F쎨rlita dig inte enbart p썁 PCA-R. Om 
du g쎨r det kan det leda till personska-
dor eller personskador.

僅 H썁ll alltid backkameran och de bakre 
ultraljudssensorerna rena.

僅 Anv쌹nd inte reng쎨ringsmedel som 
inneh썁ller syror eller basiska reng쎨-
ringsmedel n쌹r du reng쎨r backkame-
rans lins. Anv쌹nd enbart mild tv썁l eller 
diskmedel och sk쎨lj noggrant med 
vatten.

僅 Anv쌹nd inte en h쎨gtryckstv쌹tt f쎨r att 
reng쎨ra backkameran, de bakre ultra-
ljudssensorerna eller det omgivande 
omr썁det. I annat fall kan backkame-
ran eller de bakre ultraljudssenso-
rerna sluta fungera.

僅 M썁la inte st쎨td쌹mparen och s쌹tt inte 
fast saker, s썁som klisterm쌹rken eller 
buffertskydd, n쌹ra backkameran eller 
de bakre ultraljudssensorerna. Om du 
g쎨r det kan PCA-R-funktionen kraftigt 
f쎨rs쌹mras.

僅 Du ska aldrig demontera eller uts쌹tta 
backkameran eller de bakre ultra-
ljudssensorerna f쎨r tryck.

僅 Anv쌹nd inte on쎨dig kraft p썁 backka-
meran eller de bakre ultraljudssenso-
rerna. PCA-R-systemet kanske inte 
fungerar korrekt om backkameran 
eller de bakre ultraljudssensorerna 
v썁ldsamt riktas om. Kia rekommende-
rar att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

僅 Buller kan h쎨ras n쌹r pl쎨tslig broms-
ning intr쌹ffar f쎨r att undvika kollision.

僅 Varningsljudet fr썁n PCA-R kanske inte 
h쎨rs om andra varningsljud, t.ex. 
s쌹kerhetsb쌹ltesvarningen, redan 
l썁ter.

僅 PCA-R kanske inte fungerar korrekt 
om st쎨tf썁ngaren har skadats, bytts ut 
eller reparerats.

僅 PCA-R-systemet kanske inte fungerar 
normalt om det st쎨rs av starka elek-
tromagnetiska v썁gor.

僅 F쎨raren och eventuell(a) passagerare 
kanske inte kan h쎨ra varningsljud 
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fr썁n PCA-R om ljudsystemet i bilen 
spelar upp annat ljud p썁 h쎨g volym.

僅 Bromskontrollen kanske inte funge-
rar ordentligt beroende p썁 statusen 
f쎨r ESC (Electronic Stability Control).
Det kommer bara att utl쎨sas en var-
ning n쌹r:
- Varningslampan t쌹nds n쌹r ESC 

(Electronic Stability Control) 쌹r p썁
- ESC (Electronic Stability Control) 

utf쎨r en annan funktion

OBSERVERA
PCA-R-system kan uppt쌹cka fotg쌹ngare 
eller ett f쎨rem썁l n쌹r:
僅 En fotg쌹ngare st썁r bakom fordonet
僅 Ett stort hinder, t.ex. ett fordon, parke-

ras direkt bakom ditt fordon

Remote Smart Parking Assist 
(RSPA) (fj쌹rrstyrt smart parke-
ringsassistanssystem) (i f쎨re-
kommande fall)
RSPA anv쌹nder fordonssensorer f쎨r att 
hj쌹lpa f쎨raren att parkera och l쌹mna 
parkeringsplatser p썁 distans utanf쎨r 
bilen genom att automatiskt s쎨ka efter 
en parkeringsplats och kontrollera rat-
ten, bilens hastighet och v쌹xlar.

僅 RSPA (fj쌹rrstyrt smart parkeringsas-
sistanssystem) och Fj쌹rrk쎨rning kan 
styras fr썁n insidan av fordonet med 
en smartnyckel.

僅 Funktionerna Smart Parking och 
Remote Smart Parking kan styras fr썁n 
insidan av fordonet.

Funktion Beskrivning

Fj쌹rrk쎨rning

Fj쌹rrk쎨ra fram썁t eller bak썁t

Smartparke-
ring eller Fj쌹rrs-
martparkering

Vinkelr쌹t backparkering

Parallell backparkering

Smart Exit

Parallell utfart fram썁t

OCV051082L
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僅 Funktionerna Smart Parking och 
Remote Smart Parking hj쌹lper f쎨raren 
vid vinkelr쌹t backparkering och paral-
lell backparkering.

僅 Funktionen Smart Exit hj쌹lper f쎨raren 
med parallell utfart fram썁t.

僅 N쌹r det fj쌹rrstyrda smarta parkerings-
assistanssystemet fungerar, fungerar 
ocks썁 PDW och SVM. Se "Avst썁nds-
varning vid parkering (PDW) (i f쎨re-
kommande fall)" p썁 sid 6-144 och 
"System f쎨r 쎨vervakning av omgiv-
ningen (SVM) (i f쎨rekommande fall)" 
p썁 sid 6-129 f쎨r mer information.

Detekteringssensor
Ultraljudssensorer fram

Fr쌹mre sidoultraljudssensorer

Bakre sidoultraljudssensorer

Ultraljudssensorer bak

Se bilden ovan f쎨r exakt placering av 
detekteringssensorerna.

VARNING
僅 Montera aldrig is쌹r detekteringssen-

sorn och uts쌹tt den inte f쎨r tryck.
僅 Om detekteringssensorn har bytts ut 

eller reparerats rekommenderar vi att 
du l썁ter en auktoriserad Kia-썁terf쎨r-
s쌹ljare/servicepartner kontrollera din 
bil.

僅 Fj쌹rrstyrt smart parkeringsassistans-
system kanske inte fungerar om for-
donets st쎨tf썁ngarh쎨jd eller 
ultraljudssensorinstallation har modi-
fierats eller skadats. Utrustning och 
tillbeh쎨r som inte 쌹r original kan 
ocks썁 p썁verka sensorernas funktion.

僅 Om ultraljudssensorerna t쌹cks av is, 
sn쎨, smuts eller regn kan det medf쎨ra 
att parkeringshj쌹lpen inte fungerar. 
Torka i s썁dana fall rent med en mjuk 
trasa.

僅 Du ska inte uts쌹tta ultraljudssensorn 
f쎨r tryck, slag eller repning. Sensorn 
kan bli skadad.

僅 Spraya inte ultraljudssensorerna eller 
omgivningen direkt med en h쎨g-
tryckstv쌹tt.
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Inst쌹llningar f쎨r RSPA
Funktionsinst쌹llningar
Varningsvolym

A: F쎨rarassistans
1 Varningsvolym
2 H쎨g
3 Medium
4 L썁g
5 Av
Med bilen ig썁ng v쌹ljer du Inst쌹llningar 
→ Fordon → F쎨rarassistans → Var-
ningsvolym p썁 infotainmentsystemets 
sk쌹rm f쎨r att 쌹ndra varningsvolymen till 
H쎨g, Medel, L썁g eller Av f쎨r fj쌹rrstyrd 
smart parkeringsassistans.

OBSERVERA
僅 Om du 쌹ndrar varningsvolymen kan 

varningsvolymen 쌹ndras 쌹ven f쎨r 
andra f쎨rarassistanssystem.

僅 Systemets varningsvolym kommer 
inte att st쌹ngas av, utan vara inst쌹lld 
p썁 L썁g, 쌹ven om Av v쌹ljs.

OCV041562L
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Anv쌹nda RSPA
Knappen RSPA (fj쌹rrstyrt smart parkeringsassistanssystem)

Knappen Parking/View (parkering/vy), Knappen Parking Safety 
(parkeringss쌹kerhet) Smartnyckel

Plats Namn Symbol Beskrivning

Inuti fordonet

Knappen Parkering/
Visningsknapp

僅 F쎨r att sl썁 p썁 RSPA tryck och h썁ll knappen Parking/View (parkering/vy). 
Avst썁ndsvarning vid parkering fram썁t/bak썁t (Forward/Reverse Parking 
Distance Warning) sl썁s ocks썁 p썁.
(Funktionerna kan dock vara annorlunda beroende p썁 omst쌹ndighet-
erna. Mer information om respektive funktion finns p썁 f쎨ljande sidor.)

僅 Tryck och h썁ll nere knappen till Parking/View medan funktionen Smart 
Parking eller Smart Exit 쌹r ig썁ng f쎨r att funktionen ska fungera.

Knappen Parkerings-
s쌹kerhet

僅 Tryck p썁 knappen Parking Safety (parkeringss쌹kerhet) n쌹r du vill st쌹nga 
av den p썁g썁ende RSPA-funktionen.

Smartnyckel

Knappen Remote Start 
(fj쌹rrstart)

僅 F쎨r att starta motorn p썁 distans tryck p썁 knappen Remote Start (fj쌹rr-
start) efter det att d쎨rren 쌹r l썁st med motorn avst쌹ngd.

僅 Tryck p썁 knappen Fj쌹rrstart, medan funktionen Fj쌹rrdrift 쌹r ig썁ng, n쌹r 
du vill st쌹nga av den p썁g썁ende funktionen.

Knappen Forward 
(fram썁t)

僅 N쌹r du anv쌹nder RSPA, oavsett vilken riktningsknapp som anv쌹nds, 
st쎨ds vinkelparkering medan knappen h썁lls intryckt.

僅 N쌹r du anv쌹nder Fj쌹rrk쎨rning, r쎨r sig bilen i den riktning som knappen 
visar, n쌹r den trycks in.Bak썁t-knapp

OCV051088L_2 OGL3051095
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Remote Smart Parking Assist (RSPA) (fj쌹rrstyrt smart
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Fj쌹rrk쎨rning
Driftsordning
Fj쌹rrstyrningen fungerar i f쎨ljande ord-
ning:
1. F쎨rbereda f쎨r att fj쌹rrk쎨ra fram썁t och 

bak썁t
2. Fj쌹rrk쎨ra fram썁t och bak썁t

1. F쎨rbereda f쎨r att fj쌹rrk쎨ra 
fram썁t och bak썁t
Fj쌹rrk쎨rning g썁r att anv쌹nda p썁 tv썁 olika 
s쌹tt.

Metod (1): Anv쌹nda funktionen 
n쌹r motorn 쌹r avst쌹ngd

1. Inom ett visst omr썁de fr썁n fordonet 
trycker du p썁 d쎨rrl썁sknappen ( ) p썁 
smart nyckeln och l썁ser alla d쎨rrar.

2. Tryck in och h썁ll fj쌹rrstartknappen 
( ) i 4 sekunder tills motorn startar.

* F쎨r mer information om fj쌹rrstart av 
motorn, se "L썁sning/uppl썁sning/fj쌹rr-
start/fj쌹rrparkering med smartnyck-
eln" p썁 sid 5-6.

Metod (2): Anv쌹nda funktionen 
n쌹r motorn 쌹r p썁

A: FJ쉁RRK싋RNING fram썁t/bak썁t…
1 Lossa f쎨rarens s쌹kerhetsb쌹lte.
2 L쌹mna bilen (beh썁ll nyckeln) och 

st쌹ng d쎨rrarna.
3 Tryck ned och h썁ll in PARKERINGS-

knappen (PARKING) p썁 bilnyckeln.
1. Parkera bilen framf쎨r det utrymme 

d쌹r du vill anv쌹nda Fj쌹rrk쎨rning och 
st쌹ll v쌹xelv쌹ljaren p썁 P (parkering).

2. F쎨r att sl썁 p썁 RSPA tryck och h썁ll 
knappen ( ) Parking/View (parke-
ring/vy). Meddelandet Fordonet 
fj쌹rrstyrs visas p썁 infotainmentsyste-
mets sk쌹rm.

3. G썁 ut ur fordonet med smart nyckeln 
och st쌹ng alla d쎨rrar.

OBSERVERA
僅 Godk쌹nner m썁ste v쌹ljas p썁 infotain-

mentsystemets sk쌹rm och infotain-
mentsystemet m썁ste fungera korrekt 
f쎨r att kunna anv쌹nda fj쌹rrstyrnings-
funktionen.

僅 Metod (2) kan anv쌹ndas efter att for-
donet har k쎨rts 쎨ver 5 km / h (3 brit-
tiska mil/timma).

僅 Om funktionen startas igen efter att 
en fickparkering har gjorts med RSPA 
kan Fj쌹rrk쎨rning anv쌹ndas med 
Metod (2).
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2. Fj쌹rrk쎨rning

1. H썁ll knappen Fram썁t ( ) eller Bak썁t 
( ) intryckt p썁 smartnyckeln.
僅 Smarta parkeringsfunktionen kom-

mer automatiskt att styra ratt, for-
donshastighet och v쌹xel. Fordonet 
kommer att r쎨ra sig i riktning p썁 
den tryckta knappen.

僅 Med Fj쌹rrk쎨rning aktiverad och om 
du h썁ller nere knappen, kommer 
fordonet att stanna och funktions-
styrningen kommer att pausa. 
Funktionen kommer att starta igen 
n쌹r knappen h썁lls intryckt igen.

2. H썁ll nere fram썁t ( ) och bak썁t ( )-
knappen tills fordonet n썁r m썁lplatsen.

3. N쌹r fj쌹rrstyrning 쌹r klar, g썁 in i fordo-
net med smartknappen eller tryck p썁 
fj쌹rrstartknappen ( ) p썁 smartnyck-
eln utanf쎨r fordonet.
僅 Meddelandet kommer att visas p썁 

infotainmentsystemets sk쌹rm. For-
donet v쌹xlar automatiskt till P (par-
kering) och aktiverar 
parkeringsbromsen.

僅 N쌹r du trycker p썁 fj쌹rrstartknappen 
( ) st쌹ngs fordonet av. Om f쎨raren 
쌹r i fordonet kommer fordonet att 
beh썁lla P쉊-l쌹get.

OBSERVERA
僅 Fj쌹rrstyrning kan fj쌹rrstyra fordonet 

med den smarta nyckeln utanf쎨r for-
donet.

僅 Kontrollera att alla smartnycklar 
befinner sig utanf쎨r bilen n쌹r du 
anv쌹nder Fj쌹rrk쎨rning.

僅 Fj쌹rrk쎨rning aktiveras endast n쌹r 
smartnyckeln befinner sig inom 4 m 
(13 fot) fr썁n fordonet. Kontrollera 
avst썁ndet till bilen och tryck p썁 knap-
pen igen om bilen inte r쎨r sig n쌹r du 
trycker p썁 fram썁t- eller bak썁tknappen 
p썁 smartnyckeln.

僅 Detekteringsomr썁de f쎨r smart nyck-
eln kan variera beroende p썁 omgiv-
ningen som p썁verkas av radiov썁gor 
som transmissionstorn, s쌹ndningssta-
tion etc.

僅 Vid fj쌹rrstyrning fram썁t med metod 
(1) k쌹nns igen som en utg썁ngssitua-
tion och fordonet r쎨r sig 4 m (13 fot) 
f쎨r att kontrollera om det g썁r fotg쌹ng-
are, djur eller f쎨rem썁l runt fordonet. 
Efter bekr쌹ftelse styrs ratten enligt 
f쎨ruts쌹ttningarna fram쎨ver.

僅 Vid fj쌹rrstyrning fram썁t med metod 
(2) k쌹nns igen som en parkeringssitu-
ation och kommer omedelbart att 
styra ratten enligt f쎨rh썁llandena 
fram썁t f쎨r att hj쌹lpa till att komma in i 
parkeringsplatsen och justera fordo-
net. Prestandan kan emellertid 
minska beroende p썁 fotg쌹ngare, djur, 
f쎨rem썁lets form, placering etc. runt 
fordonet.

僅 F쎨r att fj쌹rrk쎨ra bak썁t r쌹tas f쎨rst rat-
ten upp, b썁de f쎨r metod (1) och (2), 
och d쌹refter k쎨rs bilen endast i rak 
riktning.

VARNING
僅 Vid bruk av Fj쌹rrk쎨rning, se till att alla 

passagerare har kommit ut ur fordo-
net.
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Tips f쎨r k쎨rning

1606

Remote Smart Parking Assist (RSPA) (fj쌹rrstyrt smart
parkeringsassistanssystem)

僅 St쌹ng f쎨nster och takluckor innan du 
l쌹mnar fordonet och se till att motorn 
쌹r avst쌹ngd innan du l썁ser d쎨rrarna.

僅 Om bilens batteri 쌹r urladdat eller 
RSPA inte fungerar korrekt n쌹r bilen 
parkeras p썁 en smal parkeringsplats 
fungerar inte Fj쌹rrk쎨rning. Parkera 
alltid ditt fordon i ett tillr쌹ckligt brett 
utrymme f쎨r att du ska komma in eller 
ut ur bilen.

僅 Observera att beroende p썁 parke-
ringsplats kanske du inte kan l쌹mna 
det utrymme du har parkerat p썁 med 
hj쌹lp av Fj쌹rrk쎨rning.

僅 Efter parkering kan omgivningen 쌹nd-
ras p썁 grund av r쎨relse hos omgi-
vande fordon. Om detta intr쌹ffar 
kanske fj쌹rrk쎨rningsfunktionen inte 
fungerar.

Status f쎨r fj쌹rrstyrd smart parke-
ringsassistans

OBSERVERA
僅 Driftstatus med varningsblinkers kan-

ske inte 쌹r till쌹mplig baserat p썁 ditt 
lands regler.

僅 Om smart nyckeln inte befinner sig 
inom fordonets driftomr썁de (ungef쌹r 
4 m (13 fot)) lyser eller blinkar inte 
LED p썁 smart nyckel. Anv쌹nd smart 
nyckeln innanf쎨r driftomr썁det.

S썁 h쌹r st쌹nger du av fj쌹rrk쎨r-
ningsfunktionen medan den 쌹r 
ig썁ng
僅 Tryck ned parkering/vy-knappen ( ) 

eller v쌹xeln utom till P (parkering) 
medan sk쌹rmen f쎨r Infotainment-sys-
tem v쌹gleder f쎨raren med hj쌹lp av 
metod 2.

僅 Tryck p썁 knappen Parkeringss쌹kerhet 
( ) eller v쌹lj Avbryt p썁 infotainment-
systemets sk쌹rm.

僅 Tryck p썁 Remote Start (fj쌹rrstartknap-
pen) ( ) p썁 smartnyckeln medan for-
donet styrs av fj쌹rrdriftfunktionen. 
Fj쌹rrdriftfunktionen st쌹ngs av. Vid 
denna tid st쌹nger motorn av.

僅 Stig in i fordonet med smart nyckeln. 
Fj쌹rrdriftfunktionen st쌹ngs av. Vid 
denna tid f쎨rblir motorn p썁.

Funktionen pausar under f쎨l-
jande f쎨rh썁llanden n쌹r:
Bilen stannar n쌹r Fj쌹rrk쎨rning pausas. 
Om villkoret som gjorde att funktionen 
pausades f쎨rsvinner kan funktionen 
fungera igen.
僅 Det finns en fotg쌹ngare, djur eller 

f쎨rem썁l i den riktning fordonet r쎨r sig
僅 D쎨rren eller bakluckan 쌹r 쎨ppen
僅 Knappen Fram썁t ( ) eller Bak썁t ( ) 

h썁lls inte kontinuerligt intryckt
僅 Tryck samtidigt p썁 flera knappar p썁 

en smart nyckel
僅 Smart nyckeln man쎨vreras inte inom 

4 m (13 fot) fr썁n fordonet
僅 Knappen p썁 en annan smart nyckel 

trycks in ut쎨ver smart nyckeln som 쌹r 
i drift (Exkluderar startknappen)

僅 Kollisionsvarning f쎨r d쎨da vinkeln 
(BCW) eller BCA-assistanssystemet 
fungerar medan fordonet styrs i bak썁t 
riktning.

Driftstatus Smart nyckel LED Varningsblinkersen

Under kontroll Gr쎨n LED blinkar 
kontinuerligt -

Pause (pausa) R쎨d LED blinkar 
kontinuerligt Blinkar

Av
R쎨d LED t쌹nds i 4 
sekunder och 

st쌹ngs sedan av

Blinkar 3 g썁nger 
och st쌹ngs av

Slutf쎨rd
Gr쎨n LED t쌹nds i 4 

sekunder och 
st쌹ngs sedan av

Blinkar 1 g썁ng och 
st쌹ngs av
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僅 Bilen r쎨r sig maximalt 7 meter (22 ft.) 
n쌹r Fj쌹rrk쎨rning knapp h썁lls intryckt 
p썁 smartnyckeln (per knapptryck-
ning)

Funktionen avbryter under f쎨l-
jande f쎨rh썁llanden n쌹r:
N쌹r Fj쌹rrk쎨rning avbryts stannar fordo-
net automatiskt, v쌹xeln byts till P (parke-
ring) och EPB (elektronisk 
parkeringsbroms) kopplas in.
僅 Ratten man쎨vreras
僅 V쌹xeln flyttas medan fordonet r쎨r sig
僅 Man쎨vrerar EPB medan fordonet r쎨r 

sig
僅 Motorhuven har 쎨ppnats
僅 Broms- eller gaspedalen trampas ner 

n쌹r alla d쎨rrar 쌹r st쌹ngda
僅 N쌹r bromspedalen trycks ned medan 

f쎨rarsidans d쎨rr 쌹r 쎨ppen och smart 
nyckeln 쌹r utanf쎨r fordonet

僅 Snabb acceleration intr쌹ffar
僅 Vid sladdning av bilen
僅 Hjulet fastnar i ett hinder och kan inte 

r쎨ra sig
僅 Cirka 3 minuter och 50 sekunder har 

g썁tt sedan Fj쌹rrk쎨rning har b쎨rjat 
fungera

僅 N쌹r v쌹gens lutningen 쎨verskrider 
driftintervallet

僅 Funktionen 쌹r pausad i mer 쌹n 1 
minut

僅 Bilens totala k쎨ravst썁nd har 쎨verskri-
dit 14 meter (45 ft.) efter Fj쌹rrk쎨rning 
har avslutats

僅 Kontrollerna f쎨r rattman쎨vrering, v쌹x-
ling, bromsning och k쎨rning inte 
fungerar normalt

僅 Det finns ett problem med smart 
nyckeln eller batteriet p썁 smart nyck-
eln 쌹r svagt

僅 ABS-, TCS- eller ESC-systemet funge-
rar p썁 grund av hala v쌹gf쎨rh썁llanden

僅 Larmet f쎨r st쎨ldlarmsystemet ljuder
僅 Laddluckan 쎨ppnas

Smartparkering, Fj쌹rrsmartpar-
kering
Driftsordning
Parkeringsfunktionen fungerar i f쎨ljande 
ordning:
1. F쎨rbered f쎨r parkering
2. Letar efter parkeringsplats
3. V쌹lj parkeringstyp och driftl쌹ge
4. Smart Parking
5. RSPA (fj쌹rrstyrt smart parkeringsas-

sistanssystem)

1. F쎨rbered f쎨r parkering

1. Med motorn p썁, tryck ner bromspeda-
len och byt v쌹xel till D (k쎨r) eller N (fri-
l쌹ge).

2. Tryck och h썁ll inne knappen till Par-
king/View ( ) och s쌹tt p썁 Remote 
Smart Parking Assist (fj쌹rrstyrt smart 
parkeringsassistanssystem).

OBSERVERA
僅 Godk쌹nner m썁ste v쌹ljas p썁 Infotain-

mentsystemets sk쌹rm och infotain-
mentsystemet m썁ste fungera korrekt 
f쎨r att kunna anv쌹nda parkerings-
funktionen.

僅 Om du k쎨r 쎨ver 5 km/h (3 brittiska 
mil/timma) med motorn p썁 kan du 
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anv쌹nda Parkeringsfunktionen med 
v쌹xeln i N (fril쌹ge).

2. Letar efter parkeringsplats

A: Letar efter parkeringsplats...
1 K쎨r l썁ngsamt fram썁t (under 20 km/

h).
K쎨r bilen l썁ngsamt fram썁t med ett 
avst썁nd p썁 ca 100 cm (40 tum) fr썁n par-
kerade fordon. Fordonet s쎨ker efter en 
parkeringsplats fr썁n det parkerade for-
donets sida eller fram/bak.
N쌹r en parkeringsplats hittats, visas ett 
meddelande p썁 sk쌹rmen till infotainme-
ntsystemet. V쌹lj parkeringstyp visas 
och den valda parkeringsplatsen visas 
p썁 toppvy-sk쌹rmen till systemet f쎨r 
쎨vervakning av omgivningen.

OBSERVERA
僅 RSPA (fj쌹rrstyrt smart parkeringsas-

sistanssystem) letar efter parkerings-
platser som ligger bredvid parkerade 
fordon eller parkeringsplatser med 
parkerade fordon framf쎨r eller 
bakom.

僅 Medan systemet letar efter en parke-
ringsplats n쌹r fordonshastigheten 쌹r 
쎨ver 20 km/h (12 brittiska mil/timma) 
visas ett meddelande p썁 sk쌹rmen till 
infotainmentsystemet som ber dig att 
sakta ner. N쌹r fordonshastigheten 쌹r 
쎨ver 30 km/h (18 brittiska mil/timma) 
st쌹ngs parkeringsfunktionen av.

僅 S쎨kningen efter parkeringsplats slut-
f쎨rs n쌹r det finns en tillr쌹ckligt stor 
parkeringsplats att flytta fordonet 
ut쎨ver parkeringsplatsen.

僅 쉁ven om en ljudsignal h쎨rs som anger 
att s쎨kningen efter en parkeringsplats 
쌹r klar kan s쎨kning klar avbrytas 
omedelbart beroende p썁 omgivning-
arna.

OBSERVERA
僅 Om avst썁ndet 쌹r mindre 쌹n 50 cm 

(20 in.) eller 쎨ver 150 cm (59 in.) 쌹r 
det m쎨jligt att RSPA (fj쌹rrstyrt smart 
parkeringsassistanssystem) inte kan 
s쎨ka efter en parkeringsplats.

[A]: Letar efter parkeringsplats
僅 Om du inte beh썁ller ett visst avst썁nd 

fr썁n det parkerade fordonet kan f쎨r-
m썁gan att leta efter en parkerings-
plats bli s쌹mre.

僅 쉁ven om man letar efter en diagonal 
parkeringsplats bist썁s inte parkering 
normalt.

僅 P썁 grund av onormal prestanda hos 
ultraljudssensorn eller p썁verkan av 
omgivningen kan parkeringsfunktio-
nen kanske inte s쎨ka efter en parke-
ringsplats, 쌹ven om det finns en 
parkeringsplats, eller kanske s쎨ker 
efter en plats som inte 쌹r l쌹mplig f쎨r 
parkering.
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3. V쌹lj parkeringstyp och drift-
l쌹ge

1. Parkeringstyp – vinkelr쌹t 
inbackning (V쌹nster/h쎨ger), 
Parallell inbackning (V쌹nster/
h쎨ger)

A: V쌹lj parkeringstyp
1 Du kan bara v쌹lja parkeringstyp om 

du st썁r stilla.
N쌹r fordonet st썁r stilla genom att trycka 
ner bromspedalen, peka p썁 sk쌹rmen till 
infotainmentsystemet f쎨r att v쌹lja 쎨nska 
parkeringstyp.

OBSERVERA
僅 Om du forts쌹tter att k쎨ra utan att 

stanna efter att sk쌹rmen till val av 
parkeringstyp visas kommer RSPA 
(fj쌹rrstyrt smart parkeringsassistans-
system) att 썁terg썁 till f쎨reg썁ende steg 
och leta efter en parkeringsplats.

僅 Om parkeringsfunktionen avbryts 
oavsiktligt genom att trycka p썁 knap-
pen till Parking/View ( ) innan parke-
ringstyp har valts kan du 썁terg썁 till val 
av parkeringstyp genom att trycka 
ner och h썁lla inne knappen igen 
medan fordonet st썁r stilla.

VARNING
Innan f쎨raren v쌹ljer Parkeringstyp b쎨r 
f쎨raren kontrollera om parkeringsplat-
sen 쌹r l쌹mplig.

Om parkeringsplatsen som hittas av 
RSPA (fj쌹rrstyrt smart parkeringsassis-
tanssystem) 쌹r smal eller ol쌹mplig f쎨r 
parkering, v쌹lj inte Parkeringstypen och 
flytta fordonet f쎨r att s쎨ka efter en 
annan parkeringsplats.

2. Driftl쌹ge – Smartparkering, 
Fj쌹rrsmartparkering

A: V쌹gledning f쎨r anv쌹ndning
1 FJ쉁RRparkering
2 SMART Parking
N쌹r parkeringstyp valts kommer sk쌹r-
men till infotainmentsystemet att v쌹g-
leda dig med funktionerna Remote 
Smart Parking-funktionen och Smart 
Parking (Fj쌹rrsmartparkeringsfunktion 
och smartparkeringsfunktion). F쎨lj 
instruktionerna f쎨r att anv쌹nda RSPA 
(fj쌹rrstyrt smart parkeringsassistanssys-
tem).

OBSERVERA
僅 Bruksanvisningarna visas p썁 sk쌹r-

men f쎨r varje funktion som du v쌹ljer.
僅 Sl쌹pp inte gaspedalen medan parke-

ringsfunktionen 쌹r ig썁ng. N쌹r fordo-
net r쎨r p썁 sig st쌹ngs Remote Smart 
Parking Assist (Fj쌹rrsmartparkerings-
funktion) av.
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OBSERVERA

A: SMART Parking
1 Take hands off steering wheel.
2 Tryck p썁 och h썁ll in PARKERINGS-

knappen (PARKING).
Om RSPA (fj쌹rrstyrt smart parkeringsas-
sistanssystem) inte kan aktivera RSPA-
funktionen visas bara Smart Parking-
guiden p썁 infotainment-systemets 
sk쌹rm.

4. Smart Parking

1. Tryck p썁 knappen till Parking/View 
( ) n쌹r fordonet st썁r stilla genom att 
trampa p썁 bromspedalen.

2. Sl쌹pp bromspedalen medan du h썁ller 
parkering/vy-knappen ( ).
僅 Smarta parkeringsfunktionen kom-

mer automatiskt att styra ratt, for-
donshastighet och v쌹xel.

僅 Om du inte h썁ller inne knappen 
Parking/View (parkering/vy) kom-
mer fordonet att stanna och styr-
ningen av funktionen att pausa. 
Funktionen kommer att starta igen 
n쌹r knappen Parking/View (parke-
ring/vy) h썁lls intryckt igen.

3. H썁ll nere parkering/visa-knappen ( ) 
tills fordonet n썁r den 쎨nskade parke-
ringspositionen.
僅 Ett meddelande visas p썁 sk쌹rmen 

till infotainmentsystemet som 
anger att parkeringen 쌹r klar. For-
donet v쌹xlar automatiskt till P (par-
kering) och aktiverar 
parkeringsbromsen.

4. Om du beh쎨ver 쌹ndra position eller 
plats p썁 fordonet fullf쎨lj parkeringen 
manuellt med ditt fordon.

OBSERVERA
僅 Funktionen Smart Parking fungerar 

inte om d쎨rren 쌹r 쎨ppen eller s쌹ker-
hetsb쌹ltet inte 쌹r fastsp쌹nt.

僅 Indikatorn f쎨r parkeringsplats visas p썁 
sk쌹rmen till systemet f쎨r 쎨vervakning 
av omgivningen (Surround View 
Monitor) och visas tills fordonet k쎨r in 
i parkeringsplatsen f쎨rsta g썁ngen av 
funktionen Smart Parking.

僅 Fordonshastigheten kan justeras 
genom att trampa p썁 bromspedalen 
medan funktionen Smart Parking 쌹r 
ig썁ng. Fordonet accelererar dock inte 
쌹ven om gaspedalen 쌹r nedtryckt.

僅 Beroende p썁 parkeringsmilj쎨 och om 
fordonet 쌹r stoppas av ett hinder kan 
parkeringen vara klar.
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5. RSPA (fj쌹rrstyrt smart parke-
ringsassistanssystem)

A: FJ쉁RR-parkering
1 Lossa s쌹kerhetsb쌹ltet.
2 L쌹mna bilen (beh썁ll nyckeln) och 

st쌹ng d쎨rrarna.
3 Tryck ned och h썁ll in PARKERINGS-

knappen (PARKING) p썁 bilnyckeln.
1. L쌹gg v쌹xeln i P (parkering).
2. G썁 ut ur fordonet med smartnyckeln 

och st쌹ng alla d쎨rrar.
3. H썁ll knappen Fram썁t ( ) eller Bak썁t 

( ) intryckt p썁 smartnyckeln.
僅 Smarta parkeringsfunktionen kom-

mer automatiskt att styra ratt, for-
donshastighet och v쌹xel.

僅 Om du inte h썁ller inne knappen f쎨r 
fram썁t ( ) eller bak썁t ( ), kommer 
fordonet att stanna och styrningen 
av funktionen att pausa. Funktio-
nen kommer att starta igen n쌹r 
knappen h썁lls intryckt igen.

4. H썁ll knappen f쎨r fram썁t ( ) eller 
bak썁t ( ) p썁 smartnyckeln tills parke-
ringen 쌹r klar.
僅 N쌹r fordonet uppn썁r utsett parke-

ringsl쌹ge visas ett meddelande p썁 
sk쌹rmen till infotainmentsystemet 
som anger att parkeringen 쌹r klar. 
Bilen v쌹xlar automatiskt till P (par-
kering), den elektroniska parke-
ringsbromsen EPB (Electronic 
Parking Brake (Elektronisk parke-
ringsbroms)) aktiveras och fordo-
net st쌹ngs av.

5. Om du beh쎨ver 쌹ndra position eller 
plats p썁 fordonet fullf쎨lj parkeringen 
manuellt med ditt fordon.

OBSERVERA
僅 N쌹r funktionen Remote Smart Parking 

(fj쌹rrstyrt smart parkeringsassistans-
system) 쌹r ig썁ng, se till att alla smart-
nycklar befinner sig utanf쎨r fordonet.

僅 Funktionen Remote Smart Parking 
(fj쌹rrstyrt smart parkeringsassistans-
system) aktiveras endast n쌹r smart-
nyckeln befinner sig inom 4 m (13 fot) 
fr썁n fordonet. Kontrollera avst썁ndet 
till bilen och tryck p썁 knappen igen 
om bilen inte r쎨r sig n쌹r du trycker p썁 
fj쌹rrkontroll fram썁t- eller bak썁t p썁 
smartnyckeln.

僅 Detekteringsomr썁de f쎨r smart nyck-
eln kan variera beroende p썁 omgiv-
ningen som p썁verkas av radiov썁gor 
som transmissionstorn, s쌹ndningssta-
tion etc.

僅 Indikatorn f쎨r parkeringsplats visas p썁 
sk쌹rmen till systemet f쎨r 쎨vervakning 
av omgivningen (Surround View 
Monitor) och visas tills fordonet k쎨r in 
i parkeringsplatsen f쎨rsta g썁ngen 
med hj쌹lp av funktionen Remote 
Smart Parking (fj쌹rrstyrt smart parke-
ringsassistanssystem).

僅 Beroende p썁 parkeringsmilj쎨 och om 
fordonet 쌹r stoppas av ett hinder kan 
parkeringen vara klar.

VARNING
僅 Vid bruk av funktionen Remote Smart 

Parking (fj쌹rrstyrt smart parkerings-
assistanssystem), se till att alla passa-
gerare har kommit ut ur fordonet.

僅 St쌹ng f쎨nster och takluckor innan du 
st쌹nger av fj쌹rrparkeringsfunktionen 
och l쌹mnar fordonet och se till att 

OCV041521L
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motorn 쌹r avst쌹ngd innan du l썁ser 
d쎨rrarna.

Smart parkeringsfunktion

OBSERVERA
僅 Driftstatus med varningsblinkers kan-

ske inte 쌹r till쌹mplig baserat p썁 ditt 
lands regler.

僅 Om smart nyckeln inte befinner sig 
inom fordonets driftomr썁de (ungef쌹r 
4 m (13 fot)) lyser eller blinkar inte 
LED p썁 smart nyckel. Anv쌹nd smart 
nyckeln innanf쎨r driftomr썁det.

S썁 h쌹r st쌹nger man av parke-
ringsfunktionen medan den 쌹r i 
bruk
僅 Tryck p썁 knappen Parkeringss쌹kerhet 

( ) eller v쌹lj Avbryt p썁 infotainment-
systemets sk쌹rm f쎨r att avaktivera.

僅 Tryck p썁 knappen Parkeringss쌹kerhet 
( ) i S쎨k efter parkeringsplats och 
V쌹lj l쌹ge f쎨r parkeringstyp.

僅 Flytta v쌹xeln till R (back) i S쎨k efter 
parkeringsplats, v쌹lj parkeringstyp 
och V쌹lj driftl쌹ge.

僅 N쌹r Smart Parking-funktionen 쌹r 
ig썁ng trycker du ner bromspedalen 
f쎨r att stoppa fordonet. I detta l쌹ge 
kommer EPB (Electronic Parking 
Brake (Elektronisk parkeringsbroms)) 
inte att aktiveras.

僅 N쌹r funktionen Smart parkering 쌹r 
aktiverad, tryck p썁 fj쌹rrstartknappen 
( ) p썁 smartnyckeln.

OBSERVERA
Stig in i fordonet med smart nyckeln. 
Fj쌹rrintr쌹des-/utg썁ngsparkeringsfunk-
tionen st쌹ngs av. Vid denna tid f쎨rblir 
motorn p썁.

Parkeringsfunktionens driftsta-
tus

Funktionen pausar under f쎨l-
jande f쎨rh썁llanden n쌹r:
N쌹r Parkeringsfunktionen har pausats 
stannar fordonet automatiskt. Om villko-
ret som gjorde att funktionen pausades 
f쎨rsvinner kan funktionen fungera igen.
僅 Smart Parking

- Det finns en fotg쌹ngare, djur eller 
f쎨rem썁l i den riktning fordonet r쎨r 
sig

- D쎨rren eller bakluckan 쌹r 쎨ppen

Driftstatus K쎨rriktningsvisare

Under kontroll
K쎨rriktningsvisaren blinkar i parkeringsrikt-
ningen tills den f쎨rsta backningen 쌹r avkla-
rad.

Driftsta-
tus

Smart nyckel 
LED

Var-
nings-
blinkers
en

K쎨rriktningsvisare

Under 
kontroll

Gr쎨n LED blin-
kar kontinuer-
ligt

-

K쎨rriktningsvisaren blin-
kar i parkeringsrikt-
ningen tills den f쎨rsta 
backningen 쌹r avklarad.

Pause 
(pausa)

R쎨d LED blin-
kar kontinuer-
ligt

Blinkar -

Av

R쎨d LED 
t쌹nds i 4 sek-
under och 
st쌹ngs sedan 
av

Blinkar 3 
g썁nger 
och 
st쌹ngs 
av

-

Slutf쎨rd

Gr쎨n LED 
t쌹nds i 4 sek-
under och 
st쌹ngs sedan 
av

Blinkar 1 
g썁ng 
och 
st쌹ngs 
av

-
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- B쌹ltet p썁 f쎨rarsidan 쌹r inte fastst-
p쌹nt

- Kollisionsvarning f쎨r d쎨da vinkeln 
(BCW) eller BCA-assistanssystemet 
fungerar medan fordonet styrs i 
bak썁t riktning

- Knappen till Parking/View ( ) 쌹r 
inte intryckt hela tiden

- Fordonet har stannats genom att 
man trampat p썁 bromspedalen

僅 RSPA (fj쌹rrstyrt smart parkeringsas-
sistanssystem)
- Det finns en fotg쌹ngare, djur eller 

f쎨rem썁l i den riktning fordonet r쎨r 
sig

- D쎨rren eller bakluckan 쌹r 쎨ppen
- Knappen Fram썁t ( ) eller Bak썁t 

( ) h썁lls inte kontinuerligt intryckt
- Tryck samtidigt p썁 flera knappar p썁 

en smart nyckel
- Smart nyckeln man쎨vreras inte 

inom 4 m (13 fot) fr썁n fordonet
- Knappen p썁 en annan smart nyckel 

trycks in ut쎨ver smart nyckeln som 
쌹r i drift

- Kollisionsvarning f쎨r d쎨da vinkeln 
(BCW) eller BCA-assistanssystemet 
fungerar medan fordonet styrs i 
bak썁t riktning

Funktionen avbryter under f쎨l-
jande f쎨rh썁llanden n쌹r:
僅 Smart Parking

N쌹r smartparkeringsfunktionen 
avbryts stannar fordonet automa-
tiskt, v쌹xeln byts till P (parkering) och 
EPB (elektronisk parkeringsbroms) 
kopplas in.
- Ratten man쎨vreras
- V쌹xeln flyttas medan fordonet r쎨r 

sig

- Man쎨vrerar EPB medan fordonet 
r쎨r sig

- Huven 쌹r 쎨ppen
- F쎨raren 쎨ppnar d쎨rren utan s쌹ker-

hetsb쌹ltet p썁
- Snabb acceleration intr쌹ffar
- Vid sladdning av bilen
- Hjulet fastnar i ett hinder och kan 

inte r쎨ra sig
- Det finns fotg쌹ngare, djur eller 

f쎨rem썁l p썁 framsidan och baksidan 
av fordonet samtidigt

- cirka 3 minuter och 50 sekunder 
har g썁tt efter att Smart Parking-
funktionen har aktiverats

- N쌹r v쌹gens lutningen 쎨verskrider 
driftintervallet

- Funktionen 쌹r pausad i mer 쌹n 1 
minut

- Kontrollerna f쎨r rattman쎨vrering, 
v쌹xling, bromsning och k쎨rning 
inte fungerar normalt

- ABS-, TCS- eller ESC-systemet 
fungerar p썁 grund av hala v쌹gf쎨r-
h썁llanden

- Laddluckan 쎨ppnas
僅 RSPA (fj쌹rrstyrt smart parkeringsas-

sistanssystem)
N쌹r fj쌹rrsmartparkeringsfunktionen 
avbryts stannar fordonet automa-
tiskt, v쌹xeln byts till P (parkering) och 
EPB (elektronisk parkeringsbroms) 
kopplas in.
- Ratten man쎨vreras
- V쌹xelv쌹ljaren flyttas
- Man쎨vrerar EPB medan fordonet 

r쎨r sig
- Huven 쌹r 쎨ppen
- Broms- eller gaspedalen trampas 

ner n쌹r alla d쎨rrar 쌹r st쌹ngda
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- N쌹r bromspedalen trycks ned 
medan f쎨rarsidans d쎨rr 쌹r 쎨ppen 
och smart nyckeln 쌹r utanf쎨r fordo-
net.

- Snabb acceleration intr쌹ffar
- Vid sladdning av bilen
- Hjulet fastnar i ett hinder och kan 

inte r쎨ra sig
- Det finns fotg쌹ngare, djur eller 

f쎨rem썁l p썁 framsidan och baksidan 
av fordonet samtidigt

- Cirka 3 minuter och 50 sekunder 
har g썁tt sedan funktionen Remote 
Smart Parking har b쎨rjat fungera

- N쌹r v쌹gens lutningen 쎨verskrider 
driftintervallet

- Funktionen 쌹r pausad i mer 쌹n 1 
minut

- Kontrollerna f쎨r rattman쎨vrering, 
v쌹xling, bromsning och k쎨rning 
inte fungerar normalt

- Det finns ett problem med smart 
nyckeln eller batteriet p썁 smart 
nyckeln 쌹r svagt

- ABS-, TCS- eller ESC-systemet 
fungerar p썁 grund av hala v쌹gf쎨r-
h썁llanden

- Larmet f쎨r st쎨ldlarmsystemet ljuder
- Laddluckan 쎨ppnas

Smart Exit
Driftsordning
Smart Exit-funktionen fungerar i f쎨l-
jande ordning:
1. F쎨rbered f쎨r att l쌹mna
2. Kontrollerar utrymme
3. V쌹lj utk쎨rningsriktning
4. Smart Exit

1. F쎨rbered f쎨r att l쌹mna

1. Med motorn ig썁ng, tryck ner broms-
pedalen och byt v쌹xel till P (Park) eller 
N (fril쌹ge).

2. Tryck och h썁ll inne knappen till Par-
king/View ( ) och s쌹tt p썁 Remote 
Smart Parking Assist (fj쌹rrstyrt smart 
parkeringsassistanssystem).

OBSERVERA
僅 Godk쌹nner m썁ste v쌹ljas p썁 infotain-

mentsystemets sk쌹rm och infotain-
mentsystemet m썁ste fungera korrekt 
f쎨r att anv쌹nda Smart Exit-funktio-
nen.

僅 K쎨r under 5 km/h (3 brittiska mil/
timma) med motorn ig썁ng och byt 
v쌹xel till N (Neutral), Smart Exit-funk-
tionen kan anv쌹ndas.

僅 Om funktionen s쌹tts p썁 igen efter 
parallellparkeringen 쌹r klar med 
Remote Smart Parking Assist (fj쌹rr-
styrt smart parkeringsassistanssys-
tem), kan Smart Exit-funktionen 
anv쌹ndas.

2. Kontrollerar utrymme

A: Kontrollerar utrymme...

OCV051092L
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1 Stanna bilen.
1. N쌹r fordonet stannas genom att man 

trampar p썁 bromspedalen, kommer 
fordonets sensorer att l쌹sa av avst썁n-
det till n쌹rliggande objekt och se om 
det finns plats att 썁ka iv쌹g.

2. N쌹r kontrollen av utrymmet 쌹r klar, 
visas ett meddelande p썁 sk쌹rmen till 
infotainmentsystemet med en ljudsig-
nal som anger att s쎨kandet 쌹r 쎨ver.

VARNING
僅 Under kontroll av omgivningen och 

om det finns risk f쎨r kollision med fot-
g쌹ngare, djur eller f쎨rem썁l i den rikt-
ning fordonet ska k쎨ra ut kan Smart 
Exit-funktionen st쌹ngas av f쎨r s쌹ker-
hets skull.

僅 쉁ven om kontrollen av utrymmet 쌹r 
avklarad kan inte sensorerna upp-
t쌹cka f쎨rem썁l i den d쎨da vinkeln. 
F쎨raren m썁ste kontrollera den d쎨da 
vinkeln omedelbart och sedan fort-
s쌹tta att anv쌹nda funktionen.

OBSERVERA
P썁 grund av onormal prestanda hos 
ultraljudssensorn eller p썁verkan av 
omgivningen kan parkeringsfunktionen 
kanske inte s쎨ka efter en parkerings-
plats, 쌹ven om det finns en parkerings-
plats, eller kanske s쎨ker efter en plats 
som inte 쌹r l쌹mplig f쎨r parkering.

3. V쌹lj utk쎨rningsriktning

A: V쌹lj utk쎨rningsriktning
1 Du kan bara v쌹lja riktning om du 

st썁r stilla.
1. N쌹r fordonet stannat genom att 

trycka ner bromspedalen visar info-
tainmentsystemets sk쌹rm anvisning-
arna f쎨r parallellavstigning.

2. Peka p썁 sk쌹rmen till infotainmentsys-
temet f쎨r att v쌹lja 쎨nska parkerings-
typ.

VARNING
Innan f쎨raren v쌹ljer Avstigningsriktning 
b쎨r f쎨raren kontrollera om platsen 쌹r 
l쌹mplig. Om platsen som hittats av RSPA 
(fj쌹rrstyrt smart parkeringsassistanssys-
tem) 쌹r smal eller ol쌹mplig (omgivande 
fordon parkerade vertikalt, osv.), anv쌹nd 
inte funktionen Smart Exit.

4. Smart Exit

A: SMART Exiting
1 Take hands off steering wheel.
2 Tryck p썁 och h썁ll in PARKERINGS-

knappen (PARKING).
1. Tryck p썁 knappen till Parking/View 

( ) n쌹r fordonet st썁r stilla genom att 
trampa p썁 bromspedalen.
僅 N쌹r bromspedalen sl쌹pps kommer 

Remote Smart Parking Assist auto-
matiskt att styra ratten, fordons-
hastigheten och v쌹xelspaken.

僅 N쌹r Smart Exit-funktionen 쌹r i drift 
och om du inte h썁ller inne knappen 
Parking/View (parkering/vy) kom-OCV041200L
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mer fordonet att stanna och styr-
ningen av funktionen att pausa. 
Funktionen kommer att starta igen 
n쌹r knappen Parking/View (parke-
ring/vy) h썁lls intryckt igen.

2. H썁ll nere parkering/visa-knappen ( ) 
tills fordonet n썁r den 쎨nskade utk쎨r-
ningspositionen. N쌹r fordonet uppn썁r 
utsedd utk쎨rningsplats visas ett med-
delande p썁 sk쌹rmen till infotainment-
systemet som anger att utk쎨rningen 
쌹r klar.
僅 N쌹r fordonet uppn썁r utsedd utk쎨r-

ningsplats visas ett meddelande p썁 
sk쌹rmen till infotainmentsystemet 
som anger att utk쎨rningen 쌹r klar.

OBSERVERA
僅 Smart Exitfunktionen fungerar inte 

om d쎨rren 쌹r 쎨ppen eller om s쌹ker-
hetsb쌹ltet inte 쌹r fastsp쌹nt.

僅 Fordonshastigheten kan justeras 
genom att man trampar p썁 bromspe-
dalen medan Smart Exitfunktionen 쌹r 
aktiv. Fordonet accelererar dock inte 
쌹ven om gaspedalen 쌹r nedtryckt.

僅 Om utk쎨rning 쌹r klar med bromspe-
dalen nedtryckt kommer Smart Exit-
funktionen att genomf쎨ra 썁tg쌹rden 
v쌹xeln i D (Drive).

僅 Om utk쎨rningen 쌹r klar med gaspe-
dalen nedtryckt m썁ste du sl쌹ppa p썁 
gaspedalen en g썁ng f쎨r att gaspeda-
len ska fungera.

僅 Om man inte vidtar n썁gon 썁tg쌹rd som 
t.ex. trampar ner bromspedalen eller 
gaspedalen inom 4 sekunder efter 
utk쎨rning 쌹r klar kommer fordonet 
automatiskt att v쌹xla till P (Parkera) 
och aktivera EPB (Elektronisk parke-
ringsbroms).

僅 N쌹r Exit-funktionen 쌹r klar, kontroll-
era alltid omgivningarna innan du 
b쎨rjar k쎨ra.

Smart Exit-driftstatus

S썁 h쌹r st쌹nger man av Smart-
funktionen medan den 쌹r i bruk
僅 Tryck p썁 knappen till Parking/View 

( ) i f쎨ljande ordning:
- Kontrollerar utrymme
- V쌹lj utk쎨rningsriktning

僅 Byt v쌹xel till R (Backa) i f쎨ljande ord-
ning:
- Kontrollerar utrymme
- V쌹lj utk쎨rningsriktning

僅 Tryck p썁 knappen Parkeringss쌹kerhet 
( ) eller v쌹lj Avbryt p썁 infotainment-
systemets sk쌹rm f쎨r att st쌹nga av 
Exit-funktionen.

僅 Om fordonet har stannats genom att 
man trampar p썁 bromspedalen, och 
man bytt v쌹xel medan Smart Exit-
funktionen 쌹r aktiverad kommer Exit-
funktionen att st쌹ngas av. I detta l쌹ge 
kommer EPB (Electronic Parking 
Brake (Elektronisk parkeringsbroms)) 
inte att aktiveras.

Funktionen pausar under f쎨l-
jande f쎨rh썁llanden n쌹r:
N쌹r Exit-funktionen har pausats kom-
mer fordonet att stanna. Om villkoret 
som gjorde att funktionen pausades f쎨r-
svinner kan funktionen fungera igen.
僅 Det finns en fotg쌹ngare, djur eller 

f쎨rem썁l i den riktning fordonet r쎨r sig

Driftstatus K쎨rriktningsvisare

Under kontroll
K쎨rriktningsvisaren i blinkar i bilens rikt-
ning tills avstigningen 쌹r avklarad eller 
Smart Exit avbryts.
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僅 D쎨rren eller bakluckan 쌹r 쎨ppen
僅 B쌹ltet p썁 f쎨rarsidan 쌹r inte faststp쌹nt
僅 Kollisionsvarning f쎨r d쎨da vinkeln 

(BCW) eller BCA-assistanssystemet 
fungerar medan fordonet styrs i bak썁t 
riktning

僅 Knappen till Parking/View ( ) 쌹r inte 
intryckt hela tiden

僅 Fordonet har stannats genom att man 
trampat p썁 bromspedalen

Funktionen avbryter under f쎨l-
jande f쎨rh썁llanden n쌹r:
N쌹r smartutk쎨rningsfunktionen avbryts 
stannar fordonet automatiskt, v쌹xeln 
byts till P (parkering) och EPB (elektro-
nisk parkeringsbroms) kopplas in.
僅 Smart Exit

- Ratten man쎨vreras
- V쌹xeln flyttas medan fordonet r쎨r 

sig
- Man쎨vrerar EPB medan fordonet 

r쎨r sig
- Huven 쌹r 쎨ppen
- F쎨raren 쎨ppnar d쎨rren utan s쌹ker-

hetsb쌹ltet p썁
- Snabb acceleration intr쌹ffar
- Vid sladdning av bilen
- Hjulet fastnar i ett hinder och kan 

inte r쎨ra sig
- Det finns fotg쌹ngare, djur eller 

f쎨rem썁l p썁 framsidan och baksidan 
av fordonet samtidigt

- Cirka 3 minuter och 50 sekunder 
har g썁tt sedan funktionen Smart 
Exit har aktiverats

- N쌹r v쌹gens lutningen 쎨verskrider 
driftintervallet

- Funktionen 쌹r pausad i mer 쌹n 1 
minut

- Kontrollerna f쎨r rattman쎨vrering, 
v쌹xling, bromsning och k쎨rning 
inte fungerar normalt

- ABS-, TCS- eller ESC-systemet 
fungerar p썁 grund av hala v쌹gf쎨r-
h썁llanden

- Laddluckan 쎨ppnas

Fel och begr쌹nsningar i RSPA
Fel i RSPA

Kontrollera RSPA

A: Kontrollera parkeringsassistans
1 Bes쎨k en n쌹rliggande 썁terf쎨rs쌹l-

jare eller ett servicecenter.
Om fj쌹rrstyrt smart parkeringsassistans-
system inte fungerar korrekt, visas med-
delandet Kontrollera 
parkeringsassistans p썁 infotainment-
systemets sk쌹rm. Om meddelandet 
visas ska du sluta att anv쌹nda funktio-
nen och kontakta en auktoriserad Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner f쎨r kontroll.

RSPA avbruten

A: Parkeringsassistans avbruten.
1 Se 쌹garmanualen.

OCV041207L
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N쌹r fj쌹rrstyrd smart parkeringsassistans 
쌹r aktiverad, kan funktionen avbrytas 
och varningsmeddelandet Parkerings-
assistans avbruten kan visas oavsett 
parkeringskommando. Andra medde-
landen kan visas beroende p썁 situatio-
nerna. F쎨lj de instruktioner som visas p썁 
infotainmentsk쌹rmen n쌹r du fj쌹rrparke-
rar bilen med hj쌹lp av RSPA. Se dig alltid 
omkring och var uppm쌹rksam n쌹r du 
anv쌹nder funktionen.

RSPA i standby

A: Villkor f쎨r parkeringsassistans upp-
fyllda
1 Se 쌹garmanualen.
Om meddelandet Parkeringsassistans-
villkoren inte uppfyllda visas efter att 
knappen Parkering/Visa ( ) har h썁llits 
intryckt, 쌹r fj쌹rrstyrd smart parkerings-
assistans i vilol쌹ge. Efter en stund ska du 
trycka in knappen ( ) Parking/View 
(parkering/vy) f쎨r att kontrollera att 
funktionen fungerar normalt.
Meddelandet visas 쌹ven n쌹r smart nyck-
elns batteri 쌹r svagt. Kontrollera smart 
nyckens batteriniv썁.

Begr쌹nsningar f쎨r RSPA
Under f쎨ljande omst쌹ndigheter kan 
funktionsprestanda f쎨r att parkera eller 
l쌹mna bilen vara begr쌹nsade, det kan 
finnas risk f쎨r kollision eller RSPA kan 
st쌹ngas av. Parkera eller kliv ur fordonet 
manuellt vid behov.
僅 Ett objekt 쌹r f쌹st vid ratten

僅 Fordonet 쌹r installerat med en sn쎨-
kedja, reservd쌹ck eller hjul av annan 
storlek

僅 D쌹cktrycket 쌹r l쌹gre eller h쎨gre 쌹n 
det normala d쌹cktrycket

僅 Ditt fordon lastas med last l쌹ngre eller 
bredare 쌹n ditt fordon eller en sl쌹p-
vagn 쌹r ansluten till ditt fordon

僅 Det 쌹r ett problem med hjulinst쌹ll-
ningen

僅 N쌹r ditt fordon lutar kraftigt 썁t ett h썁ll
僅 Ditt fordon 쌹r utrustat med en sl쌹p-

vagnskrok
僅 Registreringsskylten installeras annor-

lunda 쌹n den ursprungliga platsen
僅 N쌹r en person, ett djur eller f쎨rem썁l 

befinner sig 쎨ver eller under ultra-
ljudssensorn det fj쌹rrstyrda smarta 
parkeringsassistanssystemet 쌹r akti-
verat

僅 Parkeringsutrymmet 쌹r kr쎨kt eller dia-
gonalt

僅 Det finns ett hinder som en person, 
djur eller f쎨rem썁l (papperskorgen, 
cykel, motorcykel, kundvagn, smal 
pelare etc.) n쌹ra parkeringsplatsen

僅 Det finns en rund eller smal stolpe 
eller en stolpe d쌹r f쎨rem썁l som omges 
av brandsl쌹ckare o.d. n쌹ra parke-
ringsplatsen

僅 V쌹gytan 쌹r oj쌹mn (kantsten, farthin-
der etc.)

僅 V쌹gen 쌹r hal
僅 Parkeringsplatsen 쌹r n쌹ra ett fordon 

med h쎨gre markfrig썁ng eller stor, t.ex. 
en lastbil, etc.

僅 Parkeringsplatsen 쌹r lutad
僅 Det bl썁ser mycket
僅 Anv쌹ndning av Fj쌹rrstyrd smart par-

keringsassistans p썁 oj쌹mna v쌹gar, 
grusv쌹gar, terr쌹ng etc.

OCV041209L
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僅 Ultraljudssensorns prestanda p썁ver-
kas av extremt varmt eller kallt v쌹der

僅 Ultraljudssensorn 쌹r t쌹ckt med sn쎨 
eller vatten

僅 Ett objekt som genererar ultraljudsv썁-
gor finns i n쌹rheten

僅 En tr썁dl쎨s enhet med en s쌹ndnings-
funktion anv쌹nds n쌹ra ultraljudssen-
sorn

僅 Ditt fordon p썁verkas av ett annat for-
dons PDW

僅 Sensorn 쌹r monterad eller placerad 
felaktigt p썁 grund av slag mot st쎨t-
f썁ngaren

僅 N쌹r ultraljudssensorn inte kan upp-
t쌹cka f쎨ljande objekt: Tunna, smala 
f쎨rem썁l som rep, kedjor eller smala 
stolpar

僅 F쎨rem썁l som 쌹r mindre 쌹n 100 cm 
(40 tum) l썁nga och smalare 쌹n 14 cm 
(6 tum) i diameter

僅 F쎨rem썁l i mjuka material som kan 
absorbera sensorfrekvensen s썁som 
kl쌹der, skumgummimaterial och sn쎨

Var medveten om att det fj쌹rrstyrda 
smarta parkeringsassistanssystemet 
kanske inte fungerar normalt under f쎨l-
jande omst쌹ndigheter:
僅 Parkera i lutning

Parkera manuellt n쌹r du parkerar i 
lutning.

僅 Parkera i sn쎨

Sensorns funktion kan f쎨rs쌹mras av 
sn쎨 eller det fj쌹rrstyrda smarta parke-
ringsassistanssystemet kan st쌹ngas 
av om det 쌹r halt v쌹glag vid parke-
ring.

僅 Parkera p썁 oj쌹mn v쌹g

Det fj쌹rrstyrda smarta parkeringsas-
sistanssystemet kan avbrytas n쌹r for-
donet glider, eller om fordonet inte 
kan r쎨ra sig p썁 grund av v쌹gf쎨rh썁l-
landen som stenar eller fragmente-
rade stenar.

僅 Parkera bakom en lastbil

Anv쌹nd inte det fj쌹rrstyrda smarta 
parkeringsassistanssystemet runt for-
don med h쎨gre markfrig썁ng, till 
exempel buss, lastbil, etc. Det kan 
leda till en olycka.

OCV051094L

OCV051095L

OCV051096L

OCV051097L
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僅 Parkering n쌹ra en pelare

RSPA-systemets (fj쌹rrstyrt smart par-
keringsassistanssystem) prestanda 
kan f쎨rs쌹mras eller s썁 kan bilen kolli-
dera med ett hinder t.ex. ett smalt 
f쎨rem썁l, cirkul쌹r pelare, fyrkantig 
pelare eller en pelare omgiven av 
f쎨rem썁l som en brandsl쌹ckare osv. 
n쌹ra parkeringsplatsen. F쎨raren ska 
parkera fordonet manuellt.

僅 Parkering p썁 en parkeringsplats med 
endast ett fordon p썁 ena sidan

Om det fj쌹rrstyrda smarta parkerings-
assistanssystemet anv쌹nds, kan ditt 
fordon korsa parkeringslinjen f쎨r att 
undvika det parkerade fordonet n쌹r 
du parkerar p썁 en parkeringsplats 
med ett fordon endast p썁 en sida.

僅 Snedparkering

Det fj쌹rrstyrda smarta parkeringsas-
sistanssystemet tillhandah썁ller inte 
diagonal parkering. 쉁ven om bilen 
skulle kunna parkeras ska du inte 

anv쌹nda funktionen eftersom den 
inte kan fungera p썁 avsett s쌹tt.

僅 S썁 h쌹r l쌹mnar man en parkeringsplats 
n쌹ra en v쌹gg eller parkering i ett 
smalt utrymme

- RSPA (fj쌹rrstyrt smart parkerings-
assistanssystem) kanske inte fung-
erar ordentligt n쌹r man l쌹mnar en 
parkeringsplats som 쌹r smal och 
n쌹ra en v쌹gg. Se alltid efter om det 
finns fotg쌹ngare, djur, f쎨rem썁l n쌹r 
du k쎨r iv쌹g.

- F쎨r din s쌹kerhet letar inte RSPA 
(fj쌹rrstyrt smart parkeringsassis-
tanssystem) efter parkeringsplat-
ser i omr썁den med smala 
parkeringsplatser som 쌹r smalare 
쌹n det minsta utrymmet som kr쌹vs 
f쎨r parkering.

VARNING
僅 F쎨raren ansvarar f쎨r s쌹ker parkering 

och utfart vid anv쌹ndning av det fj쌹rr-
styrda smarta parkeringsassistanssys-
temet.

僅 N쌹r fj쌹rrintr쌹des-/utg썁ngsparkerings-
funktionen anv쌹nds h썁ll dig ur v쌹gen i 
den riktning fordonet r쎨r sig f쎨r din 
s쌹kerhet.

僅 Kontrollera alltid omgivningen n쌹r du 
anv쌹nder det fj쌹rrstyrda smarta par-
keringsassistanssystemet. Du kan kol-
lidera med fotg쌹ngare, djur eller 
f쎨rem썁l om de 쌹r i n쌹rheten av sen-
sorn eller befinner sig i sensorns 
blinda fl쌹ckomr썁de.

OCV051098K

OCV051099L

OCV051100L

OCV051101L
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僅 En kollision kan intr쌹ffa om en fot-
g쌹ngare, ett djur eller f쎨rem썁l pl쎨tsligt 
dyker upp medan du anv쌹nder det 
fj쌹rrstyrda smarta parkeringsassis-
tanssystemet.

僅 Anv쌹nd inte RSPA-systemet n쌹r du 쌹r 
p썁verkad av alkohol.

僅 L썁t inte barn eller andra personer 
anv쌹nda smart nyckeln.

僅 Om RSPA-systemet anv쌹nds kontinu-
erligt under en l썁ng period kan det 
p썁verka RSPA-systemets (fj쌹rrstyrt 
smart parkeringsassistanssystem) 
prestanda negativt.

僅 RSPA-systemet kanske inte fungerar 
normalt om bilens hjulinst쌹llningar 
m썁ste justeras, till exempel n쌹r fordo-
net lutar 썁t sidan. Vi rekommenderar 
att du l썁ter en auktoriserad 썁terf쎨rs쌹l-
jare/servicepartner inspektera ditt for-
don.

僅 Buller kan h쎨ras n쌹r bromsning sker 
med RSPA-systemet eller n쌹r broms-
pedalen 쌹r nedtryckt av f쎨raren.

僅 RSPA-systemet kan pl쎨tsligt ans쌹tta 
bromsen f쎨r att undvika kollision.

僅 Anv쌹nd RSPA (fj쌹rrstyrt smart parke-
ringsassistanssystem) endast p썁 en 
parkeringsplats som 쌹r tillr쌹ckligt stor 
f쎨r att fordonet ska kunna r쎨ra sig 
s쌹kert.

OBSERVERA
僅 Om varning 3:e (kontinuerligt pip) 

fr썁n avst썁ndsvarning vid parkering 
fram썁t/bak썁t ljuder medan RSPA 쌹r i 
drift, betyder det att det uppt쌹ckta 
hindret ligger n쌹ra ditt fordon. Vi 
denna tid kommer RSPA att tillf쌹lligt 
sluta fungera. Se till att det inte finns 
n썁gra fotg쌹ngare, djur eller f쎨rem썁l 
runt fordonet.

僅 Beroende p썁 bromsdrift kan stopp-
lamporna t쌹nda medan fordonet r쎨r 
sig.

僅 Om fordonet som har parkerats i kallt 
v쌹der under l썁ng tid fj쌹rrstartas kan 
funktionen f쎨r Remote Smart Parking 
(smartparkering) f쎨rsenas eller avbry-
tas beroende p썁 bilens skick.
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F쎨rs쌹kran om 쎨verensst쌹mmelse

F쎨rs쌹kran om 쎨verensst쌹m-
melse (i f쎨rekommande fall)

Radiofrekvenskomponenterna 
(frontradar) uppfyller:

F쎨r Europa och l쌹nder som 
omfattas av CE-certifiering

F쎨r Taiwan

CCAF19LP2840T0

F쎨r Australien

F쎨r Serbien

OGL3051237L

OGL3051238L

OGL3051239L

OGL3051240L

OGL3051241L

OGL3051242L
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F쎨r Oman

F쎨r Moldova

F쎨r Ukraina

F쎨r F쎨renade Arabemiraten

Brasilien

F쎨r Ghana

F쎨r Singapore

Ryssland

OGL3051243L

OGL3051244L

OGL3051245L

OGL3051246L

OGL3051247L

OGL3051248L

OGL3051250L

OGL3051249L

OGL3051251L
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F쎨rs쌹kran om 쎨verensst쌹mmelse

F쎨r Malaysia

F쎨r Jordanien

F쎨r Mexico

F쎨r Israel

F쎨r Marocko

F쎨r Argentina

For Filippinerna

F쎨r Paraguay

F쎨r Uzbekistan

OGL3051252L

OGL3051253L

OGL3051254L

OGL3051255L

OGL3051256L

OGL3051257L

OGL3051258L

OGL3051259L

OGL3051260L
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F쎨r Benin

F쎨r Thailand

Radiofrekvenskomponenterna 
(h쎨rnradar fram/h쎨rnradar bak) 
uppfyller: (i f쎨rekommande fall)

F쎨r Mexico

F쎨r Ukraina

F쎨r Ghana

Sydafrika

F쎨r Japan

OGL3051261L

OGL3051262L

OGL3051265L

OGL3051266L

OGL3051267L

OGL3051268L

OGL3051269L

OGL3051270L
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F쎨rs쌹kran om 쎨verensst쌹mmelse

F쎨r Serbien

F쎨r Paraguay

F쎨r Malaysia

F쎨r Singapore

F쎨r Europa och CE-certifierade 
l쌹nder

F쎨r Thailand

OGL3051271L

OGL3051272L

OGL3051273L

OGL3051274L

OGL3051275L

OGL3051276L
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F쎨r Israel

Brasilien

F쎨r Taiwan

CCAF20LP2330T5

F쎨r F쎨renade Arabemiraten

F쎨r Jordanien

OGL3051277L

OCV051233L

OCV051234L

OGL3051239L

OCV051235L

OCV051236L

OCV051237L
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S쌹rskilda k쎨rf쎨rh썁llanden

S쌹rskilda k쎨rf쎨rh썁llanden
Om k쎨rf쎨rh썁llandena f쎨rs쌹mras p썁 
grund av d썁liga v쌹der- eller v쌹gf쎨rh썁l-
landen, b쎨r du vara mer uppm쌹rksam 
쌹n vanligt.

Riskfyllda k쎨rf쎨rh썁llanden
F쎨lj f쎨ljande rekommendationer vid risk-
fyllda k쎨rf쎨rh썁llanden med t.ex. vatten, 
sn쎨, is, lera, sand, eller motsvarande 
faror:
僅 K쎨r f쎨rsiktigt och t쌹nk p썁 att broms-

str쌹ckan blir l쌹ngre.
僅 Undvik h쌹ftiga inbromsningar och rat-

tr쎨relser.
僅 I en bil med ABS-bromsar ska du ald-

rig pumpa med bromspedalen.
僅 Anv쌹nd 2:a v쌹xeln om d쌹cken spinner 

n쌹r du startar p썁 sn쎨, lera eller sand. 
Accelerera l썁ngsamt f쎨r att undvika 
att hjulen b쎨rjar spinna.

僅 Anv쌹nd sand, salt eller n썁got frik-
tionsmaterial f쎨r att f썁 b쌹ttre grepp 
f쎨r drivhjulen om du k쎨r fast p썁 is, i 
sn쎨 eller lera.

Minska risken f쎨r 쎨verrullning
Den h쌹r personbilen 쌹r klassad som en 
SUV (Sports Utility Vehicle). Offroad-for-
don voltar ocks썁 oftare 쌹n andra typer 
av fordon. SUV:ar har h쎨gre markfri-
g썁ng och smalare sp썁rvidd och kan d쌹r-
f쎨r man쎨vreras i en m쌹ngd olika 
terr쌹ngtyper.
S쌹rskilda designegenskaper ger dem 
h쎨gre tyngdpunkt 쌹n vanliga bilar. En 
f쎨rdel med att ha h쎨gre markfrig썁ng 쌹r 
b쌹ttre sikt 쎨ver v쌹gen vilket g쎨r det l쌹tt-
are att f쎨rutse problem.
Dessa bilar 쌹r inte konstruerade f쎨r att 
ta kurvor i samma hastighet som vanliga 
personbilar, p썁 samma s쌹tt som l썁ga 

sportbilar inte 쌹r konstruerade f쎨r off-
road-k쎨rning. Det 쌹r mycket viktigt att 
f쎨rare och passagerare anv쌹nder s쌹ker-
hetsb쌹lten.
I en kollision d쌹r bilen v쌹lter finns st쎨rre 
risk f쎨r att en person utan s쌹kerhets-
b쌹lte f쎨rolyckas 쌹n om personen har 
s쌹kerhetsb쌹lte p썁 sig. Det finns f쎨rsiktig-
hets썁tg쌹rder som en f쎨rare kan vidta f쎨r 
att minska risken f쎨r v쌹ltning.
Om det 쌹r m쎨jligt ska du undvika h쌹ftig 
kurvtagning eller hastiga man쎨vrar, att 
lasta takr쌹cket med tung last eller g쎨ra 
f쎨r쌹ndringar p썁 bilen.

VARNING
僅 Bilen 쌹r utrustad med d쌹ck som 

erbjuder s쌹ker k쎨rning och styrf쎨r-
m썁ga. Anv쌹nd inte d쌹ck och hjul med 
olika storlek och typ, so skiljer sig fr썁n 
de som ursprungligen installerades. 
S쌹kerheten och bilens uppf쎨rande 
p썁verkas och det kan leda till bristf쌹l-
lig styrf쎨rm썁ga, voltning och allvarliga 
personskador. N쌹r du byter ut d쌹cken 
ska alla fyra d쌹ck vara av samma 
dimension, typ, m쎨nstring, m쌹rke och 
lastkapacitet.

僅 Precis som med alla SUV:ar (Sports 
Utility Vehicle) kan inkorrekt hante-
ring av denna bil leda till f쎨rlorad kon-
troll, en olycka eller voltning.
- Offroad-fordon voltar ocks썁 oftare 

쌹n andra typer av fordon.
- S쌹rskilda designegenskaper (h쎨gre 

markfrig썁ng och smalare sp썁rvidd) 
ger dem h쎨gre tyngdpunkt 쌹n van-
liga bilar.

- En SUV 쌹r inte gjord f쎨r att ta kur-
vor i samma hastigheter som van-
liga bilar.

- Undvik hastig kurvtagning och 
andra h쌹ftiga man쎨vrar.
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- I en kollision d쌹r bilen v쌹lter finns 
st쎨rre risk f쎨r att en person utan 
s쌹kerhetsb쌹lte f쎨rolyckas 쌹n om 
personen har s쌹kerhetsb쌹lte p썁 sig. 
Kontrollera att alla i bilen anv쌹nder 
s쌹kerhetsb쌹lten.

”Gunga” loss bilen
Om det 쌹r n쎨dv쌹ndigt att gunga fordo-
net f쎨r att frig쎨ra det fr썁n sn쎨, sand eller 
lera ska du f쎨rst vrida ratten till h쎨ger 
och v쌹nster f쎨r att frig쎨ra utrymme runt 
framhjulen. V쌹xla sedan fram och till-
baka mellan backv쌹xeln R (back) och 
n썁gon av fram썁tv쌹xlarna.
Rusa inte bilen och f쎨rs쎨k spinna s썁 lite 
som m쎨jligt med hjulen. Om du trots ett 
par f쎨rs쎨k fortfarande sitter fast beh쎨-
ver du hj쌹lp fr썁n ett annat fordon f쎨r att 
undvika att bilen 쎨verhettas och reduk-
tionsv쌹xeln eventuellt skadas.

VARNING
F쎨rs쎨k inte gunga fordonet om 
m쌹nniskor eller f쎨rem썁l finns i n쌹rheten. 
Fordonet kan pl쎨tsligt r쎨ra sig fram썁t 
eller bak썁t n쌹r det lossnar.

VIKTIGT
僅 싋verhettning kan ske och reduktions-

쌹xell썁dan skadas eller haverera om 
du f쎨rs쎨ker gunga bilen alltf쎨r l쌹nge. 
쉁ven d쌹cken kan ta skada.

僅 Hjulen f썁r inte spinna loss s썁 att de 
roterar mer 쌹n vid 56 km/h (35 brit-
tiska mil/timma). Om hjulen spinner i 
h쎨ga hastigheter n쌹r fordonet 쌹r stil-
last썁ende kan det 쎨verhetta och 
skada d쌹cken, och de roterande hju-
len kan flyga iv쌹g och skada 
m쌹nniskor.

OBSERVERA
Elektronisk stabilitetskontroll (ESC) b쎨r 
st쌹ngas AV innan fordonet gungas.

Mjuk kurvtagning
Undvik att bromsa eller v쌹xla under kur-
vor, s쌹rskilt n쌹r v쌹gen 쌹r v썁t. Det 쌹r b쌹st 
att f쎨rsiktigt accelerera genom kurvor. 
Om du f쎨ljer dessa tips slits d쌹cken 
minimalt.

M쎨rkerk쎨rning
Det 쌹r alltid mer riskfyllt att k쎨ra i m쎨r-
ker 쌹n i dagsljus. F쎨lj d쌹rf쎨r f쎨ljande r썁d:
僅 Sakta ned och h썁ll ett st쎨rre avst썁nd 

mellan dig och andra fordon eftersom 
att det kan vara sv썁rt att se i m쎨rker, 
s쌹rskilt i omr썁den d쌹r det inte finns 
n썁gra gatlyktor.

僅 St쌹ll in backspeglarna f쎨r att minska 
bl쌹ndningsrisken fr썁n andra f쎨rares 
helljus.

僅 H썁ll dina str썁lkastare rena och sikta 
dem r쌹tt. (P썁 fordon som inte 쌹r 
utrustade med den automatiska str썁l-
kastarriktningsfunktionen.) Smutsiga 
eller felaktigt riktade str썁lkastare g쎨r 
det mycket sv썁rare att se p썁 natten.

僅 Undvik att stirra rakt in i m쎨tande for-
dons str썁lkastare. Du kan tillf쌹lligt bli 
bl쌹ndad, och det kommer att ta flera 
sekunder f쎨r dina 쎨gon att anpassas 
efter m쎨rkret.

K쎨ra i regn
Regnv썁ta v쌹gar kan g쎨ra bilk쎨rning ris-
kabelt, s쌹rskilt om du inte 쌹r f쎨rberedd 
p썁 det hala v쌹glaget.
H쌹r f쎨ljer n썁gra saker att ha i 썁tanke n쌹r 
du k쎨r i regn:
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僅 Kraftigt regn g쎨r det sv썁rare att se 
och 쎨kar den bromsstr쌹cka som kr쌹vs 
f쎨r att stanna bilen. K쎨r l썁ngsamt.

僅 H썁ll dina vindrutetorkare i gott skick. 
Ers쌹tt bladen till din vindrutetorkare 
n쌹r de l쌹mnar strimmor eller missar 
ytor p썁 vindrutan.

僅 Om du har slitna d쌹ck kan en hastig 
inbromsning p썁 v썁t asfalt leda till att 
du f썁r en sladd och orsakar en olycka. 
Se till att dina d쌹ck 쌹r i gott skick.

僅 Sl썁 p썁 dina str썁lkastare f쎨r att under-
l쌹tta f쎨r andra att se dig.

僅 Dina bromsar kan f쎨rs쌹mras om du 
k쎨r f쎨r snabbt genom stora vattenp쎨-
lar. Om du m썁ste 썁ka genom vatten-
p쎨lar, f쎨rs쎨k att k쎨ra l썁ngsamt genom 
dem.

僅 Om du misst쌹nker att dina bromsar 쌹r 
bl쎨ta ska du f쎨rs쎨ka att l쌹tt ans쌹tta 
dem medan du k쎨r tills de fungerar 
normalt igen.

Vattenplaning
Ditt fordon kan ha lite eller ingen kontakt 
med v쌹gytan och i sj쌹lva verket k쎨ra p썁 
vattnet om v쌹gen 쌹r tillr쌹ckligt bl쎨d och 
om du k쎨r snabbare 쌹n en viss hastig-
het. Det b쌹sta du kan g쎨ra n쌹r v쌹gen 쌹r 
bl쎨t 쌹r att SAKTA NED.
Risken f쎨r vattenplaning 쎨kar n쌹r d쌹ck-
m쎨nstret 쌹r slitet. Se "D쌹ckbyte" p썁 sid 
8-16.

K쎨ra i 쎨versv쌹mmade omr썁den
Undvik att k쎨ra genom 쎨versv쌹mmade 
omr썁den om du inte vet s쌹kert att vatt-
net inte n썁r h쎨gre 쌹n till botten av hjul-
navet. K쎨r alltid l썁ngsamt genom vatten. 
Till썁t tillr쌹ckligt stoppavst썁nd eftersom 
bromsprestanda kan p썁verkas.

Torka bromsarna f쎨rsiktigt genom att 
anv쌹nda dem flera g썁nger medan du 
k쎨r fordonet l썁ngsamt efter att du har 
k쎨rt genom vatten.
Om bromssystemet 쌹r v썁tt och har 
minskad bromseffekt eller ofta avger 
ljud vid bromsning, justera inst쌹llningen 
av regenerativ bromsning till hastighe-
ten ‘0’ med v쌹xlingspaddeln och bromsa 
l쌹tt flera g썁nger. H썁ll s쌹kert avst썁nd f쎨r 
att torka bromssystemet.
Inst쌹llning av den regenerativa broms-
ningen p썁 ‘0’ kan minska effektiviteten 
vid bromsning flera g썁nger f쎨r att 썁ter-
st쌹lla bromsarna, men detta 쌹r normalt. 
Det regenerativa bromssystemet 
man쎨vreras d쌹refter p썁 normalt s쌹tt.

K쎨ra p썁 motorv쌹g

D쌹ck
Justera d쌹cktrycket p썁 d쌹cken enligt 
deras specifikationer. F쎨r l썁gt lufttryck 
kan medf쎨ra att d쌹cket 쎨verhettas och 
exploderar.
Undvik att anv쌹nda slitna eller skadade 
d쌹ck eftersom de kan ge mindre drag-
kraft eller helt g썁 s쎨nder.
싋verskrid aldrig det maximala lufttryck 
som anges p썁 d쌹cken.

VARNING
僅 Kontrollera att d쌹cken har r쌹tt tryck 

innan du k쎨r. D쌹ck med f쎨r h쎨gt eller 
l썁gt lufttryck f쎨rs쌹mrar styrf쎨rm썁-
gan. Du kan f쎨rlora kontrollen 쎨ver 
bilen eller f썁 ett d쌹ckhaveri, vilket 쌹r 
en allvarlig olycksrisk. R쌹tt d쌹cktryck 
anges under "D쌹ck och hjul" p썁 sid 9-
5.

僅 Kontrollera alltid m쎨nsterdjupet innan 
du k쎨r bilen. Utslitna d쌹ck kan leda till 
f쎨rlorad kontroll. Utslitna d쌹ck m썁ste 
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bytas ut snarast m쎨jligt. Mer informa-
tion om m쎨nsterdjup finns i "D쌹ck och 
hjul" p썁 sid 8-15.

Kylv쌹tska och h쎨gsp쌹nningsbat-
teri
Om du k쎨r snabbt p썁 motorv쌹gen kan 
fordonet f쎨rbruka mer elenergi 쌹n n쌹r 
du k쎨r l썁ngsammare i en m썁ttlig hastig-
het. Vidmakth썁ll en m썁ttlig hastighet f쎨r 
att bespara elenergi n쌹r du k쎨r p썁 
motorv쌹gen.
Var noga med att kontrollera b썁de kyl-
v쌹tskeniv썁n och elenergin innan du k쎨r.

Vinterk쎨rning
Besv쌹rlig v쌹derlek vintertid kan ge pro-
blem med bl.a. 쎨kad f쎨rslitning.
F쎨r att minimera problemen med vinter-
k쎨rning b쎨r du beakta f쎨ljande:
* Vinterd쌹ck och sn쎨kedjor f쎨r nationellt 

spr썁k (isl쌹ndska), se bilagan.

Sn쎨- och isf쎨rh썁llanden
Om du beh쎨ver k쎨ra bilen i djup sn쎨 
beh쎨vs f쎨rutom vinterd쌹ck eventuellt 
쌹ven sn쎨kedjor.
Om vinterd쌹ck beh쎨vs 쌹r det n쎨dv쌹n-
digt att v쌹lja d쌹ck av storlek och typ som 
motsvarar de ursprungliga d쌹cken. Om 
du inte f쎨ljer dessa anvisningar kan 
s쌹kerheten och bilens styrf쎨rm썁ga 
p썁verkas negativt. Ut쎨ver detta 쌹r fort-
k쎨rning, rivstarter, h썁rda inbromsningar 
och skarpa sv쌹ngar riskfyllda man쎨vrar.
Vid inbromsning ska fordonets broms 
anv쌹ndas s썁 mycket som m쎨jligt. Pl쎨ts-
liga inbromsningar p썁 sn쎨- eller ist쌹ckta 
v쌹gar kan orsaka av썁kning. Du beh쎨ver 
h썁lla ett s쌹kert avst썁nd mellan ditt for-
don och det framf쎨r dig. Bromsa alltid 
f쎨rsiktigt. Observera att drivkraften blir 
st쎨rre n쌹r du monterar d쌹ckkedjor, men 
att det inte f쎨rebygger slirningar.

Sommard쌹ck (i f쎨rekommande 
fall)
僅 Sommard쌹ck anv쌹nds f쎨r att maxi-

mera k쎨rprestandan p썁 torra v쌹gar.
僅 Om temperaturen faller under 7°C 

eller om du k쎨r p썁 sn쎨iga eller hala 
v쌹gar kommer sommard쌹cken at f쎨r-
lora sin bromsf쎨rm썁ga och dragkraft 
eftersom d쌹ckgreppet blir allt sva-
gare.

僅 Om temperaturen faller under 7°C 
eller om du k쎨r p썁 sn쎨iga eller hala 
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v쌹gar ska, f쎨r s쌹ker k쎨rning, s쌹tt p썁 
sn쎨d쌹ck eller allv쌹dersd쌹ck i samma 
storlek som din bil vanligen har mon-
terade. B썁de vinter och allv쌹dersd쌹ck 
har M+S markeringar.

僅 Vid bruk av M+S d쌹ck anv쌹nd d쌹ck 
med samma profil fr썁n samma tillver-
kare f쎨r s쌹ker k쎨rning.

僅 K쎨rning med M+S d쌹ck till썁ter l쌹gre 
max-hastighet 쌹n vad som g쌹ller f쎨r 
fordonets sommard쌹ck, var noga 
med att inte 쎨verskrida den hastighet 
som g쌹ller f쎨r M+S d쌹ck.

Vinterd쌹ck
N쌹r du byter till vinterd쌹ck ska du kont-
rollera att du har radiald쌹ck med samma 
dimension och lastbegr쌹nsning som de 
ursprungliga d쌹cken. Du m썁ste byta till 
vinterd쌹ck p썁 alla hjul f쎨r att beh썁lla god 
man쎨vreringsf쎨rm썁ga. Observera att 
v쌹ggreppet med vinterd쌹ck i torrt v쌹g-
lag inte beh쎨ver vara lika bra som de 
originald쌹cken. K쎨r f쎨rsiktigt 쌹ven p썁 
sn쎨- och isfria v쌹gar. Kontrollera med 
d쌹ckf쎨rs쌹ljaren vilken rekommenderad 
maxhastighet som g쌹ller f쎨r d쌹cket.
Montera inte dubbd쌹ck utan att f쎨rst ha 
kontrollerat alla lokala f쎨reskrifter f쎨r 
eventuella anv쌹ndningsbegr쌹nsningar.

VARNING
Vinterd쌹cken ska vara av samma 
dimension och typ som bilens sommar-
d쌹ck. I annat fall kan b썁de s쌹kerhet och 
man쎨vreringsf쎨rm썁ga bli negativt 
p썁verkade.

Sn쎨kedjor
Tygtyp

Eftersom d쌹cksidorna 쌹r tunnare p썁 
radiald쌹ck kan dessa d쌹ck skadas av 
vissa typer av sn쎨kedjor. Vi rekommen-
derar att du anv쌹nder vinterd쌹ck i st쌹llet 
f쎨r sn쎨kedjor. Anv쌹nd inte sn쎨kedjor p썁 
hjul med aluminiumf쌹lgar eftersom sn쎨-
kedjorna kan skada hjulen.
Skador p썁 ditt fordon orsakade av felak-
tig anv쌹ndning av sn쎨kedjor t쌹cks inte 
av din biltillverkares garanti.
Montera sn쎨kedjor p썁 drivhjulen enligt 
f쎨ljande.
僅 Fordon med bakhjulsdrift k쎨r med 

bakhjulet som en drivk쌹lla. D쌹rf쎨r ska 
sn쎨kedjor monteras mot bakd쌹cken.

僅 Sn쎨kedjor ska endast monteras p썁 
bakd쌹cken p썁 bilar med fyrhjulsdrift. I 
det h쌹r fallet ska du minska k쎨r-
str쌹ckan f쎨r att f쎨rhindra skada i fyr-
hjulsdriften.

僅 K쎨r l썁ngsamt n쌹r du har monterat 
sn쎨kedjor. Om du h쎨r ett buller orsa-
kat av att kedjorna kommer i kontakt 
med karossen ska du s쌹nka hastighe-
ten tills bullret upph쎨r och ta bort 
kedjorna n쌹r du b쎨rjar k쎨ra p썁 plo-
gade v쌹gar f쎨r att f쎨rhindra skada.

僅 Om kedjorna har fel storlek eller inte 
쌹r r쌹tt monterade kan de skada bilens 
bromsledningar, upph쌹ngning, kaross 
eller hjul. N쌹r du monterar sn쎨kedjor 
ska du f쎨lja anvisningarna fr썁n tillver-
karen och montera dem s썁 sp쌹nda 
som m쎨jligt. K쎨r l썁ngsamt n쌹r du 
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anv쌹nder kedjor, h썁ll dig under 30 
km/h (20 brittiska mil/timma).

僅 Montera d쌹ckkedjor som uppfyller 
specifikationerna f쎨r d쌹ckens storlek 
f쎨r att f쎨rhindra skador p썁 ditt fordon.
- B썁de 19- och 20-tumsd쌹ck anv쌹n-

der tygsn쎨kedja.

VIKTIGT
僅 Kontrollera att sn쎨kedjorna 쌹r av r쌹tt 

storlek och typ f쎨r d쌹cken. Om du 
anv쌹nder fel sn쎨kedjor kan bilens 
kaross eller hjulupph쌹ngning skadas 
och det t쌹cks eventuellt inte av nybils-
garantin. 쉁ven f쌹sthakarna p썁 sn쎨-
kedjorna kan skadas i kontakt med 
delar p썁 bilen och det kan f썁 kedjorna 
att lossna fr썁n d쌹cken. Kontrollera att 
sn쎨kedjorna h썁ller SAE-klass "S".

僅 Kontrollera regelbundet med 0,5 till 1 
km (0,3 till 0,6 brittiska mil) mellan-
rum att sn쎨kedjorna sitter r쌹tt. Sp쌹nn 
eller montera om kedjorna om det 
beh쎨vs.

Kontrollera batteri och kablar
Vintern medf쎨r extra p썁frestningar p썁 
batterisystemet. Kontrollera batteriet 
och kablarna visuellt p썁 det s쌹tt som 
beskrivs i kapitel 8. Kontrollera ladd-
ningsniv썁n p썁 batteriet hos en professi-
onell verkstad. Kia rekommenderar att 
du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/servicepartner.

F쎨r att f쎨rhindra att l썁s fryser
Spruta en liten m쌹ngd godk쌹nd l썁solja 
eller glycerin i nyckelh썁len f쎨r att f쎨rhin-
dra att l썁sen fryser. Spruta godk쌹nd l썁s-
tinare p썁 ett l썁s som 쌹r t쌹ckt av is f쎨r att 
f썁 bort isen. Om l썁set har frusit inuti kan 
du tina upp det genom att anv쌹nda en 

uppv쌹rmd nyckel. Var f쎨rsiktig med den 
uppv쌹rmda nyckeln s썁 att du inte ska-
dar dig.

Anv쌹nd ett godk쌹nt frysskydd till 
f쎨snterreng쎨ringssystemet.
Tills쌹tt l쌹mpligt frostskyddsmedel till 
spolarv쌹tskan enligt anvisningarna p썁 
flaskan. Spolarv쌹tska och frostskydds-
medel kan inhandlas hos n쌹rmaste Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner eller ben-
sinstation. Anv쌹nd inte kylarv쌹tska eller 
andra typer av frostskyddsmedel efter-
som det kan skada lacken.

L썁t inte Parkeringsbromsen frysa
Under vissa omst쌹ndigheter kan din 
parkeringsbroms frysa fast i det ansatta 
l쌹get. Stor risk finns n쌹r det ansamlats 
sn쎨 eller is p썁 eller intill bakbromsarna 
eller n쌹r bromsarna 쌹r fuktiga. Om det 
finns risk f쎨r att parkeringsbromsen fry-
ser, anv쌹nd den tillf쌹lligt med det valda 
l쌹get P (parkering). Sp쌹rra bakhjulen 
dessf쎨rinnan f쎨r att inte fordonet ska 
kunna rulla. Sl쌹pp sedan Parkerings-
bromsen.

L썁t inte is och sn쎨 samlas p썁 
undersidan
Under vissa omst쌹ndigheter kan sn쎨 och 
is ansamlas i hjulhusen och p썁verka 
styrningen. Om du k쎨r i stark vinter och 
det finns en s썁dan risk b쎨r du kontroll-
era under bilen att framhjulen kan r쎨ra 
sig fritt och att styrningens komponenter 
inte 쌹r blockerade.

B쌹r med dig n쎨dutrustning
Du ha med dig l쌹mplig utrustning bero-
ende p썁 v쌹derleksf쎨rh썁llanden. Exempel 
p썁 utrustning 쌹r sn쎨kedjor, bogserlina, 
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ficklampa, sand, skyffel, startkablar, 
f쎨nsterskrapa, handskar, o쎨mma kl쌹der, 
filtar osv.

Placera inte objekt eller material i 
motorutrymmet
Fr쌹mmande f쎨rem썁l eller material i 
motorrummet kan orsaka motorfel. 
S썁dan skada t쌹cks inte av tillverkarens 
garanti.

Bogsera med sl쌹pvagn (i f쎨re-
kommande fall)
Om du funderar t쌹nker anv쌹nda bilen 
som dragbil ska du f쎨rst kontrollera de 
lokala best쌹mmelserna f쎨r att avg쎨ra 
deras lagliga krav.
Eftersom lagstiftningen varierar kan kra-
ven f쎨r bogsering av sl쌹pvagnar, andra 
fordon och apparater skilja sig 썁t. Har du 
fr썁gor om t ex montering av dragkrok, 
rekommenderar vi att du v쌹nder dig till 
en Kia-verkstad.
Bilen f썁r dra sl쌹p. F쎨r att f썁 reda p썁 
bilens dragkapacitet, se "Sl쌹pvagnens 
vikt" p썁 sid 6-193 senare i detta avsnitt.
Observera att det 쌹r inte detsamma att 
k쎨ra med en sl쌹pvagn som utan. Med 
k쎨rning med sl쌹pvagn medf쎨ljer f쎨r쌹nd-
ringar i hantering, h썁llbarhet och elener-
giekonomi. Lyckad, s쌹ker k쎨rning med 
sl쌹pvagn kr쌹ver korrekt utrustning som 
쌹ven anv쌹nds p썁 r쌹tt s쌹tt.
I det h쌹r avsnittet finns m썁nga bepr쎨-
vade och viktiga tips och s쌹kerhetsregler 
om att dra sl쌹pvagnar. M썁nga av dem 쌹r 
viktiga f쎨r din och dina passagerares 
s쌹kerhet. L쌹s igenom det h쌹r avsnittet 
noga innan du drar ett sl쌹p.

VARNING
僅 Bilen m썁ste vara utrustad med god-

k쌹nd dragkrok med tillh쎨rande kom-
ponenter. Om sl쌹pet t.ex. 쌹r f쎨r tungt 
kanske bromsarna fungerar d썁ligt 
eller inte alls. Du och dina passagerare 
kan bli allvarligt skadade och uts쌹ttas 
f쎨r livsfara. F쎨lj alla anvisningar i det 
h쌹r avsnittet n쌹r du drar en sl쌹pvagn.

僅 Dra inte tyngre sl쌹p 쌹n vad som 쌹r til-
l썁tet och t쌹nk p썁 att belastningen p썁 
dragkroken r쌹knas in i bilens last.
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VIKTIGT
僅 Ingen del av den bakre registrerings-

nummerpl썁ten eller dess belysning 
f썁r skymmas av den mekaniska kopp-
lingsenheten. Om den bakre registre-
ringsnummerskylten och/eller 
belysning riskerar att skymmas av 
den mekaniska kopplingsenheten, f썁r 
mekaniska kopplingsenheter som inte 
enkelt kan demonteras utan verktyg, 
f쎨rutom en enkelt anv쌹nd (dvs. med 
en anstr쌹ngning som inte 쎨verskrider 
20 N·m) frikopplingsnyckel som med-
f쎨ljer kopplingsenheten, inte anv쌹n-
das.L쌹gg m쌹rke till att den mekaniska 
kopplingsenheten m썁ste demonteras 
n쌹r den inte anv쌹nds eller flyttas om 
den bakre registreringsnummerskyl-
ten och/eller bakre belysning skyms 
av n썁gon del av den mekaniska kopp-
lingsenheten.

僅 Om du drar sl쌹p med 쎨vervikt och det 
medf쎨r skador p썁 bilen, kan det bli 
kostsamma reparationer som inte 
omfattas av bilens garantier. F쎨lj de 
r썁d som ges i det h쌹r avsnittet f쎨r att 
dra sl쌹p p썁 r쌹tt s쌹tt.

OBSERVERA
僅 Monteringsh썁len f쎨r draganord-

ningar finns p썁 b썁da sidor av stom-
men bakom de bakre d쌹cken.

僅 F쎨r Europa
- Den tekniskt till썁tna maxlasten p썁 

bakaxeln/bakaxlarna f썁r inte 쎨ver-
skridas med mer 쌹n 15 %, och den 
tekniskt till썁tna maximala lastmas-
san f썁r inte 쎨verskridas mer 쌹n 
10 % eller 100 kg (220,4 pund), vil-
ket v쌹rde som 쌹n 쌹r l쌹gst. I det h쌹r 
fallet ska du inte 쎨verskrida 100 
km/h (62,1 brittiska mil/timma) f쎨r 
bil i klass M1 eller 80 km/h (49,7 

brittiska mil/timma) f쎨r bil i klass 
N1.

- N쌹r du drar en sl쌹pvagn f썁r den 
extra belastningen fr썁n sl쌹pets 
kopplingsanordning 쎨verbelasta 
bakhjulen, men med h쎨gst 15 % 
쎨ver rekommenderat v쌹rde. I ett 
s썁dant fall b쎨r k쎨rhastigheten inte 
쎨verstiga 100 km/h och 
d쌹cktrycket bak b쎨r vara minst 20 
kPa (0,2 bar) 쎨ver det v쌹rde som 
rekommenderas f쎨r normalt bruk 
(dvs. utan sl쌹p).

* M1: passagerarfordon (9 eller f쌹rre 
s쌹ten)

* N1: kommersiellt fordon (3,5 ton eller 
l쌹ttare)

Dragkrokar
Det 쌹r viktigt att anv쌹nda r쌹tt dragan-
ordningsutrustning. Sidovindar, stora 
lastbilar som k쎨r f쎨rbi och d썁liga v쌹gar 
쌹r n썁gra anledningar till att ha r쌹tt drag-
krok. H쌹r f쎨ljer n썁gra bra regler:
僅 Beh쎨ver du g쎨ra h썁l i karossen n쌹r du 

monterar en draganordning? Om du 
g쎨r det, se till att f쎨rsegla h썁len n쌹r 
du senare tar bort dragkroken.
Om du inte t쌹tar dem kan smuts och 
vatten tr쌹nga in i bilen.

僅 St쎨tf썁ngarna p썁 bilen 쌹r inte till f쎨r att 
f쌹sta dragutrustning p썁. Montera ald-
rig n썁gon form av draganordning. 
Anv쌹nd enbart rammonterade drag-
krokar som inte f쌹sts p썁 st쎨tf썁ngaren.

僅 Dragkrokstillbeh쎨r fr썁n Kia finns att 
k쎨pa hos auktoriserade Kia-썁terf쎨r-
s쌹ljare/servicepartner.

S쌹kerhetskedjor
Du b쎨r alltid f쌹sta en s쌹kerhetskedja 
mellan din bil och sl쌹pvagnen. Dra 
s쌹kerhetskedjan under sl쌹pvagnens 
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dragkroksf쌹ste, s썁 att det kvarst썁r i r쌹tt 
h쎨jd och inte faller ned mot v쌹gbanan 
om det skulle lossna fr썁n dragkroken.
Mer information om s쌹kerhetskedjor kan 
l쌹mnas av dragkrokstillverkare eller 
sl쌹pvagnstillverkare. F쎨lj tillverkarens 
rekommendationer f쎨r anv쌹ndning av 
s쌹kerhetskedjor. Sp쌹nn den inte s썁 h썁rt 
att det inte g썁r att sv쌹nga med sl쌹pet. 
L썁t aldrig en s쌹kerhetskedja sl쌹pa p썁 
marken.

Sl쌹pvagnsbromsar
Om sl쌹pvagnen 쌹r utrustad med ett 
bromssystem ska du kontrollera att det 
uppfyller g쌹llande f쎨reskrifter, 쌹r r쌹tt 
installerat och fungerar p썁 r쌹tt s쌹tt.
Sl쌹pvagnen beh쎨ver egna, adekvata 
bromsar om den v쌹ger mer 쌹n till썁ten 
maximal sl쌹pvagnsvikt utan sl쌹pvagns-
bromsarna. T쌹nk p썁 att l쌹sa och f쎨lja 
alla anvisningar f쎨r sl쌹pvagnsbromsar 
s썁 att du kan installera, justera och 
underh썁lla dem p썁 r쌹tt s쌹tt.
僅 G쎨r inga 쌹ndringar p썁 bilens broms-

system.

VARNING
Anv쌹nd inte en sl쌹pvagn med inbyggda 
bromsar om du inte 쌹r helt s쌹ker p썁 att 
du har installerat bromssystemet kor-
rekt. Detta ska inte utf쎨ras av amat쎨rer. 
Ta hj쌹lp av en erfaren och kompetent 
sl쌹pvagnsuthyrare att utf쎨ra detta 
moment.

K쎨ra bilen med sl쌹p
Att k쎨ra bilen med sl쌹p kr쌹ver en viss 
erfarenhet. Bekanta dig med sl쌹pvagnen 
innan du b쎨rjar k쎨ra med den p썁 쎨ppen 
v쌹g. Bekanta dig med k쌹nslan av att 
bromsa med den extra vikt som sl쌹pet 
inneb쌹r. Ha alltid i 썁tanke att bilen inte 

reagerar lika responsivt n쌹r du drar en 
sl쌹pvagn.
Kontrollera sl쌹pfordonet och plattfor-
men, s쌹kerhetskedjor, elektriska kon-
taktdon, lampor, d쌹ck och 
spegeljustering innan du b쎨rjar. Om sl쌹-
pet har elektriska bromsar ska du starta 
bilen, rulla l썁ngsamt och sedan trycka 
p썁 sl쌹pets broms f쎨r hand f쎨r att kont-
rollera att den fungerar. P썁 s썁 vis kon-
trollerar du 쌹ven den elektriska 
anslutningen.
Under f쌹rd ska du regelbundet kontroll-
era att lasten 쌹r s쌹kert f쎨rankrad samt 
att lampor och sl쌹pets broms fortfa-
rande fungerar.

OBSERVERA
N쌹r omgivningstemperaturen 쌹r l쌹gre 
쌹n 0°C (32°F) och den 썁terst썁ende ladd-
ningen i h쎨gsp쌹nningsbatteriet 쌹r l썁gt 
kan fordonets str쎨m falla om den drar 
en sl쌹pvagn och g쎨ra det sv썁rt att acce-
lerera eller att hastigheten saktar ner i 
backar.
N쌹r man k쎨r med en sl쌹pvagn, se till att 
ladda h쎨gsp쌹nningsbatteriet 쎨ver 50 % 
om omgivningstemperaturen 쌹r l쌹gre 쌹n 
0°C (32°F).

H썁ll s쌹kert avst썁nd
H썁ll 썁tminstone dubbla avst썁ndet till 
framf쎨rvarande fordon som vid f쌹rd 
utan sl쌹pvagn. Det kan hj쌹lpa dig att 
undvika situationer som kr쌹ver tung 
bromsning och pl쎨tsliga sv쌹ngar.

Omk쎨rningar
Du beh쎨ver ett st쎨rre omk쎨rningsav-
st썁nd framf쎨r dig n쌹r du drar en sl쌹p-
vagn. P썁 grund av den 쎨kade 
ekipagel쌹ngden m썁ste du k쎨ra en 
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l쌹ngre str쌹cka f쎨rbi det fordon du har 
k쎨rt om innan du kan 썁terv쌹nda till din 
fil.

Backning
H썁ll l쌹ngst ned p썁 ratten med en hand. 
R쎨r handen 썁t v쌹nster f쎨r att sv쌹nga sl쌹-
pet 썁t v쌹nster. F쎨r din hand till h쎨ger f쎨r 
att flytta sl쌹pvagnen till h쎨ger. Backa all-
tid l썁ngsamt och ta hj쌹lp av n썁gon 
annan person om det 쌹r m쎨jligt.

Sv쌹nga
N쌹r du sv쌹nger med ett sl쌹p ska du h썁lla 
ut i kurvorna. Anledningen 쌹r att sl쌹pet 
ska g썁 fritt fr썁n v쌹grenen, trottoarkan-
ter, skyltar, tr쌹d och andra objekt. Und-
vik hastiga eller pl쎨tsliga man쎨vrar. 
Signalera l썁ngt i f쎨rv쌹g.

K쎨rriktningsvisare n쌹r du drar ett 
sl쌹p
N쌹r du drar en sl쌹pvagn m썁ste din bil 
eventuellt ha andra blinkers och extra 
kablage. De gr쎨na pilarna p썁 din instru-
mentpanel kommer att blinka n쌹r du 
signalerar att du ska sv쌹nga eller byta 
k쎨rf쌹lt. Om sl쌹pet 쌹r r쌹tt anslutet infor-
merar 쌹ven k쎨rriktningsvisarna p썁 sl쌹-
pet andra trafikanter om att du t쌹nker 
sv쌹nga, byta fil eller stanna.
N쌹r du drar en sl쌹pvagn, kommer de 
gr쎨na pilarna p썁 din instrumentpanel att 
blinka f쎨r att indikera att du ska sv쌹nga, 
쌹ven om lamporna p썁 sl쌹pvagnen 쌹r tra-
siga. D쌹rf쎨r ser kanske inte de bakom-
varande att du blinkar, 쌹ven om du tror 
det. Det 쌹r viktigt att regelbundet kont-
rollera att lamporna fungerar. Du m썁ste 
쌹ven kontrollera lamporna n쌹r du kopp-
lar loss eller 썁teransluter kablaget.

Anslut inte sl쌹pets ljussystem direkt till 
bilens ljussystem. Anv쌹nd enbart god-
k쌹nda kablage f쎨r sl쌹pvagnar.
S쎨k hj쌹lp fr썁n en professionell verkstad 
f쎨r installation av ledningsn쌹t.
Kia rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepart-
ner.

VARNING
Om du inte anv쌹nder ett godk쌹nt 
kablage kan det leda till skador p썁 bilens 
elsystem eller personskador.

K쎨ra i lutningar
S쌹nk hastigheten innan du b쎨rjar k쎨ra 
nedf쎨r en l썁ng eller brant nedf쎨rsbacke.
I l썁nga uppf쎨rsbackar ska du v쌹xla ned 
och s쌹nka hastigheten till ungef쌹r 70 
km/h (45 brittiska mil/timma) f쎨r att 
minska risken f쎨r att motorn 쎨verhettas.

VIKTIGT
僅 F쎨r att f쎨rhindra 쎨verhettning av 

motorn:
Om du drar en sl쌹pvagn med maxi-
mal bruttovikt och maximal sl쌹p-
vagnsvikt kan motorn 쎨verhettas. N쌹r 
du k쎨r under s썁dana f쎨rh썁llanden, 
stanna fordonet tills det svalnat. N쌹r 
motorn har svalnat kan du forts쌹tta 
k쎨ra.
Din bil kan vara avsev쌹rt l썁ngsam-
mare 쌹n 쎨vrig trafik n쌹r du drar en 
sl쌹pvagn, s쌹rskilt n쌹r du k쎨r uppf쎨r 
en sluttning. Anv쌹nd det yttre k쎨rf쌹l-
tet n쌹r du drar en sl쌹pvagn uppf쎨r en 
sluttning. V쌹lj hastighet i enlighet med 
den maximalt angivna hastighetsbe-
gr쌹nsningen f쎨r k쎨rning med sl쌹p-
vagnar, sluttningens branthet och 
sl쌹pvagnsvikten.
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僅 Om du k쎨r i uppf쎨rsbackar ska du 
anpassa farten efter backens stigning 
och sl쌹pets vikt s썁 att motorn inte 
쎨verhettas.

Parkera i en sluttning
Undvik att parkera i backar om du drar 
sl쌹p. Personer kan skadas allvarligt eller 
uts쌹ttas f쎨r livsfara om bilen och sl쌹pet 
ov쌹ntat skulle komma i rullning.
Om du 쌹nd썁 m썁ste parkera med sl쌹p i 
en sluttning ska du g쎨ra p썁 f쎨ljande s쌹tt:
1. K쎨r bilen till Parkeringsplatsen. Vrid 

framhjulen mot trottoaren (썁t h쎨ger i 
nedf쎨rslut och 썁t v쌹nster i uppf쎨rslut). 
F쎨r h쎨gerstyrning, v쌹nster om du k쎨r 
nerf쎨r kullen, h쎨ger om du k쎨r uppf쎨r 
kullen).

2. Dra 썁t parkeringsbromsen och st쌹ng 
av motorn.

3. St쌹ll hjulblock bakom hjulen p썁 sl쌹pet, 
p썁 lutningens ned썁tsida.

4. Starta bilen och bromsa. V쌹xla till fri-
l쌹ge och lossa parkeringsbromsen 
l썁ngsamt tills hjulblocken stoppar sl쌹-
pet.

5. Bromsa igen, dra 썁t parkeringsbrom-
sen igen.

6. St쌹ng av bilen och sl쌹pp bilbrom-
sarna, men l쌹mna parkeringsbromsen 
ansatt.

VARNING
僅 Om sl쌹pet kommer i rullning n쌹r du 

har parkerat i en sluttning kan det 
orsaka en allvarlig olycka och livsfara.

僅 L쌹mna aldrig bilen utan att s쌹tta an 
parkeringsbromsen. Om du har l쌹m-
nat fordonet ig썁ng kan bilen pl쎨tsligt 
b쎨rja r쎨ra p썁 sig. Du eller n썁gon 
annan kan bli allvarligt skadad.

N쌹r du ska starta i en sluttning
1. L쌹gg i bromsarna och tryck ned 

bromspedalen medan du:
僅 Startar din bil;
僅 V쌹xlar; och
僅 Lossa parkeringsbromsen.

2. Lyft foten l썁ngsamt fr썁n bromspeda-
len.

3. K쎨r sakta tills sl쌹pvagnen 쌹r fri fr썁n 
kilarna.

4. Stanna bilen och se till att n썁gon kom-
mer och plockar upp och f쎨rvarar 
bromsklossarna.

Underh썁ll vid dragning av sl쌹p-
vagn
Ditt fordon kommer att kr쌹va service 
oftare om du regelbundet drar en sl쌹p-
vagn Viktiga saker att vara s쌹rskilt upp-
m쌹rksam p썁 쌹r reduktionsv쌹xeloljan, 
axelsm쎨rjmedel och kylsystemets 
v쌹tska. Det 쌹r ocks썁 viktigt att inspek-
tera bromsarnas skick ofta. Hitta det du 
ska 썁tg쌹rda genom att s쎨ka i det alfabe-
tiska registret. Om du ska dra ett sl쌹p 쌹r 
det bra att g썁 igenom dessa avsnitt 
innan du p썁b쎨rjar resan.
Gl쎨m inte att 쌹ven sl쌹p och dragkrok 
beh쎨ver service. Se till att du 쌹r medve-
ten om det underh썁llsschema som 
anges f쎨r din sl쌹pvagn och att du utf쎨r 
dess periodiska kontroller. Utf쎨r helst 
dina kontroller i b쎨rjan av varje dags 
k쎨rning. De viktigaste delarna 쌹r f쌹stele-
menten f쎨r dragkroken. De m썁ste vara 
ordentligt 썁tdragna.

VIKTIGT
僅 P썁 grund av den extra belastning som 

sl쌹pet medf쎨r kan bilen 쎨verhettas i 
h쎨g temperatur och i uppf쎨rsbackar.
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僅 Vid bogsering ska v쌹tskan f쎨r reduk-
tionsv쌹xeln kontrolleras oftare.

Om du best쌹mmer dig f쎨r att dra 
ett sl쌹p
H쌹r finns n썁gra viktiga tips om du t쌹n-
ker dra en sl쌹pvagn:
僅 Fundera p썁 att montera en sv쌹ng-

ningsd쌹mpare. En sl쌹pvagnsspecia-
list kan informera om 
sv쌹ngningsd쌹mpare.

僅 Bogsera inte med ditt fordon under de 
f쎨rsta 2 000 km (1,200 miles) d썁 
motorn bli ordentligt ink쎨rd. Om du 
inte f쎨ljer denna anvisning kan bilen 
f썁 allvarliga motorskador.

僅 Om du ska dra sl쌹p, kontakta en Kia-
verkstad f쎨r montering av dragkrok.

僅 K쎨r alltid ditt fordon med m썁ttlig has-
tighet mindre 쌹n 100 km/h (60 brit-
tiska mil/timma).

僅 R쌹ckvidden f쎨r elfordon kan p썁verkas 
av sl쌹pets form och vikt. Beroende p썁 
sl쌹pvagnen kan r쌹ckvidden minska 
med 50%.

僅 I l썁nga uppf쎨rsbackar ska k쎨rhastig-
heten inte 쎨verstiga 70 km/h (45 brit-
tiska mil/timma) eller v쌹gskyltens 
maxhastighet om den 쌹r l쌹gre.

僅 Tabellen inneh썁llet en m쌹ngd olika 
f쎨reskrifter som g쌹ller vikt:

F쎨r Europa

F쎨r Australien och Nya Zeeland

Sl쌹pvagnens vikt
Vad 쌹r den h쎨gsta s쌹kra vikten f쎨r ett 
sl쌹p? Den b쎨r aldrig v쌹ga mer 쌹n den 
maximala sl쌹pvagnsvikten med sl쌹p-
vagnsbromsar. Men 쌹ven det kan vara 
f쎨r tungt.
Det beror p썁 hur du avser att anv쌹nda 
din sl쌹pvagn. Till exempel, hastighet, 
h쎨jd 쎨ver havet, v쌹gtillst썁nd, utetempe-
ratur och hur ofta ditt fordon anv쌹nds 
f쎨r att dra en sl쌹pvagn 쌹r alla viktiga. 
Sl쌹pets l쌹mpliga vikt kan ocks썁 bero p썁 
den specialutrustning din bil har.

Sl쌹pvagnens kultryck
Sl쌹pets kultryck 쌹r viktigt d썁 det bidrar 
till bilens totalvikt (GVW). Detta m썁tt 
inkluderar bilens v썁tvikt, det bagage 
som transporteras och alla 썁kande i 
bilen. N쌹r du drar ett sl쌹p m썁ste du 쌹ven 
l쌹gga till kultrycket till GVW eftersom 
bilen belastas 쌹ven med den vikten.
Kultrycket b쎨r vara maximalt 10 % av 
sl쌹pets lastade totalvikt, inom gr쌹n-
serna f쎨r maximalt till썁tet kultryck.

Objekt Vikt (Stan-
dardtyp)

Vikt (Ut쎨-
kad typ)

Maximal 
dragvikt

Med bromssystem
750 kg

(1 653 lbs.)
1 600 kg
(3 527 lbs.)

Utan bromssystem
750 kg

(1 653 lbs.)

Maximal belastning p썁 dragkroken
100 kg
(220 lbs.)

Rekommenderat avst썁nd fr썁n bak-
hjulets mittpunkt till dragkroken 1 025 mm (40,4 tum)

Objekt Vikt (Stan-
dardtyp)

Vikt (Ut쎨-
kad typ)

Maximal 
dragvikt

Med bromssystem
750 kg

(1 653 lbs.)
1 600 kg
(3 527 lbs.)

Utan bromssystem
750 kg

(1 653 lbs.)

Maximal belastning p썁 dragkroken
100 kg
(220 lbs.)

Rekommenderat avst썁nd fr썁n bak-
hjulets mittpunkt till dragkroken 1 025 mm (40,4 tum)

Objekt Vikt (Stan-
dardtyp)

Vikt (Ut쎨-
kad typ)
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N쌹r du har lastat sl쌹pet ska du m쌹ta vik-
ten p썁 sl쌹p och kultryck separat f쎨r att 
se att vikterna 쌹r rimliga. Vid 쎨vervikt 
kan du ibland justera vikten genom att 
flytta runt vissa f쎨rem썁l p썁 sl쌹pvagnen.

VARNING
僅 Lasta aldrig mer baktill 쌹n framtill p썁 

en sl쌹pvagn. Den fr쌹mre delen b쎨r 
lastas med omkring 60 % av den 
totala sl쌹pvagnslasten; den bakre 
delen b쎨r lastas med omkring 40 % av 
den totala sl쌹pvagnslasten.

僅 싋verskrid aldrig sl쌹pvagnens eller 
bogseringsutrustningens viktbegr쌹ns-
ningar. Felaktig belastning kan resul-
tera i fordons- eller personskada. 
Kontrollera vikter och lastning med 
specialv썁g.

僅 Ett fellastat sl쌹p kan leda till att du 
f쎨rlorar kontrollen 쎨ver bilen.

Bilens vikt
Det h쌹r avsnittet visar hur du lastar bilen 
f쎨r att h썁lla fordonsvikten inom till썁tna 
gr쌹nser. Att lasta ditt fordon korrekt hj쌹l-
per dig att anv쌹nda fordonets till썁tna 
gr쌹nser till maximal f쎨rdel. Innan du las-
tar bilen ska du bekanta dig med f쎨l-
jande termer f쎨r att fastst쌹lla ditt 
fordons viktbegr쌹nsningar, som 
anv쌹nds i fordonsspecifikationerna och 
typgodk쌹nnandet:

Vikt p썁 k쎨rklar bil
Det h쌹r 쌹r bilens vikt inklusive all stan-
dardutrustning. Passagerare, last eller 
extra utrustning ing썁r inte.

Bilens nettovikt
Detta 쌹r vikten inklusive h쎨gsp쌹nnings-
batteriet och med all standardutrust-
ning. Passagerare, last eller extra 
utrustning ing썁r inte.

Bruttovikt
Siffran anger till썁ten last, ut쎨ver vikt p썁 
k쎨rklar bil och extrautrustning.

Axelns bruttovikt (GAW)
Detta 쌹r den totala vikten som l쌹ggs p썁 
respektive axel (fram och bak) - omfat-
tande bilens nettovikt och all nyttolast.

Axelns bruttoviktklass (GAWR)
Detta 쌹r den maximalt till썁tna vikten 
som en enskild axel (fram eller bak) kan 
b쌹ra. Siffrorna anges p썁 typgodk쌹nnan-
det.
Maxlasten p썁 vardera axeln f썁r aldrig 
쎨verskrida GAWR.

Bilens bruttovikt (GVW)
Detta 쌹r basvikten plus den faktiska last-
vikten plus passagerare.



195

6

6

Tips f쎨r k쎨rning Bilens vikt

Bilens bruttoviktklass (GVWR)
Detta 쌹r den maximalt till썁tna vikten p썁 
det fullastade bilen (inklusive alla tillval, 
tillbeh쎨r, passagerare, all utrustning och 
last). GWR visas p썁 certifieringsetiketten 
som finns p썁 f쎨rarens (eller frampassa-
gerarens) d쎨rrkant.

싋verbelastning

VARNING
Bilens vikt
Axelns bruttoviktklass (GAWR) och 
bilens bruttoviktklass (GVWR) f쎨r din bil 
finns p썁 certifieringsetiketten p썁 f쎨rar-
d쎨rren (eller den fr쌹mre passagerard쎨r-
ren). Om du 쎨verskrider gr쌹nserna kan 
det leda till en olycka eller skador p썁 
bilen. Du kan ber쌹kna hur mycket din 
last v쌹ger genom att v쌹ga f쎨rem썁len 
(och personerna) innan du placerar dem 
i bilen. T쌹nk p썁 att inte 쎨verbelasta bilen.

Lasta bilen - f쎨r Australien (i 
f쎨rekommande fall)

Typgodk쌹nnande

D쌹cketikett

Certifierings-/d쌹ckdekalen finns p썁 
framkanten av RH (eller LH) "B"-pelaren. 

Etiketten visar storleken p썁 dina original-
d쌹ck och d쌹cktrycket som beh쎨vs f쎨r att 
erh썁lla din bils bruttovikt.
Den kallas GVWR (Bilens bruttovikt-
klass). GVWR inkluderar fordonets vikt, 
alla passagerare och last. Certifierings-/
d쌹ckdekalen anger ocks썁 maximal vikt 
p썁 fram- och bakaxlarna, s썁 kallade 
GAWR (bruttoaxelv쌹rde).
싋verskrid aldrig GVWR f쎨r ditt fordon 
eller bruttoaxelv쌹rdet (GAWR) f쎨r var-
ken fram- eller bakaxeln. Och om du har 
en tung last b쎨r du f쎨rdela den.
Din garanti t쌹cker inte delar eller kom-
ponenter som slutar fungera p썁 grund 
av 쎨verbelastning.
Lasta inte ditt fordon tyngre 쌹n GVWR 
eller maximala GAWR fram och bak. Om 
du g쎨r det kan 쌹ndring uppst썁 p썁 fordo-
net eller s썁 kan det 쌹ndra hanteringen 
av ditt fordon. Dessa kan leda till att du 
tappar kontrollen. 싋verbelastning kan 
ocks썁 f쎨rkorta fordonets livsl쌹ngd.

OCV081003L

OCV081003R
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Varna andra trafikanter

Om n썁got h쌹nder
Varna andra trafikanter
Varningsblinkers

Skick
僅 Om en n쎨dsituation uppst썁r under 

k쎨rning
僅 Parkering vid v쌹gkanten

Drift
僅 Tryck p썁 varningsblinkersbrytaren.

I en n쎨dsituation under k쎨r-
ning
Vid motorstopp under f쌹rd

Drift
僅 S쌹nk hastigheten och h썁ll rakt.
僅 Stanna bilen p썁 en trafiks쌹ker plats
僅 S쌹tt p썁 varningsblinkers.
僅 Starta bilen.
Om ditt fordon fortfarande inte startar 
ska du kontakta en professionell verk-
stad eller s쎨ka assistans av annan utbil-
dad personal. Kia rekommenderar att du 
kontaktar en Kia-verkstad.

Motorstopp i korsning eller p썁 
쎨verfart

Drift
僅 V쌹xla till N (fril쌹ge).
僅 Putta bilen till en trafiks쌹ker plats.

Punktering p썁 ett d쌹ck under 
k쎨rning

Drift
僅 S쌹nk l썁ngsamt hastigheten och h썁ll 

rakt.
僅 Stanna fordonet p썁 en s쌹ker plats 

borta fr썁n trafik.
僅 S쌹tt p썁 varningsblinkers.
僅 Dra 썁t parkeringsbromsen.
僅 V쌹xla till P (parkering).
僅 L썁t alla passagerare stiga ur bilen 

bortv쌹nd fr썁n trafiken.
Se "Om du f썁r punktering (med d쌹ckre-
parationssats)" p썁 sid 7-8.

OCV061005L



3

7

7

Om n썁got h쌹nder Om fordonet inte startar

Om fordonet inte startar
Bekr쌹fta att EV-batteriet inte har l썁g 
sp쌹nning p썁 laddm쌹taren.
僅 S쌹kerst쌹ll att v쌹xell쌹ge P (parkering) 

har valts. Fordonet startar bara n쌹r 
v쌹xell쌹ge P (Park) har valts.

僅 Kontrollera att 12-volts-batteriets 
anslutningar 쌹r rena och 썁tdragna.

僅 T쌹nd innerbelysningen. Om den lyser 
svagt eller slocknar n쌹r startmotorn 
anv쌹nds 쌹r 12 V batteriet urladdat.

F쎨rs쎨k inte starta bilen genom att skjuta 
eller bogsera ig썁ng den. Det h쌹r kan 
orsaka skador p썁 ditt fordon.

N쎨dstart
Start med startkablar (12 V-bat-
teri)

Skick
僅 N쌹r bilen inte startar p썁 grund av l썁g 

batteristr쎨m

Drift
僅 Anslut startkablarna enligt illustra-

tionen.
- Positiv (+) pol p썁 det urladdade 

batteriet (1) och startbatteriet (2).
- Negativ (-) pol p썁 det urladdade 

batteriet (3) och jordningspunkten 
(4).

僅 Starta fordonet med startbatteriet i 
flera minuter.

僅 F쎨rs쎨k starta fordonet med det 
tomma batteriet igen.

僅 Om fordonet startar ska du koppla 
bort startkablarna enligt f쎨ljande:
- Negativ (-) pol p썁 startbatteriet (3).
- Positiv (+) pol p썁 startbatteriet (2)
- Urladdat batteri (1).

Om ditt fordon fortfarande inte startar 
ska du kontakta en professionell verk-
stad eller s쎨ka assistans av annan utbil-
dad personal. Kia rekommenderar att du 
kontaktar en Kia-verkstad.

VARNING
僅 Eld eller gnistor f썁r inte komma i n쌹r-

heten av batteriet. Batteriet genererar 

OCV061006L



Om n썁got h쌹nder

47

N쎨dstart

v쌹tgas som kan explodera i kontakt 
med eld eller gnistor. Om du inte noga 
f쎨ljer dessa anvisningar kan allvarliga 
person- eller materialskador uppst썁! 
싋verl쌹mna 썁tg쌹rden till kvalificerad 
personal om du k쌹nner dig os쌹ker p썁 
tillv쌹gag썁ngss쌹ttet. Bilbatterier 
inneh썁ller svavelsyra. Det 쌹r giftigt 
och mycket fr쌹tande. N쌹r du startar 
med startkablar b쎨r du anv쌹nda 
skyddsglas쎨gon. Undvik 쌹ven att f썁 
syra p썁 huden, kl쌹derna eller bilen.

僅 F쎨rs쎨k inte att starta bilen med start-
kablar om det urladdade batteriet 쌹r 
fruset eller om elektrolytniv썁n 쌹r l썁g. 
D썁 kan batteriet skadas och explo-
dera.

僅 L썁t inte (+)- och (-)-kablarna komma i 
kontakt med varandra. Det kan 
orsaka gnistor.

僅 F쎨rs쎨k aldrig kontrollera elektrolytni-
v썁n i batteriet. Det kan f썁 batteriet att 
spricka eller explodera.

僅 Batteriet kan spricka eller explodera 
om du startar ett tomt eller fruset bat-
teri med startkablar.

僅 Det elektriska startsystemet arbetar 
under mycket h쎨g sp쌹nning. R쎨r ald-
rig dessa komponenter med READY 
indikator P쉊 eller n쌹r EV-knappen 쌹r i 
l쌹ge P쉊.

VIKTIGT
Starta enbart med 12-voltssystem. Du 
kan skada andra elektriska komponen-
ter s썁 illa att de inte g썁r att reparera, om 
du anv쌹nder ett 24-voltssystem 
(antingen tv썁 seriekopplade 12-voltsbat-
terier eller en 24-voltsgenerator).

OBSERVERA
Anslut inte n썁gon startkabel fr썁n minus-
polen p썁 startbatteriet till minuspolen p썁 
det urladdade batteriet. Det kan f썁 det 
urladdade batteriet att bli 쎨verhettat och 
spricka, och batterisyra l쌹cker ut. Var 
noga med att ansluta den ena 쌹nden av 
startkabeln till minuspolen p썁 startbatte-
riet och den andra 쌹nden till en metalldel 
p썁 beh쎨rigt avst썁nd fr썁n batteriet.

Skjuta ig썁ng bilen
Ditt fordon som utrustats med reduk-
tionsv쌹xel b쎨r inte knuffas ig썁ng.

VARNING
Bogsera aldrig bilen i syfte att den ska 
starta. N쌹r fordonet startar kan det k쎨ra 
fram썁t pl쎨tsligt och d쌹rmed orsaka kolli-
sion med bilen som bogserar.
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Om n썁got h쌹nder 싋vervakningssystem f쎨r d쌹cktryck (TPMS)

싋vervakningssystem f쎨r 
d쌹cktryck (TPMS)
Kontrollerar d쌹cktrycket

1 Indikering l썁gt d쌹cktryck/felindikator 
f쎨r 쎨vervakningssystemet f쎨r 
d쌹cktryck (TPMS)

2 Varningslampa l썁gt d쌹cktryck, i d쌹ck

Drift
僅 Tryck p썁 menyknappen p썁 instru-

mentpanelen ( ) p썁 ratten.
僅 V쌹lj ”informationsl쌹ge” p썁 LCD-sk쌹r-

men.

INFORMATION
Information
僅 Du kan byta enhet f쎨r d쌹cktrycket i 

anv쌹ndarinst쌹llningarna (User Set-
tings).
- psi, kPa, bar (H쌹nvisa till "L쌹gen p썁 

LCD-sk쌹rmen" p썁 sid 5-45).
僅 Alla d쌹ck b쎨r kontrolleras minst en 

g썁ng per m썁nad. Kontrollera d쌹cken 
n쌹r de 쌹r kalla och fyll p썁 luft till 
rekommenderat d쌹cktryck enligt 
bilens m쌹rkpl썁t eller etiketten med 
d쌹cktryck.
(Om ditt fordon har d쌹ck i en annan 
storlek 쌹n den som anges p썁 fordo-

nets m쌹rkpl썁t eller d쌹cketiketten 
m썁ste du avg쎨ra l쌹mpligt d쌹cktryck 
f쎨r den aktuella d쌹ckstorleken.)
Som en ytterligare s쌹kerhetsfunktion 
쌹r din bil utrustad med ett d쌹cktrycks-
쎨vervakningssystem (TPMS) som t쌹n-
der en varningslampa n쌹r ett eller 
flera av d쌹cken har f쎨r lite luft. N쌹r 
d쌹cktrycksvarningen t쌹nds, b쎨r du 
d쌹rf쎨r s썁 snart om m쎨jligt kontrollera 
d쌹cken och fylla p썁 dem till r쌹tt tryck. 
Att k쎨ra med d쌹ck som har alldeles 
f쎨r l썁gt d쌹cktryck kan leda till att 
d쌹cken 쎨verhettas och ett eventuellt 
haveri. F쎨r l썁gt d쌹cktryck 쎨kar 쌹ven 
elenergif쎨rbrukningen och d쌹ckslita-
get vilket kan p썁verka bilens styr- och 
bromsf쎨rm썁ga.
Observera att TPMS inte kan ers쌹tta 
l쌹mpligt d쌹ckunderh썁ll och att det 쌹r 
f쎨rarens ansvar att d쌹cktrycket 쌹r 
r쌹tt, 쌹ven om d쌹cktrycket inte 쌹r s썁 
l썁gt att TPMS-systemets varnings-
lampa lyser.
Bilen 쌹r utrustad med en TPMS-felin-
dikator som visar n쌹r systemet inte 
fungerar p썁 avsett s쌹tt. TPMS-felindi-
katorn 쌹r kombinerad med varnings-
lampan f쎨r l썁gt d쌹cktryck. N쌹r 
systemet detekterar ett fel blinkar var-
ningslampan i ungef쌹r 1 minut innan 
den sedan lyser med fast sken. Denna 
sekvens forts쌹tter efter varje start av 
bilen, s썁 l쌹nge felfunktionen finns 
kvar. Om TPMS-felindikatorn forts쌹t-
ter att lysa efter att ha blinkat i unge-
f쌹r 1 minut kan det h쌹nda att 
systemet inte kan detektera eller sig-
nalera f쎨r l썁gt d쌹cktryck som avsett.
TPMS-fel kan upptr쌹da av en rad 
olika orsaker, bland annat montering 
av ers쌹ttningsd쌹ck, andra d쌹ck eller 
hjul som g쎨r att TPMS inte fungerar 
korrekt. Kontrollera alltid TPMS-felin-
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싋vervakningssystem f쎨r d쌹cktryck (TPMS)

dikatorn efter byte av ett eller flera 
d쌹ck eller hjul p썁 bilen f쎨r att s쌹ker-
st쌹lla att TPMS kan forts쌹tta att fung-
era korrekt trots bytet.

VARNING
Ett p썁tagligt l썁gt d쌹cktryck g쎨r bilen 
instabil och kan bidra till att du f쎨rlorar 
kontrollen 쎨ver bilen. Bromsstr쌹ckorna 
blir ocks썁 l쌹ngre.
Fortsatt k쎨rning med f쎨r l썁gt d쌹cktryck 
kan f썁 d쌹cken att bli 쎨verhettade och 
spricka.

VIKTIGT
僅 Under vintern eller vid l썁ga utomhus-

temperaturer kan TPMS-lampan t쌹n-
das om d쌹cket har fyllts till 
rekommenderat d쌹cktryck i varmt 
v쌹der. Det betyder inte att det 쌹r fel 
p썁 TPMS-systemet eftersom s쌹nkt 
temperatur 쌹ven inneb쌹r s쌹nkt 
d쌹cktryck.

僅 N쌹r du k쎨r ditt fordon fr썁n ett varmt 
omr썁de till ett kallt omr썁de eller vice 
versa, eller om omgivningstemperatu-
ren 쌹ndras, upp썁t eller ned썁t, ska du 
kontrollera d쌹cktrycket och justera 
d쌹cktrycket till det rekommenderade.

僅 N쌹r d쌹cken ska fyllas p썁 med luft, 
kanske inte villkoren f쎨r att st쌹nga av 
varningslampan f쎨r l썁gt d쌹cktryck 
uppfylls. Det 쌹r f쎨r att en d쌹cktrycks-
regulator har en felmarginal i prestan-
dan. Varningslampan f쎨r l썁gt 
d쌹cktryck kan st쌹ngas av om 
d쌹cktrycket 쌹r 쎨ver det rekommende-
rade d쌹cktrycket.

OBSERVERA
Om n썁got av nedanst썁ende sker ska 
systemet kontrolleras av en professionell 

verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.
1. Varningslampan f쎨r l썁gt d쌹cktryck/

TPMS-indikatorn lyser inte i 3 sekun-
der n쌹r t쌹ndningsl썁set st쌹lls p썁 ON-
l쌹get eller motorn 쌹r ig썁ng.

2. Felindikatorn f쎨r TPMS forts쌹tter att 
lysa efter att ha blinkat i cirka 1 minut.

3. Varningslampan f쎨r l썁gt d쌹cktryck 
med d쌹ckvisning forts쌹tter att lysa.

N쌹r kontrollampan t쌹nds

A: Low tire pressure

Skick
僅 Ett eller flera av d쌹cken har avsev쌹rt 

l썁gt d쌹cktryck.

Drift
僅 Motsvarande positionslampa t쌹nds 

f쎨r att indikera vilket d쌹ck som 쌹r 
betydligt underpumpat.

僅 S쌹nk farten, undvik skarpa sv쌹ngar 
och f쎨rutse l쌹ngre stoppstr쌹ckor.

僅 Stanna och kontrollera d쌹cken s썁 
snart som m쎨jligt.

僅 Pumpa d쌹cken till det angivna trycket.
僅 Byt ut det uppbl썁sta d쌹cket mot ett 

reservd쌹ck om detta inte 쌹r m쎨jligt.
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Om n썁got h쌹nder 싋vervakningssystem f쎨r d쌹cktryck (TPMS)

Felindikator f쎨r 쎨vervakningssys-
temet f쎨r d쌹cktryck (TPMS) 

Tillst썁nd
僅 Blinkar i ca 1 minut

- N쌹r det 쌹r ett problem med 쎨ver-
vakningssystemet f쎨r d쌹cktryck.

Kontakta en professionell verkstad eller 
s쎨k assistans av annan utbildad perso-
nal. Kia rekommenderar att du kontaktar 
en Kia-verkstad.

VIKTIGT
僅 Varningslampan f쎨r TPMS kan blinka i 

ungef쌹r 1 minut och sedan forts쌹tta 
att lysa om bilen k쎨rs runt h쎨gsp쌹n-
ningskablar eller radios쌹ndare, t.ex. 
vid polisstationer, regeringsbyggna-
der, radiostationer, milit쌹ra anl쌹gg-
ningar, flygplatser eller s쌹ndarmaster 
m.m. Detta kan p썁verka den normala 
funktionen f쎨r TPMS-systemet.

僅 Varningslampan f쎨r TPMS kan blinka i 
ungef쌹r 1 minut och sedan forts쌹tta 
att lysa om du anv쌹nder sn쎨kedjor 
eller n썁gon elektronisk utrustning 
som t.ex. en b쌹rbar dator, mobillad-
dare, fj쌹rrstartare eller navigator osv. i 
bilen.
Detta kan p썁verka den normala funk-
tionen f쎨r TPMS-systemet.

OBSERVERA
Om det 쌹r fel p썁 TPMS visas inte var-
ningen om l썁gt d쌹cktryck 쌹ven om ett 
d쌹ck p썁 bilen beh쎨ver pumpas.

Byta ett d쌹ck som 쌹r f쎨rsett med 
ett 쎨vervakningssystem f쎨r 
d쌹cktryck (TPMS)
Kontakta en professionell verkstad eller 
s쎨k assistans av annan utbildad perso-
nal. Kia rekommenderar att du kontaktar 
en Kia-verkstad.

INFORMATION
Det 쌹r inte alltid m쎨jligt att se p썁 ett d쌹ck 
om det saknas luft. Anv쌹nd alltid en 
tryckm쌹tare av god kvalitet f쎨r att m쌹ta 
d쌹cktrycket. Observera att ett d쌹ck som 
쌹r varmt (efter k쎨rning) har en h쎨gre 
temperatur 쌹n ett d쌹ck som 쌹r kallt (n쌹r 
det inte har k쎨rts mer 쌹n 3 timmar och 
en kortare str쌹cka 쌹n 1,6 km (1 mile) 
under dessa 3 timmar).
L썁t d쌹cket svalna innan du m쌹ter 
trycket. Kontrollera att d쌹cket 쌹r kallt 
innan du pumpar det till rekommenderat 
tryck.
D쌹cken 쌹r kalla n쌹r bilen har varit parke-
rad i 3 timmar och k쎨rts kortare str쌹cka 
쌹n 1,6 km (1 brittiska mil) under dessa 3 
timmar.

VARNING
僅 TPMS kan inte varna dig f쎨r allvarlig 

och pl쎨tslig d쌹ckskada orsakad av 
yttre faktorer s썁som spikar eller skr쌹p 
p썁 v쌹gen.

僅 Om du m쌹rker att bilen blir tungstyrd 
ska du omedelbart s쌹nka farten och 
bromsa in f쎨rsiktigt. Stanna p썁 en tra-
fiks쌹ker plats vid sidan av v쌹gen.

僅 Om du modifierar, 쌹ndrar eller 
st쌹nger av komponenter i TPMS kan 
systemets f쎨rm썁ga att f쎨rvarna f쎨ra-
ren om l썁ga d쌹cktryck eller fel p썁 
TPMS f쎨rs쌹mras. Om du modifierar, 
쌹ndrar eller st쌹nger av komponenter i 
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TPMS kan garantin f쎨rverkas i denna 
del.

VARNING
F쎨r Europa
僅 Modifiera inte bilen d썁 det kan 

p썁verka TPMS-funktionen.
僅 F쌹lgar p썁 allm쌹nna marknaden har 

inte TPMS-sensor. Anv쌹nd reservdelar 
ifr썁n en professionell verkstad, f쎨r din 
egen s쌹kerhet. Kia rekommenderar 
att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁ter-
f쎨rs쌹ljare/servicepartner.

僅 Om du anv쌹nder f쌹lgar fr썁n tredje 
part ska en TPMS-sensor godk쌹nd av 
en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare anv쌹n-
das.
Om bilen inte 쌹r utrustad med TPMS-
sensor eller om TPMS inte fungerar 
kan bilbesiktningen underk쌹nna bilen.

僅 Alla bilar s썁lda p썁 EUROPEISKA mark-
naden under nedanst썁ende period 쌹r 
utrustade med TPMS.
- Ny bilmodell: 1 nov 2012 ~
- Aktuell fordonsmodell: 1 nov 2014 ~ 

(baserat p썁 bilens registrering)

VIKTIGT
Det 쌹r l쌹mpligt att anv쌹nda ett av Kia 
godk쌹nt t쌹tningsmedel om bilen har 
TPMS. Det flytande t쌹tningsmedlet kan 
skada d쌹cktryckssensorerna.

Om du f썁r punktering (med 
d쌹ckreparationssats)

1 Kompressor
2 T쌹tningsflaska
Punkteringshj쌹lpen 쌹r inte avsedd eller 
konstruerad som en permanent d쌹ck-
lagningsmetod och ska bara anv쌹ndas 
till ett d쌹ck.
Systemet som best썁r av kompressor och 
t쌹tningsmedel lagar de flesta d쌹ckpunk-
teringar orsakade av spikar eller lik-
nande f쎨rem썁l och pumpar upp d쌹cket 
igen. St쎨rre punkteringar eller sido-
v쌹ggsskador kan dock inte t쌹tas helt.
N쌹r du har sett till att d쌹cket 쌹r ordent-
ligt t쌹tat kan du k쎨ra f쎨rsiktigt (en 
strecka upp till 200 km (120 brittiska 
mil)) vid en h쎨gsta hastighet av 80 km/h 
(50 brittiska mil/timma) till en service-
verkstad eller d쌹ckhandlare d쌹r du kan 
laga d쌹cket permanent eller byta ut det.
Undvik tv쌹ra sv쌹ngar och andra man쎨v-
rer om bilen 쌹r tungt lastad eller drar ett 
sl쌹p.
Se "S쌹ker anv쌹ndning av d쌹ckmobilitets-
satsen" p썁 sid 7-12.

VARNING
僅 En skada p썁 en d쌹cksida g썁r inte att 

reparera med d쌹ckreparationssatsen. 
D쌹cket kan haverera och du uts쌹tter 
dig f쎨r en olycksrisk.

僅 Se till att d쌹cket blir reparerat s썁 snart 
som m쎨jligt. Ett d쌹ck som har lagats 
med en d쌹ckreparationssats kan n쌹r 
som helst f쎨rlora d쌹cktryck.

OCV061009L
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Om n썁got h쌹nder Om du f썁r punktering (med d쌹ckreparationssats)

僅 Anv쌹nd inte punkteringshj쌹lpen, om 
ett d쌹ck 쌹r allvarligt skadat p썁 grund 
av att du k쎨rt med lufttomt d쌹ck eller 
d쌹ck med otillr쌹ckligt lufttryck. Enbart 
punkterade omr썁den p썁 d쌹ckets pro-
fil kan f쎨rseglas med TMK.

僅 Anv쌹nd inte t쌹tningsmedlet efter sista 
f쎨rbrukningsdatum (datumet anges 
p썁 beh썁llaren). Det kan 쎨ka risken att 
d쌹cket g썁r s쎨nder.

僅 F쎨rvara t쌹tningsmedlet utom r쌹ckh썁ll 
f쎨r barn, undvik att 쎨gonen kommer i 
kontakt med t쌹tningsmedlet och sv쌹lj 
inte t쌹tningsmedlet.

VIKTIGT
Anv쌹nd inte en d쌹ckreparationssats till 
tv썁 eller fler punkterade d쌹ck. Det med-
f쎨ljande t쌹tningsmedlet 쌹r endast avsett 
f쎨r ett punkterat d쌹ck.

OBSERVERA

F쎨r 20 tums d쌹ck ska man ta fram bort-
tagningsverktyget i D쌹ckreparationssat-
sen. F쎨r in verktyget i h썁let och dra ut 
hjulk썁pan.

OCV041414L
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Om du f썁r punktering (med d쌹ckreparationssats)

Delar i d쌹ckreparationssatsen

* Anslutningar, kabel och anslutningsslang f쎨rvaras i kompressorn.
* F쎨lj noggrant den angivna sekvensen, d썁 t쌹tningsmedlet annars kan 

str쎨mma ut under h쎨gt tryck.
1 Hastighetsbegr쌹nsningsetikett
2 T쌹tningsflaska
3 T쌹tningsflaskans fyllningsslang
4 Str쎨mkontakt
5 T쌹tningsflaskh썁llare
6 Kompressor
7 P쉊/AV-omkopplare
8 D쌹cktrycksm쌹tare
9 D쌹cktrycksventil

OCV061008_2
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Om n썁got h쌹nder Om du f썁r punktering (med d쌹ckreparationssats)

Anv쌹nda d쌹ckreparationssatsen

Drift
僅 Skaka f쎨rpackningen med t쌹tnings-

medel.

僅 Ta bort locket p썁 t쌹tningsflaskan, 
locket p썁 t쌹tningsflaskh썁llaren och 
skruva fast flaskan p썁 t쌹tningsflask-
h썁llaren.

僅 S쌹kerst쌹ll att kompressorventilen 쌹r 
l썁st p썁 p썁fyllningsslangen.

僅 Skruva av ventilhatten och skruva p썁 
p썁fyllningsslangen p썁 d쌹ckventilen.

僅 S쌹kerst쌹ll att kompressorn 쌹r 
avst쌹ngd.

僅 Anslut str쎨mkontakten.

僅 Starta bilen.
僅 Starta kompressorn och l썁t den k쎨ra i 

ca. 5-7 minuter f쎨r att fylla p썁 t쌹t-
ningsmedel till erforderligt tryck.

僅 St쌹ng av kompressorn.
僅 Lossa p썁fyllningsslangen fr썁n d쌹cks-

ventilen.

F쎨rdelning av t쌹tningsmedlet

Drift
僅 K쎨r direkt cirka 7-10 km (4-6 miles 

eller cirka 10 minuter) f쎨r att f쎨rdela 
d쌹ckt쌹tningsmedlet j쌹mnt.

VARNING
僅 L쌹mna inte bilen ig썁ng i ett d썁ligt ven-

tilerat utrymme under l쌹ngre tidsperi-
oder. Det finns risk f쎨r 
kolmonoxidf쎨rgiftning och kv쌹vning.

僅 K쎨r inte bilen om d쌹cktrycket 쌹r 
under 26 psi (180 kPa). D쌹cket kan 
orsaka en olycka.

VIKTIGT
僅 F쎨r in slangen f쎨r t쌹tningsmedlet 

ordentligt i ventilen. Annars kan t쌹t-
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Om du f썁r punktering (med d쌹ckreparationssats)

ningsmedel fl쎨da bak썁t och m쎨jligen 
ocks썁 t쌹ppa till slangen.

僅 K쎨r inte fortare 쌹n 80 km/h (50 brit-
tiska mil/timma). K쎨r om m쎨jligt inte 
l썁ngsammare 쌹n 20 km/h (12 brittiska 
mil/timma). Om du under k쎨rning 
upplever ovanliga vibrationer, st쎨r-
ningar eller oljud, b쎨r du minska has-
tigheten och k쎨ra f쎨rsiktigt, tills du 
s쌹kert kan stanna vid sidan av v쌹gen. 
Ring efter v쌹gservice eller bogsering. 
N쌹r du anv쌹nder d쌹ckreparationssat-
sen kan t쌹tningsmedel skv쌹tta p썁 hju-
let. Ta d쌹rf쎨r bort d쌹cket med 
f쎨rseglingen och f썁 fordonet inspek-
terat p썁 en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du bes쎨ker en 
godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.

Kontrollera d쌹cktrycket

Drift
僅 Stanna fordonet p썁 en s쌹ker plats 

efter det att du har k쎨rt 7-10 km (4-6 
miles eller ca 10 minuter).

僅 Anslut luftslangen direkt till d쌹ckventi-
len.

僅 Anslut str쎨mkontakten.
僅 Justera d쌹cktrycket till det specifice-

rade v쌹rdet.
- Sl썁 p썁 kompressorn f쎨r att 쎨ka 

d쌹cktrycket. Sl썁 en kort stund av 
kompressorn f쎨r att kontrollera 
nuvarande d쌹cktryck.

- Vrid ventilen p썁 kompressorn f쎨r 
att minska d쌹cktrycket.

VARNING
僅 L썁t inte kompressorn g썁 mer 쌹n 10 

minuter, d썁 den annars kan bli 쎨ver-
hettad och kanske skadad.

僅 D쌹ckets uppbl썁sningstryck m썁ste 
h쎨jas till r쌹tt tryck (se avsnittet "D쌹ck 
och hjul" p썁 sid 9-5). Om det inte 쌹r 
det ska du inte k쎨ra. Ring efter v쌹g-
service eller bogsering.

VIKTIGT
僅 Om d쌹cktrycket inte 쌹r stabilt k쎨r du 

bilen en andra g썁ng. Mer information 
finns i "F쎨rdelning av t쌹tningsmedlet" 
p썁 sid 7-11. Upprepa steg 1 till 4.

僅 Anv쌹ndningen av D쌹ckreparations-
satsen kan vara ineffektiv f쎨r 
d쌹ckskador st쎨rre 쌹n cirka 4 mm 
(0.16 tum).

僅 Vi rekommenderar att du kontaktar 
en professionell verkstad om d쌹cket 
inte kan anv쌹ndas med d쌹ckrepara-
tionssatsen.

OBSERVERA
N쌹r du s쌹tter p썁 det reparerade eller nya 
d쌹cket och hjulet p썁 bilen ska du dra 썁t 
hjulmuttern till 11 ~ 13 kgf · m (79 ~ 94 lbf 
· ft).

S쌹ker anv쌹ndning av d쌹ckmobili-
tetssatsen
僅 Stanna fordonet p썁 en s쌹ker plats 

borta fr썁n trafik.
僅 Dra 썁t parkeringsbromsen.
僅 Anv쌹nd enbart d쌹ckreparationssatsen 

till att laga/pumpa d쌹cken p썁 person-
bilar.
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Om n썁got h쌹nder Bogsering

僅 Ta inte bort fr쌹mmande f쎨rem썁l fr썁n 
d쌹cket.

僅 Innan du anv쌹nder d쌹ckreparations-
satsen ska du l쌹sa varningstexten p썁 
flaskan med t쌹tningsmedel.

僅 L썁t fordonet g썁. Anv쌹ndningen av 
d쌹ckreparationssatsen kan ladda ur 
batteriet.

僅 L쌹mna aldrig punkteringshj쌹lpen utan 
tillsyn, n쌹r den anv쌹nds.

僅 L쌹mna inte kompressorn ig썁ng i mer 
쌹n ca 10 minuter i taget, d썁 den 
annars kan bli 쎨verhettad.

僅 Anv쌹nd inte d쌹ckreparationssatsen 
om utomhustemperaturen understi-
ger -30 °C (-22 °F).

僅 Anv쌹nd inte d쌹ckreparationssatsen 
om d쌹ck och f쌹lg 쌹r skadade.

Tekniska specifikationer
僅 Systemsp쌹nning: DC 12 V
僅 Arbetssp쌹nning: DC 12 V
僅 M쌹rkstr쎨m: max. 15 A
僅 Passar f쎨r anv쌹ndning i temperaturin-

tervallet: -30 till 70 °C (-22 till 158 °F)
僅 Max arbetstryck: 7 bar (101 psi)
僅 Storlek

- Kompressor: 150 x 130 x 60 mm 
(5.9 x 5.1 x 2.4 tum)

- T쌹tningsmedelsflaska: 115,3 x 87,3 
ø mm (4,5 x 3,4 ø tum)

- Kompressorvikt: 620 kg (1.36 pund)
- Sealant volume: 400 ml (24,4 cu. 

in)
* T쌹tningsmedel och reservdelar finns till 

f쎨rs쌹ljning hos bil- eller d쌹ckhandlare. 
Tomma t쌹tningsmedelsbeh썁llare f썁r 
kastas i hush썁llsavfall. Rester med t쌹t-
ningsmedel ska l쌹mnas till bil- eller 
d쌹ckhandlare eller deponeras i enlig-
het med g쌹llande f쎨reskrifter.

Bogsering
B쌹rgning

Drift
僅 Bogsera fordonet med flak med alla 

hjul fr썁n marken.

INFORMATION
Om du hamnar i en n쎨dsituation och 
bilen beh쎨ver b쌹rgas, ring assistansser-
vice eller en b쌹rgare.

VIKTIGT
僅 Bogsera inte din bil fram썁t med bak-

hjulen p썁 marken eftersom bilen kan 
ta skada.

僅 Bogsera inte med bogserlina. Anv쌹nd 
en hjullyft eller biltransport.

僅 Bilar med fyrhjulsdrift (4WD) f썁r aldrig 
bogseras med hjulen i kontakt med 
marken. Det kan orsaka allvarliga 
skador p썁 fordonet eller 4WD-syste-
met.

N쎨dbogsering
Fram

OCV061024L
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Bogsering

Bak

Drift
僅 Ta bort locket genom att trycka p썁 

dess nedre del p썁 kof썁ngaren.
僅 Montera bogser쎨glan genom att vrida 

den medurs i h썁let, tills den sitter 
ordentligt fast.

僅 Ta bort bogser쎨glan och s쌹tt tillbaka 
k썁pan efter anv쌹ndning.

INFORMATION
N쎨dbogsering ska bara ske en kort 
str쌹cka och bara p썁 bra v쌹g samt i l썁g 
fart. Det f썁r inte vara n썁gra skador p썁 
hjul, d쌹ck, styrningen eller hjulupph쌹ng-
ningarna.
僅 Om bilen k쎨rt fast f썁r den inte dras 

upp med en lina f쌹st i en bogser쎨gla.
僅 Undvik att bogsera ett fordon som 쌹r 

tyngre 쌹n dragbilen.
僅 F쎨rarna i de b썁da bilarna m썁ste 

kunna kommunicera med varandra.
僅 Kontrollera att bogser쎨glan 쌹r hel och 

oskadad innan du b쎨rjar bogsera.
僅 F쌹st bogserlinan ordentligt i kroken.
僅 Bogsera inte s썁 att bogserkroken 

uts쌹tts f쎨r ryck. H썁ll j쌹mn fart.
僅 Dra inte fr썁n sidan eller vertikalt. Det 

kan skada bogserkroken. Dra alltid s썁 
rakt som m쎨jligt.

僅 Tryck in EV-knappen i ACC-l쌹ge s썁 att 
ratten inte l썁ser sig.

僅 V쌹xla v쌹xeln till N (fril쌹ge).
僅 Frig쎨r parkeringsbromsen.

僅 Begr쌹nsa hastigheten till 15 km/h (10 
brittiska mil/timme) vid bogsering f쎨r 
att undvika allvarliga skador p썁 v쌹x-
eln och bogsera inte l쌹ngre str쌹cka 쌹n 
1,5 km (1 brittisk mil).

僅 Tryck ned bromspedalen h썁rdare 쌹n 
normalt eftersom bromsarna fungerar 
med reducerad effekt.

僅 Bilen 쌹r ocks썁 mer tungstyrd n쌹r styr-
servon inte fungerar.

僅 Om bogsering sker i ett l썁ngt nedf쎨r-
slut kan bromsarna 쎨verhettas och 
mattas. Stanna i s썁 fall ofta och l썁t 
bromsarna svalna.

VARNING
Var extremt f쎨rsiktigt n쌹r du bogserar 
bilen.
僅 Undvik h쌹ftiga starter och ryckig k쎨r-

ning som ger extra belastning p썁 bog-
serkroken eller bogserlinan. 
Bogserkroken och bogserlinan kan 
brista och leda till allvarliga person- 
eller materialskador.

僅 Avbryt bogseringen om bilen som 
bogseras inte rullar l쌹tt. Om bilen 
beh쎨ver b쌹rgas, anlita en auktorise-
rad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare.

僅 Bogsera alltid s썁 rakt som m쎨jligt.
僅 Se till att ingen befinner sig n쌹ra 

bilarna i samband med bogseringen.

VIKTIGT
僅 F쌹st bogserlinan i bogser쎨glan.
僅 Om bogserlinan f쌹sts vid n썁gon 

annan del 쌹n bogserkroken kan 
karossen skadas.

僅 Anv쌹nd endast en riktig bogserlina. 
F쌹st linan ordentligt i bogser쎨glan.

僅 Se till att linan 쌹r str쌹ckt n쌹r bogse-
ringen b쎨rjar och f쎨rs쎨k sedan h썁lla 
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den str쌹ckt under bogseringen. F쎨ra-
ren i den bogserade bilen ska h썁lla 
foten n쌹ra eller l쌹tt p썁 bromspedalen.

N쎨dutrustning (i f쎨rekom-
mande fall)

Brandsl쌹ckare
Om branden 쌹r liten och du vet hur man 
anv쌹nder brandsl쌹ckaren, ska du nog-
grant f쎨lja dessa steg.
1. Dra upptill p썁 brandsl쌹ckaren ut den 

s쌹kerhetssprint som hindrar att hand-
taget trycks in av misstag.

2. Rikta munstycket mot brandens 
nedre del.

3. St썁 cirka 2,5 m (8 fot) fr썁n branden 
och tryck p썁 handtaget f쎨r att utl쎨sa 
brandsl쌹ckaren. Om du sl쌹pper hand-
taget st쌹nger du av brandsl쌹ckaren.

4. Svep med munstycket fram och till-
baka vid l썁gornas bas. Observera 
brandst쌹llet noga, n쌹r branden verkar 
vara sl쌹ckt, f쎨r den kan blossa upp 
igen.

F쎨rsta hj쌹lpen-sats
Sax, bandage, tejp etc. finns i satsen.

Reflektortriangel
Placera varningstriangeln p썁 v쌹gen f쎨r 
att varna m쎨tande fordon.

D쌹cktrycksm쌹tare
1. Skruva loss ventilhatten.
2. Tryck m쌹taren mot d쌹ckventilen.
3. Genom att trycka h썁rt aktiveras m쌹ta-

ren och undviker f쎨r mycket l쌹ckage.
4. Justera d쌹cken till det angivna trycket 

vid behov.
5. S쌹tt tillbaka ventilhatten.
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Europaomsp쌹nnande eCall-system

VARNING
僅 Parkera fordonet p썁 en s쌹ker plats 

efter en olycka har intr쌹ffat. F쎨r att 
undvika l쌹ckage av elektricitet fr썁n 
h쎨gsp쌹nningsbatteriet, st쌹ng av for-
donet och dra i den gula etiketten i 
h쎨gsp쌹nningsbatteriets omkopplare 
f쎨r att st쌹nga av h쎨gsp쌹nningsbatte-
riet. Koppla ocks썁 bort kabeln till 
reservbatteriet (12 V) f쎨r att st쌹nga av 
det. Se till att koppla bort b썁de (+) och 
(-) kablar.

僅 R쎨r inte vid exponerade elektriska 
ledningar. R쎨r inte vid h쎨gsp쌹nnings-
ledningar (orange), kontakter och 
andra elektriska komponenter.

僅 N쌹r en olycka intr쌹ffar kan d쎨dlig gas 
och v쌹tska l쌹cka ut ur skadade h쎨g-
sp쌹nningsbatterier. Var uppm쌹rksam 
p썁 att inte vidr쎨ra eller uts쌹ttas f쎨r 
gas och v쌹tska. N쌹r l쌹ttant쌹ndlig eller 
giftig gas l쌹cker in i fordonet, 쎨ppna 
f쎨nster och evakuera alla personer till 
en s쌹ker plats. Om v쌹tska kommer i 
kontakt med 쎨gonen ska 쎨gonens 
sk쎨ljas med rent vatten. Om v쌹tska 
kommer i kontakt med huden ska du 
tv쌹tta dig med saltvatten. S쎨k ome-
delbart l쌹karv썁rd.

僅 St쌹ng omedelbart av bilen och evaku-
era till en s쌹ker plats om den fylls med 
vatten. F쎨r din s쌹kerhet rekommen-
derar vi att du ringer en brandstation 
eller bes쎨ker en auktoriserad Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/-servicepartner.

僅 Om elden sprids till h쎨gsp쌹nningsbat-
teriet kan ytterligare brand uppst썁. Se 
till att f쎨lja med brandbilen n쌹r fordo-
net bogseras.

Europaomsp쌹nnande eCall-
system (i f쎨rekommande fall)

1 V쌹golycka
2 Tr썁dl쎨st n쌹tverk
3 N쎨dcentralen (SOS-larm)
4 R쌹dda
Bilen 쌹r utrustad med en enhet*1 som 쌹r 
ansluten till det Europa-omsp쌹nnande 
eCall f쎨r uppringning av n쎨dsamtal. Det 
Europa-omsp쌹nnande eCall-systemet 쌹r 
en automatisk n쎨dsamtalstj쌹nst som 
anv쌹nds i h쌹ndelse av en trafikolycka 
eller annan*2 olycka p썁 europeiska 
v쌹gar. (Endast i l쌹nder som anv쌹nder 
det h쌹r systemet.)
Systemet m쎨jligg쎨r en kontakt med per-
sonal p썁 larmcentralen, vid olyckor i 
Europa. (endast i l쌹nder med regler f쎨r 
det h쌹r systemet)
* 1. Som beskrivs i bruksanvisningen 

finns det en paneuropeisk eCall-enhet 
installerad i bilen som ansvarar f쎨r 
anslutningen till det pan-europeiska 
eCall-systemet.

* 2. Med ”annan olycka” avses olyckor p썁 
europeiska v쌹gar (endast i l쌹nder som 
anv쌹nder det h쌹r systemet) som resul-
terat i skadade personer och/eller 
behov av assistans. I h쌹ndelse av en 
olycka 쌹r det n쎨dv쌹ndigt att stoppa 
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Om n썁got h쌹nder Europaomsp쌹nnande eCall-system

fordonet och trycka p썁 SOS-knappen. 
N쌹r ett samtal kopplas upp samlar 
systemet information om bilen (ifr썁n 
vilken samtalet kommer) och bilen 
skickar d쌹refter information till SOS-
larmcentralen om anledningen till 
n쎨dsamtalet.

Beskrivning av fordonets eCall-
system

1 SOS-knapp
2 Krocksignal
3 SOS-samtalssystem
4 Antenn
5 MICK
6 H쎨gtalare
7 LED-lampor
싋versikt 쎨ver det 112-baserade eCall-
systemet i bilen, dess drift och funktio-
ner: se det h쌹r avsnittet. Den 112-base-
rade eCall-systemtj쌹nsten 쌹r en 
allm쌹nnyttig tj쌹nst som ligger i allm쌹n-
hetens intresse och 쌹r tillg쌹nglig gratis.
Den 112-baserade eCall-systemtj쌹nsten 
aktiveras som standard. Den aktiveras 
automatiskt av en sensor inuti fordonet i 
h쌹ndelse av en allvarlig olycka.
Det startar ocks썁 automatiskt n쌹r fordo-
net 쌹r utrustat med ett TPS-system som 
inte fungerar vid en allvarlig olycka.
Den 112-baserade eCall-systemtj쌹nsten 
kan ocks썁 triggas manuellt om det 
beh쎨vs. Instruktioner f쎨r manuell aktive-
ring av systemet: se det h쌹r stycket.
Vid ett allvarligt systemfel som skulle 
avaktivera det 112-baserade eCall-sys-

temtj쌹nsten kommer f쎨ljande varning 
att l쌹mnas till fordonets passagerare: Se 
det h쌹r stycket.

Information om databehandling
Behandling av personuppgifter genom 
det 112-baserade eCall-systemet i fordo-
net ska f쎨lja de fastst쌹llda reglerna f쎨r 
personuppgiftsskydd i Europaparlamen-
tets och r썁dets direktiv 95/46/EG (1) och 
direktiv 2002/58/EG (2) och ska i syn-
nerhet bygga p썁 n쎨dv쌹ndigheten att 
skydda enskilda personers vitala intres-
sen i enlighet med artikel 7.d i direktiv 
95/46/EG (3).
Behandling av s썁dan information 쌹r 
strikt begr쌹nsat till avsikten att hantera 
n쎨dsamtalet i eCall till det enskilda 112-
numret.

Sorters information och dess 
mottagare
Det 112-baserade eCall-tj쌹nstesystemet 
kan endast samla in och behandla f쎨l-
jande information:
僅 Chassinummer
僅 Fordonstyp (passagerarfordon eller 

l쌹ttlastbil)
僅 Fordonets br쌹nsletank (bensin/diesel/

CNG/LPG/el/v쌹te)
僅 Fordonets senaste resv쌹g och fordo-

nets f쌹rdriktning
僅 Loggfilen f쎨r automatisk aktivering av 

systemet och dess tidsst쌹mpel
僅 M쎨jlig ytterligare information (i f쎨re-

kommande fall): G쌹ller ej
Mottagare f쎨r data som behandlats av 
det 112-baserade eCall-tj쌹nstsystemet 쌹r 
viktiga svarscentraler f쎨r den allm쌹nna 
s쌹kerheten och utses av varje allm쌹n-
nyttiga myndighet i det land d쌹r de 쌹r 
placerade, f쎨r att f쎨rst ta emot och han-
tera eCall (e-samtal) till det enskilda 
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n쎨dnumret 112. Ytterligare information (i 
f쎨rekommande fall): G쌹ller ej
1. Europaparlamentets och r썁dets direk-

tiv 95/46/EG av den 24 oktober 1995 
om skydd f쎨r enskilda personer med 
avseende p썁 behandling av person-
uppgifter och om det fria fl쎨det av 
s썁dana uppgifter (OJ L 281, 
23.11.1995, s. 31).

2. Europaparlamentets och r썁dets direk-
tiv 2002/58/EG av den 12 juli 2002 
om behandling av personuppgifter 
och integritetsskydd inom sektorn f쎨r 
elektronisk kommunikation (direktiv 
om integritet och elektronisk kommu-
nikation) (OJ L 201, 31.7.2002, s. 37).

3. Europaparlamentets och r썁dets direk-
tiv 95/46/EG upph쌹vs genom f쎨rord-
ning (EU) 2016/679 av den 27 april 
2016 om skydd f쎨r fysiska personer 
med avseende p썁 behandling av per-
sonuppgifter och om det fria fl쎨det av 
s썁dana uppgifter (allm쌹nna data-
skyddsf쎨rordningen) (OJ L 119, 
4.5.2016, s. 1). F쎨rordningen g쌹ller 
ifr썁n 25 maj 2018.

쉊tg쌹rd vid databehandling
Det 112-baserade eCall-tj쌹nstsystemet 쌹r 
utformat s썁 att det s쌹kerst쌹ller att infor-
mationen som finns i systemminnet inte 
finns tillg쌹ngligt utanf쎨r systemet, innan 
ett eCall (eSamtal) har p썁b쎨rjats. Ytterli-
gare anm쌹rkningar (i f쎨rekommande 
fall): G쌹ller inte
Det 112-baserade eCall-tj쌹nssystemet 쌹r 
utformat s썁 att det f쎨rs쌹krar att det inte 
쌹r sp썁rbart och inte uts쌹tts f쎨r n썁gon 
konstant sp썁rning under dess normala 
driftstatus. Ytterligare anm쌹rkningar (i 
f쎨rekommande fall): G쌹ller inte
Det 112-baserade eCall-tj쌹nstsystemet 쌹r 
utformat p썁 ett s썁dant s쌹tt att det s쌹ker-
st쌹ller att informationen i det systemets 

interna minne tas bort automatiskt och 
regelbundet.
Fordonets platsdata skrivs konstant 쎨ver 
i det interna systemminnet f쎨r att alltid 
h썁lla som mest, tre av de senast uppda-
terade platserna f쎨r fordonet, s썁 syste-
met fungerar normalt.
Loggen f쎨r aktiv information i det 112-
baserade eCall-tj쌹nstsystemet sparas 
inte l쌹ngre 쌹n n쎨dv쌹ndigt f쎨r att hantera 
eCall-n쎨dsamtalet och inte l쌹ngre 쌹n 13 
timmar efter att eCall-samtalet starta-
des. Ytterligare anm쌹rkningar (i f쎨re-
kommande fall): G쌹ller inte

Modaliteter f쎨r att anv쌹nda data-
objektsr쌹ttigheter
Dataobjekts (fordonets 쌹gare) har r쌹tten 
till 썁tkomst till data och kan som 쌹gare 
beg쌹ra korrigering, radering eller block-
ering av information som ang썁r honom 
eller henne, om det inte infaller under 
Direktivet 95/46/EC. Tredjepart som 
informationen visats f쎨r m썁ste underr쌹t-
tas om s썁dan korrigering, radering eller 
blockering n쌹r den utf쎨rs, i enlighet med 
direktivet, s썁 vida det inte anses om쎨jligt 
eller anses vara en oproportionerlig 
insats.
Informationsobjektet har r쌹tten att klaga 
till den utsedda dataskyddsmyndigheten 
om hon eller han anser att hans eller 
hennes r쌹ttigheter har kr쌹nkts genom 
behandlingen av hans eller hennes pri-
vata information.
Kontakttj쌹nsten som ansvarar f쎨r att 
hantera 썁tkomstbeg쌹ran (i f쎨rekom-
mande fall): G쌹ller inte
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Europaomsp쌹nnande eCall-sys-
tem

1 Mikrofon
2 SOS-knapp
3 LED
SOS-knapp: F쎨raren/passageraren utf쎨r 
n쎨dsamtalet till larmcentralens personal 
genom att trycka p썁 knappen.
LED: Den r쎨da och gr쎨na LED-lampan 
t쌹nds i 3 sekunder n쌹r t쌹ndningen 쌹r i 
l쌹get P쉊. Ut쎨ver det kommer de att 
st쌹ngas av under normal drift av fordo-
net.
Om det finns problem i systemet lyser 
lampan fortfarande r쎨tt.

Automatisk olycksrapportering
1. Systemdrift vid trafikolycka

2. Anslutning med n쎨dcentralen (SOS-
larm)

3. N쎨dsamtal

Den Europa-omsp쌹nnande eCall-enhe-
ten g쎨r automatiskt ett n쎨dsamtal till 
Larmcentalen (SOS-larm) f쎨r r쌹ddnings-
tj쌹nsten n쌹r en olycka har skett.
F쎨r korrekta r쌹ddningstj쌹nster och sup-
port 쎨verf쎨r det Gemensamma europe-
iska eCall-systemet automatiskt 
olycksdata till Public Safety Answering 
Point (PSAP) n쌹r en trafikolycka upp-
t쌹cks.
N쎨dsamtalet kan inte l쌹ggas p썁 genom 
att trycka p썁 N싋D-knappen och det 
Europa-omsp쌹nnande systemet h썁lls 
anslutet med personalen p썁 larmcentra-
len tills dess r쌹ddningstj쌹nsten som 
ringts in kopplar bort n쎨dsamtalet.
Vid mildare olyckor kanske det Europa-
omsp쌹nnande eCall-systemet inte akti-
veras och utf쎨r n썁got n쎨dsamtal. Men, 
ett n쎨dsamtal kan g쎨ras manuellt 
genom att trycka p썁 SOS-knappen.

VIKTIGT
Driften av systemet 쌹r m쎨jlig vid avsak-
nad av mobil쎨verf쎨ring och GPS- och 
Galileo-signaler.

OCV061021L
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Manuell olycksrapportering

F쎨raren eller passagerare kan manuellt 
utf쎨ra ett n쎨dsamtal till SOS-larm 
(SOS112) genom att trycka p썁 SOS-
knappen f쎨r att ringa r쌹ddningstj쌹nsten.
Ett samtal till larmcentralen genom det 
Europaomsp쌹nnande eCall-systemet 
kan avbrytas genom att trycka p썁 SOS-
knappen igen, men endast innan samta-
let kopplas fram.
Efter aktivering av n쎨dsamtalet i manu-
ellt l쌹ge (f쎨r ordentligt st쎨d ifr썁n larm-
tj쌹nst), s쌹nder det Gemensamma 
europeiska eCall-systemet automatiskt 
v쌹golyckans data/eller data om andra 
olyckor till Alarmeringscentralen (PSAP). 
Detta intr쌹ffar under n쎨dsamtalet som 
inleds genom att trycka p썁 SOS-knap-
pen.
Om f쎨raren eller passageraren av miss-
tag trycker p썁 SOS-knappen kan det 
avbrytas genom att trycka p썁 knappen 
igen inom 3 sekunder. Det kan inte 
avbrytas efter det.
I h쌹ndelse av en trafikolycka eller annan 
olycka kr쌹ver aktivering av ett n쎨dsam-
tal i manuellt l쌹ge f쎨ljande:

1. Stanna bilen i enlighet med trafikreg-
ler, f쎨r att s쌹kerst쌹lla din och andra 
v쌹gtrafikanters s쌹kerhet;

2. Tryck p썁 SOS-knappen, som initierar 
registrering av enheten via mobiltele-
fonn쌹tet och skickar en minimal 
m쌹ngd data om bilen och dess plats 
som samlas in i enlighet med de tek-
niska kraven f쎨r tj쌹nsten.
D쌹refter kommer direktkontakt med 
en bef쌹lhavare f쎨r det pan-europe-
iska eCall-systemet f쎨r att fastst쌹lla 
orsakerna till n쎨dsamtalet och relate-
rade omst쌹ndigheter.

3. Efter att olycksorsak har identifierats i 
samtalet kan larmcentralens personal 
skicka vidare data till SOS-larm som 
sedan slutf쎨r n쎨dsamtalet.

Om n쎨dsamtalet inte utf쎨rs i enlighet 
med f쎨rfarandet som anges ovan kom-
mer det att klassificeras som felaktigt.

VARNING
僅 Str쎨mtillf쎨rsel till det Gemensamma 

europeiska eCall-systemet fr썁n batte-
riet
- Systembatteriet f쎨r det Europaom-

sp쌹nnande eCall-systemet ger 
str쎨m under 1 timma, om huvud-
str쎨mk쌹llan till bilen f쎨rloras p썁 
grund av kollision i n쎨dsituationen.

- Systembatteriet f쎨r det Europaom-
sp쌹nnande eCall-systemet ska 
bytas ut var 4:e 썁r.

僅 LED-belysning i r쎨tt (systemfel)
Om LED-belysningen lyser r쎨tt vid 
normala k쎨rf쎨rh썁llanden kan det bero 
p썁 felfunktion av systemenheten f쎨r 
det Europaomsp쌹nnande eCall-syste-
met. V쌹nligen kontrollera omg썁ende 
det Europaomsp쌹nnande eCall-syste-
met hos en godk쌹nd Kia-handlare. 
Annars kan vi inte garantera korrekt 

1

2

3
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drift av systemenheten det Europa-
omsp쌹nnande eCall-systemet, som 
finns installerad i din bil. Bil쌹garen har 
d썁 ansvar f쎨r konsekvenserna som 쌹r 
direkt resultat av att inte f쎨lja villkoren 
som omn쌹mns ovan.
Godtycklig borttagning eller modifie-
ring
Det Europaomsp쌹nnande eCall-syste-
met ringer larmtj쌹nsten f쎨r assistans. 
D쌹rf쎨r kan alla godtyckliga borttag-
ningar, eller f쎨r쌹ndringar i det Euro-
paomsp쌹nnande eCall-systemets 
inst쌹llningar p썁verka din k쎨rs쌹kerhet. 
Och det kan till och med g쎨ra ett fel-
aktigt n쎨dsamtal till larmcentralen 
(SOS-larm). D쌹rf쎨r ber vi dig v쌹nligen 
att inte utf쎨ra n썁gra 쌹ndringar sj쌹lv, 
eller be tredjepart utf쎨ra 쌹ndringar i 
inst쌹llningarna i det Europaomsp쌹n-
nande eCall-systemet utrustning som 
installerats i din bil.
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Underh썁ll
Motorutrymmet

* Alla fordonsfunktioner kanske inte 쌹r tillg쌹ngliga beroende p썁 valda alternativ eller 
regioner.

1 Kylv쌹tskebeh썁llare
2 Bromsv쌹tsketank

* Den h쌹r delen 쌹r placerad p썁 motsatt sida f쎨r h쎨gerstyrda fordon.
3 Spolarv쌹tskebeh썁llare
4 S쌹kringsh썁llare
5 Batteriets minuspol [-]
6 Batteriets pluspol (+)
7 Fr쌹mre bagageutrymme

OCV071001L
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Underh썁llsservice
쉁garens ansvar
僅 Serva bilen p썁 en professionell verk-

stad. Kia rekommenderar att du bes쎨-
ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

僅 F쎨rvara dokument som beskriver 
l쌹mpligt underh썁ll.

僅 Visa 쎨verensst쌹mmelse med de krav 
p썁 service och underh썁ll som anges i 
garantivillkoren.

僅 Reparationer och justeringar som 
kr쌹vs p썁 grund av felaktigt underh썁ll 
eller brist p썁 n쎨dv쌹ndigt underh썁ll 
t쌹cks inte 쌹ven n쌹r ditt fordons 
garanti 쌹nnu inte har upph쎨rt att 
g쌹lla.

OBSERVERA
Utf쎨rande och notering av underh썁ll 쌹r 
쌹garens ansvar.

F쎨reskrifter f쎨r 쌹garens under-
h썁lls썁tg쌹rder
Underm썁lig eller ofullst쌹ndig service kan 
leda till problem. I det h쌹r avsnittet finns 
enbart anvisningar f쎨r enklare underh썁ll.

VARNING
僅 Det kan vara farligt att utf쎨ra under-

h썁ll p썁 en bil. Vid en del underh썁llsar-
bete finns risk f쎨r allvarliga 
personskador. Om du saknar kunska-
per, erfarenheter eller r쌹tt verktyg och 
utrustning f쎨r uppgiften b쎨r du 쎨ver-
l썁ta arbetet till en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/servicepartner.

僅 Att arbeta i motorrummet med fordo-
net ig썁ng 쌹r farligt. Risken 쎨kar om du 
b쌹r smycken eller l쎨st sittande kl쌹der. 

Dessa kan fastna i delar som r쎨r sig 
och leda till personskada. Om det 쌹r 
n쎨dv쌹ndigt att ha bilen ig썁ng n쌹r du 
arbetar i motorrummet ska du ta av 
dig smycken (speciellt ringar, arm-
band, klockor och halsband) och slip-
sar, halsdukar eller andra l쎨st sittande 
kl쌹desplagg innan du arbetar vid for-
donet eller kylarfl쌹kten.

VIKTIGT
僅 Innan du r쎨r vid batteri och elled-

ningar ska du koppla loss minuska-
beln (-) fr썁n batteriet. Elektriska 
kretsar kan ge elst쎨tar.

僅 Var f쎨rsiktig n쌹r du tar bort det inv쌹n-
diga locket med en platt skruvmejsel 
(-) s썁 att du inte skadar det.

僅 Var f쎨rsiktig n쌹r du byter och reng쎨r 
gl쎨dlampor s썁 att du inte br쌹nner dig 
eller f썁r en elst쎨t.

OBSERVERA
Underh썁ll som 쌹garen p썁 ett felaktigt 
s쌹tt utf쎨r under garantiperioden kan 
p썁verka garantins t쌹ckning. Mer infor-
mation finns i den separata garanti- och 
serviceboken som medf쎨ljer bilen. Om 
du 쌹r os쌹ker p썁 service eller underh썁ll 
ska du l썁ta systemet servas av en pro-
fessionell verkstad. Kia rekommenderar 
att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨r-
s쌹ljare/servicepartner.
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Underh썁llsschema
N쌹r du stannar f쎨r att ladda
僅 Kontrollera kylarv쌹tskeniv썁n i beh썁lla-

ren.
僅 Kontrollera spolarv쌹tskeniv썁n.
僅 Unders쎨k d쌹cken f쎨r l썁gt eller mycket 

l썁gt tryck.

VARNING
Var f쎨rsiktig d썁 du kontrollerar kylarv쌹t-
skeniv썁n n쌹r motorn 쌹r varm. Sk썁llhet 
kylarv쌹tska och 썁nga kan spruta ut 
under tryck. Det kan orsaka br쌹nnska-
dor eller andra allvarliga skador.

Under k쎨rning
僅 Kontrollera om det finns vibrationer i 

ratten. Observera om styrningen 
k쌹nns tr쎨g eller glapp, eller om 쌹r 
styrningen inte lika exakt som f쎨rr.

僅 Observera om bilen har en tendens 
”att dra” 썁t h쎨ger eller v쌹nster vid k쎨r-
ning p썁 j쌹mn och rak v쌹g.

僅 N쌹r du stannar, lyssna och leta efter 
ovanliga ljud, dra 썁t sidan, 쎨kad 
bromspedalr쎨relse och om bromspe-
dalen 쌹r "sv썁r att trycka".

僅 K쌹nns v쌹xlingen annorlunda? Kont-
rollera i s썁 fall v쌹xelv쌹tskeniv썁n.

僅 Kontrollera Parkeringsbromsen.
僅 Kontrollera avseende v쌹tskel쌹ckage 

under ditt fordon (det 쌹r normalt att 
vatten droppar fr썁n luftkonditione-
ringssystemet under eller efter 
anv쌹ndning).

Minst en g썁ng i m썁naden
僅 Kontrollera kylarv쌹tskeniv썁n i beh썁lla-

ren.
僅 Kontrollera att all yttre belysning, 

inklusive bromsljus, k쎨rriktningsvi-
sare och varningsblinkers, fungerar.

僅 Kontrollera inflationstrycket p썁 alla 
d쌹cken, inklusive reservhjul som 
anv쌹nts, kontrollera 쌹ven oj쌹mnhe-
ter, eller eventuella skador.

僅 Kontrollera avseende l쎨sa hjulfl쌹ns-
muttrar.

Minst tv썁 g썁nger om 썁ret
僅 Kontrollera att kylsystem, v쌹rmeag-

gregat och luftkonditionering inte 
l쌹cker eller 쌹r skadade.

僅 Kontrollera spolarv쌹tskan och att 
vindrutetorkarna fungerar. Reng쎨r 
torkarbladen med en ren trasa fuktad 
med spolarv쌹tska.

僅 Kontrollera str썁lkastarnas riktning.
僅 Kontrollera att trepunktsb쌹ltena inte 

쌹r utslitna och att de fungerar.

Minst en g썁ng om 썁ret
僅 Tv쌹tta karossen och rensa dr쌹ne-

ringsh썁len i d쎨rrarna.
僅 Sm쎨rj g썁ngj쌹rn i d쎨rr och huv.
僅 Sm쎨rj alla l썁s och sp쌹rreglage p썁 d쎨r-

rar och motorhuv.
僅 Sm쎨rj d쎨rrarnas gummit쌹tningslister.
僅 Kontrollera att luftkonditioneringen 

fungerar.
僅 Granska och sm쎨rj v쌹xelns l쌹nkning 

och v쌹xelv쌹ljare.
僅 Reng쎨r batteriet och polerna.
僅 Kontrollera bromsv쌹tskeniv썁n.
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Bilens serviceprogram

Underh썁llsschema, normala k쎨rf쎨rh썁llanden - f쎨r Europa
I: Inspektera och justera, korrigera, reng쎨r eller byt ut vid behov.
B: Byt ut eller ers쌹tt.

* 1: F쎨r byte eller p썁fyllning av kylv쌹tska rekommenderar vi att du bes쎨ker en aukto-
riserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare.

* 2: F쎨r din bekv쌹mlighet kan den bytas ut innan dess intervall n쌹r du utf쎨r andra 
underh썁llsuppgifter.

* 3: Vi rekommenderar att kylv쌹tskeniv썁n och l쌹ckage kontrolleras dagligen.

Antal m썁nader eller k쎨rstr쌹cka; det som f쎨rst intr쌹ffar

M썁nader 24 48 72 96 120 144 168 192

Miles x 1 000 20 40 60 80 100 120 140 160

Km×1 000 30 60 90 120 150 180 210 240

Kylarv쌹tska*1*2
F쎨rsta bytet efter 210000 km (140000 brittiska mil) eller 120 m썁nader

Efter det, byt ut varje 30000 km (20000 brittiska mil) eller efter 24 m썁nader

V쌹xelv쌹tska f쎨r reduktionsv쌹xel - I - I - I - I

Drivaxlar och damasker I I I I I I I I

Kylsystem*3 - I I I I I I I

Kylmedel i AC/kompressor (i f쎨rekom-
mande fall) I I I I I I I I

Klimatanl쌹ggningens kup썗filter B B B B B B B B

Bromsskivor och bromsbel쌹gg I I I I I I I I

Bromsledningar, slangar och anslut-
ningar I I I I I I I I

Bromsv쌹tska B B B B B B B B

Styrv쌹xel, l쌹nkage och damasker I I I I I I I I

Spindelleder I I I I I I I I

D쌹ck (tryck och n쎨tning av d쌹ckm쎨ns-
ter) I I I I I I I I

12 V-batteriets skick I I I I I I I I

Batteri f쎨r Europa-omsp쌹nnande eCall-
system (i f쎨rekommande fall) Byt var 4:e 썁r
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Underh썁ll Bilens serviceprogram

Underh썁llsschema, normala k쎨rf쎨rh썁llanden - ej Europa
I: Inspektera och justera, korrigera, reng쎨r eller byt ut vid behov.
B: Byt ut eller ers쌹tt.

* 1: F쎨r byte eller p썁fyllning av kylv쌹tska rekommenderar vi att du bes쎨ker en aukto-
riserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare.

* 2: F쎨r din bekv쌹mlighet kan den bytas ut innan dess intervall n쌹r du utf쎨r andra 
underh썁llsuppgifter.

* 3: Vi rekommenderar att kylv쌹tskeniv썁n och l쌹ckage kontrolleras dagligen.

Antal m썁nader eller k쎨rstr쌹cka; det som f쎨rst intr쌹ffar

M썁nader 12 24 36 48 60 72 84 96

Miles x 1 000 10 20 30 40 50 60 70 80

Km×1 000 15 30 45 60 75 90 105 120

Kylarv쌹tska*1*2
F쎨rsta bytet efter 210000 km (140000 brittiska mil) eller 120 m썁na-

der
Efter det, byt ut varje 30000 km (20000 brittiska mil) eller efter 24 

m썁nader

Reduktionsv쌹xelolja - - - I - - - I

Drivaxlar och damasker I I I I I I I I

Kylsystem*3 - - - I - I - I

Kylmedel i AC/kompressor (i f쎨rekommande fall) I I I I I I I I

Klimatanl쌹ggningens kup썗filter

F쎨r Australien, New Zea-
land I B I B I B I B

F쎨rutom Australien, New 
Zealand B B B B B B B B

Bromsskivor och bromsbel쌹gg - I - K - K - K

Bromsledningar, slangar och anslutningar - K - K - K - K

Bromsv쌹tska K B K B K B K B

Styrv쌹xel, l쌹nkage och damasker K K K K K K K K

Spindelleder K K K K K K K K

D쌹ck (tryck och n쎨tning av d쌹ckm쎨nster) K K K K K K K K

12 V-batteriets skick K K K K K K K I
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Bilens serviceprogram

Underh썁ll under kr쌹vande k쎨rf쎨rh썁llanden
I: Inspektera och justera, korrigera, reng쎨r eller byt ut vid behov.
B: Byt ut eller ers쌹tt.

Sv썁ra k쎨rf쎨rh썁llanden
A. Upprepad kortdistansk쎨rning som 쌹r kortare 쌹n 8 km (5 brittiska mil) i normal 
temperatur eller kortare 쌹n 16 km (10 brittiska mil) i minusgrader
B. K쎨rning p썁 oj쌹mna, dammiga, leriga, obelagda, grusiga eller saltade v쌹gar
C. K쎨rning i omr썁den d쌹r v쌹garna har saltats eller t쌹cks av annat korrosivt material 
eller i v쌹ldigt l썁ga temperaturer
D. K쎨rning p썁 mycket dammiga v쌹gar
E. K쎨rning i tung trafik med en omgivningstemperatur p썁 mer 쌹n 32 ºC (90 ºF) vid 
f쎨rbrukning av 쎨ver 50 % av elektrisk energi.
F. Upprepad k쎨rning uppf쎨r, nedf쎨r eller l쌹ngs bergsv쌹gar
G. Dragning av en sl쌹pvagn, eller anv쌹ndning av en husbil eller ett takr쌹cke
H. K쎨rning som polisbil, taxi eller f쎨r annan kommersiell anv쌹ndning eller fordons-
bogsering
I. Frekvent k쎨rning i h쎨g hastighet eller med snabb acceleration/deceleration
J. Frekvent k쎨rning i st쎨rd trafik

Underh썁lls썁tg쌹rd Service썁tg쌹rd Underh썁llsintervaller K쎨rf쎨rh썁llande

V쌹xelv쌹tska f쎨r reduk-
tionsv쌹xel B Var 120000:e km (80 000 brittiska mil) A, B, E, F, H

Drivaxel och damasker K Kontrollera oftare beroende p썁 skick B, C, D, E, F, G, H, I

Klimatanl쌹ggningens 
kup썗filter B Byt ut oftare beroende p썁 skick B, D, F

Bromsskivor, bromsklos-
sar och bromsok K Kontrollera oftare beroende p썁 skick B, C, D, F, G, H, I, J

Styrkuggst썁ng, koppling 
och h쎨ljen I Kontrollera oftare beroende p썁 skick C, D, E, F, G

Spindelleder K Kontrollera oftare beroende p썁 skick B, C, D, E, F
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Underh썁ll Kylarv쌹tska

Kylarv쌹tska

Kontrollera tillst썁nd och anslutningarna 
f쎨r alla slangar till kylsystemet och v쌹r-
meelementet. Byt ut alla slangar som 쌹r 
deformerade eller i d썁ligt skick.
Kylv쌹tskeniv썁n b쎨r fyllas upp till mellan 
markeringarna MAX eller F och MIN eller 
L p썁 sidan av kylv쌹tsketanken n쌹r 
delarna i motorutrymmet 쌹r svala.
Om kylv쌹tskeniv썁n 쌹r l썁g rekommende-
rar vi att du bes쎨ker en godk쌹nd Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/-servicepartner.

VARNING
Den elektriska motorn f쎨r 
kylfl쌹kten kan forts쌹tta att 
fungera eller starta n쌹r for-

donet inte g썁r och kan f쎨rorsaka allvar-
liga skador.
H썁ll h쌹nder, kl쌹der och verktyg borta 
fr썁n kylfl쌹ktens roterande fl쌹ktblad.
Den elektriska motorn f쎨r kylfl쌹kten 
styrs av bilens kylv쌹tsketemperatur, kyl-
medietryck och fordonshastigheten. N쌹r 
kylv쌹tskans temperatur sjunker st쌹ngs 
el av automatiskt. Det h쌹r 쌹r normalt.

Bromsv쌹tska
Kontrollera bromsv쌹tskeniv썁n

Drift
僅 Reng쎨r omr썁det runt p썁fyllnings-

locket.
僅 Kontrollera regelbundet att v쌹tskeni-

v썁n i bromsv쌹tsketanken ligger mel-
lan MIN och MAX. Niv썁n kommer att 
sjunka n쌹r fordonets k쎨rstr쌹cka 쎨kar. 
Det 쌹r ett normalt tillst썁nd som upp-
st썁r till f쎨ljd av slitage i bromsbel쌹g-
gen.

Anv쌹nd endast rekommenderad broms-
v쌹tska. (Se "Rekommenderade sm쎨rjme-
del och kapacitet" p썁 sid 9-5.)

INFORMATION
Om v쌹tskeniv썁n 쌹r extremt l썁g ska sys-
temet kontrolleras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

VARNING
僅 Om du ofta m썁ste fylla p썁 bromsv쌹t-

ska m썁ste systemet kontrolleras av en 
professionell verkstad. Kia rekom-
menderar att du bes쎨ker en godk쌹nd 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

僅 Var f쎨rsiktig n쌹r du byter eller fyller 
p썁 bromsv쌹tska. Var f쎨rsiktig s썁 att 
du inte f썁r v쌹tska i 쎨gonen. Om du f썁r 
bromsv쌹tska i 쎨gonen ska du omedel-
bart sk쎨lja med rikligt med rent kran-

OCV071002L
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Spolarv쌹tska

vatten. L썁t en l쌹kare kontrollera 
쎨gonen s썁 snart som m쎨jligt.

VIKTIGT
L썁t inte bromsv쌹tska komma i kontakt 
med bilens lack. Det skadar lacken. 
Bromsv쌹tska som har varit utsatt f쎨r luft 
under en l쌹ngre tid ska inte anv쌹ndas 
eftersom kvaliteten kan ha f쎨rs쌹mrats. 
Den ska kasseras enligt g쌹llande f쎨re-
skrifter. Anv쌹nd inte fel slags v쌹tska. 
Endast n썁gra f썁 droppar med mineralo-
lja, i bromssystemet kan skada kompo-
nenterna.

Spolarv쌹tska
Kontrollera spolarv쌹tskeniv썁n

Drift
僅 Kontrollera v쌹tskeniv썁n i beh썁llaren 

f쎨r spolarv쌹tska och fyll p썁 vid behov. 
Du kan anv쌹nda vanligt vatten om du 
inte har tillg썁ng till spolarv쌹tska.

僅 Dock ska du anv쌹nda spolarv쌹tska 
med frysskyddsegenskaper i kallt kli-
mat f쎨r att f쎨rhindra frysning.

Beh썁llaren f쎨r spolarv쌹tska 쌹r genom-
skinlig och det 쌹r enkelt att kontrollera 
niv썁n bara genom att titta p썁 den.

VARNING
僅 Anv쌹nd inte kylarv쌹tska eller frys-

skyddsmedel i spolarv쌹tsketanken.
僅 Sikten kan f쎨rsv썁ras avsev쌹rt om du 

sprutar kylarv쌹tska p썁 vindrutan, och 
d썁 kan du f쎨rlora kontrollen 쎨ver bilen 
eller f썁 skador p썁 lack och lister.

僅 Spolarv쌹tska f쎨r vindrutan inneh썁ller 
en viss m쌹ngd alkohol som kan vara 
l쌹ttant쌹ndlig under vissa omst쌹ndig-
heter. Gnistor eller eld f썁r inte komma 
i kontakt med spolarv쌹tskan eller 
beh썁llaren f쎨r spolarv쌹tska. Det 쌹r en 
skaderisk b썁de f쎨r bil och passage-
rare.

僅 Spolarv쌹tska 쌹r giftigt b썁de f쎨r 
m쌹nniskor och djur. Drick inte och 
undvik kontakt med spolarv쌹tska. I 
annat fall finns risk f쎨r allvarliga 
skador som kan inneb쌹ra livsfara.

OCV071004L



11

8

8

Underh썁ll Klimatanl쌹ggningens kup썗filter

Klimatanl쌹ggningens kup썗fil-
ter
Byt ut klimatanl쌹ggningens luft-
filter

Drift
僅 싋ppna huven och lyft upp den fr쌹mre 

bagageluckan medan du trycker p썁 
den spaken f쎨r det fr쌹mre bagageut-
rymmet (1).

僅 Ta bort k썁pan genom att dra i den 
쎨vre delen.

僅 Ta bort klimatanl쌹ggningens luftfilter-
k썁pa (2) genom att dra i k썁pans b썁da 
sidor ut썁t (1).

僅 Byt ut klimatanl쌹ggningens luftfilter.

僅 쉊termontera i omv쌹nd ordning fr썁n 
demontering.

OBSERVERA
N쌹r du byter ut klimatanl쌹ggningens 
luftfilter ska det monteras ordentligt. I 
annat fall kan systemet generera miss-
ljud och filtrets effektivitet kan f쎨rs쌹m-
ras.

OCV041014L
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Torkarblad

Torkarblad
Byta ut framrutetorkarblad

Drift
僅 St쌹ng av fordonet.
僅 St쌹ll torkaromkopplaren i l쌹get 

enkelslag (MIST/1x) inom 20 sekun-
der.

僅 H썁ll den h쌹r omkopplaren intryckt i 
minst 2 sekunder.

僅 Vik ut vindrutetorkararmen.
僅 Lyft upp torkarbladets l썁sclips. Dra 

ned torkarbladet och avl쌹gsna det.

僅 Installera det nya torkarbladet.

僅 N쌹r fordonet startas, 썁terg썁r torkarar-
marna till normall쌹get.

INFORMATION
F쎨r att f쎨rhindra skador p썁 torkararmar 
eller andra komponenter ska torkarbla-
det bytas ut av en professionell verk-

stad. Kia rekommenderar att du bes쎨ker 
en godk쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/service-
partner.

VIKTIGT
僅 Anv쌹nd inte bensin, fotogen, sp쌹d-

ningsmedel eller andra l쎨sningar p썁 
eller n쌹ra dem.

僅 F쎨rs쎨k inte att flytta torkarna manu-
ellt.

僅 Om fel torkarblad anv쌹nds kan vind-
rutetorkaren skadas eller fungera fel-
aktigt.

僅 Var f쎨rsiktig s썁 att torkararmen inte 
f쌹lls ned mot vindrutan eftersom det 
kan skada rutan.

僅 Om man drar f쎨r h썁rt i torkararmen 
kan mittdelen skadas.

僅 Torkaren fungerar inte i cirka 10 sek-
under n쌹r torkaren drivs utan spolar-
v쌹tska eller om bladen 쌹r frusna. 
Detta 쌹r inte ett fel, det 쌹r ett skydds-
system som aktiveras av 쎨verbelast-
ningskretsen i torkarmotorn.

僅 Vindrutan b쎨r reng쎨ras med vatten 
och torkas av med en ren handduk 
med torkarbladen uppf쌹llda. Torkar-
bladen ska ocks썁 torkas rena om det 
finns fett eller vax p썁 bladen.

OBSERVERA
Kommersiella varmvaxbehandlingar 
som automatiska biltv쌹ttar erbjuder g쎨r 
vindrutan sv썁r att reng쎨ra.

OCV071069L_2

OCV071011L
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Underh썁ll Batteri

Batteri
F쎨r b쌹sta batterifunktion

僅 Kontrollera att batteriet sitter fast.
僅 H썁ll batteriet rent och torrt.
僅 Batteripolerna ska vara rena fr썁n oxid, 

v쌹l 썁tdragna och insmorda med vase-
lin eller batterifett.

僅 Tv쌹tta omg썁ende bort eventuell 
utspilld batterisyra med vatten och 
natriumbikarbonat.

僅 Koppla loss batterikablarna om bilen 
inte ska anv쌹ndas under en l쌹ngre tid.

VARNING

僅 N쌹r du lyfter ett batteri med plasth쎨lje 
kan det 쎨kade trycket p썁 h쎨ljet orsaka 
att batteriv쌹tska l쌹cker ut med risk f쎨r 
personskador som f쎨ljd. Lyft batteriet 
med b썁da h쌹nderna eller anv쌹nd spe-
ciella b쌹rhandtag.

僅 F쎨rs쎨k aldrig att ladda batteriet med 
batterikablarna anslutna.

僅 Det elektriska t쌹ndningssystemet 
arbetar under mycket h쎨g sp쌹nning. 
R쎨r aldrig dessa komponenter med 
READY indikator P쉊 eller n쌹r EV-
knappen 쌹r i l쌹ge P쉊.

Du uts쌹tter dig f쎨r livsfara eller risk f쎨r 
allvarliga personskador i det fall ovan-
st썁ende varningar inte beaktas.

VIKTIGT
Elektriska enheter som inte 쌹r godk쌹nda 
kan orsaka att batteriet laddas ur. 
Anv쌹nd aldrig enheter som inte 쌹r god-
k쌹nda.

OBSERVERA
Din bil 쌹r utrustad med ett underh썁llsfritt 
batteri. Om markeringarna LOWER och 
UPPER finns p썁 sidan av batteriet kan 
du kontrollera batteriv쌹tskeniv썁n. Niv썁n 
ska ligga mellan LOWER och UPPER. 
Om batteriv쌹tskeniv썁n 쌹r l썁g beh쎨ver 
du fylla p썁 destillerat vatten. (Fyll aldrig 
p썁 svavelsyra eller annan elektrolyt). Var 
f쎨rsiktig s썁 att du inte st쌹nker p썁 batte-
riet eller omgivande komponenter n쌹r 
du fyller p썁. Fyll inte p썁 battericellerna 
mer 쌹n n쎨dv쌹ndigt. Det kan orsaka kor-
rosion p썁 andra delar. Kontrollera att 
cell-locken 쌹r 썁tdragna.

L쌹s f쎨ljande anvisningar noggrant innan 
du hanterar batteriet.

Eld eller gnistor, t.ex. fr썁n en t쌹nd cigarett, 
f썁r inte komma i n쌹rheten av batteriet.

V쌹tgas 쌹r en mycket eldfarlig gas som all-
tid finns i battericellerna och den explode-
rar om den ant쌹nds.

H썁ll batteriet utom r쌹ckh썁ll f쎨r barn efter-
som batteriet inneh썁ller starkt fr쌹tande 
SVAVELSYRA. L썁t inte batteriv쌹tskan 
komma i kontakt med hud, 쎨gon, kl쌹der 
eller lack.
Om du skulle f썁 batteriv쌹tska i 쎨gonen ska 
du sk쎨lja med rent vatten under minst 15 
minuter och genast kontakta sjukv썁rden. 
Batteriv쌹tska p썁 huden ska omedelbart 
tv쌹ttas bort. Kontakta genast sjukv썁rden 
vid sm쌹rta eller en br쌹nnande k쌹nsla.

Anv쌹nd skyddsglas쎨gon n쌹r du laddar 
batteriet eller arbetar i n쌹rheten av batte-
riet. S쎨rj f쎨r god ventilation n쌹r du arbetar i 
slutna utrymmen.

OCV071008L

Ett batteri som inte blir r쌹tt deponerat kan 
vara skadligt f쎨r b썁de milj쎨 och m쌹nniskor. 
Kassera batteriet enligt lokala f쎨reskrifter.
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Batteri

Kontakta en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du bes쎨ker en god-
k쌹nd Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

Batteriets m쌹rketikett
Exempel

* Den faktiska batterietiketten i bilen kan 
skilja sig fr썁n bilden.

1 Kia-modellens batteribeteckning
2 Nominell kapacitet (i amperetimmar)
3 Nominell reservkapacitet (i minuter)
4 Nominell sp쌹nning
5 Kallstartstr쎨m i ampere enligt SAE
6 Kallstartstr쎨m i ampere enligt EN

Batteri laddas
Bilen 쌹r utrustad med ett underh썁llsfritt 
kalciumbatteri.
僅 Om batteriet blir urladdat snabbt ska 

du ladda upp det l썁ngsamt i 10 tim-
mar.

僅 Om batteriet gradvis laddas ur under 
f쌹rd p썁 grund av h쎨g elektrisk belast-
ning ska du ladda upp det med 20~30 
A i tv썁 timmar.

VARNING
僅 N쌹r du laddar batteriet ska du g쎨ra p썁 

f쎨ljande s쌹tt:
- Batteriet m썁ste tas bort fr썁n bilen 

och placeras i ett v쌹lventilerat 
utrymme.

- H썁ll cigaretter, gnistor eller 쎨ppna 
l썁gor borta fr썁n batteriet.

- 싋vervaka batteriet n쌹r det laddas 
och avsluta eller s쌹nk laddnings-
str쎨mmen om batteriet b쎨rjar koka 
eller om temperaturen i elektrolyt-
cellerna 쎨verstiger 49°C (120°F).

- Anv쌹nd skyddsglas쎨gon n쌹r du 
kontrollerar batteriet under ladd-
ning.

- Koppla loss batteriladdaren p썁 f쎨l-
jande s쌹tt.

1. St쌹ng av batteriladdarens str쎨m-
brytare.

2. Koppla loss kl쌹mman p썁 batteriets 
minuspol.

3. Koppla loss kl쌹mman p썁 batteriets 
pluspol.

僅 Innan du utf쎨r underh썁ll eller laddar 
batteriet ska all utrustning och fordo-
net st쌹ngas av.

僅 Batteriets minuskabel m썁ste tas bort 
f쎨rst och s쌹ttas tillbaka sist n쌹r du tar 
ut batteriet.

僅 Vi rekommenderar att du anv쌹nder 
batterier fr썁n en godk쌹nd Kia-썁terf쎨r-
s쌹ljare/-servicepartner.

쉊terst쌹lla inst쌹llningar
Objekt ska 썁terst쌹llas efter att batteriet 
har varit urladdat eller fr썁nkopplat.
僅 Elektrisk f쎨nsterhiss
僅 Brett sotltak
僅 F쌹rddator
僅 Klimatkontrollsystem
僅 Integrerat minnessystem
僅 Ljud

OCV071057L
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Underh썁ll D쌹ck och hjul

D쌹ck och hjul
D쌹ckunderh썁ll
R쌹tt d쌹cktryck 쌹r viktigt b썁de f쎨r s쌹ker-
heten och energiekonomin. F쎨r att 
d쌹cken ska h썁lla s썁 l쌹nge s썁 m쎨jligt ska 
du ocks썁 t쌹nka p썁 att inte 쎨verbelasta 
bilen och d쌹cken.

Rekommenderat lufttryck - Kalla 
d쌹ck

Alla specifikationer (dimensioner och 
tryck) kan hittas p썁 etiketten som sitter 
p썁 fordonet.

INFORMATION
Lufttrycket i alla d쌹cken (inklusive 
reservd쌹cket) m썁ste kontrolleras n쌹r 
d쌹cken 쌹r kalla. Med "kalla d쌹ck" menas 
att fordonet har st썁tt parkerat i minst tre 
timmar eller inte k쎨rts l쌹ngre 쌹n ca 1,6 
km (1 brittisk mil).

Kontrollera d쌹cktrycket
僅 Skruva av ventilhatten fr썁n d쌹ckventi-

len. Tryck d쌹cktryckm쌹taren stadigt 
mot ventilen f쎨r att f썁 en tydlig avl쌹s-
ning. Om trycket 쌹r f쎨r l썁gt ska du 
fylla p썁 luft tills du l쌹ser av r쌹tt niv썁.

僅 Om du har pumpat in f쎨r mycket luft i 
d쌹cket kan du sl쌹ppa ut luft genom 
att trycka p썁 metallskaftet i mitten av 
d쌹ckventilen. Se till att s쌹tta tillbaka 
ventilhylsorna p썁 ventilskaften.

VARNING
僅 F쎨r h쎨gt eller f쎨r l썁gt lufttryck kan 

f쎨rkorta d쌹ckets livsl쌹ngd, f쎨rs쌹mra 
styrf쎨rm썁gan och leda till att d쌹cket 
exploderar. Du kan f쎨rlora kontrollen 
쎨ver bilen och uts쌹ttas f쎨r en skade-
risk.

僅 Mycket l썁gt d쌹cktryck (under 70 kPa 
(10 psi)) kan leda till kraftig v쌹rmeut-
veckling och orsaka punktering, loss-
nad slitbana och andra d쌹ckfel. Det 
finns risk f쎨r f쎨rlorad kontroll 쎨ver 
bilen med livsfara och risk f쎨r allvar-
liga personskador som f쎨ljd. Riskerna 
쎨kar under varma dagar och om du 
k쎨r l썁nga str쌹ckor i h쎨g hastighet.

僅 Kontrollera ofta att d쌹cken har r쌹tt 
d쌹cktryck och inte 쌹r slitna eller ska-
dade. Anv쌹nd alltid en d쌹cktrycksm쌹-
tare.

僅 D쌹ck med f쎨r mycket eller f쎨r lite luft 
eller oj쌹mn f쎨rslitning kan orsaka f쎨r-
s쌹mrad styrf쎨rm썁ga, f쎨rlorad kontroll 
och havererade d쌹ck, vilket kan inne-
b쌹ra livsfara eller risk f쎨r allvarliga 
personskador vid en olycka. Rekom-
menderat d쌹cktryck f쎨r kalla d쌹ck 
anges i den h쌹r instruktionsboken och 
p썁 d쌹cketiketten p썁 mittstolpen p썁 
f쎨rarsidan.

僅 Slitna d쌹ck kan orsaka olyckor. Ers쌹tt 
d쌹ck som 쌹r utslitna, oj쌹mnt slitna 
eller skadade.

僅 Kom ih썁g att kontrollera reservhjulets 
d쌹cktryck. Kia rekommenderar att du 
kontrollerar reservhjulet varje g썁ng 
som du kontrollerar d쌹cktrycket p썁 
bilens vanliga d쌹ck.

VIKTIGT
僅 Ett l썁gt d쌹cktryck leder 쌹ven till 쎨kat 

slitage, d썁lig styrf쎨rm썁ga och s쌹mre 
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elenergiekonomi. Det finns ocks썁 risk 
att f쌹lgarna skadas. Se till att alltid ha 
r쌹tt lufttryck. Om du ofta m썁ste fylla 
p썁 luft, v쌹nd dig till en gummiverk-
stad. Kia rekommenderar att du bes쎨-
ker en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

僅 F쎨r h쎨gt lufttryck medf쎨r s쌹mre 
썁kkomfort, 쎨kat slitage i mitten av slit-
banan och st쎨rre risk f쎨r skador om 
du k쎨r p썁 d썁liga v쌹gar.

僅 Varma d쌹ck 쎨verskrider oftast det 
kalla d쌹cktrycket med 28 till 41 kPa (4 
till 6 psi). Sl쌹pp inte ut luft ur varma 
d쌹ck f쎨r att justera lufttrycket, det kan 
bli f쎨r l썁gt.

僅 Skruva alltid tillbaka ventilhattarna. 
Utan ventilhatt kan smuts och fukt 
tr쌹nga in i ventilen och orsaka l쌹c-
kage. Om en ventilhatt saknas, ers쌹tt 
den med en ny s썁 fort som m쎨jligt.

僅 Observera f쎨ljande:
- Kontrollera d쌹cktrycket n쌹r d쌹cken 

쌹r kalla. (N쌹r bilen har varit parke-
rad i minst tre timmar eller inte 
k쎨rts l쌹ngre 쌹n 1,6 km sedan start.)

- Kontrollera trycket i reservhjulet 
varje g썁ng du kontrollerar trycket i 
de vanliga d쌹cken.

- 싋verlasta aldrig bilen. 싋verskrid 
aldrig den maximalt till썁tna taklas-
ten.

- Slitna och gamla d쌹ck kan orsaka 
olyckor. Omd쌹ckprofilen 쌹r mycket 
sliten eller om d쌹cken har skadats, 
byt ut dem.

D쌹ckrotation

F쎨r att j쌹mna ut d쌹ckslitage 쌹r det l쌹mp-
ligt att skifta hjul var 10 000:e km (6 
500 brittiska mil) eller tidigare om det 
uppst썁r oj쌹mnt slitage.

VARNING
僅 Anv쌹nd inte det kompakta reserv-

d쌹cket vid d쌹ckrotation.
僅 Blanda inte under n썁gra omst쌹ndig-

heter diagonal- och radiald쌹ck. Styr-
f쎨rm썁gan kan p썁verkas, vilket kan 
inneb쌹ra livsfara eller risk f쎨r allvar-
liga person- eller materialskador.

OBSERVERA
Radiald쌹ck med asymmetriskt m쎨nster 
m썁ste skiftas parvis fram썁t och bak썁t 
och inte mellan v쌹nster och h쎨ger sida.

Hjulinst쌹llning och hjulbalanse-
ring
Hjulen p썁 din bil blir omsorgsfullt 
inst쌹llda och balanserade vid tillverk-
ningen f쎨r att d쌹cken ska f썁 l쌹ngsta 
m쎨jliga livsl쌹ngd och ge b쌹sta m쎨jliga 
prestanda.
Om du noterar att hjulen vibrerar n쌹r du 
k쎨r p썁 plan v쌹g kan en ny hjulbalanse-
ring beh쎨va g쎨ras.

VIKTIGT
Fel balansvikter kan ge skador p썁 alumi-
niumf쌹lgar. Anv쌹nd endast godk쌹nda 
balansvikter.

D쌹ckbyte
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A: Slitagevarnare
Om d쌹cket har slitits j쌹mnt visas en slita-
geindikator som en linje l쌹ngs d쌹ckets 
slitbana.
Det visar att d쌹cket har ett m쎨nsterdjup 
som understiger 1,6 mm (1/16 in.). Byt ut 
d쌹cket n쌹r det h쌹r intr쌹ffar.
V쌹nta inte p썁 att linjen visas p썁 hela 
d쌹ckets slitbana innan du byter d쌹ck.

Byta n쎨dreservhjul (i f쎨rekom-
mande fall)
D쌹cket p썁 ett n쎨dreservhjul har ett 
d쌹ckm쎨nster med kortare livsl쌹ngd 쌹n 
p썁 ett d쌹ck i ordinarie storlek. Byt ut det 
n쌹r du kan se profilens slitageindikator-
f쌹lt p썁 d쌹cket. Det kompakta ers쌹ttande 
reservd쌹cket b쎨r vara lika stort och ha 
samma utformning som d쌹cket som 
medf쎨ljde ditt fordon n쌹r det var nytt, 
och det b쎨r monteras p썁 samma hjul. Ett 
n쎨dreservd쌹ck 쌹r inte konstruerat f쎨r att 
monteras p썁 en normalstor f쌹lg, och p썁 
samma s쌹tt 쌹r en n쎨dreservf쌹lg inte 
konstruerad f쎨r normalstora d쌹ck.

VARNING
S썁 h쌹r minskar du risken f쎨r att d쌹ck 
havererar och leder till en olycka med 
livsfara eller risk f쎨r allvarliga person-
skador som f쎨ljd:
僅 Ers쌹tt d쌹ck som 쌹r utslitna, oj쌹mnt 

slitna eller skadade. Slitna d쌹ck kan 
leda till f쎨rs쌹mrad effektivitet vid 
inbromsning, styrf쎨rm썁ga och 
v쌹ggrepp.

僅 K쎨r inte bilen med fel d쌹cktryck. Det 
leder till oj쌹mnt slitage och trasiga 
d쌹ck.

僅 N쌹r du ers쌹tter d쌹cken ska du inte 
blanda radiald쌹ck och diagonald쌹ck 
p썁 samma bil. Du m썁ste ers쌹tta alla 

d쌹ck (inklusive reservhjulet) om du 
byter fr썁n radial- till diagonald쌹ck.

僅 Det 쌹r b쌹st att byta ut alla fyra d쌹cken 
samtidigt. Om det inte 쌹r m쎨jligt, eller 
om n쎨dv쌹ndigt, byt ut dem i par, fram 
och bak hjul.
N쌹r du byter ut endast ett d쌹ck kan 
det p썁verka fordonet markant.

僅 Om du anv쌹nder andra d쌹ck och hjul 
쌹n rekommenderade storlekar kan 
det orsaka onormal styrf쎨rm썁ga, f쎨r-
s쌹mrad kontroll 쎨ver bilen och allvar-
liga olyckor.

僅 Hjul som inte uppfyller Kia specifika-
tioner kan vara ol쌹mpliga och resul-
tera i skador p썁 fordonet eller 
osedvanlig hantering och d썁lig for-
donskontroll.

僅 ABS fungerar genom att j쌹mf쎨ra has-
tigheten p썁 hjulen. D쌹ckstorleken 
p썁verkar hjulets hastighet. N쌹r du 
byter d쌹ck m썁ste alla 4 d쌹ck ha 
samma storlek, typ, m쌹rke, konstruk-
tion och slitm쎨nster som original-
d쌹cken. Om du anv쌹nder d쌹ck i en 
annan storlek kan ABS (l썁sningsfria 
bromsar) och ESC (antisladdsystem) 
fungera felaktigt.

VIKTIGT
N쌹r du har bytt d쌹ck ska du kontrollera 
hjulmuttrarna efter ca 50 km (31 brit-
tiska mil) samt g쎨ra en extra kontroll och 
dra 썁t hjulmuttrarna efter ca 1 000 km 
(620 brittiska mil). Om ratten skakar 
eller om bilen vibrerar n쌹r du k쎨r 쌹r ett 
d쌹ck i obalans. Balansera d쌹cket. Om 
problemet inte l쎨ser sig, kontakta en 
professionell verkstad. Kia rekommen-
derar att du bes쎨ker en auktoriserad 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.
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OBSERVERA
Du b쎨r anv쌹nda samma typ av d쌹ck 
som bilen levererades med n쌹r du byter 
ut dem. I annat fall p썁verkas styrf쎨rm썁-
gan.

Byta hjul
S쌹kerst쌹ll att de nya hjulen motsvarar de 
m썁tt i diameter och den f쌹lgbredd och 
f쎨rskjutning som g쌹ller f쎨r de fabriksle-
vererade originald쌹cken.

VARNING
En f쌹lg som inte har r쌹tt storlek kan 
p썁tagligt inverka p썁 d쌹ckens och lag-
rens livsl쌹ngd, broms- och 
stoppstr쌹ckor, v쌹gegenskaper, markfri-
g썁ng, utrymmet mellan d쌹ck och sk쌹rm, 
anv쌹ndning av sn쎨kedjor, kalibrering av 
hastighetsm쌹tare och v쌹gm쌹tare, str썁l-
kastarinst쌹llning och st쎨tf썁ngarnas h쎨jd.

D쌹ckens v쌹ggrepp
D쌹ckens v쌹ggrepp blir s쌹mre om d쌹ck-
m쎨nstret 쌹r slitet, d쌹cktrycket fel eller 
v쌹gbanan 쌹r hal. Det 쌹r l쌹mpligt att byta 
ut d쌹cken n쌹r slitageindikatorerna b쎨rjar 
synas. S쌹nk hastigheten n쌹r det regnar 
eller sn쎨ar, eller om v쌹gen av annan 
anledning 쌹r hal, f쎨r att minska risken 
att f쎨rlora styrf쎨rm썁gan.

D쌹ckunderh썁ll
Ut쎨ver r쌹tt lufttryck minskar 쌹ven kor-
rekt hjulinst쌹llning slitaget. Om ett d쌹ck 
har slitits oj쌹mnt ska du kontrollera hjul-
inst쌹llningen hos en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du bes쎨ker 
en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servi-
cepartner.
Om du har satt p썁 nya d쌹ck ska du 쌹ven 
balansera dem. D쌹ckbalansering ger 
쎨kad bekv쌹mlighet under k쎨rning och 

ger d쌹cket l쌹ngre h썁llbarhet. Dessutom 
b쎨r ett d쌹ck alltid 썁terbalanseras om det 
avl쌹gsnas fr썁n hjulet.

D쌹ckm쌹rkning

Den h쌹r informationen anger och beskri-
ver d쌹ckets egenskaper och anger 쌹ven 
d쌹ckets ID-nummer (TIN) enligt s쌹ker-
hetsstandarden. TIN kan 쌹ven anv쌹ndas 
f쎨r att identifiera d쌹cket i h쌹ndelse av 
썁terkallande.

1. Tillverkare eller varum쌹rkes-
namn
Tillverkare eller varum쌹rkesnamn visas.

2. D쌹ckdimension
D쌹ckdimensionen anges p썁 d쌹cksidan. 
Du beh쎨ver den h쌹r informationen n쌹r 
du k쎨per nya d쌹ck.
Exempel p썁 d쌹ckstorleksbeteckning:
(Dessa nummer 쌹r enbart exempel.)
P235/55R19 108T
235 - D쌹ckets bredd i mm.
55 - H쎨jd/bredd-f쎨rh썁llande. D쌹ckets 
tv쌹rsnittsh쎨jd i procent av bredden.
R - Kod f쎨r d쌹ckets konstruktion (radial).
19 - F쌹lgdiameter i tum.
108 - Belastningsindex, en siffra f쎨r 
d쌹ckets maxbelastning.
T - Hastighetsm쌹rkning. Mer information 
finns i tabellen med hastighetsm쌹rk-
ningar i det h쌹r kapitlet.
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Hjulstorleksbeteckning
쉁ven hjul m쌹rks med viktig information 
som du beh쎨ver om du n썁gonsin beh쎨-
ver ers쌹tta ett. F쎨ljande f쎨rklarar vad 
bokst쌹verna och numren i hjulstorleks-
beteckningen inneb쌹r.
Exempel p썁 f쌹lgdimension:
7.5JX19
7,5 - F쌹lgdiameter i tum.
J - F쌹lgens kontur.
19 - F쌹lgdiameter i tum.

Hastighetsm쌹rkning f쎨r d쌹ck
I tabellen nedan finns m썁nga olika has-
tighetsm쌹rkningar som anv쌹nds f쎨r 
d쌹ck till personbilar. Hastighetsm쌹rk-
ningen 쌹r en del av m쌹rkningen p썁 
d쌹ckets sida. Symbolen motsvarar den 
h쎨gsta s쌹kra hastigheten f쎨r d쌹cket.

3. Kontrollera d쌹ckens tillverk-
ningsdatum (TIN: D쌹ckets ID-
nummer)
Alla d쌹ck som 쌹r 쌹ldre 쌹n 6 썁r enligt till-
verkningsdatum ska bytas ut. Tillverk-
ningsdatumet finns angivet p썁 
d쌹cksidan som en DOT-kod. Tillverk-
ningsdatumet identifieras genom de 
fyra sista siffrorna (tecken) i tillverk-
ningsdatumkoden.

DOT: XXXX XXXX OOOO
De f쎨rsta tecknen visar vilken fabrik 
d쌹cken kommer fr썁n, d쌹ckdimension 
och m쎨nster. De fyra sista siffrorna visar 
vilken vecka och 썁r som d쌹cket tillver-
kats.
Till exempel visar DOT XXXX XXXX 1621 
att d쌹cket tillverkades vecka 16 썁r 2021.

VARNING
D쌹ck 썁ldras med tiden, 쌹ven om bilen 
inte k쎨rs. Oavsett slitage b쎨r d쌹ck bytas 
efter 6 썁r. H쎨g v쌹rme och frekvent h쎨g 
belastning kan p썁skynda 썁ldrandet. Om 
du inte f쎨ljer den h쌹r varningen kan du 
r썁ka ut f쎨r d쌹ckskador, som kan leda till 
en olycka med allvarliga personskador 
och i v쌹rsta fall d쎨dsfall.

4. D쌹ckuppbyggnad och material
Antal lager eller skikt p썁 gummibelagt 
tyg i d쌹cket. D쌹cktillverkare m썁ste 쌹ven 
ange materialet i d쌹cket, s썁som st썁l, 
nylon, polyester m.m. Bokstaven "R" 
inneb쌹r att textiltr썁darna ligger radiellt 
mot rullriktningen. "D" anger diagonal 
riktning och "B" 쌹r en kombination.

5. Maximalt till썁tet d쌹cktryck
Detta tal motsvarar den st쎨rsta m쌹ng-
den luft som kan tillf쎨ras d쌹cket. 싋ver-
skrid inte till썁tet maxtryck. Se "Etikett 
med d쌹ckspecifikationer och d쌹cktryck" 
p썁 sid 9-6.

6. Maxlast
Detta nummer indikerar maximal belast-
ning i kilo och pund som d쌹cket kan 
b쌹ra. N쌹r du byter d쌹ck p썁 bilen ska du 
anv쌹nda d쌹ck med samma lastgr쌹ns 
som originald쌹cken.

Hastighetsm쌹rkningssymbol Maximal hastighet

S 180 km/h (112 brittiska mil/
timma)

T 190 km/h (118 brittiska mil/
timma)

H 210 km/h (130 brittiska mil/
timma)

V 240 km/h (149 brittiska mil/
timma)

W 270 km/h (168 brittiska mil/
timma)

Y 300 km/h (186 brittiska mil/
timma)
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7. Enhetlig kvalitetsm쌹rkning p썁 
d쌹ck
I f쎨rekommande fall kan du hitta d쌹ck-
ets kvalitetsklass p썁 dess sidov쌹gg mel-
lan profilens axel och maximal 
sektionsbredd.
Till exempel:
M싋NSTERSLITAGE 200
DRAGKRAFT AA
TEMPERATUR A

VARNING
僅 D쌹ckets v쌹ggrepp 쌹r baserat p썁 

bromstester p썁 en r쌹t linje och inklu-
derar inte acceleration, kurvtagning, 
vattenplaning eller b쌹sta m쎨jliga 
v쌹ggreppskarakt쌹ristik.

僅 Temperaturklassen f쎨r detta d쌹ck 
fastst쌹lls f쎨r ett d쌹ck som har l쌹mpligt 
lufttryck och som inte 쌹r 쎨verpumpat. 
Mycket h쎨ga hastigheter, f쎨r l썁gt 
d쌹cktryck eller tung last kan antingen 
var f쎨r sig eller i kombination 쎨ka 
d쌹ckets temperatur och orsaka att 
d쌹cket pl쎨tsligt havererar. Det kan 
leda till att du tappar kontrollen 쎨ver 
bilen och uts쌹tts f쎨r livsfara eller risk 
f쎨r allvarliga personskador.

Slitage
Graden p썁 profilens slitage 쌹r en j쌹mf쎨-
rande klassificering baserat p썁 d쌹ckets 
slitstyrka vid test under kontrollerade 
f쎨rh썁llanden p썁 en specificerad statlig 
testbana. Till exempel skulle ett d쌹ck 
klassificerat med 150 slitas en och en 
halv g썁nger (1½) s썁v쌹l p썁 en statlig test-
bana som ett d쌹ck klassificerat med 
100.
D쌹ckets faktiska prestanda beror p썁 f쎨r-
h썁llandena de anv쌹nds i, och kan avvika 
avsev쌹rt fr썁n normen p썁 grund av varia-

tioner i k쎨rvanor, underh썁llspraxis och 
skillnader i v쌹gegenskaper och klimat.
D쌹cken som 쌹r tillg쌹ngliga som stan-
dardm쌹ssig eller valfri utrustning p썁 ditt 
fordon kan variera avseende klassifice-
ringen.

Dragkraft - AA, A, B & C
Greppniv썁 ifr썁n h쎨gsta till l쌹gsta 쌹r AA, 
A, B och C. M쌹rkningen representerar 
d쌹ckens uppm쌹tta f쎨rm썁ga att stanna 
p썁 v썁t asfalt under kontrollerade 
omst쌹ndigheter p썁 standardiserade 
testytor av asfalt och betong. Ett d쌹ck 
med m쌹rkningen C kan ha d썁ligt 
v쌹ggrepp.

Temperature - A, B & C
Temperaturm쌹rkningarna 쌹r A (h쎨gsta), 
B och C och representerar d쌹ckets f쎨r-
m썁ga att motst썁 och leda bort genere-
rad v쌹rme vid test under kontrollerade 
omst쌹ndigheter med ett specifikt test-
d쌹ck p썁 en testanl쌹ggning inomhus.
H쎨ga temperaturer under l썁ng tid kan 
orsaka att d쌹ckkvaliteten f쎨rs쌹mras och 
d쌹ckets livsl쌹ngd f쎨rkortas. Mycket 
h쎨ga temperaturer kan f썁 d쌹cket att 
haverera. M쌹rkningarna B och A repre-
senterar ett testresultat f쎨r testd쌹cket 
som 쌹r 쎨ver den niv썁 som kr쌹vs i lag.

L썁gprofild쌹ck (i f쎨rekommande 
fall)
L썁gprofild쌹ck, som har en h쎨jd som 쌹r 
max 50% av bredden, ger bilen ett spor-
tigare utseende.
Eftersom l썁gprofild쌹ck 쌹r optimerade 
f쎨r god man쎨vrering och inbromsning 
kan de ge l쌹gre komfort och en h쎨gre 
ljudniv썁 쌹n vanliga d쌹ck.
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VIKTIGT
僅 Eftersom d쌹cksidan p썁 l썁gprofild쌹ck 

쌹r l쌹gre 쌹n vanligt finns ocks썁 en 
쎨kad risk f쎨r att d쌹ck och hjul skadas. 
F쎨lj d쌹rf쎨r nedanst썁ende anvisningar.
- N쌹r du k쎨r p썁 v쌹gar som 쌹r extremt 

d썁liga, k쎨r extra f쎨rsiktigt s썁 att 
d쌹ck och f쌹lgar inte skadas. Kont-
rollera d쌹cken och f쌹lgarna efter 
k쎨rningen.

- Var f쎨rsiktig n쌹r du k쎨r i gropar, 
쎨ver farthinder, brunnslock, manh썁l 
och trottoarkanter, s썁 att d쌹cken 
och f쌹lgarna inte skadas.

- Om ett d쌹ck 쌹r skadat, kontakta en 
gummiverkstad. Kia rekommende-
rar att du bes쎨ker en auktoriserad 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

- F쎨r att f쎨rhindra skada p썁 d쌹cket, 
kontrollera d쌹ckets skick och luft-
trycket efter varje k쎨rda 3 000 km 
(2 000 brittiska mil).

僅 Det kan vara sv썁rt att uppt쌹cka 
d쌹ckskador med blotta 쎨gat. Vid 
minsta misstanke om en d쌹ckskada, 
쌹ven om den inte syns, l썁t kontrollera 
d쌹cket och byt ut det om det beh쎨vs 
s썁 att du inte riskerar att f썁 punkte-
ring.

僅 Skador som uppst썁tt vid k쎨rning p썁 
underm썁liga v쌹gar, i gropar, 쎨ver 
brunnslock, manh썁l och trottoarkan-
ter, omfattas inte av garantin.

僅 Information finns p썁 d쌹cksidan.

S쌹kringar
Flatstift

Kassettyp

Multis쌹kring

BFT

* V쌹nster: Normal, h쎨ger: Brunnit
* Etiketten p썁 s쌹krings-/rel쌹h썁llaren kan 

skilja sig 썁t.
Koppla alltid bort batteriets minuskabel 
innan du byter en s쌹kring.
Kontrollera f쎨rst s쌹kringsdosan p썁 f쎨rar-
sidan, om elsystemet inte fungerar.
Byt alltid till en ny s쌹kring med samma 
amperetal.

OCV071014L

OCV071015L

OCV071017L

OCV071018L
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Om den nya s쌹kringen ocks썁 l쎨ser ut 
betyder det ofta att det finns ett elek-
triskt fel. Undvik omg썁ende att anv쌹nda 
systemet och r썁dfr썁ga omg썁ende en 
professionell verkstad. Kia rekommen-
derar att du r썁dfr썁gar en auktoriserad 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/verkstad.

VARNING
僅 Byt aldrig ut en s쌹kring mot n썁got 

annat 쌹n en s쌹kring med samma 
amperetal.

僅 S쌹kringar med f쎨r h쎨gt amperetal kan 
orsaka skador och utg쎨ra en brand-
risk.

僅 Ers쌹tt aldrig en s쌹kring med en 
metalltr썁d eller aluminiumfolie, inte 
ens tempor쌹rt. Det kan orsaka omfat-
tande skador p썁 ledningar och utg쎨ra 
en brandrisk.

僅 Du f썁r inte 쌹ndra eller l쌹gga till elka-
blar i bilen utan n쎨dv쌹ndig kunskap.

VIKTIGT
僅 N쌹r du byter en s쌹kring eller ett rel쌹 

ska du vara noga med att den nya 
s쌹kringen eller det nya rel쌹et passar 
ordentligt i h썁llaren. En s쌹kring eller 
ett rel쌹 som inte sitter ordentligt kan 
ge skador p썁 bilens ledningar eller 
elsystem och utg쎨ra en brandrisk.

僅 Ta inte bort s쌹kringar, rel쌹er och kon-
takter som 쌹r fastsatta med bultar 
eller muttrar. S쌹kringen, rel쌹et eller 
kontakten kanske inte s쌹tts fast kor-
rekt och det kan utg쎨ra en brandrisk. 
Om s쌹kringar, rel쌹n och terminaler 
som 쌹r f쌹sta med bultar eller muttrar 
har g썁tt s쎨nder, r썁dfr썁ga en professi-
onell verkstad. Kia rekommenderar att 
du r썁dfr썁gar en auktoriserad Kia-썁ter-
f쎨rs쌹ljare/verkstad.

僅 S쌹tt aldrig in n썁got annat 쌹n s쌹kringar 
eller rel쌹er i kontakterna, t.ex. en 
skruvmejsel eller ledning. Det kan 
orsaka glapp och fel p썁 elsystemet.

僅 Stick aldrig in skruvmejslar eller 
kablar fr썁n tredje part i uttag som 
enbart 쌹r avsedda f쎨r s쌹kringar och 
rel쌹er. Elsystem och kablar i kup썗n 
kan skadas eller fatta eld p썁 grund av 
glappkontakt.

僅 Om du ansluter ledningen direkt till 
bakljuset eller byter till en gl쎨dlampa 
med f쎨r h쎨g m쌹rkeffekt n쌹r du kopp-
lar p썁 sl쌹pvagnar osv. kan du br쌹nna 
den inre kopplingsdosan.

僅 Anv쌹nd inte en skruvmejsel eller 
n썁got annat metallf쎨rem썁l f쎨r att 
avl쌹gsna s쌹kringar eftersom att det 
kan orsaka kortslutning och skada 
systemet.

OBSERVERA
僅 Tryck knappen EV-knappen till l쌹ge 

AV, st쌹ng av alla elektriska enheter 
och koppla bort den negativa kabeln 
(-) fr썁n batteriet n쌹r du ska byta s쌹k-
ring.

僅 Etiketten p썁 s쌹krings-/rel쌹h썁llaren 
kan se annorlunda ut i den aktuella 
bilen.

Byta s쌹kring innerpanel

Drift
僅 Tryck in EV-knappen till l쌹ge AV och 

st쌹ng av alla andra omkopplare.
僅 싋ppna locket p썁 s쌹kringsdosan.
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僅 Dra den misst쌹nkta s쌹kringen rakt ut. 
Anv쌹nd det medf쎨ljande avl쌹gsnings-
verktyget (1) som finns i motorutrym-
mets s쌹kringsh썁llare.

僅 Kontrollera s쌹kringen som du tog bort 
och byt ut den om den har l쎨st ut. 
Reservs쌹kringar finns i instrument-
br쌹dans s쌹kringspanel (eller i 
motorutrymmets s쌹kringspanel).

僅 Tryck in en ny s쌹kring som har 
samma klassificering, och s쌹kerst쌹ll 
att den sitter ordentligt i kl쌹mmorna.

INFORMATION
Om str썁lkastare, bakljus, bromsljus eller 
varselljus inte fungerar och s쌹kringarna 
쌹r hela ska du kontakta en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
r썁dfr썁gar en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/verkstad.

Byta ut s쌹kring i motorrummet

Drift
僅 Tryck in EV-knappen till l쌹ge AV och 

st쌹ng av alla andra omkopplare.
僅 Ta bort s쌹kringsdosans lock genom 

att trycka in fliken och dra upp locket.

Om en s쌹kring av typen flatstift l쎨ser 
ut tar du bort den genom att anv쌹nda 
s쌹kringst썁ngen som finns i s쌹krings-
dosan i motorrummet. S쌹tt i en 
reservs쌹kring med samma m쌹rkning 
efter borttagningen.

僅 Kontrollera s쌹kringen som du tog bort 
och byt ut den om den har l쎨st ut. 
Anv쌹nd s쌹kringst썁ngen som ligger i 
motorrummet till att ta bort och s쌹tta 
tillbaka s쌹kringar.

僅 Tryck in en ny s쌹kring som har 
samma klassificering, och s쌹kerst쌹ll 
att den sitter ordentligt i kl쌹mmorna. 
Om den sitter l쎨st, r썁dfr썁ga en pro-
fessionell verkstad. Kia rekommende-
rar att du r썁dfr썁gar en auktoriserad 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/verkstad.

VIKTIGT
N쌹r du har kontrollerat s쌹kringsdosan i 
motorrummet ska du s쌹tta fast locket p썁 
s쌹kringsdosan. Ett klickljud m썁ste h쎨ras. 
I annat fall kan elfel uppst썁r p썁 grund av 
vatten.

Byta ut huvuds쌹kring (multis쌹k-
ring)

OCV071019L

OCV071020L

OCV071066L

OCV071021L
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Drift
僅 St쌹ng av fordonet.
僅 Koppla bort den negativa batterika-

beln.
僅 Ta bort muttrarna enligt vad som 

visas p썁 bilden ovan.
僅 Byt ut s쌹kringen med en ny med 

samma m쌹rkning.
僅 S쌹tt i s쌹kringen p썁 samma s쌹tt som 

du tog bort den, fast i omv쌹nd ord-
ning.

VIKTIGT
Kontrollera att batterilocket sitter kor-
rekt. Om batterilocket inte sitter fast 
ordentligt kan elsystemet skadas av fuk-
tig luft som fl쎨dar in i systemet.

OBSERVERA
僅 Det kan vara fel p썁 det elektroniska 

systemet trots att s쌹kringarna i 
motorrummet eller kup썗n 쌹r hela. I 
detta fall kan orsaken till problemen 
vara att huvuds쌹kringen (BFT-typ) 쌹r 
urkopplad, och den finner du inuti 
locket p썁 batteriets pluspol (+). Efter-
som huvuds쌹kringen 쌹r intrikatare 
utformad 쌹n andra delar b쎨r du upp-
s쎨ka en professionell verkstad. Kia 
rekommenderar att du v쌹nder dig till 
en n쌹rmaste Kia-verkstad.

僅 Om s쌹kringsdosan har g썁tt s쎨nder 
ska du r썁dfr썁ga en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du r썁d-
fr썁gar en auktoriserad Kia-
썁terf쎨rs쌹ljare/verkstad.

Beskrivning av s쌹krings-/rel쌹h썁l-
lare
I dosan med s쌹kringar/rel쌹er finns en 
etikett d쌹r s쌹kringarnas/rel쌹ernas m쌹rk-
ning framg썁r.

OBSERVERA
Det 쌹r inte s쌹kert att alla beskrivningar i 
instruktionsboken g쌹ller din bil. All infor-
mation 쌹r aktuell vid trycktillf쌹llet. F쎨lj 
informationen p썁 etiketten i f쎨rsta hand.
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F쎨rarsidans s쌹kringsdosa

OCV071022L

OCV071023L
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ICU-s쌹kringsh썁llare

S쌹kringsnamn Symbol S쌹kringens 
klassificering Kretsskyddad

CHILD LOCK 15 A Barnl썁srel쌹

AFCU 10 A AFCU

KROCKKUDDE IND 7,5 A Takkonsol

MEMORY2 (minne) 10 A S쌹kring - MEMORY2, st쌹mningslampa, 쎨vernattningsljus st쌹mningslampa V/H, 
ADP, Head-Up-display, ADS-enhet

START 7,5 A VBCU, IBU (integrerad karosskontrollmodul)

UPPV쉁RMD SPE-
GEL 10 A F쎨rare/passagerare utv쌹ndig backspegel

싋PPEN BAKLUCKA 15 A Bakluckesp쌹rr

EPCU 3 10 A Bakre omvandlare

MODUL3 7,5 A Flerfunktionsomkopplare, IBU (integrerad karosskontrollmodul), knapp f쎨r 
bromsljus, f쎨rard쎨rr

INSTRUMENTPA-
NEL 7,5 A HUD, Instrumentpanel

IG3 8 10 A V2L-enhet, ICCU, VCMS, bakre elektronisk oljepump, CDM

IG3 7 10 A Incar temperatursensor, Audio/video och navigationsenhet, A/C PTC (positiv 
temperaturkoefficient) -v쌹rmare, A/C kontrollmodul, Instrumentkluster

IAU 10 A Handtag p썁 utsidan av f쎨rar/passagerard쎨rr
ECS 15 A Anv쌹nds inte

MODULE8 10 A F쎨rar-/passagerar-powers쌹tesmodul, manuell omkopplare f쎨r f쎨rar-/passage-
rars쌹te

S/HEATER FRT 20 A Kontrollmodul sitsventilation fram, kontrollmodul sitsv쌹rme fram

WASHER 15 A Multifunktionsreglage

IBU2 7,5 A IBU (integrerad karosskontrollmodul)

IG3 10 10 A SCU (Systemkontrollenhet), Bakre inverterare, BMU

IG3 9 10 A Anv쌹nds inte

BATTERIKON-
TROLL 10 A BMU

KROCKKUDDE2 10 A Kontrollmodul krockkuddesystemet (SRS)

SOLLUCKA1 25 A Motor f쎨r soltaket

ELF싋NSTERHISS V 25 A S쌹kerhetsf쎨nstermodul f쎨r f쎨rarsidan (LHD), S쌹kerhetsf쎨nstermodul f쎨r passa-
gerarsidan (RHD), bakre f쎨nsteromkopplare V

SPARE2 (IG2) 15 A Anv쌹nds inte

E-V쉁XLARE 3 10 A Elektronisk ATM (automatv쌹xlad) v쌹xell썁da

MODUL4 10 A
Fr쌹mre/bakre h쎨rnradar V/H, Fr쌹mre/bakre inverterare, ADAS-enhet (k쎨rning), 
VESS-enhet (Virtual Engine Sound System), Smart farth썁llarradar, Fr쌹mre 
kamera (ADAS), ADAS-enhet, Konsol 쎨vre lockomkopplare
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USB-LADDARE 15 A F쎨rars쌹te/passagerars쌹te USB-laddare, USB-laddare fr쌹mre konsol #1/#2

MINNE1 15 A
S쌹kring - MEMORY2, Instrumentkluster, A/C-kontrollmodul, St쌹mningslampa 
f쎨r konsol (쎨vre/nedre), Golvstr쎨mbrytare f쎨r konsolen, St쌹mningslampa f쎨r 
f쎨rar-/passagerard쎨rr, St쌹mningslampa bakd쎨rr V/H

SPARE3 (B+) 10 A Anv쌹nds inte

A/C2 10 A A/C-styrmodul, h쎨gtrycksventil, kylmedelsventil #1/#2 P/R-kopplingsblock 
(fl쌹ktrel쌹), BSA-kylaggregat #1, luftkonditioneringsventil

AMP 25 A AMP (f쎨rst쌹rkare)

ELF싋NSTERHISS H 25 A Passagerars쌹kerhetsf쎨nstermodul (LHD), f쎨rars쌹kerhetsf쎨nstermodul (RHD), 
bakre str쎨mbrytare f쎨r f쎨nster VH

MODUL6 7,5 A IBU (integrerad karosskontrollmodul)

MODUL5 10 A

Datal쌹kanslutning, Elektrokromspegel, E-CALL-enhet, ADP, Audio/video och 
Navigering Huvudenhet, 싋vernattningsomkopplare, Str썁lkastare V/H, AMP 
(f쎨rst쌹rkare), Smart tr썁dl쎨s laddare, F쎨rar-/passagerars쌹kerhetss쌹tesmodul, 
Fr쌹mre luftventilationss쌹teskontrollmodul, Frams쌹tesv쌹rmerstyrning baks쌹-
tesv쌹rmerstyrmodul, Konsolgolvbrytare, Automatisk str썁lkastarnivelleringsen-
hetsmodul, IFS (Intelligent frontbelysningssystem) -modul

SPARE1 (ACC) 10 A Anv쌹nds inte

E-CALL 10 A E-CALL-enhet

IBU1 15 A IBU (integrerad karosskontrollmodul)

BROMSKONTAKT 10 A Bromsljuskontakt, IBU (integrerad karosskontrollmodul)

P/SEAT DRV 30 A Str쎨mbrytare f쎨r f쎨rars쌹tet, Elmodul till f쎨rars쌹tet (med IMS (integrerat minnes-
system))

A/C1 7,5 A A/C-kontrollmodul

KROCKKUDDE1 15 A Kontrollmodul krockkuddesystemet (SRS)

MODUL2 10 A
AMP (f쎨rst쌹rkare), ADP, P/E-kopplingsblock (str쎨muttagsrel쌹), IBU (integrerad 
karosskontrollmodul), E-CALL-enhet, ADAS-enhet, Knappsats f쎨r audio/video 
och navigering, Huvudenhet f쎨r audio/video och navigering

MULTIMEDIA 15 A Huvudenhet f쎨r audio/video och navigering

DOOR LOCK 20 A D쎨rrl썁srel쌹, d쎨rruppl썁sningsrel쌹, d쎨dl썁s-rel쌹

MODUL1 10 A
Str쎨mbrytare f쎨r varningslampa, Multifunktionsbrytare, Datal쌹nkanslutning, 
Regnsensor, UIP-siren, UIP-sensor, PTG-enhet, F쎨rard쎨rr, F쎨rare/passagerare 
utv쌹ndig backspegel

P/SEAT PASS 30 A Brytare f쎨r passagerars쌹te, elstolsmodul

S쉁TESV쉁RME BAK 25 A Kontrollmodul s쌹tesv쌹rme bak

S쌹kringsnamn Symbol S쌹kringens 
klassificering Kretsskyddad
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Motorutrymmets s쌹kringspanel

OCV071067L

OCV071024L



29

8

8

Underh썁ll S쌹kringar

Krets (P/R-kopplingsblock)

S쌹kringsnamn Symbol S쌹kringens 
klassificering Kretsskyddad

MULTIS쉁K-
RING-1

LDC 180 A P/R-koppling (s쌹kring: P/OUTLET1, T/GATE, EOP1, EOP2)

STYRSERVO1 100 A
Elektrisk styrservo - MDPS
* MDPS 쌹r detsamma som EPS (Elektrisk styrservo).

MULTIS쉁K-
RING-3

B+5 60 A PCB-block (IG3 huvudrel쌹, s쌹kring: WIPER1, EPCU1, B/ALARM, 
HORN, VCU2)

B+3 60 A

ICU-kopplingsblock (s쌹kring: BARNS쉁KRING, AFCU, BACKLUCKA 
싋PPEN, EPCU 3, MODULE8, S/HEATER FRT, SUNROOF1, P/WIN-
DOW LH, AMP, P/WINDOW RH, P/SEAT DRV, P/SEAT PASS, S/HEA-
TER RR)

B+2 60 A ICU-kopplingsblock (IPS1, PS6, IPS8, IPS9, IPS10)

B+1 50 A ICU-kopplingsblock (IPS2, IPS3, IPS5, IPS7, IPS13)

INTEGRERAD 
ELEKTRONISK 

BROMS1
60 A IEB-enhet

INTEGRERAD 
ELEKTRONISK 

BROMS2
60 A IEB-enhet

IG1 40 A P/R-kopplingsblock (ACC-rel쌹, IG1-rel쌹)

IG2 40 A P/R-kopplingsblock (IG2-rel쌹)

MULTIS쉁K-
RING-2

C/FL쉁KT 80 A Kylfl쌹ktsmotor

RR HTD 50 A P/R-kopplingsblock (bakre v쌹rmerel쌹)

TRAILER1 50 A Sl쌹panslutningsenhet

BLOWER 50 A P/R-kopplingsblock (fl쌹ktrel쌹)
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PCB-grupp

S쉁KRING

B+4 40 A
ICU-kopplingsblock (l썁ngtidsrel쌹 f쎨r lastsp쌹rr, s쌹kring: IAU, ECS, BAT-
TERIHANTERING, AIR BAG2, MEMORY1, SPARE3 (B+), A/C2, E-CALL, 
IBU1, BROMSBRYTARE, MULTIMEDIA, D싋RRL쉊S, MODULE1)

E-SHIFTER1 40 A P/R-kopplingsblock (E-v쌹xelrel쌹, s쌹kring: E-SHIFTER2)

LADDARE1 10 A P/R-kopplingsblock (laddingsl썁sningsrel쌹, laddingsuppl썁sningsrel쌹), 
ICCU, VCMSCDM

LADDARE2 10 A CDM

AMS 10 A 12V Batterisensor

EWP1 20 A Elektrisk vattenpump #1

EWP2 20 A Elektrisk vattenpump #2

TRAILER2 20 A Sl쌹panslutningsenhet

VESS 10 A VESS-enhet

VCU1 40 A VCU

STR싋MUTTAG1 40 A Rel쌹 str쎨muttag

T/GATE 30 A PTG-enhet

EOP1 40 A Elektronisk oljepump bak

EOP2 40 A Elektronisk oljepump fram (4WD)

E-SHIFTER2 10 A E-v쌹xelrel쌹, SCU, elektronisk ATM v쌹xelpanel

STR싋MUTTAG3 20 A Bakre str쎨muttag

STR싋MUTTAG2 20 A fr쌹mre str쎨muttag

S쌹kringsnamn Symbol S쌹kringens 
klassificering Kretsskyddad

WIPER1 25 A PCB (kretskort) -block (torkarbladens huvudrel쌹)

EPCU1 15 A Fr쌹mre omvandlare (4WD)

B/LARM 10 A PCB (kretskort) -block (signalhornsrel쌹 f쎨r st쎨ldlarm)

HORN 15 A PCB (kretskort) -block (signalhornsrel쌹)

WIPER2 7,5 A IBU (integrerad karosskontrollmodul)

VCU2 15 A VCU

IG3 1 20 A ICU-kopplingsblock (s쌹kring: IG3 8, IG3 7, IG3 10, IG3 9)

IG3 3 15 A Elektrisk vattenpump

S쌹kringsnamn Symbol S쌹kringens 
klassificering Kretsskyddad
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Rel쌹
Se rel쌹typen i nedanst썁ende tabell.

IG3 5 10 A BMS (batterihanteringssystem) kylv쌹tska 3-v쌹gsventil

VCU3 10 A VCU

IG3 4 10 A Elektronisk vattenpump #1, #2, elektronisk A/C-kompressor

IEB3 10 A IEB-enhet

IG3 6 10 A Kylfl쌹ktmotor, elektronisk oljepump fram (4WD)

MDPS2 10 A
Elektrisk styrservo - MDPS
* MDPS 쌹r detsamma som EPS (Elektrisk styrservo).

IG3 2 15 A Fr쌹mre omvandlare (4WD), VCU

S쌹kringsnamn Symbol S쌹kringens 
klassificering Kretsskyddad

Rel쌹-namn Symbol TYPE

L썁srel쌹 f쎨r laddare MICRO

E-v쌹xlare rel쌹 MICRO

Rel쌹 eluppv쌹rmd bakruta MINI

ACC-rel쌹 MICRO

IG1-rel쌹 MICRO

Fl쌹ktrel쌹 MICRO

IG2-rel쌹 MICRO

Rel쌹 str쎨muttag MICRO

Uppl썁sningsrel쌹 f쎨r laddare MICRO
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Att t쌹nka p썁 vid lampbyten
Stanna fordonet p썁 en s쌹ker plats, dra 썁t 
parkeringsbromsen och koppla loss bat-
teriets minuspol (-). Anv쌹nd enbart gl쎨d-
lampor med r쌹tt watt-tal.

Fel p썁 lampdel till f쎨ljd av n쌹t-
verksfel
Funktionsfelet i lampan kan orsakas av 
n쌹tverksfel eller funktionsfel i fordonets 
elektriska styrsystem. L썁t en professio-
nell verkstad serva systemet om det 
uppst썁r problem. Kia rekommenderar 
att du bes쎨ker en auktoriserad Kia-썁ter-
f쎨rs쌹ljare/servicepartner.

Fel p썁 lampdel p썁 grund av stabi-
lisering av elektriskt kontrollsys-
tem
En normalt fungerande lampa kan 
blinka till helt kort. Det 쌹r en effekt av 
stabiliseringsfunktionen i fordonets elek-
troniska kontrollenhet. Om lampan 
sedan 썁terg썁r till normal funktion beh쎨-
ver fordonet inte underh썁llas.
Men, om lampan slocknar efter att ha 
blinkat eller om den forts쌹tter blinka, b쎨r 
du l썁ta en professionell verkstad kont-
rollera elsystemet. Kia rekommenderar 
att du bes쎨ker en auktoriserad Kia-썁ter-
f쎨rs쌹ljare/servicepartner.

VARNING
僅 Innan du arbetar med lamporna ska 

du dra 썁t parkeringsbromsen, trycka 
in EV-knappen till l쌹ge AV och sl썁 av 
lamporna f쎨r att undvika att bilen r쎨r 
sig ov쌹ntat eller att du f썁r br쌹nnska-
dor p썁 fingrarna eller f썁r en elst쎨t.

僅 En trasig lampa ska ers쌹ttas med en 
lampa med samma watt-tal. Om inte 

finns risk f쎨r skador p썁 kablar och 
eventuellt brand.
- T쌹nk p썁 att lampgloberna kan vara 

heta och att det finns risk f쎨r att du 
br쌹nner dig.

VIKTIGT
僅 Om du inte har n쎨dv쌹ndiga verktyg 

eller r쌹tt lampa eller kunskaper b쎨r du 
kontakta en professionell verkstad. 
Kia rekommenderar att du r썁dfr썁gar 
en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
verkstad.

僅 Det kan ofta vara sv썁rt att byta gl쎨d-
lamporna i fordonet eftersom andra 
delar p썁 fordonet m썁ste tas bort 
innan du kommer 썁t gl쎨dlampan. Det 
g쌹ller fr쌹mst om du beh쎨ver ta bort 
str썁lkastaren f쎨r att komma 썁t en 
lampa. Borttagning/montering av 
str썁lkastarna kan leda till skador p썁 
bilen.

僅 Om du anv쌹nder fel delar eller d썁liga 
lampor vid lampbyte kan det leda till 
att s쌹kringar l쎨ser ut eller andra elfel 
och 쌹ven skador p썁 kablage.

僅 Montera inga extra lampor p썁 bilen 
och ingen LED-belysning. Om extra-
ljus installeras kan det bli fel p썁 lam-
porna. De kan slockna eller blinka. 
Dessutom kan s쌹kringar och kablage 
skadas.

OBSERVERA
僅 Om en lampa eller lamph썁llare lossas 

n쌹r den matas med str쎨m, kan det 
k쌹nnas av som ett fel i s쌹kringsh썁lla-
rens elektronik. D썁 kan en felkod 
(DTC) registreras f쎨r en lampa i s쌹k-
ringsh썁llaren.

僅 Det 쌹r normalt att en hel lampa ibland 
blinkar. Det kan bero p썁 stabilise-
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ringsfunktionen i bilens elektroniska 
kontrollenhet. Om lamporna sedan 
lyser 쌹r det inget elfel.
Om lampan d쌹remot blinkar flera 
g썁nger eller slocknar, kan det vara fel 
p썁 den elektroniska kontrollenheten. I 
s썁 fall beh쎨ver systemet omedelbart 
kontrolleras av en professionell verk-
stad. Kia rekommenderar att du bes쎨-
ker en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/
servicepartner.

僅 Efter en krock eller efter 썁termonte-
ring av str썁lkastarenheten ska en 
str썁lkastarinst쌹llning g쎨ras av en pro-
fessionell verkstad. Kia rekommende-
rar att du bes쎨ker en auktoriserad 
Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

僅 Efter k쎨rning i kraftigt regn eller efter 
en tv쌹tt kan det bildas imma p썁 insi-
dan av str썁lkastarglasen. Det beror p썁 
temperaturskillnaden mellan glasen 
in- och utsida. Det kan j쌹mf쎨ras med 
imma som bildas p썁 vindrutans insida 
n쌹r du k쎨r i regn och inneb쌹r inte att 
det 쌹r n썁got fel p썁 bilen. Om det d쌹re-
mot l쌹cker in vatten, l썁t en professio-
nell verkstad kontrollera str썁lkastarna. 
Kia rekommenderar att du bes쎨ker en 
auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servi-
cepartner.

OBSERVERA
V쌹nster-/h쎨gertrafik (Europa)
Halvljusets sken 쌹r asymmetriskt. Det 
asymmetriska skenet kommer att 
bl쌹nda f쎨rare i m쎨tande fordon om du 
k쎨r i ett land d쌹r motsatt trafikriktning 
g쌹ller. F쎨r att f쎨rhindra bl쌹ndande ljus, 
kr쌹ver ECE-f쎨rordningen flera tekniska 
l쎨sningar (t.ex. automatiskt v쌹xlingssys-
tem, vidh쌹ftande pl썁t, nedriktning). 
Dessa str썁lkastare 쌹r utformade f쎨r att 
inte bl쌹nda m쎨tande f쎨rare. Du beh쎨ver 

d쌹rf쎨r inte vidta n썁gra 썁tg쌹rder vid k쎨r-
ning i v쌹nstertrafik.

Lampans position (fram)
Str썁lkastare – Typ A

Str썁lkastare – Typ B

1 Str썁lkastare (halvljus) (LED)
2 Str썁lkastare (helljus) - (LED)
3 K쎨rk쎨rriktningsvisare fram (LED)
4 Varselljus/positionsljus (LED-typ)

OCV071026L

OCV071027L



Underh썁ll

348

Lampor

Lampans position (bak)
Typ A

Typ B

1 Broms- och bakljus (LED-typ)
2 Bakljus (LED)
3 Lampa i k쎨rriktningsvisare bak (LED)
4 H쎨gt placerat bromsljus (LED)
5 Backlampa (LED)
6 Dimbakljus (LED)
7 Nummerskyltlampa (LED)

Lampans position (sida)

1 Sidoblinkers (LED)

Byta gl쎨dlampor (LED-typ, f쎨r-
utom handskfacklampan)
Om en lampa inte fungerar beh쎨ver for-
donet kontrolleras av en professionell 
verkstad. Kia rekommenderar att du 
bes쎨ker en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹l-
jare/servicepartner.
LED-lampan kan inte bytas ut som en 
egen enhet eftersom det 쌹r en integre-
rad enhet. LED-lampan m썁ste bytas ut 
tillsammans med enheten.
En kunnig tekniker ska kontrollera eller 
reparera LED-lampan eftersom den kan 
skada tillh쎨rande delar p썁 fordonet.

Byta lampa i handskfack (gl쎨d-
lampa)

Drift
僅 B쌹nd f쎨rsiktigt bort lampenheten fr썁n 

interi쎨ren med en sp썁rskruvmejsel.

OCV071028L
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OCV071031L
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僅 Ta bort k썁pan ifr썁n lamphuset.
僅 Ta bort gl쎨dlampan genom att dra 

den rakt ut.
僅 S쌹tt i en ny gl쎨dlampa i lamph썁llaren.
僅 Installera k썁pan i lamphuset.
僅 Installera lampenheten i interi쎨ren.

VARNING
Innan du hanterar inv쌹ndiga lampor ska 
du trycka p썁 "OFF"-knappen f쎨r att und-
vika att br쌹nna dig eller f썁 en st쎨t.

Inst쌹llning av str썁lkastare 
(Europa)
Inst쌹llning av str썁lkastare

Typ A

Typ B

Drift
僅 Pumpa d쌹cken till angivet lufttryck 

och ha ingen last i bilen ut쎨ver f쎨rare, 
reservd쌹ck och verktyg.

僅 Bilen b쎨r st썁 parkerad p썁 ett plant 
golv.

僅 Rita vertikala linjer (genom centrum 
p썁 respektive str썁lkastare) och en 
horisontell linje (den horisontella linjen 

ska g썁 genom centrum p썁 respektive 
str썁lkastare) p썁 v쌹ggen.

僅 Str썁lkastarlampor och batteri ska vara 
i god kondition. St쌹ll in str썁lkastarna 
s썁 att det ljusaste f쌹ltet riktas mot de 
horisontella och vertikala linjerna.

僅 Vrid skruvmejsel (1) medurs eller 
moturs f쎨r att rikta halvljuset 썁t v쌹n-
ster eller h쎨ger. Vrid skruvmejsel (2) 
medurs eller moturs f쎨r att h쎨ja eller 
s쌹nka halvljuset.

OCV071044L

OCV071045L
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Riktm쌹rke

* A: Sk쌹rm

Bilens kondition

Str썁lkastare (LED-typ)

Markh쎨jd Avst썁nd mellan lamporna

H1 (L쉊G) H2 (H싋G) W1 (L쉊G) W2 (H싋G)

utan f쎨rare
[mm (tum)]

Typ A
708
(27,9)

698
(27,5)

1 610:
63,4

1 416
(55,8)

Typ B
734
(28,9)

679
(26,7)

1 572
(61,9)

1 526
(60,5)

med f쎨rare
[mm (tum)]

Typ A
698
(27,5)

688
(27,1)

1 610:
63,4

1 416
(55,8)

Typ B
724
(28,5)

669
(26,3)

1 572
(61,9)

1 526
(60,5)

OCV071046L
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Halvljus str썁lkastare (v쌹nsterstyrd modell)
Baserat p썁 10 m sk쌹rm

僅 A: Fordonsaxel
僅 B: Vertikal linje f쎨r gl쎨dlampans mitt i v쌹nster str썁lkastare
僅 C: Vertikal linje f쎨r gl쎨dlampans mitt i h쎨ger str썁lkastare
僅 D: Horisontell linje f쎨r str썁lkastarens mitt
僅 E: Mark
僅 F: Avgr쌹nsningslinje

Drift
僅 T쌹nd halvljuset utan f쎨rare i bilen.
僅 Avsk쌹rningslinjen ska projiceras i avsk쌹rningslinjen som visas p썁 bilden.
僅 Vertikal riktning b쎨r justeras efter horisontell riktning vid riktning av halvljuset.
僅 Lossa parkeringsbromsen och l쌹gg v쌹xeln i N (Neutral) och, om str썁lkastarjuste-

ringsanordning finns, st쌹ll in str쎨mbrytaren f쎨r str썁lkastarjustering till “0”.

OCV071055L
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Halvljus str썁lkastare (h쎨gerstyrd modell)
Baserat p썁 10 m sk쌹rm

僅 A: Fordonsaxel
僅 B: Vertikal linje f쎨r gl쎨dlampans mitt i v쌹nster str썁lkastare
僅 C: Vertikal linje f쎨r gl쎨dlampans mitt i h쎨ger str썁lkastare
僅 D: Horisontell linje f쎨r str썁lkastarens mitt
僅 E: Mark
僅 F: Avgr쌹nsningslinje

Drift
僅 T쌹nd halvljuset utan f쎨rare i bilen.
僅 Avsk쌹rningslinjen ska projiceras i avsk쌹rningslinjen som visas p썁 bilden.
僅 Vertikal riktning b쎨r justeras efter horisontell riktning vid riktning av halvljuset.
僅 Lossa parkeringsbromsen och l쌹gg v쌹xeln i N (Neutral) och, om str썁lkastarjuste-

ringsanordning finns, st쌹ll in str쎨mbrytaren f쎨r str썁lkastarjustering till “0”.

OCV071056L
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Bilv썁rd
Exteri쎨r v썁rd

Att t쌹nka p썁 vid exteri쎨r v썁rd
L쌹s alla varningar och f쎨rsiktighets썁t-
g쌹rder p썁 etiketten, och f쎨lj anvisning-
arna, n쌹r du anv쌹nder reng쎨ringsmedel 
eller polermedel.

OBSERVERA
Om du parkerar bilen n쌹ra en skylt eller 
ett vindskydd av rostfritt st썁l etc., kan 
yttre plastdetaljer (st쎨tf썁ngare, spoiler, 
dekorationer, lampor, utv쌹ndiga speglar 
etc.) skadas av solljus som reflekteras 
fr썁n dessa ytor. Parkera f쎨r att undvika 
att skada finishen p썁 yttre plastdetaljer 
bilen p썁 avst썁nd fr썁n omr썁den d쌹r 
reflekterat ljus kan f쎨rekomma eller 
anv쌹nd en presenning. (Beroende p썁 bil 
kan de yttre plastdetaljerna variera.)

Sk쎨tsel av bilens lack

Tv쌹tt av bilen
Tv쌹tta bilens lack noggrant minst en 
g썁ng i m썁naden med ljummet eller kallt 
vatten. Det hj쌹lper till att h썁lla lacken i 
gott skick och rost borta.
Om du har k쎨r offroad b쎨r du tv쌹tta 
bilen efter varje etapp. Var s쌹rskilt nog-
grann med att avl쌹gsna ansamlingar av 
salt, smuts, lera och andra fr쌹mmande 
f쎨rem썁l. Se till att dr쌹neringsh썁len p썁 
nedre kanterna i d쎨rrarna och sidopane-
lerna 쌹r fria och rena. Insekter, tj쌹ra, 
tr쌹dsav, f썁geltr쌹ck, industriutsl쌹pp och 
liknande kan skada bilens lack om det 
inte avl쌹gsnas direkt.
쉁ven om du genast sk쎨ljer av bilen med 
vatten 쌹r detta inte alltid nog f쎨r att ta 

bort smutsen. Ett milt schampo, avsett 
f쎨r lack, kan beh쎨va anv쌹ndas. N쌹r du 
har schamponerat ska du sk쎨lja av bilen 
ordentligt med ljummet eller kallt vatten. 
L썁t inte schampot torka p썁 lacken.

VARNING
Kontrollera bromsarna efter att du har 
tv쌹ttat bilen genom att k쎨ra l썁ngsamt 
och kontrollera funktionen. Om 
bromsprestandan har f쎨rs쌹mrats ska du 
torka bromsarna genom att anv쌹nda 
dem l쌹tt samtidigt som du k쎨r sakta 
fram썁t.

VIKTIGT
僅 Anv쌹nd inte stark tv썁l, kemiska ren-

g쎨ringsmedel eller varmt vatten och 
tv쌹tta inte fordonet under direkt sol-
ljus eller n쌹r stommen 쌹r varm.

僅 Var f쎨rsiktig n쌹r du tv쌹ttar fordonets 
sidorutor. H쎨gtryckstv쌹tt kan leda till 
att vatten l쌹cker in genom f쎨nster och 
inredningen blir bl쎨t.

僅 F쎨r att undvika skador p썁 plastdelar 
och lampor ska du inte anv쌹nda 
kemiska l쎨sningsmedel eller starka 
tv쌹ttmedel.

H쎨gtryckstv쌹tt

僅 St썁 inte f쎨r n쌹ra fordonet n쌹r du 
anv쌹nder en h쎨gtryckstv쌹tt.
Om du st썁r f쎨r n쌹ra eller om du 
anv쌹nder f쎨r h쎨gt tryck kan kompo-

OCV071047L
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nenter skadas eller s썁 kan vatten 
tr쌹nga in i fordonet.

僅 Spraya inte kameran, sensorerna eller 
omgivningen direkt med en h쎨g-
tryckstv쌹tt. Systemet kan sluta fung-
era normalt om det uts쌹tts f쎨r 
쎨verdrivet h쎨gt vattentryck.

僅 H썁ll munstycket l썁ngt ifr썁n damasker 
(skydd i plast eller gummi) eller 
anslutningar d썁 de kan skadas av vat-
ten under h쎨gt tryck.

VIKTIGT
僅 H쎨gtryckstv쌹tt av motorrummet kan 

orsaka skador p썁 elektriska kretsar i 
motorrummet.

僅 L썁t aldrig vatten eller andra v쌹tskor 
komma i kontakt med elektriska/elek-
troniska komponenter inuti fordonet 
eftersom att det skulle kunna skada 
dem.

OBSERVERA
Fordon med matt lack (i f쎨rekom-
mande fall)
Automatiska biltv쌹ttar med roterande 
borstar b쎨r inte anv쌹ndas eftersom de 
kan skada fordonets yta. En 썁ngreng쎨-
ringsapparat som tv쌹ttar fordonets yta 
med h쎨g temperatur kan leda till att 
oljan fastnar och l쌹mna fl쌹ckar som 쌹r 
sv썁ra att avl쌹gsna.
Anv쌹nd en mjuk trasa (t.ex. mikrofiber-
duk eller svamp) n쌹r du tv쌹ttar fordonet 
och torka den med en mikrofiberduk. 
N쌹r du handtv쌹ttar fordonet ska du inte 
anv쌹nda ett reng쎨ringsmedel med vax. 
Om fordonets yta 쌹r v쌹ldigt smutsig 
(sand, lera, damm, f쎨roreningar etc.), 
reng쎨r du ytan med vatten innan du 
tv쌹ttar fordonet.

Vaxning
N쌹r vatten inte l쌹ngre bildar droppar p썁 
lacken b쎨r bilen vaxas.
Tv쌹tta och torka bilen innan du vaxar 
den. Anv쌹nd ett fast eller flytande vax av 
bra kvalitet och f쎨lj tillverkarens anvis-
ningar. Vaxa alla metalldelar f쎨r att 
skydda dem och f쎨r att de ska beh썁lla 
sin glans.
Vaxet lossnar vanligtvis om du avl쌹gsnar 
olja, tj쌹ra och liknande material med ett 
fl쌹ckborttagningsmedel. T쌹nk p썁 att 
l쌹gga nytt vax p썁 s썁dana omr썁den 쌹ven 
om resten av bilen inte beh쎨ver vaxas. 
Anv쌹nd inte vax p썁 upph쎨jda, olacke-
rade delar eftersom det kan ge miss-
f쌹rgningar.

VIKTIGT
僅 Om du anv쌹nder en torr trasa f쎨r att 

torka bort damm och smuts riskerar 
du att repa lacken.

僅 Anv쌹nd inte st썁lull, reng쎨ringsmedel 
med slipmedel eller reng쎨ringsmedel 
som 쌹r sura, starkt basiska eller 
fr쌹tande p썁 f쎨rkromade eller anodise-
rade aluminiumdelar. Det kan skada 
skyddslagret och orsaka missf쌹rg-
ningar eller fr쌹tskador.

OBSERVERA
Fordon med matt lack (i f쎨rekom-
mande fall)
Anv쌹nd inte polerande skyddsmedel, 
t.ex. tv쌹ttmedel, ett slipmedel och en 
polish. Om vax appliceras, avl쌹gsna 
omedelbart vaxet med ett silikonbort-
tagningsmedel, och om ev. tj쌹ra eller 
f쎨roreningar finns kvar p썁 ytan anv쌹n-
der du ett tj쌹rborttagningsmedel f쎨r ren-
g쎨ring. Var d쌹remot f쎨rsiktig s썁 att du 
inte trycker f쎨r h썁rt p썁 den lackade ytan.
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B쌹ttring av lackskador
Reparera djupa repor eller stenflisor i 
den m썁lade ytan omedelbart. Ren metall 
rostar snabbt och det kan leda till h쎨ga 
reparationskostnader.

OBSERVERA
僅 Om ditt fordon skadas och vissa 

metalldelar beh쎨ver repareras eller 
bytas ut ska du s쌹kerst쌹lla att verk-
staden applicerar rostskyddsmaterial 
p썁 de ber쎨rda delarna.

僅 Fordon med matt lack (i f쎨rekom-
mande fall)
Om fordonet har en matt lack, 쌹r det 
om쎨jligt att modifiera enbart det ska-
dade omr썁det, och hela delen m썁ste 
d쌹rf쎨r repareras. Om fordonet 쌹r ska-
dat och lackering kr쌹vs, rekommen-
derar vi att du l쌹mnar in bilen f쎨r 
reparation p썁 en auktoriserad Kia-
verkstad. Var extremt noga, eftersom 
det 쌹r sv썁rt att 썁terst쌹lla kvaliteten 
efter reparationen.

Sk쎨tsel av blanka komponenter
僅 Anv쌹nd tj쌹rborttagningsmedel och 

inte skrapor eller andra vassa f쎨rem썁l 
f쎨r att ta bort tj쌹ra och insekter.

僅 F쎨r att skydda ytorna med blank 
metall fr썁n rost ska ett lager vax eller 
kromskyddsmedel l쌹ggas p썁. Polera 
sedan upp lystern.

僅 Vid vinterv쌹glag eller i kustomr썁den 
ska blanka metalldelar t쌹ckas med ett 
tjockare lager vax eller skyddsmedel. 
Bel쌹gg delarna med vaselin eller 
annan skyddande f쎨rening vid behov.

Underh썁ll av underredet
Korrosiva material som anv쌹nds f쎨r 
borttagning av is, sn쎨 och dammbe-

k쌹mpningsmedel kan ansamlas mot 
underredet. Om s썁dana material inte 
tv쌹ttas bort kan de ge rost p썁 underre-
dets komponenter, t.ex. ram, golvpane-
ler, 쌹ven om underredet 쌹r 
rostskyddsbehandlat.
Spola underredet och hjul쎨ppningarna 
ordentligt med ljummet eller kallt vatten 
en g썁ng i m썁naden, efter terr쌹ngk쎨rning 
och i slutet av varje vinter. Var s쌹rskilt 
noggrann i dessa omr썁den eftersom att 
det 쌹r sv썁rt att se all lera och smuts. Det 
썁stadkommer mer skada 쌹n nytta om 
v쌹gsmutsen bl쎨ts utan att tv쌹ttas bort. I 
d쎨rrarnas nederkant, tr쎨sklar och 
b쌹rande delar finns dr쌹neringsh썁l som 
inte f썁r s쌹ttas igen av smuts. Vatten som 
ansamlas i detta utrymmen kan 
p썁skynda rostbildning.

VARNING
Kontrollera bromsarna efter att du har 
tv쌹ttat bilen genom att k쎨ra l썁ngsamt 
och kontrollera funktionen. Om 
bromsprestandan har f쎨rs쌹mrats ska du 
torka bromsarna genom att anv쌹nda 
dem l쌹tt samtidigt som du k쎨r sakta 
fram썁t.

Underh썁ll av aluminiumhjul
Aluminiumf쌹lgar 쌹r 쎨verdragna med ett 
genomskinligt skydd.
僅 Anv쌹nd inga slipande reng쎨ringsme-

del, polermedel, l쎨sningsmedel eller 
st썁lborstar p썁 aluminiumf쌹lgar. De 
kan repa och skada skyddet.

僅 Reng쎨r f쌹lgen n쌹r den har svalnat.
僅 Anv쌹nd enbart mild tv썁l eller diskme-

del och sk쎨lj noggrant med vatten. 
Reng쎨r 쌹ven f쌹lgarna efter att du k쎨rt 
p썁 saltade v쌹gar. Detta f쎨rhindrar 
rostangrepp.
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僅 Undvik att tv쌹tta f쌹lgarna med 
snabbsnurrande biltv쌹ttborstar.

僅 Anv쌹nd inga alkaliska eller sura tv쌹tt-
medel. De kan skada och korrodera 
aluminiumf쌹lgar med ett genomskin-
ligt skyddslager.

Rostskydd

Skydda bilen mot rost
Redan p썁 fabriken ges bilarna ett effek-
tivt rostskydd. Det 쌹r dock endast ett 
grundl쌹ggande skydd. F쎨r att uppn썁 det 
l썁ngsiktiga rostskydd som ditt fordon 
kan leverera kr쌹vs ocks썁 쌹garens sam-
arbete och hj쌹lp.

Vanliga orsaker till rost
De vanligaste orsakerna till korrosion 쌹r:
僅 V쌹gsalt, smuts och fukt som ansamlas 

under fordonet.
僅 Borttagning av f쌹rg och skyddande 

bel쌹ggningar som orsakas av stenar, 
grus, slitning eller mindre repor och 
bucklor som g쎨r att oskyddad metall 
uts쌹tts f쎨r korrosion.

H쎨gkorrosiva milj쎨er
Korrosionsskydd 쌹r s쌹rskilt viktigt om du 
bor i ett omr썁de d쌹r ditt fordon regel-
bundet uts쌹tts f쎨r korrosiva material. 
Vissa av de vanliga orsakerna till 
p썁skyndad korrosion 쌹r v쌹gsalter, dam-
mbek쌹mpningskemikalier, havsluft och 
industriell f쎨rorening.

Fukt orsakar korrosion
Fukt skapar de f쎨ruts쌹ttningar under 
vilka korrosion tenderar att uppst썁. Rost-
angrepp p썁skyndas av h쎨g luftfuktighet, 
s쌹rskilt vid temperaturer precis 쎨ver 
nollstrecket. Under dessa omst쌹ndig-

heter h썁lls det oxiderande materialet i 
kontakt med bilens kaross via fukt som 
avdunstar l썁ngsamt. Lera 쌹r s쌹rskilt rost-
framkallande eftersom det torkar l썁ng-
samt och h썁ller fukt i kontakt med bilen. 
쉁ven om leran f쎨refaller vara torr kan 
den h썁lla kvar fukt och underl쌹tta rost-
angrepp. H쎨ga temperaturer kan ocks썁 
p썁skynda korrosion av delar som inte 쌹r 
tillr쌹ckligt v쌹lventilerade f쎨r att fukten 
ska kunna skingras.
H썁ll fordonet rent och fritt fr썁n lera eller 
ansamlingar av andra material. Detta 
g쌹ller inte endast synliga ytor, utan i 
synnerhet fordonets undersida.

F쎨rhindra rostangrepp
Du kan f쎨rhindra rostangrepp genom 
f쎨ljande 썁tg쌹rder:

H썁ll bilen ren
Det b쌹sta s쌹ttet att f쎨rebygga korrosion 
쌹r att h썁lla ditt fordon rent och fritt fr썁n 
korrosiva material. Var extra noga med 
bilens undersida.
僅 Om du bor i ett omr썁de med stor risk 

f쎨r korrosion, d쌹r man anv쌹nder v쌹g-
salt, n쌹ra havet, omr썁den med indus-
trif쎨roreningar, surt regn osv. b쎨r du 
vara extra noga med att f쎨rhindra 
korrosion. P썁 vintern ska du spola av 
bilens undersida minst en g썁ng i m썁n-
aden och sedan reng쎨ra den ordent-
ligt efter vintern.

僅 N쌹r du reng쎨r underredet ska du vara 
extra noggrann med komponenter 
under sk쌹rmarna och andra omr썁den 
som inte 쌹r synliga. Var noggrann; om 
du bara fuktar den ansamlade leran 
och inte spolar bort den 쎨kar du rost-
angreppets hastighet i st쌹llet f쎨r att 
hindra det. H쎨gtrycksvatten och -
썁nga 쌹r s쌹rskilt effektivt f쎨r att 
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avl쌹gsna ansamlad lera och korrosiva 
material.

僅 Vid reng쎨ring av de nedre d쎨rrpane-
lerna, vippanelerna och ramdelarna 
ska du se till att dr쌹neringsh썁len inte 
쌹r igent쌹ppta. I annat fall kan fukt 
inneslutas och p썁skynda korrosion.

H썁ll garaget torrt
Parkera aldrig bilen i ett fuktigt, d썁ligt 
ventilerat garage. Det utg쎨r en grogrund 
f쎨r korrosion. Det g쌹ller s쌹rskilt om du 
tv쌹ttar ditt fordon i garaget eller k쎨r in 
fordonet i garaget n쌹r det fortfarande 쌹r 
bl쎨tt eller t쌹ckt av sn쎨, is eller lera. 쉁ven 
ett uppv쌹rmt garage kan bidra till korro-
sion om det inte 쌹r tillr쌹ckligt v쌹lventile-
rat f쎨r att fukt ska kunna skingras.

H썁ll lack och kl쌹dsel i god kondi-
tion
Repor i lacken b쎨r t쌹ckas med b쌹ttrings-
lack snarast m쎨jligt f쎨r att f쎨rhindra 
rostangrepp. Om ren metall syns 쌹r det 
l쌹mpligt att kontakta en billackerings-
verkstad.
F썁gelspillning 쌹r v쌹ldigt korrosiv och kan 
skada de m썁lade ytorna inom loppet av 
n썁gra timmar. Tv쌹tta bort f썁geltr쌹ck 
snarast m쎨jligt.

Gl쎨m inte bort insidan
Fukt kan ansamlas under golvmattor 
och f쎨rorsaka rost. Kontrollera periodiskt 
att golvmattorna 쌹r torra. Var s쌹rskilt 
noggrann om du fraktar g쎨dsel, st쌹dma-
terial eller kemikalier i bilen.
Dessa ska f쎨rvaras i l쌹mpliga beh썁llare 
och l쌹ckage eller spill ska st쌹das upp. 
Sk쎨lj med rent vatten och l썁t torka 
ordentligt.

Interi쎨r v썁rd

Att t쌹nka p썁 i samband med inte-
ri쎨r v썁rd
L썁t inte kemikalier som kosmetiska pro-
dukter som t.ex. parfymer, oljor, sollotion 
och handkr쌹m eller luftrenare komma i 
kontakt med interi쎨ra ytor d썁 dessa kan 
orsaka skador eller missf쌹rgningar. 
Torka omedelbart av en yta som har 
utsatts f쎨r en ol쌹mplig produkt. Anv쌹nd 
vinylreng쎨rare om det kr쌹vs och l쌹s 
bruksanvisningen.

VIKTIGT
僅 L썁t aldrig vatten eller andra v쌹tskor 

komma i kontakt med elektriska/elek-
troniska komponenter inuti fordonet 
eftersom att det skulle kunna skada 
dem.

僅 N쌹r du reng쎨r l쌹derf쎨rem썁l (ratt, 
s쌹ten m.m.) ska du anv쌹nda milda 
reng쎨ringsmedel utan l쎨sningsmedel. 
Om du anv쌹nder l쎨sningar som 
inneh썁ller alkohol eller syror/alkaliska 
쌹mnen kan l쌹dret missf쌹rgas eller 
skadas.

V썁rd av l쌹derkl쌹dsel (i f쎨rekom-
mande fall)
僅 Dammsug s쌹tena regelbundet, f쎨r att 

ta bort damm och sant ifr썁n s쌹tet. Det 
kommer att f쎨rebygga slitning av eller 
skada i l쌹dret och vidmakth썁lla dess 
kvalitet.

僅 Torka ofta sitsskyddet ofta med en 
torr eller mjuk trasa.

僅 Om man anv쌹nder tillr쌹ckligt med 
l쌹derskydd kan det f쎨rhindra repor i 
skyddet och hj쌹lper ocks썁 till att bibe-
h썁lla f쌹rgen. Var noga med att l쌹sa 
instruktionerna och r썁dg쎨r med en 
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specialist n쌹r du anv쌹nder l쌹derskydd 
eller skyddande medel.

僅 L쌹der som har ljusa f쌹rger blir l쌹ttare 
smutsiga och ser renare ut. Reng쎨r 
s쌹tena regelbundet.

僅 Undvik att torka med en bl쎨t trasa. 
Det kan f썁 ytan att spricka.

Reng쎨ring av l쌹ders쌹ten (i f쎨re-
kommande fall)
僅 Avl쌹gsna alla f쎨roreningar omedel-

bart. Se instruktionerna nedan f쎨r 
borttagning av respektive f쎨rorening.

僅 Kosmetika
- L쌹tt p썁 en reng쎨ringskr쌹m p썁 en 

trasa och torka p썁 den kontamine-
rade fl쌹cken. Torka av reng쎨rings-
kr쌹men med en v썁t trasa och ta 
bort eventuellt vatten med en torr 
trasa.

僅 Drycker
- Applicera en liten m쌹ngd neutralt 

reng쎨ringsmedel och torka av tills 
smutsen inte l쌹ngre kletar.

僅 Olja
- Ta omedelbart bort oljan med 

absorberande trasa och torka med 
en fl쌹ckborttagare som endast g쌹l-
ler f쎨r neutralt l쌹der.

僅 Tuggummi
- G쎨r tuggummit h썁rt med is och ta 

bort det bitvis.

Att t쌹nka p썁 f쎨r tygkl쌹dsel (i 
f쎨rekommande fall)
Dammsug tygs쌹ten regelbundet i f쎨rh썁l-
lande till tygets egenskaper. Om tyget 쌹r 
kraftigt nedsmutsat, t.ex. nedst쌹nkt av 
drycker, m썁ste reng쎨ringsmedel av 
l쌹mplig sort anv쌹ndas. F쎨r att f쎨rhindra 
slitage p썁 s쌹tets kl쌹dsel ska du vara 

noga med att torka av kl쌹dseln och s쎨m-
marna. Anv쌹nd en svamp eller mikrofi-
bertrasa och t쌹nk p썁 att inte gnugga f쎨r 
mycket.
Kl쌹der med kardborrest쌹ngning eller 
vassa delar kan skada ytan p썁 s쌹tet. 
T쌹nk p썁 att skydda s쌹tet mot den typen 
av objekt.

Reng쎨ring av interi쎨ren

Vinyl
Ta bort damm och l쎨s smuts p썁 vinylytor 
med en diskborste eller dammsugare. 
Reng쎨r vinylytan med vinylreng쎨rings-
medel.

Tyg
Avl쌹gsna damm och smuts fr썁n tyg med 
en mjuk borste eller dammsugare. Ren-
g쎨r med en mild tv썁ll쎨sning som rekom-
menderas f쎨r stoppning eller mattor. 
Avl쌹gsna f쌹rska fl쌹ckar omedelbart med 
ett fl쌹ckborttagningsmedel som 쌹r 
avsett f쎨r tyg. Tyget kan bli fl쌹ckigt och 
dess f쌹rg kan p썁verkas om f쌹rska 
fl쌹ckar inte avl쌹gsnas omedelbart. 
Tygets flams쌹kra egenskaper kan f쎨r-
s쌹mras om tyget inte sk쎨ts p썁 r쌹tt s쌹tt.

VIKTIGT
Om annat 쌹n rekommenderade medel 
och metoder anv쌹nds kan tygets utse-
ende och flams쌹kerhet p썁verkas.

Reng쎨ring av s쌹kerhetsb쌹ltena
Reng쎨r remmarna med en milt reng쎨-
ringsmedel l쌹mpligt f쎨r reng쎨ring av 
kl쌹dsel eller mattor. F쎨lj anvisningarna 
som medf쎨ljer reng쎨ringsmedlet. Blek 
eller f쌹rga inte remmarna eftersom det 
kan f쎨rsvaga dem.
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Reng쎨ra f쎨nster inv쌹ndigt
Om insidan av glasen p썁 bilen blir smut-
siga (dvs. om de 쌹r t쌹ckta med en oljig, 
fet eller vaxartad hinna) ska de reng쎨ras 
med f쎨nsterputs. F쎨lj anvisningarna p썁 
f쎨nsterputsflaskan.

VIKTIGT
Skrapa eller riv inte p썁 bakrutans insida. 
Det kan skada defrostern p썁 bakrutan.
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M썁tt

Specifikationer f쎨r elfordon
OBC: batteriladdare i bilen

Objekt mm (tum)

L쌹ngd
Typ A 4 680 (184,3)

Type B (GT-Line) 4 695 (184,8)

Bredd
Typ A 1 880 (74,0)

Type B (GT-Line) 1 890 (74,4)

H쎨jd 1 550 (61,0)

slitbana

Fram
235/55 R19 1 628 (64,1)

255/45 R20 1 623 (63,9)

Bak
235/55 R19 1 637 (64,4)

255/45 R20 1 632 (64,3)

Axelavst썁nd 2 900 (114,2)

Objekt
Standardtyp Ut쎨kad variant

2WD 4 WD 2WD 4 WD

Elmotor

Max. utg썁ng (kW)
Fram - 53 - 74

Bak 125 120 168 165

Max. vridmoment 
(Nm)

Fram - 255 - 255

Bak 350 350 350 350

Batteri
(Litiumjon)

Kapacitet (kWh) 58 77,4

Str쎨muttag (kW) 195 253

Volt (V) 523 697

Laddare (OBC) Max. utg썁ng (kW)
AC singelfas 7 7

AC 3-fas 10,5 10,5
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Volym och vikt

Tillg쌹nglig vikt i fr쌹mre bagageutrymme

Luftkonditioneringssystem

V쌹nligen kontakta en professionell verkstad f쎨r mer information. Kia rekommenderar 
att du kontaktar en auktoriserad Kia-썁terf쎨rs쌹ljare/servicepartner.

Region Typ
Total fordonsvikt Bagagevolym

Standardintervall F쎨rl쌹ngt intervall Min. Max.

F쎨rutom Australien, Nya Zeeland
2WD 2 340 kg (5 159 pund) 2 425 kg (5 357 pund) STD: 520 l 

(18,4 kubik-
fot)

ALT.: 490 l 
(17,3 kubik-

fot)

1300 l (45,9 
kubikfot)

4 WD 2445 kg (5 390 pund) 2 530 kg (5 578 pund)

F쎨r Australien, Nya Zeeland
2WD 2 370 kg (5 225 pund) 2 455 kg (5 412 pund)

4 WD 2 475 kg (5 456 pund) 2 560 kg (5 643 pund)

2WD 4 WD

25 kg (55 lbs.) 10 kg (25 lbs.)

Objekt Volymvikt (g) Klassificering

Kylmedel
Typ A 800±25 R-134a

Typ B 850±25 R-1234yf

Kompressorolja 180±10 POE
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Gl쎨dlampans watt

Gl쎨dlampa Typ av gl쎨dlampa Wattal (W)

Fram

Helljus LED LED

Halvljus LED LED

Positions- och varselljus LED LED

Lampor f쎨r k쎨rriktningsvisare LED LED

Fr쌹mre bagageutrymmesljus LED LED

Bak

Broms- och baklampor LED LED

Lampor f쎨r k쎨rriktningsvisare LED LED

Backlampor LED LED

Dimbakljus LED LED

H쎨gt placerat bromsljus LED LED

Nummerskyltbelysning LED LED

Interi쎨r

Kartl쌹sarlampor LED LED

Taklampor LED LED

Lampa f쎨r makeupspegel LED LED

Lampa i handskfack W5W 5 W

Bagagerumslampa LED LED
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D쌹ck och hjul
*1. Lastindex
*2. Hastighetsm쌹rkning

VIKTIGT
Du b쎨r anv쌹nda samma d쌹ckdimension 
som bilen levererades med n쌹r du byter 
ut dem. Om du anv쌹nder d쌹ck i en 
annan dimension kan relaterade kompo-
nenter skadas och du kan f썁 s쌹mre 
k쎨regenskaper.

OBSERVERA
僅 Du b쎨r anv쌹nda samma typ av d쌹ck 

som bilen levererades med n쌹r du 
byter ut dem. I annat fall p썁verkas 
styrf쎨rm썁gan.

僅 Vid k쎨rning p썁 h쎨g h쎨jd 쎨ver havet 쌹r 
det normalt att atmosf쌹rstrycket 
minskar. Kontrollera d쌹rf쎨r 
d쌹cktrycket och fyll p썁 mer luft om 
det beh쎨vs.
- Extra d쌹cktryck som beh쎨vs per 

km h쎨jd 쎨ver havet: 1,5 psi/km

Rekommenderade sm쎨rjmedel och kapacitet
F쎨r b쌹sta fordonsprestanda och h썁llbarhet i drivsystemet b쎨r enbart sm쎨rjmedel av r쌹tt kvalitet anv쌹ndas.
F쎨ljande sm쎨rjmedel och v쌹tskor rekommenderas till din bil.

Objekt D쌹ckstor-
lek Hjulstorlek

Lastkapacitet Hastighetskapaci-
tet

D쌹cktryck [bar (psi, kPa)] 쉊tdrag-
ningsmo-
ment f쎨r 
hjulmuttrar 
kgf·m (lbf·ft, 
N·m)

Normal belast-
ning

Maximal belast-
ning

LI*1 kg SS*2 km/h Fram Bak Fram Bak

Fullstort d쌹ck
235/55R19 7,5J X 19"

105 925
V 240

2,5 (36, 250) 2,6 (38, 
260)

2,9 (42, 
290)

11~13
(79~94, 
107~127)

255/
45R20 8.0J X 20" H 210

Sm쎨rjmedel Volym (L) Klassificering

V쌹xelv쌹tska f쎨r reduktions-
v쌹xel

2WD Bak Ca. 3,4-3,5

Kia genuine ATF SP4M-1
4 WD

Fram Ca. 3,2-3,3

Bak Ca. 3,4-3,5

Bromsv쌹tska
Efter behov
(500 ±20 cc)

SAE J1704 DOT-4 LV, FMVSS 116 DOT-4, 
ISO4925 KLASS-6

Kylarv쌹tska

Standardtyp
2WD Ca. 17,7

Blandning av frostskyddsv쌹tska och vat-
ten (Etylen-glykol med fosfatbaserad kyl-
ning f쎨r kylenheten)

4 WD Ca. 17,9

Ut쎨kad variant
2WD Ca. 19,4

4 WD Ca. 19,6
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Chassinummer (VIN)
Typ A

Typ B

Bilens chassinummer (VIN) 쌹r det num-
mer som anv쌹nds f쎨r att registrera bilen 
och i alla juridiska sammanhang som r쎨r 
쌹gandef쎨rh썁llande o.s.v.
僅 Typ A: Ingraverat p썁 golvet under det 

fr쌹mre v쌹nstra eller h쎨gra s쌹tet. 
싋ppna luckan f쎨r att kontrollera VIN.

僅 Typ B: Skrivet p썁 en pl썁t som sitter 
l쌹ngst upp till v쌹nster eller l쌹ngst upp 
till h쎨ger p썁 instrumentbr쌹dan vid 
vindrutan.

Typgodk쌹nnande

Bilens m쌹rketikett med typgodk쌹nnande 
sitter p썁 mittstolpen p썁 f쎨rarsidan (eller 
passagerarsidan) och visar fordonets 
identifieringsnummer (VIN).

Etikett med d쌹ckspecifikatio-
ner och d쌹cktryck

D쌹cketiketten som finns p썁 mittstolpen 
ger det d쌹cktryck som rekommenderas 
f쎨r din bil. De d쌹ck som f쎨ljer med din 
nya bil valdes f쎨r att ge den b쌹sta upple-
velsen vis normal k쎨rning.

OCV081001L

OCV081002L

OCV081003L

OCV081003R

OCV081011L
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Motornummer
2WD

4WD (i f쎨rekommande fall)

Motorns nummer 쌹r st쌹mplat p썁 motorn 
s썁 som visas.

M쌹rketikett p썁 luftkonditione-
ringens kompressor

1 Kylmedel
2 Kylolja
Kompressoretiketten informerar om vil-
ken typ av kompressor som bilen 쌹r 
utrustad med, t.ex. modell, artikelnum-
mer, tillverkningsnummer, kylmedel (1) 
och kylmedelsolja (2).

Kylmedelsm쌹rkning

Se illustrationen avseende placering av 
m쌹rkningen f쎨r kylmedlet.

F쎨rs쌹kran om 쎨verensst쌹m-
melse

Bilens radiofrekvenskomponenter upp-
fyller kraven och andra relevanta 
best쌹mmelser i direktiv 1995/5/EG.
Mer information och tillverkarens f쎨rs쌹k-
ran om 쎨verrensst쌹mmelse finns p썁 Kias 
hemsida:
http://www.kia-hotline.com

OCV081004L

OCV081005L

OCV081006L

OCV081007
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S썁 h쌹r kontrollerar du symbolen p썁 laddningsetiketten (f쎨r
Europa)

S썁 h쌹r kontrollerar du symbolen p썁 laddningsetiketten (f쎨r 
Europa) (i f쎨rekommande fall)

F쎨reskrifter f쎨r laddning med AC- och underh썁llsladdare (portabel 
laddkabel) (v쌹xelstr쎨msladdning)
1. Efter att du har 쎨ppnat laddluckan ska du kontrollera laddningssymbolen l쌹ngst 

ned p썁 varningsetiketten.
2. Kontrollera symbolen f쎨r laddningsdon p썁 AC- och underh썁llsladdkabeln.
3. Forts쌹tt med laddningen efter att du har kontrollerat bokstavsbeteckningen.

* Se "Tabell med elsymboler p썁 laddningsetiketter (Europa)" p썁 sid 9-9.
4. Det finns risk f쎨r att fel, brand, skador osv. uppkommer om du anv쌹nder ett ladd-

ningsdon som inte 쌹r m쌹rkt med r쌹tt symbol.

F쎨reskrifter f쎨r DC-laddning (likstr쎨msladdning)
1. Efter att du har 쎨ppnat laddluckan ska du kontrollera laddningssymbolen l쌹ngst 

ned p썁 varningsetiketten.
2. Kontrollera symbolen f쎨r laddningsdon p썁 snabbladdningsstationen.
3. Forts쌹tt med laddningen efter att du har kontrollerat bokstavsbeteckningen.

* Se "Tabell med elsymboler p썁 laddningsetiketter (Europa)" p썁 sid 9-9.
4. Det finns risk f쎨r att fel, brand, skador osv. uppkommer om du anv쌹nder ett ladd-

ningsdon som inte 쌹r m쌹rkt med r쌹tt symbol.

Bilens laddningsuttag Laddningsdonets kontakt

<Exempel p썁 symbolplacering och till쌹mpning>

OCVQ011015L OCVQ011016L

OCV081009L
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Specifikationer och kundinformation S썁 h쌹r kontrollerar du symbolen p썁 laddningsetiketten (f쎨r
Europa)

Laddningsetikett (Europa)

Laddningsetiketten sitter p썁 laddluckan.
1. Varning f쎨r h쎨gsp쌹nning
2. Symbol f쎨r laddlucka

3. Mer information finns i "S썁 h쌹r kon-
trollerar du symbolen p썁 laddningseti-
ketten (f쎨r Europa) (i f쎨rekommande 
fall)" p썁 sid 9-8.

4. Laddsp쌹nning och -str쎨m
( ): AC singelfas
( ): AC 3-fas

5~7: Symboler f쎨r laddningstyp. Mer 
information finns i "Tabell med elsymbo-
ler p썁 laddningsetiketter (Europa)" p썁 sid 
9-9.

Tabell med elsymboler p썁 laddningsetiketter (Europa)

V쌹xelstr쎨ms- och underh썁llsladdning

Likstr쎨msladdning

OCV081012L

Str쎨mk쌹lla Konfiguration Typ av tillbeh쎨r Sp쌹nningsintervall Beteckning

V쌹xelstr쎨m 7P Bilens kontakt och uttag ≤480V RMS

Str쎨mk쌹lla Konfiguration Typ av tillbeh쎨r Sp쌹nningsintervall Beteckning

Likstr쎨m 7P COMBO Bilens kontakt och uttag

50V till 500V

200V till 920V
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F쎨rkortning

2A

F쎨rkortning
ABS

L썁sningsfritt bromssystem

BAS
Bromsassistanssystem

BCA
BCA-assistanssystem (Blind-spot Col-
lision-Avoidance Assist)

BCW
Varning om kollision i d쎨da vinkeln 
(Blind-Spot Collision Warning)

BVM
D쎨da vinkeln-sk쌹rm

CC
Farth썁llare

CRS
Bilbarnstolar

DAW
Varning f쎨r f쎨rarens uppm쌹rksamhet 
(Driver Attention Warning)

DRL
Varselljus (Daytime Running Light)

EBD
Elektronisk bromskraftf쎨rdelning 
(Electronic Brake force Distribution)

ECM
Automatiskt avbl쌹ndningsbar back-
spegel (Electric Chromic Mirror)

EPS
Elektrisk styrservo

ESC
Elektronisk stabiliseringskontroll 
(Electronic Stability Control)

ESS
N쎨dbromssignal (Emergency Stop 
Signal)

FCA
Fram썁triktat automatiskt krocksystem 
(Forward Collision-Avoidance Assist)

HAC
Hj쌹lp vid start i backe (Hill-start Assist 
Control)

HBA
Helljusassistent

HDA
Motorv쌹gsk쎨rningsassistent

HMSL
H쎨gt placerat bromsljus

HUD
HUD (Head-Up Display)

ISLA
Smart fartbegr쌹nsningsassistans

LATCH
L쌹gre f쎨rankringar och f쌹stsystem f쎨r 
barn (Lower Anchors and Tether for 
Children)

LFA
Filk쎨rningsassistent (Lane Following 
Assist)

LKA
Filh썁llningsassistans (Lane Keeping 
Assist)



3A

F쎨rkortning

MCB
Multikollisionsbroms (Multi-Collision 
Brake)

MDPS
Styrservo MDPS (Motor Driven Power 
Steering)

MIL
Motorkontrollampa (Malfunction Indi-
cator Lamp)

MSLA
Manuell farth썁llare (Manual Speed 
Limit Assist)

NSCC
Navigationsbaserad smartfarth썁llare

PCA
PCA-R-system

PDW
Avst썁ndsvarning vid parkering bak썁t 
(Reverse Parking Distance Warning)

RCCA
RCCA (Kollisionsvarning bak썁t)

RCCW
Bakre kollisionsvarning f쎨r korsande 
trafik (Rear Cross-Traffic Collision 
Warning)

RVM
Backmonitor (Rear View Monitor)

SBW
Halvautomatisk v쌹xell썁da (Shift-By-
Wire)

SCC
Smartfarth썁llare (Smart Cruise Con-
trol)

SEA
Assistanssystem f쎨r s쌹ker avstigning 
(Safe Exit Assist)

SEW
Varning f쎨r s쌹ker avstigning

SRS
Krockkudde (Supplemental Restraint 
System)

SRSCM
SRS-kontrollmodul

SVM
System f쎨r 쎨vervakning av omgiv-
ningen (Surround View Monitor)

TBT
Steg f쎨r Steg (Turn By Turn)

TCS
Antispinnsystem (Traction Control 
System)

TIN
Identifikationsnummer f쎨r d쌹ck

TPMS
싋vervakningssystem f쎨r d쌹cktryck

VIN
Chassinummer

VSM
Stabiliseringskontroll (Vehicle Stabi-
lity Management)
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Alfabetiskt register

A
aktivt luftspj쌹ll 6-35
fel 6-35
anv쌹nda infotainment/
klimatomkopplingsbar 
styrenhet 5-91
Armst쎨d 4-11
frakta l썁nga och smala f쎨rem썁l 4-11
justera armst쎨det 4-11
Att k쎨ra en elbil 2-36
ECO-k쎨rning 2-38
Effekt-/laddningsm쌹tare 2-39
energikonsumtion 2-38
k쎨rstr쌹cka till tom tank 2-37
laddningsstatus-m쌹tare (SOC) 2-39
LCD-sk쌹rmmeddelanden 2-41
Starta fordonet 2-36
stoppa bilen 2-36
varning och indikatorlampa 
(relaterat till elbilen) 2-40
Virtuellt motorljudsystem 
(VESS, Virtual Engine 
Sound System) 2-36
autoavimning 5-79
AUTO HOLD 6-25
automatisk klimatanl쌹ggning 5-72
anv쌹nda infotainment/
klimatomkopplingsbar styrenhet 5-73
I drift 5-74
kontroll automatiskt 5-77
kontrollera temperaturen 5-77
styra fl쌹kthastigheten 5-78
st쌹lla in samma temperatur p썁 
f쎨rar- och passagerarsidan 5-77
쌹ndra temperaturskala 5-77
automatiskt avbl쌹ndningsbar 
backspegel (ECM) 5-40
autoreglage som anv쌹nder 
inst쌹llningar f쎨r 
klimatanl쌹ggningen 5-81
Avbl쌹ndningsbar backspegel 5-40
avst썁ndsvarning vid 
bak썁tparkering (PDW) 6-141
drift 6-141

funktionsfel och 
f쎨rsiktighets썁tg쌹rder 6-142
inst쌹llningar 6-141
avst썁ndsvarning vid 
parkering (PDW) 6-144
drift 6-145
funktionsfel och 
f쎨rsiktighets썁tg쌹rder 6-146
inst쌹llningar 6-144

B
backmonitor (RVM) 6-126
drift 6-127
fel och begr쌹nsningar 6-128
inst쌹llningar 6-126
bagagebricka 5-83
bagagerumslampa 5-69
bakd쎨rrl썁s 5-15
barnsp쌹rr 5-15
elektroniskt l썁ssystem f쎨r 
barns쌹kerhet 5-15
baklucka 5-20
n쎨d쎨ppning 5-26
쎨ppna/st쌹nga den elektriska 
bakluckan 5-20
쎨ppna/st쌹nga den manuella 
bakluckan 5-20
쎨ppna den smarta bakluckan 5-24
bakpassagerarlarm (ROA) 5-16
barnsp쌹rr 5-15
batteri 8-13
batteriets m쌹rketikett 8-14
batteri laddas 8-14
f쎨r b쌹sta batterifunktion 8-13
썁terst쌹lla inst쌹llningar 8-14
batterisparfunktion 5-58
BCA-assistanssystem 
(Blind-spot Collision-
avoidance Assist) 6-59
drift 6-62
fel och begr쌹nsningar 6-65
inst쌹llningar 6-60
belysning 5-58
batterisparfunktion 5-58
f쎨rdr쎨jd sl쌹ckning av str썁lkastarna 5-58
helljusassistent (HBA) 5-61
justering av str썁lkastarniv썁 5-65
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lampreglage 5-59
Trafik쌹ndring (f쎨r Europa) 5-59
varningslampa f쎨r intelligent 
str썁lkastarsystem (IFS) 5-63
varselljus (DRL) 5-59
bilbarnstolar (CRS) 4-20
barn b쎨r alltid f쌹rdas i baks쌹tet 4-20
montera en bilbarnstol (CRS) 4-21
val av CRS 4-20
bilens serviceprogram 8-6
Bilens vikt 6-194
Axelns bruttovikt (GAW) 6-194
Axelns bruttoviktklass (GAWR) 6-194
Bilens bruttovikt (GVW) 6-194
Bilens bruttoviktklass (GVWR) 6-195
Bilens nettovikt 6-194
Bruttovikt 6-194
lasta bilen - f쎨r australien 6-195
Vikt p썁 k쎨rklar bil 6-194
쎨verbelastning 6-195
bilv썁rd 8-39
exteri쎨r v썁rd 8-39
interi쎨r v썁rd 8-43
bogsera med sl쌹pvagn 6-188
dragkrokar 6-189
k쎨ra bilen med sl쌹p 6-190
om du best쌹mmer dig f쎨r 
att dra ett sl쌹p 6-193
sl쌹pvagnsbromsar 6-190
s쌹kerhetskedjor 6-189
underh썁ll vid dragning av 
sl쌹pvagn 6-192
bogsering 7-13
b쌹rgning 7-13
n쎨dbogsering 7-13
brett sotltak 5-35
Automatisk 썁terg썁ng 5-36
elman쎨vrerat solskydd 5-35
varning f쎨r 쎨ppet soltak 5-37
썁terst쌹llning av soltaket 5-37
쎨ppna glidande/st쌹ng 5-36
쎨ppna lutande/st쌹ng 5-35
bromsassistanssystem (BAS) 6-29
bromssystem 6-20
AUTO HOLD 6-25
om bromsarna inte fungerar 6-20
parkeringsbroms 6-22
reng쎨ring av bromsskivor 6-21

bromsv쌹tska 8-9
kontrollera bromsv쌹tskeniv썁n 8-9
b쌹ltessystem 4-13
3-punktssystem med s쌹kerhetssp쌹rr 4-14
p썁minnelse om s쌹kerhetsb쌹lte 4-13
s쌹kerhetsb쌹lte f쎨rsp쌹nnare 4-15
b쌹rbar laddning 2-28
ansluta 2-30
bortkoppling 2-34
f쎨reskrifter 2-34
Kontrollerar laddningsstatus 2-31
statuslampa vid laddning, f쎨r b쌹rbar 
laddningskabel 2-32
st쌹lla in laddningsniv썁n 2-28

C
chassinummer (VIN) 9-6

D
DAW (uppm쌹rksamhetsvarning 
till f쎨raren) 6-85
drift 6-86
fel och begr쌹nsningar 6-88
inst쌹llningar 6-85
defrosterinst쌹llningar f쎨r 
vindrutan 5-79
autoavimning 5-79
autoreglage som anv쌹nder 
inst쌹llningar f쎨r klimatanl쌹ggningen 5-81
avfrostare bakruta/ytterbackspegel 5-80
avfrostning/avimning av vindruta 5-79
Heat-knapp (v쌹rme) 5-80
smart ventilation 5-81
d쌹ck och hjul 8-15
byta hjul 8-18
d쌹ckbyte 8-16
d쌹ckens v쌹ggrepp 8-18
d쌹ckm쌹rkning 8-18
d쌹ckrotation 8-16
d쌹ckunderh썁ll 8-15, 8-18
hjulinst쌹llning och hjulbalansering 8-16
kontrollera d쌹cktrycket 8-15
l썁gprofild쌹ck 8-20
rekommenderat lufttryck - 
Kalla d쌹ck 8-15
d쌹ckreparationssats 7-8



4I

anv쌹nda d쌹ckreparationssatsen 7-11
delar i d쌹ckreparationssatsen 7-10
F쎨rdelning av t쌹tningsmedlet 7-11
kontrollera d쌹cktrycket 7-12
s쌹ker anv쌹ndning av 
d쌹ckmobilitetssatsen 7-12
d쎨da vinkeln-sk쌹rm 6-90
drift 6-91
fel 6-91
inst쌹llningar 6-90
d쎨rrl썁s 5-11
automatiska d쎨rrl썁s- och 
uppl썁sningsfunktioner 5-14
bakd쎨rrl썁s 5-15
bakpassagerarlarm (ROA) 5-16
d쎨rrblockeringar 5-14
inuti bilen. 5-12
manuell str쎨mbrytare f쎨r d쎨rrar 5-15
utanf쎨r bilen 5-11

E
elbilens huvudkomponenter 2-4
H쎨gsp쌹nningsbatteri (HV) 2-4
v쌹rmesystem f쎨r 
h쎨gsp쌹nningsbatteri 2-5
elektronisk 
Stabilitetskontroll (ESC) 6-26
elektroniskt l썁ssystem f쎨r 
barns쌹kerhet 5-15
elman쎨vrerad baklucka 5-20
automatisk 썁terg썁ng av 
elman쎨vrerad baklucka 5-21
justera den elman쎨vrerade 
bakluckans 쎨ppningsh쎨jd 5-23
justera hastigheten f쎨r 
elman쎨vrerad baklucka 5-23
st쌹lla in elbakluckan 5-23
썁terst쌹lla 5-23
europaomsp쌹nnande 
eCall-system 7-16
Beskrivning av fordonets 
eCall-system 7-17
Information om databehandling 7-17
ev-inst쌹llningar 2-14
laddningsgr쌹ns 2-14
Laddningsstr쎨m 2-14
Pausl쌹ge 2-15

vinterl쌹ge 2-15
ev-meny 2-6
ev-inst쌹llningar 2-14
ev-l쌹gessk쌹rm 2-7
fordon att ladda (V2L) 2-9
laddning och temperatur 2-8
n쌹rliggande stationer 2-13
n쌹sta avg썁ng 2-8

F
Farth썁llare (CC) 6-92
drift 6-92
filf쎨ljningsassistans (LKA) 6-54
drift 6-55
fel och begr쌹nsningar 6-57
inst쌹llningar 6-54
fordon att ladda (V2L) 2-9
ansluta 2-10
Energiinformation 2-9
LCD-sk쌹rmmeddelanden 2-11
fordonet startar inte 7-3
fordonseffekt 6-8
Starta fordonet 6-8
fordonsinst쌹llningar 
(infotainmentsystem) 5-51
fordons s쌹kerhetssystem 6-26
bromsassistanssystem (BAS) 6-29
elektronisk Stabilitetskontroll (ESC) 6-26
hj쌹lp vid start i backe (HAC) 6-27
l썁sningsfritt bromssystem (ABS) 6-26
Multikollisionsbroms (MCB) 6-28
n쎨dstoppssignal (ESS) 6-29
Styrning av bilens 
stabiliseringskontroll (VSM) 6-28
forward Collision-
avoidance Assist (FCA) 6-36
drift 6-41
fel och begr쌹nsningar 6-47
inst쌹llningar 6-39
frakta l썁nga och smala f쎨rem썁l 4-11
fr쌹mre bagageutrymme 5-32
st쌹ng fr쌹mre bagageutrymme 5-32
쎨ppnar fr쌹mre bagageutrymme 5-32
fyrhjulsdrift (4WD) 6-32
f쎨rsiktighets썁tg쌹rder 
vid akuta l쌹gen 6-34
F쎨r s쌹ker 4WD-drift 6-32
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f쎨nster 5-27
automatisk 썁terg썁ng av 
eldrivna f쎨nster 5-29
fj쌹rrstyrt system f쎨r 
f쎨nsterst쌹ngning/쎨ppning 5-29
kontrollera f쎨nsterbrytaren 5-29
l썁sknapp f쎨r elf쎨nsterhiss 5-29
썁terst쌹lla 5-29
f쎨rarens och passagerarens 
fr쌹mre krockkuddar 4-34
f쎨rarsidans s쌹kringsdosa 8-25
f쎨rdr쎨jd sl쌹ckning av 
str썁lkastarna 5-58, 5-67
f쎨re k쎨rning 6-6
god bromsteknik 6-7
god k쎨rteknik 6-6
n쎨dv쌹ndiga fordonsinspektioner 6-6
F쎨rsiktighets썁tg쌹rder f쎨r Elbil 2-46
F쎨rsiktighets썁tg쌹rder 
vid laddning av en Elbil 2-22
l썁s upp laddningsluckan i n쎨dfall 2-22
f쎨rst쌹rkt verklighets-HUD 5-56
f쎨reskrifter 5-57
information f쎨r HUD 
(head up-display) 5-56
inst쌹llning av uppr쌹ttst썁ende 
display 5-56
f쎨rs쌹kran om 
쎨verensst쌹mmelse 6-176
f쎨rvaringsfack 5-82
bagagebricka 5-83
f쎨rvaringsfack/handskfack i 
mittkonsol 5-82
h썁llare f쎨r lastn쌹t 5-83
insynsskydd 5-83
f쎨rvaringsfack/handskfack i 
mittkonsol 5-82

G
gardinkrockkudde 4-37
golvmattf쌹sten 5-90
granskning av elektriskt bilar 2-3

H
hajfensantenn 5-91
helljusassistent (HBA) 5-61
hj쌹lp vid start i backe (HAC) 6-27
h썁llare f쎨r lastn쌹t 5-83

I
Infotainment-system 5-91
anv쌹nda infotainment/
klimatomkopplingsbar styrenhet 5-91
ljudanl쌹ggning 5-91
Instrumentkluster 5-43
inst쌹llning av str썁lkastare 
(Europa) 8-35
insynsskydd 5-83
integrerat kontrollsystem 
i k쎨rl쌹get 6-30
egenskaper f쎨r 4WD 6-31
k쎨r-l쌹ge 6-30
interi쎨r utrustning 5-85
golvmattf쌹sten 5-90
kl쌹dkrok 5-90
muggh썁llare 5-85
omgivande ljus 5-85
solskydd 5-86
str쎨muttag 5-88
s쌹tesv쌹rmare/ventilation 5-85
tr썁dl쎨s laddning av mobiltelefon 5-88
USB-laddare 5-87
inv쌹ndig backspegel 5-40
automatiskt avbl쌹ndningsbar 
backspegel (ECM) 5-40
Avbl쌹ndningsbar backspegel 5-40
i-pedal 6-15
ISOFIX-f쌹sten f쎨r barn 4-22
l쌹mplighet f쎨r varje sittplats 
f쎨r b쌹ltes- & ISOFIX-CRS 4-25
montering av bilbarnstol med 
"topp-f쎨rankring"-systemet 4-23
montering av bilbarnstol 
med ISOFIX-f쌹sten 4-23
rekommenderad CRS f쎨r fordon 4-26
s쌹kra en CRS med ett kn쌹/axelb쌹lte 4-24
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J
justera ryggst쎨dets 
lutningsvinkel 4-8
justering av str썁lkastarniv썁 5-65

K
kartlampa 5-68
klimatanl쌹ggningens 
kup썗filter 8-11
byt ut klimatanl쌹ggningens luftfilter 8-11
klimatkontrollsystem 5-70
kl쌹dkrok 5-90
komforts쌹te 4-5
krockkuddarnas krocksensorer 4-39
krockkudde 4-27
f쎨rarens och passagerarens fr쌹mre 
krockkuddar 4-34
gardinkrockkudde 4-37
krockkuddarnas krocksensorer 4-39
montera tillbeh쎨r eller 쌹ndra 
utrustning i en bil med krockkuddar 4-44
sidokrockkudde och krockkudde 
i mitten fram 4-36
situationer n쌹r en krockkudde 
inte l쎨ser ut 4-41
SRS-komponenter och -funktioner 4-32
SRS-underh썁ll 4-43
varningsetiketter p썁 krockkuddar 4-44
varnings- och indikatorlampa 4-30
villkor f쎨r aktivering av krockkudde 4-40
ytterligare s쌹kerhetsf쎨reskrifter 4-43
Kup썗belysning 5-68
automatisk avst쌹ngningsfunktion 5-68
bagagerumslampa 5-69
kartlampa 5-68
lampa f쎨r sminkspegeln 5-69
lampa i handskfack 5-69
rumslampa 5-69
kylarv쌹tska 8-9
k쎨r-l쌹ge 6-30
K쎨rning med en pedal 6-14

L
laddar elbil
lucka f쎨r elektrisk laddning 2-21
Laddlucka 5-33
쎨ppna/st쌹nga laddluckan 5-33
laddning av den elbilen 
(pl쎨tsligt stopp) 2-35
laddning och temperatur 2-8
Inst쌹llningar f쎨r l썁gtariff-tider 2-8
inst쌹llning av m썁ltemperatur 2-9
Laddningsindikatorlampa 
f쎨r Elbil 2-19
laddningsstatus 2-19
laddningstyper f쎨r elbilar 2-17
information om laddningstid 2-17
Laddningsinformation 2-17
laddningstyper 2-18
lampa f쎨r sminkspegeln 5-69
lampor 8-32
att byta ur lampor (lysdioder) 8-34
att t쌹nka p썁 vid lampbyten 8-32
byta lampa i handskfack 
(gl쎨dlampa) 8-34
inst쌹llning av str썁lkastare (Europa) 8-35
lampans position (bak) 8-34
lampans position (fram) 8-33
lampans position (sida) 8-34
lasta bilen - f쎨r australien 6-195
LCD-sk쌹rm 5-45
byta l쌹gen p썁 LCD-sk쌹rmen 5-45
LCD-sk쌹rmmeddelanden 5-49
L쌹gen p썁 LCD-sk쌹rmen 5-45
LFA-systemet (Lane Following 
Assist System, 
filf쎨ljningsassistans) 6-114
drift 6-115
fel och begr쌹nsningar 6-116
inst쌹llningar 6-114
Likstr쎨msladdning 2-26
ansluta 2-26
bortkoppling 2-26
Kontrollerar laddningsstatus 2-26
ljudanl쌹ggning 5-91
hajfensantenn 5-91
USB-port 5-92
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l썁sningsfritt bromssystem 
(ABS) 6-26
L썁s till laddningsanslutning 2-19
l썁sa laddningskabeln 2-19
n쌹r laddningskontakten 쌹r l썁st 2-19
l썁s upp laddningsluckan 
i n쎨dfall 2-22
L쌹gen p썁 LCD-sk쌹rmen 5-45
enhet f쎨r elf쎨rbrukning 5-46
f쌹rddatorl쌹ge 5-46
f쎨rarassistansinst쌹llningar 
(infotainmentsystem) 5-48
f쎨rarassistansl쌹ge 5-46
huvudvarningsl쌹ge 5-47
informationsl쌹ge 5-47
navigeringsl쌹ge (TBT) 5-47
serviceintervall 5-47

M
manuell fartbegr쌹nsare 
(MSLA) 6-78
drift 6-78
minnessystem f쎨r 
f쎨rarstolsinst쌹llning 5-18
funktion f쎨r l쌹ttare insteg 5-19
inl쌹sning av f쎨rars쌹tets 
inst쌹llningar 5-18
inst쌹llning av f쎨rars쌹tet 5-18
썁terst쌹lla 5-18
motorhuv 5-31
쎨ppna/st쌹nga motorhuven 5-31
Motorutrymmet 8-3
Motorutrymmets 
s쌹kringspanel 8-28
motorv쌹gsk쎨rningsassistent 
(HDA) 6-117
drift 6-119
fel och begr쌹nsningar 6-124
inst쌹llningar 6-118
muggh썁llare 5-85
Multikollisionsbroms (MCB) 6-28

N
nackskydd 4-9
justera nackst쎨det 4-9

ta bort/썁termontera nackskyddet 4-10
navigationsbaserad 
smartfarth썁llare (NSCC) 6-108
begr쌹nsningar 6-111
drift 6-109
inst쌹llningar 6-109
nycklar 5-6
byta nyckelbatteri 5-7
l썁sning/uppl썁sning/fj쌹rrstart/
fj쌹rrparkering med smartnyckeln 5-6
ta bort den mekaniska nyckeln fr썁n 
smartnyckeln 5-7
n쎨dsituation under f쌹rd 7-2
motorstopp i korsning eller 
p썁 쎨verfart 7-2
motorstopp under f쌹rd 7-2
punktering under f쌹rd 7-2
n쎨dstart 7-3
skjuta ig썁ng bilen 7-4
start med startkablar (12 V-batteri) 7-3
n쎨dstoppssignal (ESS) 6-29
n쎨dutrustning 7-15
n쎨d쎨ppning av bakluckan 5-26

O
omgivande ljus 5-85

P
parkeringsbroms 6-22
EPB (elektronisk parkeringsbroms) 6-22
PCA-R-system 6-148
drift 6-150
fel och begr쌹nsningar 6-150
inst쌹llningar 6-148
p썁minnelse om s쌹kerhetsb쌹lte 4-13

R
ratt 5-38
justera vinkel och h쎨jd 5-38
rattv쌹rme 5-38
signalhorn 5-38
rattv쌹rme 5-38
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RCCA (Kollisionsvarningssystemet 
f쎨r bakomvarande 
korsande trafik) 6-133
drift 6-134
fel och begr쌹nsningar 6-137
inst쌹llningar 6-133
Reduktionsv쌹xel 6-10
byta v쌹xel 6-10
LCD-sk쌹rmmeddelanden 6-12
s쌹kerhetssp쌹rr 6-11
regenererande bromssystem 6-14
i-pedal 6-15
justering med paddelreglage 6-14
K쎨rning med en pedal 6-14
Remote Smart Parking Assist 
(RSPA) (fj쌹rrstyrt smart 
parkeringsassistanssystem) 6-154
drift 6-157
fel och begr쌹nsningar 6-171
inst쌹llningar 6-156
reng쎨ring av bromsskivor 6-21
rumslampa 5-69
ryggst쎨dsficka 4-6
ryggst쎨dsf쌹llning 4-8

S
schemalagd laddning 2-20
sidokrockkudde och 
krockkudde i mitten fram 4-36
smartbaklucka 5-24
smart fartbegr쌹nsare (ISLA) 6-80
drift 6-81
fel och begr쌹nsningar 6-83
inst쌹llningar 6-80
smartfarth썁llare (SCC) 6-95
display och kontroll 6-100
fel och begr쌹nsningar 6-104
inst쌹llningar 6-95, 6-99
smart regenereringssystem 6-16
fel och begr쌹nsningar 6-17
I drift 6-16
smart ventilation 5-81
solskydd 5-86
specifikationer
chassinummer (VIN) 9-6
d쌹ck och hjul 9-5

etikett med d쌹ckspecifikationer 
och d쌹cktryck 9-6
f쎨rs쌹kran om 쎨verensst쌹mmelse 9-7
gl쎨dlampans watt 9-4
kylmedelsm쌹rkning 9-7
luftkonditioneringssystem 9-3
Motornummer 9-7
m썁tt 9-2
m쌹rketikett p썁 
luftkonditioneringens kompressor 9-7
rekommenderade sm쎨rjmedel 
och kapacitet 9-5
Specifikationer f쎨r elfordon 9-2
S썁 h쌹r kontrollerar du symbolen 
p썁 laddningsetiketten (f쎨r Europa) 9-8
tillg쌹nglig vikt i fr쌹mre 
bagageutrymme 9-3
typgodk쌹nnande 9-6
volym och vikt 9-3
speglar 5-40
inv쌹ndig backspegel 5-40
yttre backspegel 5-40
spolarv쌹tska 8-10
kontrollera spolarv쌹tskeniv썁n 8-10
Starta fordonet 6-8
str쎨mbrytare 6-8
startsp쌹rrsystem 5-8
str쎨mbrytare 6-8
str쎨mbrytare f쎨r 
passagerarsidans 
frontkrockkudde 4-30
str쎨muttag 5-88
Styrning av bilens 
stabiliseringskontroll (VSM) 6-28
st쎨ldlarmsystem 5-9
inaktiverat l쌹ge 5-10
larmat l쌹ge 5-9
startsp쌹rrsystem 5-8
st쎨ldlarm 5-9
ultraljudsinbrottslarm (UIP) 5-9
svankst쎨d 4-5
System f쎨r s쌹ker avstigning 
(Safe Exit Assist - SEA) 6-73
drift 6-74
fel och begr쌹nsningar 6-76
inst쌹llningar 6-73
System f쎨r 쎨vervakning av 
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omgivningen (SVM) 6-129
drift 6-130
fel och begr쌹nsningar 6-132
inst쌹llningar 6-129
s쌹kerhetsb쌹lte f쎨rsp쌹nnare 4-15
s쌹kerhetsb쌹lten 4-12
b쌹ltessystem 4-13
f쎨reskrifter 4-17
sk쎨tsel av s쌹kerhetsb쌹lten 4-19
s쌹kringar 8-21
beskrivning av s쌹krings-/
rel쌹h썁llare 8-24
byta s쌹kring innerpanel 8-22
byta ut s쌹kring i motorrummet 8-23
s쌹rskilda k쎨rf쎨rh썁llanden 6-182
s쌹te 4-3
Infotainment-system 4-4
justera baks쌹tet 4-8
justera frams쌹tet 4-4
ryggst쎨dsficka 4-6
s쌹tesv쌹rmare/ventilation 5-85

T
torkarblad 8-12
byta ut framrutetorkarblad 8-12
torkare och spolare 5-65
Spolare 5-66
torkare 5-65
Trafik쌹ndring (f쎨r Europa) 5-59
tr썁dl쎨s laddning av 
mobiltelefon 5-88

U
ultraljudsinbrottslarm (UIP) 5-9
underh썁llsschema 8-5
underh썁llsservice 8-4
f쎨reskrifter f쎨r 쌹garens 
underh썁lls썁tg쌹rder 8-4
쌹garens ansvar 8-4
USB-laddare 5-87
USB-port 5-92

V
val av CRS 4-20
CRS-typer 4-21
varna andra trafikanter 7-2
varningsblinkers 7-2
varningsetiketter p썁 
krockkuddar 4-44
varningslampa f쎨r intelligent 
str썁lkastarsystem (IFS) 5-63
varnings- och indikatorlampa 
f쎨r krockkudde
varningslampa krockkudde 4-30
varnings- och indikatorlampor 5-52
Varningssystem f쎨r s쌹ker 
avstigning (SEW) 6-69
drift 6-70
fel och begr쌹nsningar 6-71
inst쌹llningar 6-69
varselljus (DRL) 5-59
vinterk쎨rning 6-185
Virtuellt motorljudsystem 
(VESS, Virtual Engine 
Sound System) 2-36
v쌹lkomstsystem 5-67
f쎨rdr쎨jd sl쌹ckning av str썁lkastarna 5-67
kroppssilhouettlampa 5-67
kup썗belysning 5-67
V쌹xelstr쎨msladdning 2-24
ansluta 2-24
bortkoppling 2-25
Kontrollerar laddningsstatus 2-24

Y
yttre backspegel 5-40
funktion f쎨r automatisk 썁terg썁ng 5-41
justering 5-40
vikning 5-40

싋
쎨vervakningssystem f쎨r 
d쌹cktryck (TPMS) 7-5
felindikator 7-7
kontrollerar d쌹cktrycket 7-5
n쌹r kontrollampan t쌹nds 7-6






