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Takk for at du valgte OUTLANDER PHIEV som ditt nye kjøretøy.

Med denne instruksjonsboken blir du mer fortrolig med  og kan glede deg

over  de  mange ("messene ved  din  bil.

instruksjonsboken inneholder informasjon om riktig betjening og vedlike-

hold av bilen for maksimal kjøreglede.

MITSUBISHI  MOTORS Europe  B.V. forbeholder seg retten  til endringer i

design og spesifikasjoner. og/eller tillegg eller forbedringer ved dette pro-

duktet uten forpliktelse til  å montere  disse i tidligere produserte produkter.

Det er et absolutt krav at bilføreren overholder alle lover og regler  som  giel-

der kjøretøy.

Denne instruksjonsboken er skrevet i overensstemmelse  med  slike lover og

regler. men noe av innholdet kan stride mot senere endringer ved lover og

regelverk.

Vennligst la denne instruksjonsboken ligge i bilen ved et eventuelt salg av

bilen. Bilens neste eier vil sette pris på  å  ha tilgang til informasjonen som

finnes i boken.

Reparasjoner på bilen:

Under garantitidcn:

Alle garantireparasjoner må utfores av autorisert  MITSUBISHI MOTORS-

verksted.

Etter at garantien er utloptt

Det er opp til bileieren  å  bestemme hvor bilen skal repareres.

I instruksjonsboken vil du stote på ordene ADVARSEL og FORSIKTIG.

Disse skal tjene som en påminnelse om  å  være ekstra forsiktig. Resultatet

kan bli personskade eller skade på bilen hvis disse instruksene ikke følges.

A  ADVARSEL

indikerer stor fare for alvorlig eller dødelig skade  hvis instruksene ikke

følges.

A  FORSIKTIG
betyr fare eller utrygge fremgangsmåter som kan forårsake mindre

personskader eller skade på bilen.

Du vil også se dette viktige symbolet:

MERK:  angir nyttig informasjon.

*: indikerer tilleggsutstyr.

Utstyret kan variere fra modell til modell.  se  i salgskata-

logen for mer informasjon.

Forkortelser som brukes i denne instruksjonsboken:

LHD: Bil med venstreratt

RHD: Bil med høyreratt

Mitsubishi Motors Europe B.V.
© 2015 Mitsubishi  Motors  Corporation
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Instrumenter og kontroller

Instrumenter og kontroller
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Bryter for hovedlys og fjemlysdimmer 5. 6-46

Blinklyshendel s. 6-51

Bryter for tåkelys foran s. 6-52

Bryter for tåkelys bak s. 6-52

Bryter for lyktespyler (hovedlys) S. 6-57

.  Instrumenter s. 6-02

.  Strombryter* s. 7-O9

Velger for nivå av regenerativ bremsekraft (paddleshift—hendler)

s.  7-16

. Bryter for frontrutevisker og -spyler s. 6-53

Bryter for bakrutevisker og -spyler s. 6-57

Bryter for automatisk hastighetskontrolP  s.  7-34

ACC (Adaptixe Cruise Control System)‘ s. 7-48

Ekstra sikkerhetssystem (SRS) -kollisjonspute (for førersetet)

s. 5-29, 5-32

Hornbryter s. 6~6l

.  Ekstra sikkerhetssystem (SRS) — knekollisjonspute foran (for fø-

rersetet) s. 5-33

. Betjeningsknapper for lydanlegget på ratte?" s.  8-25

. Sikringsboks s. l l—15

. Spak forjustering av rattstammens høyde og lengde 5. 7-05

.  Bryter (på førersiden) for elektrisk betjent bakluke* 5. 4-19

. LDW-bryter (Lane Departure Waming)* s. 7—69

. Bryter for FCM ON/OFF (Forward Collision Mitigation System)‘

5. 7-6]

. S0narbryter* s.  7-78

. AV-bryter for Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) s.  7-25

.  Bryter for nivåregulering av hovedlys* s. 6-50

. AV-bryter for aktiv stabilitetskontroll (ASC)" s. 7-33

. Bryter på mul1iinformasjonsdisplay* s. 6-05
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Instrumenter og kontroller

l. Bryter for hovedlys og tjemlysdimmer  s.  6-46

Blinklyshendel s. 6—5l

Bryter for tåkelys foran  s.  6-52

Bryter for tåkelys bak s. 6-52

Bryter for lyktespyler(hoved1ys) s. 6-57

. Slmmbryler  s.  7-09

.  Instrumenter  s.  6-02

Bryter for nivåregulering av h0\'edIys"‘ s. 6-50

. AV-bryter for aktiv stabilitetskontroll (ASC)* s. 7-33

. Bryter på multiinforrnasjonsdisplay* s. 6-05

LDW—bryter (Lane Departure Waming)* s. 7-69

.  Sonarbryter* s. 7-78

9. Bryter (på førersiden) for elektrisk betjent bakluke* s. 4-19

10.  AV-bryter for Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) s. 7-25

11. PÅ/AV-bryter for FCM (Forward Collision Mrtigarion System)*

s.  7-61

12. Bryter for frontrutevisker og -spyler s. 6-53

Bryter for bakrutevisker og —spyler s. 6-57

I3. Ekstra sikkerhetssystem  (SRS) —knekollisjonspute foran (for fo-

rersetct) s.  5-33

14.  Bryter for automatisk hasIighetsk0nlroll"‘ s. 7-34

J  ACC (Adaptive Cruise Control System?  s.  7-48

15.  Ekstra sikkerhetssystem (SRS) -kollisjonsputc (for tbrersetet)

s. 5-29. 5-32

Hombryter 5. 6-61

16.  Spak forjustering av rartstammens hoyde og lengde s. 7-05

17. Betjeningsknapper for lydanlegget pä rattet* s.  8-25

18.  Velger for nivå av regenerativ bremsekraft (paddleshitt-hcndler)

s. 7—l6
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. Bryter for Varselblinklys s. 6-51

. Klimaanlegg s. 8-04

. Ekstra sikkerhetssystem  (SRS)  v  kollisjonspute (for passasjersetet

foran) s. 5-29

4. Ventilasjonsdyser på passasjersiden s. 8-02

5

~O33\l

. Hanskerom s. 8-8]

Kortholder s. 8-81

. Bryter for varmetråder i bakrute s. 6-59

Bryter for fjeming av  is  på vindusvisker* s. 6-58

. Koppholder  s.  8-83

. Parkeringsbremsespak s. 7-03

. Velgerspak s. 7-13

. 4WD-låsebryter  s.  7-18

. Bryter for seteoppvanning* s. 5-04

. Gulvkonsollboks s. 8-81

Armlene s. 5-03

Stikkontakt for tilbehør s. 8-78

USB—irmgang s. 8-73

.  Utløserhendel for tankdeksel s. 2-14

. Panserutløser s. 1 104

. Bryter for rattoppvarrning* s. 6-60

. Bryter for frontruteoppvanning* s. 6-59

. Stikkontakt for tilbehør* s. 8-78

Sigarettenner* s.  8-77

. Strømbryter for elektrisk betjent bakluke-)' s.  4-19

. Nøkkelspor* s.  7-12

. LW/MW/FM-radio/CD-spiller* s. 8-13

MITSUBISHI Multi Communication System (MMCS)*

[Se egne bruksanvisninger for DISPLAY AUDIO og MMCS.]

Digital klokke*



RHD

1
21

 
”  ~//// 9

AJ5l03350

OGGN16E1

~coo\:ox_Ln_4>wN—-

Instrumenter og kontroller

.  Bryter for varselblinklys s. 6-51

.  Stikkontakt for tilbehør" s.  8-78

. Strømbryter for elektrisk betjent bakluke* s.  4-I9

Nekkelspofl‘ s.  7-12

Bryter for rattoppvarrning" s.  6-60

.  Bryter for frontruteoppvanning* 5. 6-59

.  Panserutløser  s.  11-04

. Utløserhendel for tankdeksel s. 2-I4

. Gulvkonsollboks 5. 8-81

Armlene s. 5-03

Stikkontakt for tilbehør  s.  8-78

USB-inngang s. 8-73

. Bryter for seteoppvarrning* s.  5-04

. 4WD—låsebryter s. 7-18

. Parkeringsbremsespak s. 7-03

. Velgerspak 5. 7-13

. [(oppholder s. 8-83

.  Bryter for vannetråder i bakrute  s.  6-59

Bryter for fjerning av  is  på vindusvisker* s.  6-58

. Klimaanlegg s. 8-04

.  Sikringsboks s. ll-15

. Hanskerom  s.  8-8l

Kortholder s. 8-81

. Ventilasjonsdyser på passasjersiden  s.  8-02

. Ekstra sikkerhetssystem (SRS) — kollisjonspute (for passasjersetet

foran)  s.  5—29

. LW/MW/FM-radio/CD-spiller* s.  8-13

MITSUBISHI Multi Communication System (MMCS)*

[Se egne bruksanvisninger for DISPLAY AUDIO og MMCS.]

Digital klokke*
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Innvendig
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. Bryter for elektrisk  \  indusbetjening s.  4-33

. Låsebryter s. 4-34

.  Bry1er for elektriske sidespeil  s.  7-07

. Sentrallåsbryter s. 4-16

. S0llakbry1er* s.  4—35

Kartlys & kupélys (foran) 5. 8-79, 8-80

Overlys  s.  8-79
Håndfri mikrofon s. 8-52

3 6.  Ekstra sikkerhetssystem (SRS) — kollisjonspuie (for passasjerselet

2 foran) s. 5-29

4 7. Bryter for balterisparing s.  7-22

8.  Forsete s. 5—03

18 Oppvarmede seier" s. 5-04

K 1 9. SRS (ekstra sikringssystem) -sidekollisjonspute (for forseter"

LHD

KJ1Ji‘~»JlJ—-

17 5. 5-36

X I0. Beltefestepunkter for bameseter  s.  5-26

16  x l  l. Gulvkonsollboks  s.  8-8!
5 Armlene s. 5-05

Stikkontakt for tilbehør  s.  8-78
USB-inngang s.  8-73

7 _. Baksetene 5. 5-05

13. Hjelpebarteri  s.  11-09

I4. Armlene s. 505

Koppholder  s.  8-83

IS. Kupélys (bak) s.  8-79

0 I6. Hodestøtter 5. 5-05

I7. SRS-hodekollisjonspulc  s.  5-36

I8. Bryter for batterilading s. 7-22

—
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. Gulvkonsollboks s. 8-81
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lnnvendig

Bryter for batterilading s. 7-22

Armlene s. 5-05

Stikkontakt for tilbehør s. 8-78

USB-inngang* s. 8-73

. Låscbryter s. 4-34

. Bryter for elektriske sidespeil s. 7-07

.  Sentrallåsbryter s. 4-16

.  Bryter for elektrisk vindusbetjening s.  4-33

Hodestøtter  s.  5-05

.  SRS-hodekollisjonspute s. 5—36

. Kupélys (bak) s. 8-79

. Armlene* s. 5-05

K0ppholder* s. 8-83

.  Hjelpebatteri  s.  11-09

. Baksetene 5. 5-05

.  Beltefestepunkter for bameseter s. 5—26

.  SRS (ekstra sikringssystem) -sidekollisjonspute (for forsete)*

5. 5-36

.  Bryter for barterilading s.  7-22

. Forsete s. 5-03

Oppvarmede seter* s. 5-04

. Ekstra sikkerhetssystem (SRS)  — kollisjonspute (for passasjersetet

foran) s.  5-29, 5-32

. S0ltakbry1er"‘ s. 4-35

Kartlys & kupélys (foran) s. 8—79. 8-80

Overlys s. 8-79

Håndfri mikrofon  s.  8-52

Oversikt 1-07



Innvendig
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_  Flaskeholder s. 8-84

. lnm endig bakspeil s. 7-06

. Håndfri mikrofon* s. 8-52

Kartlys & kupélys (foran) s. 8-79. 11-23

. Overlys s. 8-79

.  S0ltakbry1er"‘ s. 4-35

. Solskjermer s. 8-76

Sminkespeil s. 8-76

Kortholder  s.  8-76

Solbrilleholder* s. 8«83

Elektrisk parkeringsbryler s. 7-15

. Bry1er for seteopp\'am1ing* s. 5-04

Bagasjeromsdeksel s. 8-84

Bagasjeromslys s. 8-80

. Hjelpehéndtak s. 8-85

Kleskrok s. 8-85

. Justerban feste for sikkerhetsbclte 5. 5-12

Sikkerhetsbelter 5. 5-09
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Innvendig

.  Flaskeholder s. 8-84

. Justerbart feste for sikkerhetsbelte s. 5-12

Sikkerhetsbelter s. 5-09

. Hjelpehéindtak 5. 8-85

Kleskrok s. 8-85

.  Bagasjeromslys s. 8-80

. Bagasjeromsdeksel 5. 8-84

Bryter for seteoppvanning* s. 5-04

.  Elektrisk parkeringsbryter s. 7-15

.  Solbrilleh0lder* s. 8-83

.  Solskjermer s. 8—76

Sminkespeil 5. 8-76

Kortholder s. 8-76

. SoltakbryIer* 5. 4-35

. Håndfri mikrofon* 5. 8-52

12. Kartlys & kupélys (foran) s. 8-79, I  1-23

13.
. lnnvendig bakspei] s. 7-06

Overlys s. 8-79

Oversikt l—09



Bagasjeomrédet

Bagasjeom rådet
E00100-102909

.  Beltefestepunkter for barneseter s. 5-26

. Verktøy s. 9-05

. Stikkontakt for tilbehør s. 8-78

.  Bagasjekrok s. 8«86

.  Jekk s. 9-05

. Boks  i  bagasjeromsgulvel 5. 8-82

.  Dekkreparasjonssen 5. 9-07
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Utvendig (foran)

Utvendig (foran)
1—111111>1150'33x

.  0mgive1seskamera* s. 7-88
Frontvisningskamera s. 7-88

.  Panser s. 11-04
Fronlruteviskcrc s.  6-53

Sol1ak* 5.  4-35

.  Elektrisk Vindusbetjening 5. 4-33

.  Tankpåfylling s. 2-14

. Sideblinklys s. 6-51, 11-22. 11-25
5 Omgivelseskamera* s. 7-88

R Sidevisningskamera* s. 7-88

å  6 8. Sensorsysrem"‘ s. 7-80
3  L 9/ 9. Tåkelys foran s. 6-52. 1 l—22. 1 1-26

X ,” 10. Fjemlyss.6--18. 11-22. 11-24
”_,_, x . Nacrlys s. 6-48. 11-22. 11-23

2   O 7 -.  Parkcringslys s.  6-46, 1 1-26

/ Kjørelyslamper s. 11-26

1
å =(! O; g 13. Blinklysforan s. 6-51, 11-22, 11-25

9

\na«u._.:a§..a~g.—

14. Parkcringslys s.  6-46,  I 1-26
Kjorelyslampcr s. 11-26

15. Blmklys foran s. 6-51. 11-22. 11-25
Halogen-hovedlys LED-h0V6d1yS 16. Fjemlys 5.6--18. 11-22. 11-24

16 17 10 11 17. Nærlys s. 6-48. 11-22. 11-23
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Utvendig (bak)

Utvendig (bak)
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.  Antenne

.  Lyspæreplassering og -styrke  s.  11-22.  I  1-27

.  Nøkkelfritt adgangssyslem‘ s.  4-03

Nøkkelfrin betjeningssystem* s. 4-O6

Låse og låse  opp dørene  s.  4-I4

Bytte av dekk s. 9-13

Overvékningssystemel for dekktrykk (TPMS) s. 7-72

Dekktrykk  s.  11-10

Dekkrotasjon  5.  11-11

Kjettinger s. ll-12

Dimensjoner på dekk og hjul s. 12-08

.  Ladeluke s. 3-11

Innvendig lys for ladeinngang s. 3-06

.  Bremselysfiaaklys  s.  1l-22. 11-27

. Blinklys s.6—51.11—22, 11-27

. Ryggelys (passasjersiden) s. 11-22, 11-22

. Ryggefø1ersystem* s. 7-76

Sensnrsystem* 5. 7-80

. Tåkelys bak (førersiden)  s.  11-27. 11-22

. Skiltlys  s.  11-22. 11-28

.  Ryggekamera‘ s. 7-84

Omgi\‘elseskamera“ s.  7-88

. Bakrutevisker 5. 6-57

.  Bakluke  s.  4-18

Elektrisk betjent bakluke  s.  4-19

.  Høytmontert bremselys  s.  1 1-22
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Plug-in Hybrid EV-system

Plug-in Hybrid EV-system
E00203  5000-H

Viktige  egenskaper
I-O0203600l0l

I EV-kjøremodus betjenes bilen som et elek-

trisk kjøretøy ved hjelp av strømmen som er

lagret i kjørebatteriet,” alt etter hvor mye

strøm som er igjen i kjørebatteriet. Bilen er

også utstyrt med en automatisk styreenhet”
for kjøring i seriehybridmodus eller parallell-

hybridmodus ved hjelp av hovedmotorkraft

fra EV-kjøremodus i henhold til kjøreforhol-

dene. eller hvis kjørebatteriets ladenivå er re-

dusert.

O Motoren med høy ytelse produserer lite

støy og vibrasjoner under kjøring, og

kraftfull akselerasjon er mulig.

O Med den regenerative bremsen lades

kjørebatteriet automatisk når du slipper

opp gasspedalen.

ll Hvis det finnes gjenværende strøm i kjøre-

batteriet. betjenes bilen aktivt i EV-kjøre-

modus. Bilens rekkevidde varierer avhen-

gig av gjenværende lading i kjørebatteriet.

bilens hastighet og klimaanleggets drifts-

tilstand.

'3 Du  kan  justere tidspunktet for aktivering
av EV-kjøremodus ved hjelp av bryteren

for batterisparing. Se "Bryter for batteris-

paring” på side 7-22.

2-02 Generell informasjon

O Bilen kan lades opp fra strømuttak for

EV-lading (220—24O  V  vekselstrømsut-

tak).

O Hurtiglading med en CHAdeMO-hurtig-

lader er tilgjengelig (hvis bilen har dette

utstyret). CHAdeMO er en japansk hur-

tigladingsstandard for elektriske biler

som er foreslått som intemasjonal stan-

dard.

EV-kjøremodus

O Bilen kjøres ved hjelp av motorene ved å

kun bruke strøm som er lagret i kjørebat-

teriet. EV-kjøremodus kan imidlertid av-

brytes avhengig av nivået i kjørebatteri-

et. bilens hastighet og klimaanleggets

driftstilstand. Vær oppmerksom på føl-

gende:

°  Kontroller bilens EV-rekkevidde på

infonnasjonsskjermen. Se "Visning av

bilens EV-rekkevidde/visning av bi—

lens totale rekkevidde” på side 6- l4.

°  Kjør bilen i moderat hastighet, og

unngå hurtigakselerasjon/reduksjon av

fanen. Gjentatt hunigakselerasjon/

reduksjon av farten vil føre til at nivå-

et i kjørebatteriet tappes raskere, noe

som vesentlig vil redusere bilens EV-

rekkevidde.

OGGN16E1

Seriehybridmodus

O Bilen kjøres ved hjelp av motorene ved å

kun bruke strømmen som genereres av

hovedmotoren. Denne modusen brukes

når nivået i kjørebatteriet er lavt. ved

hurtigakselerasjon eller når kraft kreves

for kjøring i oppoverbakker.

Parallellhybridmodus

O Bilen kjøres ved hjelp av kraft fra ho-

vedmotoren, assistert av motorene. Den-
ne modusen brukes ved kjøring i høy ha-

stighet for å oppnå bedre motoreffektivi-
tet.

Rollene til motorene og hoved-
motoren i hver kiøremodus

Hoved- Kjøre-

Motor motor forhold

. Bykjøring

Ev-kjøre- PÅ AV og pend-
modus .

ling

Kraftig

akselera-

Seriehy- Genererer 05132];-

bridmo- PÅ elektrisi- pp
dus tet bakker"

for ek-

sempel på

tjellveier



Hoved- Kjøre-

Motor motor  forhold

Driver

Parallell— rf:':‘J“l:'_ Kjøringi
hybridmo- PÅ  nerärär høy ha-

dus . .  stighet
elektrisi-

tet

Regenerativ bremsing

Bevegelsesenergi omdannes til elektrisk

energi ved hjelp av motoren som strømgene-

rator.
Deretter genereres bremsekraft og den om-

dannede elektriske energien lades til kjøre-

batteriet.

O Hvis du løfter opp foten fra gasspedalen

under kjøring, genereres en bremsekraft

som tilsvarer motorbremsingen på biler

med forbrenningsmotor. Den regenerati-

ve bremsens effektivitet øker også når
velgerspaken flyttes fra stillingen “D”
(KJØRING) til "B" (BREMSING). Sett
velgerspaken i "B"-stilling (BREM-

SING) i henhold til kjøreforholdene.

O Når du trår inn bremsepedalen, kan den

regenerative bremsekraften økes.

O Hvis det oppstår et problem i Plug-in

Hybrid EV-systemet, eller hvis ABS og/

eller ASC er blitt aktivert, vil regenerativ
bremsing være begrenset. Fotbremsen

vil fremdeles fungere.

Drift av bensinmotor l
EO0I03'000'Z

O Selv om bilen kjøres i EV-kjøremodus,

kan modusen automatisk endres til serie-

hybridmodus eller parallellhybridmodus

i følgende tilfeller:

° Plug-in Hybrid EV-systemet er for

varmt eller for kaldt.

° Hurtigakselerasjon brukes.

° Klimaanlegget er i drift.

° Det trykkes hardt på gasspedalen i en

oppoverbakke eller på motorveien.

°  I  kaldt vær.

° Det er lenge siden det er fylt drivstoff

på bilen.

° Kjørebatterinivået er lavt.

I tillegg til det ovennevnte finnes det og-

så andre forhold som gjør at EV-kjøre-

modus automatisk endres til seriehybrid-

modus eller parallellhybridmodus.

O Motoren kan automatisk startes i følgen-

de tilfeller, selv om bilen er stoppet:

-  Kjørebatterinivået er lavt.

° Plug-in Hybrid EV-systemet er for

varmt eller for kaldt.

° Klimaanlegget brukes.

0GGN16E1

Plug-in Hybrid EV-system

° Det er lenge siden bilen er brukt.

° Det er lenge siden motoren har vært i

drift.
° Det er lenge siden det er fylt drivstoff

på bilen.

Drivstoffpåfylling (bensin) l
EOOZOSXOOOSI

A  FORSIKTIG
Q  Hvis varselskjennbildet vises. må tanken

umiddelbart fylles på.

Hvis bilen går tom for drivstoff, kan moto-

ren få startvansker i en situasjon der elektri-

sitet må genereres, og følgende tilstander vil

oppstå:

o  Kjøreytelsen reduseres (ettersom bare

strømmen som er lagret i kjørebatteriet
kan brukes for kjøring).

- Oppvanning er ikke tilgjengelig (bortsett
fra for biler med elektrisk vanneapparat).

— Varmeapparatets effektivitet er utilstrek-

kelig (biler med elektrisk vanneapparat).

c Katalysatoren kan skades på grunn av

svært høy temperatur.

Se "Drivstoffylling" på side 2-14.

Se "Gjenstående drivstoff skjermbilde” på

side 6-10.
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Kjørebatteri

A FORSIKTIG
Q  Avhengig av bilens bruksforhold kan driv-

stoff blir værende i tanken over lengre tid

uten forbruk,  og dette kan forringe kvaliteten

på drivstoffet  og virke  negativt  inn  på moto-

ren eller delene  i  drivstoffsystemet.

Dette kan forebygges ved å overholde føl-

gende instruksjoner:

-  Trykk  på bryteren for batterilading for  å

starte motoren minst en  gang hver tredje

måned.
Se "Bryter  for  batterilading” på side

7-22.
- Fyll på med minst  15  liter drivstoff under

en påfylling innen tre måneder. Hvis

skjermbildet  for  gjenværende drivstoff vi-

ser mindre enn halv tank, kan du trygt fyl-

le mer enn  15  liter.

Se “Varselskjermbilde for gjenværende

drivstoff" på side 6-l l.

Kjørebatteri
E0020S00002-1

A  ADVARSEL 
Q Det brukes et forseglet litium-ion-batterl

med høy spenning (kjørebaner!) i  Outlan-

der PHEV. Ved feil avhending av kjøre-

batteriet kan det oppstå alvorlige branns-
kader eller elektrisk støt som videre kan

føre til personskader eller dødsfall. i til-

legg til faren for miljøskader.
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A ADVARSEL
Q Prøv aldri å bruke kjørebatteriet til andre

formål. 
O Dette batteriet driver motoren og klima-

anlegget.

l tillegg til kjørebatteriet har Outlander

PHEV  et hjelpebatteri som driver lys,

vindusviskere osv.

O Kjørebatteriet er et kompakt, lett litium-

ion-batteri med høy energitetthet.

O Kjørebatteriet har følgende egenskaper.

Les dette avsnittet nøye:

Egenskaper

O  På  samme måte som med vanlige litium-

ion-batterier vil kapasiteten til kjørebat-

teriet gradvis reduseres over tid, og der-

med føre til at bilens rekkevidde også re-

duseres. Graden som batteriets kapasitet

reduseres med, kan øke avhengig av

bruksforholdene, for eksempel hyppig

hurtigakselerasjon/reduksjon av farten,

svært varmt vær, oppbevaring av bilen  i

høye omgivelsestemperaturer osv.

O Ytelsen kan påvirkes av utetemperatu-

ren.
Ved lave temperaturer er EV-rekkevid-
den kort og ladetiden lang, sammenlig-

net med drift ved normal temperatur.

OGGN16E1

O Batteriet tappes gradvis når det ikke er  i

bruk, og batteriladingen reduseres.

O Det er ikke nødvendig å tappe batteriet

helt før lading.

Forholdsregler

O Hvis bilen ikke brukes  i  et lengre tids-

rom, må visningsskjennbildet for kjøre-

batterinivå kontrolleres hver tredje må-

ned.

Hvis visningsskjennbildet  for  kjørebatte-

rinivå viser 0, må batteriet lades til det

vises en høyere verdi. Du kan også sette

driftsmodusen for strømbryteren til

"ON" for å starte motoren automatisk,

vente til motoren stopper automatisk, og

deretter sette driftsmodusen for strøm-

bryteren til “OFF”.
O MITSUBISHI MOTORS samler inn

brukte kjørebatterier. Kontakt et autori-

sert MlTSUBlSl-ll MOTORS-verksted
ved eventuell vraking av bilen.

EV-rekkevidde
E00205 100025

O EV-rekkevidden kan variere avhengig av

kjøreforholdene, selv om ladenivået er

det samme. Kjøring i  høy hastighet eller

i  oppoverbakker krever mye strøm fra

kjørebatteriet og reduserer EV-rekkevid-

den.



O  Klimaanlegget (kjøling eller oppvar-

ming) bruker strøm fra kjørebatteriet og

fører til kortere EV-rekkevidde for bilen.

Hold passende temperatur inne i bilen
hele tiden.

O  Sett velgerspaken i “B”-stilling (BREM-

SING) i samsvar med veiforholdene.

Ved lading av kjørebatteriet med korrekt

bruk av den regenerative bremsen, kan

EV-rekkevidden økes.

Acoustic Vehicle Ale

System (AVAS)
     

1300205200042

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) er

en enhet som bruker lyd til å varsle fotgjen-

gere om bilen. Lyden starter når bilens ha-

stighet er ca. 35 km/t eller lavere og motoren

ikke er i gang.

Se "Acoustic Vehicle Alerting System (AV-

AS)” på side 7-24.

A  ADVARSEL
Q Selv om Acoustic Vehicle Alerting System

(AVAS) er aktivert, må du fortsatt utvise

stor forsiktighet med hensyn til fotgjenge-
re.
Det er ikke sikkert at fotgjengere legger
merke til at bilen nærmer seg, og dette

kan medføre ulykker og alvorlige per-

sonskader eller dødsfall. 
E002057000Zl

Du kan slå av betjeningslyden for bryteren på

multiinformasjonsdisplayet og knappen for

reostatbelysning.

l. Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinforrnasjonsdisplayet i to sekunder el-

ler mer for å skifte fra innstillingsmodus

til menyskjermbildet.

Se "Endre funksjonsinnstillinger” på si-

de 6-16
2. Trykk lett på bryteren på multiinforma-

sjonsdisplayet for å velge ”Bli” (innstil-

ling for betjeningslyd).

3.  Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinformasjonsdisplayet i to sekunder el-

ler mer for å veksle fra ON (betjenings-

lyd på) til OFF (betjeningslyd av), eller

fra OFF til ON.

innstillingen endres til valgt tilstand.

0GGN16E1

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)

V  MERK

Q Innstillingen for betjeningslyd deaktiverer

bare betjeningslyden fra bryteren på multiin-

formasjonsdisplayet og knappen for reostat-

belysning. Advarselsskjermbildet og andre

lyder kan ikke deaktiveres.

Ved en eventuell kollisjon
F00205300030

Hvis det oppstår en kollisjon eller et støt som

er tilstrekkelig krafiig til at bergingshjelp må
tilkalles i forbindelse med konvensjonelle bi-

ler, vil det samme gjelde for Outlander

PHEV.

Følg også instruksene nedenfor for å unngå

alvorlige brannskader og elektrisk støt som

kan føre til alvorlige personskader eller død.

A  ADVARSEL 
Q Hvis bilen er kjørbar, skal du nytte bilen

ut av veibanen og til et trygt sted i nærhe-

ten, og bli værende der.

Følg anvisningene nedenfor i den grad det
er mulig, og opphold deg utenfor veiba-

nen mens du venter  pi  bergingstjenesten.

o  Lås hjulene med stoppeklosser.

o  Sett velgerspaken i stillingen

(PARKERING).
o  Trekk til parkeringsbremsen.

o  Åpne vinduene, dørene og bakluken.

al)”
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Ved  en eventuell kollisjon

A ADVARSEL A ADVARSEL A ADVARSEL
o  Velg driftsmodusen OFF.

o Slå på nødblinklysene.

o Ta nøkkelen ut av  bilen, slik at du unn-

går utilsiktet start av systemet på
grunn  av kontakt med en bryter  eller  et
støt fra kollisjonen.

Q Ikke berør høyspenningsledningene, kon-

taktene og andre høyspenningskomponen-

ter som vekselretteren og kjørebatteriet.

Det kan oppstå elektrisk støt hvis ekspo-

nerte ledninger er synlige sett fra innsiden
eller utsiden av bilen. Hvis du vil ha infor-

masjon av plasseringen av disse, kan du

gå til "Høyspenningskomponenter” på si-
de 3-11.

Q Hvis bilen får et hardt støt mot gulvet un-

der kjøring, skal du stoppe på et trygt

sted og inspisere gulvet.

Q Plug-in Hybrid EV—systemet må aldri
startes hvis du har oppdaget en væskelek-

kasje (med unntak av vann fra klimaan-

legget) under kontrollav bilens karosseri.
Det kan ha oppstått skader i drivstoffsy-
stemet, noe som kan føre til brann eller

eksplosjon.

I slike tilfeller må du umiddelbart kontak-
te et autorisert MITSUBISHI MOTORS-

verksted.
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Q Lekkasjer eller skader på kjørebatteriet

kan føre til brann. Hvis du oppdager lek-

kasjer eller skader, må du kontakte ber-

gingstjenesten umiddelbart. Ettersom vie-

skelekkasjen kan være litiummanganitt

fra litium-ion-batteriet, må du aldri berø-

re væske som lekker fra innsiden eller ut-

siden av bilen. Hvis du får væske på hu-
den elleri øynene, må du umiddelbart va-

ske den bort med rikelig med vann og

kontakte lege, slik at du kan unngå alvor-

lige skader.

Q Ikke berør bilen hvis du ikke kan vurdere

den på en trygg måte på grunn av skader.
Forlat bilen, og kontakt et bergingsfrrma.

Fortell bergingsfnrmaet at bilen er et

Plug-in Hybrid-kjøretøy.
Q Hvis det oppstår brann i bilen, må du for-

late den så fort som mulig og kontakte

bergingstjeneste. Du må ikke forsøke å
slukke brannen selv. Hvis det oppstår

brann i litium-ion-batteri, kreves store

mengder vann til slukkmgen. For lite

vann eller bruk av feil brannslukningsap—

parat kan føre til alvorlige personskader

eller død på grunn av elektrisk støt.
Q Når du forlater bilen, må du om mulig åp-

ne vinduene, dørene og bakluken for å

hindre oppsamling av giftige/brennbare

gasser. På den måten blir også bergings-

og slukkearbeidet lettere.

OGGN16E1

Q Som for enhver bilbrann kan biprodukte-

ne av forbrenningen være giftige. Røyk,

damp eller gass fra bilen må ikke innån-
des. Stå i trygg avstand fra bilbrannen,
mot vindretningen og ovenfor bilen i en
bakke, og opphold deg utenfor veibanen

mens du venter på bergingstjenesten.

Q Hvis du oppdager væskelekkasje, gnister,
røyk, flammer, klukke-, blåse- eller visle-

lyder fra rommet til høyspenningsbatteri-

et, må du umiddelbart kontakte berging-

stjeneste. Det kan oppstå brann.

Q Fysisk skade på bilen eller høyspennings-

batteriet kan føre til umiddelbart eller se-

nere utslipp av giftige og/eller brennbare

gasser og til brann.

Q Hvis bilen må taues, skal den transporte-

res på en llatvogn eller taues med alle hju-

lene hevet fra bakken.

Hvis bilen taues med noen av hjulene på

bakken, kan det oppstå skader i de elek-

triske motorene. Det kan også oppstå

brann hvis kablene i det elektriske motor-

rommet blir skadet Se “Tauing” på side
9-17.

Q Du må aldri forsøke å reparere et skadet

Plug-in Hybrid-kjøretøy på egen hånd.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for å få utført repara-

sjoner.



A ADVARSEL lnspeksjon og vedlikehold
EOOZOSJOOUS IQ  Hvis det skulle  oppstå  en ulykke som gjør

at karosseriet må repareres og lakkeres,

bør bilen leveres til et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted for de-
montering av kjørebatteriet og høyspen-

ningskomponentene som vekselretteren

og det tilknyttede ledningsnettet før lak-

kering. Hvis kjørebatteriet eksponeres for

varme i lakkeringsboksen, vil batterika-

pasiteten reduseres.

Et skadet kjørebatteri kan også medføre
sikkerhetsrisiko for mekanikere og verk-

stedpersonale uten nødvendig opplæring.

V  MERK
Q  Nødutkoblingssystemet vil bli aktivert og

høyspenningssystemet vil automatisk slås av

i  følgende tilfeller:

— Visse front- og sidekollisjoner og påkjørs-

ler bakfra.

- Enkelte typer funksjonsfeil i Plug-in Hy-

brid EV-systemet.

O Når nødutkoblingssystemet aktiveres, slås

READY-kontrollampen av. Se "Kontroll- og

varsellamper” på side  6-22.

0  Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted hvis nødutkoblingssy-

stemet aktiveres.

Vær spesielt påpasselig med følgende når du

utfører inspeksjon og vedlikehold:

A ADVARSEL
Q Husk å koble ladekontakten fra bilen og

kontrollere .at driftsmodusen for strøm-

bryteren er satt til OFF før du utfører in-

speksjon eller vedlikehold.

Q  Høyspenningskomponenter, eksponerte

elektriske komponenter, kabler eller kon-

takter mi ikke berøres, demonteres, fier-

nes eller skiftes ut. Hvis disse anvisninge-

ne ikke følges, kan det oppstå alvorlige
brannskader eller elektrisk støt som fører

til alvorlige personskader eller dødsfall.

Høyspenningskabler er oransje. Bilens

høyspenningssystem har ingen deler som

kan repareres av brukeren. Lever bilen til

et autorisert MITSUBISHI MOTORS-

verksted for eventuelt nødvendig vedlike-

hold.

o Ta aldri på servicepluggen under bakse-
tet. Feil håndtering av servieepluggen kan

føre til elektrisk støt som kan forårsake

alvorlige personskader eller dødsfall. Ser-

vicepluggen brukes til å slå av høyspen-

ningen fra kjørebatteriet ved reparasjon

av bilen hos et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

OGGN16E1

Høyspenningskomponenter

Inspeksjon og vedlikehold

E00205 500032

  
AJAl03035

1- Lader/DC/DC-omformer  i  bilen

2- Hekkmotor

3- Serviceplugg

4- Elektrisk varmeapparat*

5- Kjørebatteri

6- Frontmotor

7- Generator

8- Klimaanleggkompressor

9- PDU  (Power Drive Unit)

10- Kontrollenhet for elektrisk motor bak

(MCU)

II- Inngang for normallading/inngang for

hurtiglading
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Inspeksjon  og vedlikehold

A ADVARSEL
Q Plug-in Hybrid EV-systemet bruker høy-

spenning opptil DC 300 volt. Systemet

kan bli varmt under og etter start og etter

at bilen er stanset. Vær oppmerksom på

den bøye spenningen og temperaturen.

Varselsetikettene på bilen må følges.
Q  Gå alltid ut fra at høyspenningsbatteriet

og tilknyttede komponenter er strømfø-

rende og helt oppladet.

Q  Utfør aldri servicearbeid når KLAR-kon-

trollampen lyser eller ladekontrollampen

lyser eller blinker, ettersom høyspen-

ningssystemet er aktivt.
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For  personer  som  bruker  elektromedisinsk  utstyr som  implanterte pacemakere  eller  implanterte  hjertestartere

For  personer som bruker elektromedisinsk  utstyr  som implanterte pacemakere eller implan-

terte hjertestartere 
E00205600033

A ADVARSEL
Q Før normallading:

o Rådfør deg med  produsenten  av det elektromedisinske  utstyret  før lading utføres, for å finne ut hvordan lading kan påvirke  utstyret.  Lading kan

påvirke funksjonene til  det  elektromedisinske  utstyret.

Se "Normallading (lademetode med AC 220-240 V strømuttak)? på side 3-10.

Se "Hurtiglading (lademetode med hurtiglader)” på side 3-15.

Q Under normallading:

o Ta hensyn til følgende forholdsregler for normallading:

o  Pass  på å holde implantatdelen av elektromedisinske apparater (f.eks. pacemakerimplantat eller hjertedetibrillator) borte  fra kontakten for

normallading, EV-ladekabelen, kontrollboksen og normalladingsstasjonen under lading.

o Ikke opphold deg inne i bilen.

o Ikke gå inn i bilen (inkludert bagasjerommet) for å hente noe eller gjøre noe annet.

Se "Normallading (lademetode med AC 220-240 V strømuttak)” på side 3-10.

Q Ikke utfør hurtiglading, og bold deg unna hurtigladere

o Følg disse forholdsreglene.

Elektromagnetiske bølger kan påvirke driften av elektromedisinske apparater.

o Ikke bruk en hurtiglader.

o Hold deg så langt unna hurtigladeren som mulig.

Hvis du ved uhell skulle komme i nærheten av hurtigladeren, må du raskt gå vekk uten å stå stille.
o Spør noen andre til å utføre hurtiglading hvis det er nødvendig.

Se "Hurtiglading (lademetode med hurtiglader)” på side 3-15.

Q Hold kroppen unna fotområdet i baksetet, og ikke opphold deg i bagasjerommet mens bilen kjører. Det er ikke tillatt at personer som bruker elek-

tromedisinsk utstyr, oppholder seg i bagasjerommet mens bilen kjører. Funksjonene til det elektromedisinske utstyret kan påvirkes.

Q Overhold følgende forholdsregler ved bruk av det nøkkelfrie betjeningssystemet:

o Personer med implanterbare hjertestimulatorer eller implanterbare kardiovaskulære detibrillatorer bør ikke gå i nærheten av de utvendige sen-

derne  A) eller de innvendige senderne. Radiobølgene som det uøkkelfrie systemet bruker kan ha uheldige innvirkninger på pacemakere eller

implanterte hjertestartere.

o Ved bruk av annet elektromedisinsk utstyr enn implanterbare hjertestimulatorer eller implanterbare kardiovaskulære defibrillatorer bør du på

forhånd kontakte produsenten av det elektromedisinske utstyret for å finne  ut  hvordan radiobølger kan påvirke utstyret. Driften av elektrome-

disinsk utstyr kan påvirkes negativt av radiobølger. Se “Nokkelfritt betjeningssystem” på side 4-06.
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Forholdsregler og tiltak ved sterk vanne

Forholdsregler og tiltak  ved sterk  varme
EO0Z0300I 128

O Fenomenet nedenfor kan oppstå ved utetemperatur på 45 °C eller høyere. Følg den beskrevne fremgangsmåten.

O Fenomenet nedenfor kan oppstå selv ved omgivelsestemperatur på rundt 45 °C eller lavere, under hurtiglading, kjøring i  høy hastighet eller

kjøring i kupert terreng. Følg den beskrevne fremgangsmåten.

Utetemperatur ca. Fenomen Løsning

O Motoreffekten begrenses og bilens ytelse kan reduseres. O Stopp bilen på et trygt sted,

O Start og kjøring Varselskjerrnbildet* for "REDUSERT  DRIVKRAFT” med Plug-in Hybrid EV-sy-

Ca" 45 C  eller høye" kan da vises. stemet startet om nødvendig.
re

Lading og batteri O Ladetiden forlenges, lading er kanskje ikke mulig eller O Parker på et skyggefullt sted

den kan stoppe underveis. med god ventilasjon.

V  MERK
Q  *: Se "Varselskjermbildet for  REDUSERT  DRIVKRAFT" på side 6-37. Visning av  varselskjermbildet for  "REDUSERT  DRIVKRAFT” indikerer ikke at

det har oppstått funksjonsfeil.

F orholdsregler og tiltak ved sterk kulde 
F.00203l0l I58

O Fenomenet nedenfor kan oppstå ved utetemperatur på -15  °C  eller lavere. Følg den beskrevne fremgangsmåten.
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Omtrentlig om-

givelsestempera-

tur

Start og kjøring

Ca. -15 °C eller la-

vere

Lading og batteri

C .  -30 °C ll . .
a lavere e  er Start og kjøring

Forholdsregler og tiltak ved sterk kulde

Fenomen

O Motoreffekten begrenses og bilens ytelse kan reduseres.

Varselskjennbildet“ for “REDUSERT DRIVKRAFT"
kan da vises.

O Effekten av den regenerative bremsingen kan reduseres.

O Ladetiden forlenges.

O Full lading er kanskje ikke mulig.

O Plug-in Hybrid EV-systemet starter muligens ikke.

KLAR-indikatoren" kan fortsette å blinke og “BATTE-
RY  TOO  COLD” kan vises på multiinforrnasjonsdisplay-

et.*

OGGN16E1

Løsning

O Fortsett kjøringen hvis du kan

holde omtrent samme hastighet

som resten av trafikken.

Hvis du ikke klarer å holde om-

trent samme hastighet som re-

sten av trafikken, stopper du bi-

len på et trygt sted og lader kjø-

rebatteriet.

O Trå inn bremsepedalen hardere

ved bremsing.

O Når du har avsluttet kjøringen,

lader du kjørebatteriet før tem-

peraturen i batteriet synker.

O Hvis det er på dagtid, venter du

til temperaturen stiger og starter

Plug-in Hybrid EV-systemet

igjen.

O På biler som er utstyrt med både

MITSUBlSHI-tjemkontroll og

elektrisk varmeapparat: Hvis

det er meldt lave temperaturer,

kobler du til EV-ladekabelen på

forhånd selv om kjørebatteriet

er fullt oppladet.

Kjørebatteriet varmes automa-

tisk 0pp*4.

Generell informasjon Z-ll



F orholdsregler og tiltak ved sterk kulde

Omtrentlig om-

givelsestempera-

tur

F enomen

O Motoreffekten reduseres og den regenerative bremseytel-

S k.  . sen kan reduseres eller mistes når “BATTERY TOO

tan og Jørmg COLD” vises.*3

Ca. -30 °C eller la-

vere O Det kan bli umulig å lade, eller ladingen kan stoppe under-

Lading og batteri veis"

A  FORSIKTIG

O Kontakt et autorisert MITSUBISHI MOTORS-verksted hvis "BATTERY TOO COLD” vises”.

Løsning

O Stans bilen umiddelbart på et

trygtsted.

Trå også inn bremsepedalen

hardere ved bremsing.

O Hvis det er på dagtid, venter du

til temperaturen stiger og starter

Plug-in Hybrid EV-systemet

igjen.

O KLAR-indikatoren" fortsetter å blinke og “BATTERY TOO COLD” vises*3 på multiinformasjonsdisplayet sammen med tilstanden til bilen, og kjørebatte-

riet kan ikke varmes opp.
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Valg av drivstoff

V  MERK

O *1: Se "Varselskjennbildet for REDUSERT DRIVKRAFT” på side 6-37.
Visning av varselskjermbildet for “REDUSERT DRIVKRAF T” indikerer ikke at det har oppstått funksjonsfeil.

O *2: Se "Klar-kontrollampe” på side 6-43.

O *3: Se “Advarselsliste” på side 6-24.

O *4: For å vanne opp kjørebatteriet må du registrere den trådløse LAN-enheten (som er i overensstemmelse med IEEE 802.1l b og har støtte for iOS eller

Android) og bilens MlTSUBlSHl-tjemkontroll. Hvis "av”-merket vises på den trådløse LAN-enheten, må EV-ladekabelen kobles til så raskt som mulig.

Se “MITSUBISHI-fjemkontroll*” på side 3-23.
Hvis oppvarming av kjørebatteriet aktiveres hjemme eller på en offentlig ladeenhet (EVSE: Electric Vehicles Supply Equipment), kan ladingen og oppvar-

mingen opp av kjørebatteriet stoppes.

Følgende kan oppstå under oppvanning av kjørebatteriet:

-  Du kan høre driftslyd fra utstyr i bilen, og ladestatusen vises på multiinformasjonsdisplayet.

Se "Lading fra 220-240  V  vekselstrømuttak” på side 3-11.

-  Automatisk oppvanning av bilen innvendig.

-  Kjørebatteriet lades kanskje ikke helt opp, eller den gjenværende kapasiteten i kjørebatteriet kan reduseres.

Valg av drivstoff Bilens motor er konstruert for å gi tilfredsstil- V  MERK

lende ytelse ved bruk av blyfri bensin med 98

oktan eller høyere (biler for Russland). Bruk50020010”? Q  Hvis det brukes blyfri bensin med et lavere

oktantall enn 98, kan det føre til skader på

   

Unntatt biler for Russland blyfri bensin med 98 oktan eller høyere for å katalysatorene (biler for Russland).

BlYffl bensma Oktamall (EN228) Opprettholde motorens ytelse og eksosanleg" Bruk blyfri bensin med 98 oktan eller høye-

Anbefalt 95 RON CHCT høyere gets levetld- re, bortsett fra i nødstilfeller på reise eller
drivstoff Biler for Russland V  _ V lignende der blyfri bensin med 98 oktan eller

Blyfri bensin, oktantall (EN228) i i i i få i i i i i høyere ikke er tilgjengelig- 
98 RON eller høyere B ' *  ” i i ’_‘ ' l” få

Q  Bruk av blyholdig bensin kan føre til store

skader på motoren og katalysatoren. Bruk

ikke blyholdig drivstoff.
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Drivstoffylling

W  MERK

Q  Bensin  av dårlig kvalitet kan forårsake pro-

blemer som startvansker, kveling, motorstøy

og nøling. Forsøk med et annet merke og/

eller  en annen  kvalitet på  bensinen  hvis  du

opplever disse problemene.

Få  inspisert systemet snarest mulig hos et

autorisert MITSUBISHI MOTORS-verksted

hvis motorkontrollampen blinker.

Bensin, type E10

Bensinmotoren er kompatibel med bensin av

typen E10 (som inneholder 10  %  etanol) i

samsvar med de europeiske standardene EN

228.

A  FORSIKTIG
Q Bruk ikke høyere konsentrasjon av etanol

(komalkohol) enn volumprosent på 10 %.

Bruk av høyere konsentrasjon enn 10 % kan

føre til skade på bilens drivstoffsystem, mo-

toren, motorføleme og eksosanlegget.

Drivstoffylling
1300200204  l  9l

A  ADVARSEL
Q Overhold sikkerhetsinstruksene som er

satt opp på bensinstasjonen ved håndte-

ring av drivstoff.

2-14 Generell informasjon

A  ADVARSEL
Q Bensin er lett antennelig og eksplosiv.

Håndtering av bensin innebærer fare for

at du brenner deg eller får alvorlig skade.
Sett alltid driftsmodusen for strømbryte-

ren til  OFF  før du fyller drivstoff på bi-
len. Unngå åpen ild, gnister og røyking.
Drivstoff skal bare håndteres utendørs i et

godt ventilert område.

Q Før tanklokket tas av, må du fjerne sta-

tisk elektrisitet fra kroppen ved å berøre
en metalldel på bilen eller drivstoffpum-

pen. Statisk elektrisitet vil kunne danne

gnister som antenner drivstoffdampen.

Q Foreta drivstoffyllingen (åpne tankdekse-

let, ta av tanklokket osv.) selv. La ikke an-

dre personer komme nær tankpåfyllin-

gen. Hvis du lar en annen person hjelpe

deg, kan eventuell statisk elektrisitetfra.
denne personen gjøre at drivstoffdamp

antennes.

Q Ikke utfør lading og drivstoffpåfylling
samtidig. Ved lading med statisk elektrisi-

tet kan drivstoffdamp antennes av utlad-

ningsgnisten.

Q Du må ikke forlate drivstoffpåfyllingen
før du er ferdig med å fylle drivstoff. Hvis

du beveger deg bort og gjør noe annet

(f.eks. setter deg i setet) før drivstoffyllin-

gen er ferdig, kan du igjen trekke til deg

statisk elektrisitet.

Q Pass på at du ikke puster inn drivstoff-

damp. Drivstoff inneholder giftige stoffer.

Q Hold dørene og vinduene lukket under

fylling av drivstoff, ellers kan drivstoff-

damp komme inn i kupeen.

OGGN16E1

 A  ADVARSEL
Q Hvis tanklokket må skiftes ut, må du kun

bruke et originalt MITSUBISHI

MOTORS-lokk.

A  FORSIKTIG
Q Avhengig av bilens bruksforhold kan driv-

stoff blir værende i tanken over lengre tid

uten forbruk, og dette kan forringe kvaliteten

på drivstoffet og virke negativt inn på moto-

ren eller delene i drivstoffsystemet.

Dette kan forebygges ved å overholde føl-

gende instruksjoner:

-  Trykk på bryteren for batterilading for å

starte motoren minst én gang hver tredje

måned.

Se "Bryter for batterilading” på side

7-22.
Fyll på med minst  15  liter drivstoff under

én  påfylling innen tre måneder. Hvis

skjermbildet for gjenværende drivstoff vi-

ser mindre enn halv tank, kan du trygt fyl-

le mer enn  15  liter.

Se "Skjermbilde for gjenværende driv-

stoff” på side 6-10.

Drivstofftankens kapasitet

45 liter



Påfylling

l. Stopp Plug-in Hybrid EV-systemet før

påfylling av drivstoff.

2. Drivstoffyllingen er bak på venstre side

av bilen.

Åpne tankdekselet ved å trekke i utlø-
serspaken som er plassen på siden av fø-

rersetet.

£  
‘—.l,.'

En

N
n  AADI  12527

3. Åpne påfyllingsstussen forsiktig ved å

skru lokket forsiktig mot urviseren.

 
AAOI IZSS/J

l- Ta av

2- Lukket

A  FORSIKTIG
Q  Drivstoffsystemet kan stå under trykk. Skru

lokket langsomt av. Dermed slippes det ut

eventuelt trykk eller vakuum som har bygd

seg opp i drivstofftanken. Hvis du hører su-

sing, skal  du  vente til denne lyden har opp-

hørt før du tar av lokket. Ellers kan det spru-
tes drivstoff ut, som kan skade deg eller an-

dre personer.

OGGN16E1

Drivstoffylling

V  MERK

Q  Heng tanklokket på kroken (A) på innsiden

av påfyllingsluken under påfylling av driv-

stoff.

rs

å Q

AJZl0l241

4. Sett pistolen så langt ned i åpningen som

mulig.

A  FORSIKTIG
O  Ikke skråstill fyllepistolen.

5. Ikke fyll på mer drivstoff etter at påfyl-

lingen har stanset automatisk.

6. Lukk ved å dreie påfyllingsdekslet sakte

med klokken inntil du hører klikkelyder,

og lukk deretter tanklokket forsiktig.
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Montering av ekstrautstyr

Montering av  ekstrautstyr
E00200,‘vU2 HR

Vi anbefaler at du tar kontakt med et god-

kjent MITSUBISHI MOTORS-verksted.

O Montering av tilbehør, tilleggsutstyr osv.

bør alltid utføres i overensstemmelse

med restriksjoner i de enkelte land, og i

henhold til retningslinjene og varselhen-

visningene som finnes i dokumentene

som følger med denne bilen.

O Feilaktig montering av elektriske kom-

ponenter kan medføre branntilløp. Se

"Modifikasjoner/endringer ved det elek-

triske anlegget eller drivstoffsystemet” i

denne instruksjonsboken.

O Bruk av mobiltelefon eller radio inne i

bilen uten ekstern antenne, kan forårsake

forstyrrelser på det elektriske anlegget,

noe som kan gå ut over sikkerheten.

O Bruk ikke dekk og hjul som ikke er i

henhold til spesifikasjonene.

For informasjon om hjul- og dekkdimen-

sjoner. se kapitlet "Spesifikasjoner?

2-16 Generell informasjon

Viktig informasjon!

På bakgrunn av det store antallet tilbehørs-

og reservedeler fra forskjellige produsenter

som finnes på markedet, er det ikke mulig

verken for MITSUBISHI MOTORS eller for

autoriserte MITSUBISHI MOTORS-verkste-

der å kontrollere om montering av slike deler

vil virke inn på kjøresikkerheten til din

MITSUBISHI.

Selv om slike deler er offisielt godkjent, for

eksempel gjennom en "generell godkjen-

ningsavtale” (godkjenning av delen), eller

gjennom at delen er produsert på en offisielt

godkjent måte, eller ved at en enkelt brukstil-

latelse følger monteringen av slike deler, er

dette alene ikke nok til å sikre at delen ikke

innvirker på bilens sikkerhet.

Husk også at godkjenningsinstansen Vanlig-

vis ikke kan holdes til ansvar. Maksimal sik-

kerhet kan kun sikres med anbefalte deler,

solgt og tilpasset eller installert av et autori-

sert MITSUBISHI MOTORS-verksted

(MITSUBISHI MOTORS originale reserve-

deler og MITSUBISHI MOTORS ekstraut-

styr). Det samme gjelder modifikasjoner på

MITSUBISHI-kjøretøy i forhold til produk-

sjonsspesifikasjonene. For din egen sikkerhet

skal du ikke forsøke å utføre modifikasjoner

utover de som følger anbefalingene fra et au-

torisert MITSUBISHI MOTORS—verksted.

OGGN16E1

Modifikasj l
ved det elek

eller drivst 
MITSUBISHI MOTORS har alltid produsert

sikre biler av høy kvalitet. For å opprettholde

denne sikkerheten og kvaliteten, er det viktig

at all montering av tilbehør og alle endringer

som skal utføres, som berører det elektriske

anlegget eller drivstoffsystemet, utføres i

henhold til MITSUBISHIs retningslinjer.

A  FORSIKTIG
Q  Hvis ledningene kommer i kontakt med bi-

lens karosseri, eller monteringen ikke gjøres

riktig (sikringer ikke inkludert osv.), kan

dette skade elektronisk utstyr og resultere i

brann eller andre ulykker.

Originale deler
E00200500499

MITSUBISHI  MOTORS  legger stor vekt på

å kunne tilby biler av aller høyeste kvalitet og

med høy driftssikkerhet.



Bruk originaldeler fra MITSUBISHI

MOTORS som er konstruert og produsert for

å opprettholde maksimal ytelse for din

MITSUBISHI MOTORS-bil. MITSUBISHI
MOTORS’ originale deler er merket med

dette merket og kan kjøpes hos alle godkjente

MITSUBISHI MOTORS-verksteder.

MITSUBISHI MOTORS

GENUINE PARTS

1700300600243

A  ADVARSEL 
Q Kontakt over lengre tid og gjentatte gan-

ger kan føre til alvorlige hudlidelser, in-

kludert hudbetennelse og kreft.

Q Unngå hudkontakt så langt det er mulig,

og vask grundig etter enhver type kon-

takt.

Q  Oppbevar brukt motorolje utilgjengelig

for barn.

Informasjon om sikkerhet og avhending av brukt motorolje

Kassering av  brukte  batteri-

er 
E.00Z0l30l055

Bilen har batterier og/eller

akkumulatorer.

Disse må ikke kastes sam-

men med vanlig hushold-

ningsavfall.

For å sikre riktig behandling,

gjenvinning og resirkulering av brukte batte-

rier bør de leveres til innsamlingssteder i hen-

hold til gjeldende bestemmelser og direktiv

2006/66/EC.
Ved å sikre at batteriene tas hånd om på rik-

tig måte bidrar du til å ta vare på verdifulle

ressurser og hindre negative konsekvenser for

helse og miljø.
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Lading

Lading
E0830380l 136

Bilen er utstyn med en ladeinngang og en ladekabel (EV-ladekabe1)*‘ for lading med et 220-240  V  vekselstrømsuttak.

Du kan også lade bilen med en 220-240  V  privat eller offentlig ladeenhet (EVSE*3) som er kompatibel med Outlander  PHEV.

Som en valgfri funksjon kan bilen utstyres med en ekstra inngang for hurtiglading som kan brukes sammen med en CHAdeMO-huniglader.

Kategori Ladeinngang

Nonnallading

(220—240 V) ved

bruk av en original

ladekabel  
Høyre side bak  på  bilen

Normallading

(220-240  V) ved

bruk av en ladeen-

het (privat eller of-

fentlig) (EVSE*3)  
Høyre side bak på bilen

3-02 Lading

Ladekontakt

 

Ladetid  med helt Refe-

Ladekflde utladet  batteri ranse

230 V/l0A: ca.  5

220-240 V-stikkontakt (se timer*3
"Lading fra 220-240  V  vek- p.3-10

selstrømuttak" på side 3-1 l) 230 V/8A: ca. 6.5

timer”

*4

230 V/l6 A: ca.
.  -10

3,5 timer*3 p 3

Privat eller offentlig ladeen-

het



Ladetid  med  helt

Ladekilde utladet batteri
LadekontaktLadeinngangKategori

Huniglading (lade-

metode med hur-

tiglader)“

EV Ca. 30 minutter til

80  %  lading 
Høyre Side bak på bilen Offentlige ladepunkter der

dette  finnes

": ekstrautstyr

Q: EVSE  =  Electric Vehicle Supply Equipment (ladeutstyr for elbiler)

*3: Bruk tiden som en veiledning, for merkespenning og merkestrøm kan variere fra land til land.

Lading

Refe-

ranse

p.3~l0

”: Hvis du bruker en EVSE som det ikke er festet noen ladekabel på, bruker du en ladekabel for Outlander PHEV (type 2 til 1) for modus 3, som

kan kjøpes separat. Kontakt et autorisert MITSUBISHI MOTORS-verksted for mer informasjon.
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Batteri

Kjørebatteriet kan også lades nesten helt opp ved  å  slå på bryteren for batterilading mens bilen kjører eller stopper. Se "Bryter for batterilading"

på side 7-22.

Batteri
EOSROO l0I0'9

Bilen er utstyrt med to forskjellige batterier:

et kjørebatteri for drift  av  motoren (den elek-

triske motoren) og klimaanlegget, og et hjel-

pebatteri for start av Plug-in Hybrid EV-sy-

stemet og bruk av lys, vindusviskere osv.

I dette kapittelet beskrives lading av kjørebat-

Q  Hjelpebalteriet  lades  automatisk når KLAR-

kontrollampen lyser eller under lading av

kjørebatteriet.

Se "Klar-kontrollampe" på side 6-43.

3-04 Lading

V  MERK
Q Hvis hjelpebatteriet er flatt. kan ikke Plug-in

Hybrid EV-systemet startes.

Se "Nødstan" på side 9-02.

Grunnleggende om lading
1-IIXKUOZIIIIOX

To forskjellige lademetoder brukes: normal-

lading og hurtiglading.

Normallading utføres med bilens lader med

et 220-240 V-vekselstrømsuttak som strøm-

kilde.

Spenningen kan være forskjellig fra land til

land.

0GGN16E1

A  ADVARSEL
O  For  å  redusere faren for elektrisk støt

som følge  av  elektrisk lekkasje, må du all-

tid bruke en jordet stikkontakt som er be-

skyttet av en reststrømenhet, med en Am-

pere-spesifikasjon som er lik eller høyere

enn verdien som er spesifisert av

MITSUBISHI  MOTORS,  og som er kob-

let til en separat strømkurs. Hvis kursen

er delt og andre elektriske apparater bru-

kes samtidig som bilen lades, kan kretsen

varmes opp på unormal måte, sikringen
kan utløses og kretsen kan forårsake uøn-

skede forstyrrelser i elektriske hushold-

ningsapparater som fjernsyn eller lydsy-

stemer.



Grunnleggende om lading

A ADVARSEL A ADVARSEL V MERK
Q Det  er  også mulig å lade batteriet i  regn

eller  snø. Vær imidlertid oppmerksom på

følgende:

o lkke ta på  inngangen  for normallading,
kontakten for normallading, strømutta-

ket og pluggen med våte hender.
o Hold avstand til vann ved tilkobling av

inngangen for normallading, kontakten

for normallading, strømuttaket og

pluggen.

o lkke utfør ladingen utendørs under

kraftig regn, kraftig snø og sterk vind,
eller når det er dårlig vær i vente.

o Ikke lad om det er fare for lynnedslag.

Når det oppstår plutselig torden under
normal lading, må du ikke røre bilen

og EV- ladekabelen, og slå av strøm-

bryteren.

Q Hvis vann trenger inn i inngangen for

normallading eller kontakten for normal-
lading, kan det føre til kortslutning,

brann eller elektrisk støt.

Vær påpasselig med å lukke ladeluken og
det innvendige dekselet helt, og ikke la

EV-ladekabelen ligge igjen utendø s.

Q Hvis den tilkoblede delen av ladestøpselet

er blitt dekket av snø under lading, slår

du av bryteren ved stikkontakten først,

fjerner deretter snøen og kobler fra lade-

støpselet. Hvis bilen er blitt dekket av snø

under lading, fjerner du snøen og kobler

deretter fra ladekontakten.

Q Hvis du utfører normallading mens du er

på reise, må du være oppmerksom på at
enkelte normalladere kanskje ikke er

kompatible med bilen din. Før laderen tas

i bruk, må du rådføre deg med en for-
handler eller produsenten av normallade-

ren for å få bekreftet at den gjelder for bi-

len din. Pass også på at du utfører nor-

mallading i henhold til driftsprosedyren

som er angitt på normalladeren.

Q lkke åpne ladelokket for noe annet enn la-

ding og bruk av den eksterne strømled-

ningen.

A FORSIKTIG
Q Prøv ikke å starte bilen med hjelpebatteriet

samtidig som kjørebatteriet lades. Dette kan

føre til skade på bilen  eller  ladekabelen. og

kan forårsake personskade.

Se "Nødstart" på side 9-02.

V  MERK
Q Hvis du åpner ladeluken mens driftsinodu-

sen for strømbryteren er satt til ON. blir det

utløst et lydsignal med jevne mellomrom i

løpet av ca. 10 minutter for å varsle om at la-

dingen ikke kan starte. Hvis du lukker lade-

luken eller setter driftsmodusen til  OFF.  av-

brytes lydsignalet.

OGGN16E1

Q Hvis du setter ladekontakten inn i ladeinn—

gangen mens driftsmodusen er satt til ON.

blir det utløst et kontinuerlig lydsignal i lo-

pet av ca. 10 minutter for å varsle om at la-

dingen ikke kan starte.

Hvis du tar ut ladekontakten eller setter

driftsmodusen til  OFF.  avbrytes lydsignalet.

Q Gjentatt huniglading kan redusere batterika-

pasiteten.

Bruk av normallading anbefales i størst mu-

lig grad.

Q Følg disse anbefalingene for å opprettholde
kapasiteten i kjørebatteriet:

o Hvis du gjentatte ganger tilfører bare hur-

tiglading. bør du fullade bilen i  normal  la-

demodus hver I4. dag.

— Lad ikke gjentatte ganger til nesten fulla-

det batteri.

Q Hurtiglading prioriteres hvis normallading

og hurtiglading utføres samtidig, Normalla-

dingen blir da stoppet.

Q Selv om strømbryteren er av kan du høre ly-

den av kjøleviften som kjøler ned kjørebane-

riet under lading.

Dette er ikke en feil.

Q Hvis bilen ikke brukes i et lengre tidsrom.

må måleren for energinivå kontrolleres h\ er

tredje måned. Hvis måleren viser 0. må kjo-

rebatteriet lades til det vises en lioyere verdi.

Du kan også sette driftsmodusen for strøm-

bryteren til  "ON" for å starte motoren auto-

matisk. vente til motoren stopper automa-

tisk. og deretter setle driftsmodusen for

strømbryteren til  "OFF".

Lading 3-05



Grunnleggende om lading

Q  Hvis det oppstår et strømbrudd under lading. Q Belysningstiden for det innvendige lyset for

staner ladmgen  på  nytt når strømmen kom- ladeinngangen kanjusteres.

mer tilbake. Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-yerksted for mer informasjon.

O  Hvis MITSUBISHl-fjernkontrollen (hvis bi-

Innvendig  lys for ladeinngang len er utstyr med dette) betjenes når det inn-

1-l)zC(H,‘~0(NI:‘ vendige lyset for ladeinngangen er av. kan

Det innvendige lyset for ladeinngangen (A) lyset tennes.

lyser når ladelokket åpnes mens girvelgeren

står i "P" (PARKERING). Det slukkes auto-

matisk etter noen sekunder. Hvis du vil slå

det på igjen. trykker du på bryteren for det

innvendige lyset for ladeinngangen (B).

Når ladingen starter. blinker det innvendige

lyset for ladeinngangen tre ganger før det au-

tomatisk slukkes.

 B

/ ami

3‘06 Lading OGGN16E1



Bilens ladekabel

Bilens ladekabel

I:0R3()I11l1l5l

Bilen  er utstyrt med en EV-ladekabel som består av en  kabel (A),  en kontrollboks  (B),  et støpsel (C) for  EV-ladekabelen og en kontakt for nor-

mallading (D).

C

B

D

A

E- Knapp for manuell stopp

F- Stoppkontrollampe

K0nuoHampe(LED)ogknapp

Knapp
for manuelt

E  Z valg

G
{O STOP  V

F/ / H
Q  POWER

A  FAULT / l

a  Gå

AAl009037

G (fi)- STRØM-kontrollampe

H  (A)- FElL-kontrollampe

l (a) LADE-kontrollampe

For  å  stoppe ladingen trykker du på knappen for manuell stopp (E). Stoppkontrollampen (F) tennes. Koble til støpselet (C) for EV-ladekabelen

igjen  for å lade på nytt.

Kontrollampene for STRØM  (G),  FEIL (H) OG LADING (I) på kontrollboksen tennes/blinker ved følgende tilstander:
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Bilens Iadekabel

O: Lyser ©: Blinker  O:  Lyser ikke

STRØM FEIL LADING

i A A

O O O

O O O

O O O

O O ©

STRØM FEIL LADING

å A a;

O © O

O O O

O O O

3-08 Lading

Driftsforhold

Hver gang ladekabelpluggen (C) kobles til en stikkontakt, tennes alle indikatorlamper i 0,5

sekunder.

Når oppstartsbehandling er fullført, når støpselet for normallading ikke  er koblet til ladeinn-

gangen. eller støpselet for normallading er koblet til ladeinngangen, men lading ikke pågår.

Når kjørebatteriet lades.

Når lading er fullført.

Unormal driftstilstand og tiltak

Hvis det oppstår en elektrisk lekkasje eller det er feil på EV-ladekabelen

Avslutt bruken av EV-ladekabelen umiddelbart. og kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

Hvis det oppstår feil på EV-ladekabelen

Avslutt bruken av EV-ladekabelen umiddelbart. og kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

Hvis indikatorlampen i kontrollboksen ikke tennes når ladekabelen kobles til stikkontakten.

kontrollerer du sikringen til stikkontakten. Hvis sikringen er utløst, kan det være at strøm-

kursen ikke er egnet for bruk med EV-ladekabelen. Få strømkursen kontrollert og reparert

av en kvalifisert elektriker. Hvis sikringen ikke er utløst. avslutter du bruken av EV-ladeka-

belen og kontakter et autorisert MITSUBISHI MOTORS-verksted.

OGGN16E1



Bilens  ladekabel

A ADVARSEL '
Q Kontakt et autorisert MITSUBISHI MOTORS-verksted hvis kontrollampen for STRØM eller LADlNG ikke lyser eller FEIL-kontrollampen blin-

ker eller tennes under normallading.

Q lkke utfør lading når EV-ladekabelen er oppviklet.

Kabelen kan bli varm, og det kan oppstå brann.

Q Ladekabelen må ikke endres eller demonteres. Det kan føre til brann, elektrisk støt eller personskade.

Q Sett på dekselet til støpselet for normallading, og oppbevar EV-ladekabelen et sted der den ikke utsettes for vann eller støv. Fremmedlegemer som

vann eller støv på metallklemmen til støpselet for normallading kan føre til brann eller funksjonsfeil.

Q Pluggen må ikke presses inn hvis EV-ladekabelen eller kontakten er skadet, eller hvis det er vanskelig å koble til på grunn av fremmedlegemer i
kontakten eller uttaket. Bruk aldri et uttak som er slitt, skadet eller der pluggen ikke sitter som den skal. Dette kan føre til brann, elektrisk støt

eller kortslutning.

Q Viktig informasjon om behandling av bilens ladekabel:

Skade på kabelen kan føre til brann, elektrisk støt eller kortslutning.

o Pass på at ikke kabelen faller ned på bakken eller utsettes for harde støt.

o Ikke trekk i eller bøy kabelen med unødig makt.

o lkke vri kabelen.

o lkke dra kabelen.

o Ingen gjenstander må legges oppå den.

o Kabelen må ikke legges i nærheten av en varmekilde, for eksempel et varmeapparat.

&  FORSIKTIG
Q Kabelen for normallading må aldri kobles til et uttak med en lavere merkestrøm enn strømverdien som er angitt på kontrollboksen.

V  MERK
Q Alle kontrollampene lyser en kort stund som bekreftelse på funksjonen når ladestopselet settes i et strømuttak. Deretter I-xser kontrollainpen for  STROM  og

LADING kontinuerlig.

Q Kontrollampen for  LADING  begynner å blinke når ladingen er fullført. STRØM-kontrollampen lyser kontinuerlig mens ladestopselet sitter i et uttak.
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Normallading (lademetode med 220—240  V  vekselstrømuttak)

Behandling og oppbevaring av
kontrollboksen

Ettrnllntruo:

A FORSIKTIG
Q Unngå skader på kontrollboksen under la-

ding ved  å  sikre den med et tau som vist  i

følgende illustrasjon.

V  MERK
Q Bruk en krok med en bæreevne på over  4  kg.

Q Kontroller at tauet og kroken er uskadde og

at tauet ikke er slakt for bruk.

 -\-\flll,W‘3

Rengjøre bilens ladekabel
FflX'?l>l30I0(L‘

1.  Tørk disse overflatene forsiktig med en

myk klut som er fuktet med mildt såpe-

vann.

3-10 Lading

2.  Tørk ax alt rengjøringsmiddel med en

myk klut som er fuktet med rent vann og

vridd godt.

3. Tork av all fuktighet. og tork på et skyg-

gefullt sted med god Ventilasjon.

A ADVARSEL
Q Pass på å ta pluggen til ladekabelen og

støpselet for normallading ut av kontak-

ten før rengjøring. Du må ikke koble

pluggen fra eller til med våte hender. Det

kan føre til elektrisk støt.

Q Metallklemmen til støpselet for normalla-

ding eller pluggen på ladekabelen må ikke
utsettes for vann eller nøytralt rengjø-

ringsmiddel. Bruk i våt tilstand kan føre

til brann eller elektrisk støt. 
A FORSIKTIG

Q Ikke bruk bensin eller andre organiske løse-

midler, og bruk heller ikke syre eller alkali-

ske oppløsninger. Dette kan føre til deforme-

ring, misfarging eller funksjonsfeil. Slike

stoffer kan også finnes i forskjellige rengjø-

ringsmidler. så kontroller midlene nøye før

bruk.

OGGN16E1

Normallading (lademetode
med 220—240 V

vekselstrømuttak) 
E0:i,‘~mvom le»?

A ADVARSEL
Q Av sikkerhetshensyn må lading ikke utfø-

res av barn eller personer som ikke er

kjent med ladingen. Hold også støpselet

for normallading utenfor barns rekkevid-

de.
Q Personer som bruker elektromedisinsk ut-

styr som implanterte paeemakere eller

implanterte hjertestartere, må rådføre seg

med produsenten av det medisinske utsty-

ret om eventuelle virkninger av ladingen.

Funksjonen til elektromedisinsk utstyr

kan påvirkes av lading.

Q Hvis du bruker et elektromedisinsk appa-

rat, for eksempel pacemaker eller hjerte-

defibrillator, må du ta følgende forholds-

regler.

o Under lading må du holde implantert
elektromedisinsk utstyr som pacemake-

re eller detibrillatorer på god avstand

fra kontakten for normallading, EV-la-

dekabelen, kontrollboksen og normal-

ladingsstasjonen.

o lkke opphold deg inne i bilen.

o lkke gå inn i bilen (inkludert bagasje-

rommet) for å hente noe eller gjøre noe

annet.



AADVARSEL .
o Åpne ikke bakluken, for eksempel for å

hente eller legge en gjenstand i bagasje-

rommet.
Ladingen kan påvirke funksjonen til elek-

trisk medisinsk utstyr, og føre til alvorlig

personskade eller dødsfall.

Q Ikke utfør lading når bilens ladekabel er

oppviklet.

Kabelen kan bli varm, og det kan oppstå

brann.

Q Før lading må du kontrollere at det ikke

finnes fremmedlegemer som for eksempel

støv i inngangen eller på støpselet for nor-

mallading.

Du må ikke berøre inngangen for normal-

lading på dette tidspunktet.

Q Pass på at ingen fremmedlegemer som

vann eller støv kommer inn i kontakten

for normallading når ladestøpselet kobles

til ladeinngangen.

Fremmedlegemer som vann eller støv i la-

deforbindelsen kan føre til brann eller

elektrisk støt. Lad ikke hvis forbindelsen

vil bli utsatt for mye vann under ladingen.

Q Trekk aldri i kabelen for å fjerne støpse-

let.

EV-ladekontakten, kontrollboksen eller

støpselet må aldri senkes ned i vann.

Q Viktige anvisninger for å hindre uhell un-

der lading, for eksempel dødelig elektrisk

støt:

o Bruk bare EV-ladekabelen som følger

med bilen.

Nonnallading (lademetode med 220-240  V  vekselstrømuttak)

A ADVARSEL
o EV-ladekabelen må ikke brukes til å la-

de en annen bil. Kabelen kan overopp-

hetes. og det kan oppstå brann.
o Bruk et strømuttak som er beskyttet

mot vann ved lading utendø s.

o lkke utfør lading med bilpresenningen
på bilen.

- Støpselet må ikke kobles fra eller til

med våte hender.

Q Det er normalt at støpselet og ladekabelen

blir varm under lading, men bruken må

avsluttes umiddelbart hvis støpselet eller
ladekabelen blir svært varm.

Q Det er normalt at kontrollboksen blir

varm under lading, men bruken må av-

sluttes umiddelbart hvis kontrollboksen

blir svært varm.

Q Stopp ladingen umiddelbart ved unormal

lukt eller røyk fra bilen.

Q lkke utfør lading i et dårlig ventilert om-

råde eller i et lukket område. Hold gni-
ster, sigaretter og åpen flamme på god av-
stand fra hjelpebatteriet.

Hjelpebatteriet avgir brennbar gass un-

der lading som kan føre til eksplosjon.

Hvis lading er belt påkrevd, må rommet
luftes ut.

Q Hold i støpselet for normallading når du

kobler bilens ladekabel til eller fra.

Hvis du holder i ledningen, kan det skade
ledningen, og det kan oppstå elektrisk

støt, kortslutning og/eller brann.

OGGN16E1

A FORSIKTIG
Q Under lading kan kjøleviftene i motorrom-

met starte automatisk. selv om driftsmodu-

sen for strømbryteren er satt til OFF.

Hold hendene i trygg ax stand fra kjoleviften
under lading.

Q Lad ikke fra andre strømkilder. for eksempel

en generator. Dette kan føre til funksjonsfeil.

V  MERK
Q Bruk aldri makt hvis det er vanskelig å koble

støpselet til ladekontakten på grunn av frem-

medlegerner. Dette kan føre til skade på la-

deutstyret eller bilen. Ta kontakt med et au-

torisert MITSUBISHI MOTORS-x erksted.

Q Laderen i bilen er kun beregnet for 220-240

V  vekselstrømsuttak.

Q Trekk støpselet for normallading rett ut eller

sett det rett inn ved frakobling eller tilkob-

ling.

Støpselet må ikke settes skrått eller vris.

Dene kan føre til dårlig forbindelse eller

funksjonsfeil.

Q Husk å låse dørene for å unngå tyveri e.l. un-

der lading.

Lading fra 220-240 V veksel-
strømuttak

l0R‘\0](}U12Z3

l. Trekk parkeringsbremsen godt til. trykk

på den elektriske parkeringsbryteren og

sett Velgerspaken i stillingen "P" (PAR-

KERING).
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Nonnallading (lademetode med 220-240 V vekselstrømuttak)

2.

3.

 
4.  Trykk  på tappen (B) for  å  åpne det  indre

5. Sett ladestøpselet  i  en  stikkontakt.

A  ADVARSEL
Q Kontroller at støpselet er satt helt  inn  i

‘ stikkontakten før bruk. Hvis lading utfø-

\ res  i  en tilstand  der  støpselet ikke er satt

helt  inn  i stikkontakten, kan det  genereres

unormal varme som kan forårsake brann.

Q For å hindre elektrisk støt eller brann på

grunn  av strømlekkasje må ladingen skje

ved hjelp av et vanntett uttak med jording

som er koblet til  en  strømkretsbryter for

jordlekkasje.

Q For å reduse e  faren  for elektrisk støt

som følge av elektrisk lekkasje, må du all-

tid bruke  en  stikkontakt som  er  beskyttet

av en reststrømenhet, med  en  Ampere-

spesifikasjon som  er  lik eller høyere enn

verdien som  er  spesifisert av

MITSUBISHI MOTORS, og som er kob-

let til  en  separat strømkurs. Hvis kursen

er delt og andre elektriske apparater bru-

kes samtidig som bilen lades, kan sikrin-

gen løses ut og kretsen kan forårsake uøn-

Slå av elektrisk utstyr. for eksempel lys.

og sett drifismodusen for strømbryteren

til OFF.
Etter opplåsing av ladelokket ved hjelp

av sentrallåsen, sentrallåsens tjemkon-

troll eller den nøkkelfrie betjeningsfunk-

sjonen må bakre del av ladelokket (A)

skyves inn til det høres et klikk. Deretter

kan ladelokket åpnes.

D

 
Mololhso

A ADVARSEL
Q Det kan føre til elektrisk lekkasje. brann

eller elektrisk støt hvis vann eller støv

trenger inn i inngangen for normallading.

Q Du må ikke berøre metallklemmen på

inngangen for normallading (D) og kon-

takten for normallading.
Dette kan føre til elektrisk støt og/eller

funksjonsfeil.AJA103048

W  MERK
dekselet (C). skede forstyrrelser i MCB-kortet (Moul-

Q Ladeinngangen har et hull for  å  drenere bort ded Circuit 30313) “mt i elektriske hus-

vann. Hvis dette hullet er blokken slik at holdningsapparater som liernsyn eller
Vann blir liggende i ladeinngangen. må ikke lydsystemer-

batteriet lades. Ta kontakt med et autorisert . "Vis en m“m5t9P5¢l3d'Pt" " fi“‘°b'¢‘
MlTsuB1sH1MOTORS-‘-erks.ed_ og brukes for EV-ladekabelen sammen

o Hvis ladeinngangen er tilfrossel. kan isen med andre enheter, kan uttaket overopp-
smeltes med  en  hårtørker. Hvis ladekontak- hel” 08 f°"5"5ak9 b""“1-

ten tvinges inn mens inngangen  er  tilfrosset.

kan det føre til feil.
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A ADVARSEL 
Q For å forhindre elektrisk støt eller brann

bør det ikke brukes noen multistikkon-

takt. Det finnes ingen sikkerhetsgaranti,

ettersom det for enkelte multistikkontak-

ter ikke er mulig å koble stikkontakten til

jord og den ikke er en dedikert stikkon-

takt.

Q Bruk et vanntett uttak for EV-lading hvis

uttaket er montert utendørs, for å beskyt-

te mot regn, snø osv.

A FORSIKTIG
Q Bruk et uttak som er montert ca.  I meter

over bakken. Hvis uttaket er montert for

lavt. kan kontrollboksen ta i bakken, noe

som kan føre til at den blir våt eller at noen

tror på den.

W  MERK
Q Formen på ladekabelstopselet og uttaket kan

variere fra land til land som vist på bildet.

Q Bruk folgende uttak.

Q Sjekk om uttaket på bilen tilsvarer et uttak

som er installen på folgende steder.

— [hjemmet ditt

— På en parkeringsplass eller i en garasje

Normallading (lademetode med 220-240  V  vekselstrømuttak)

Sveits 250 V‘l()  A

=2:@
Italia 250  V  l0  A

=<‘?=E
Danmark 251)  V  I}  A

EF

T_\ skland. Spania. frankrike. Sir.-rige osx. 250  V  l6  A

Storbritannia. lrland 250  \  I3  A

Tr

 
TT

lndustriplugg for Europa 250 V’ lo  A

=2-=Efl:E
/\A20D22lI

OGGN16E1

6.  Ta av dekselet (E) på kontakten for nor-

mallading (F). og kontroller at det ikke

finnes fremmedlegeiner som støv på en-

den av kontakten for normallading eller

inngangen for nomiallading.

F

l
E

axoiiavai

7. Trykk inn kontakten for normallading

helt til det høres et klikk. uten  å  trykke

på knappen (G).

  
A.-\A05827l
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Normallading (lademetode med 220-240  V  vekselstrømuttak)

A  FORSIKTIG
Ikke hold oppe på kontakten for normalla-

ding. Du kan bli skadet hvis du berører delen

som  stikker frem  på  ladelokket.

 AJZl0l759

V  MERK

8.

3-14

Hvis driftsmodusen for strømbryteren er satt

til  ON  og EV-ladekabelen fremdeles er til-

koblet inngangen for norrnallading. blir ikke
Plug-in l-lybrid EV-systemet slått på.

Kontakten for norrnallading må  ikke kobles

til eller fra gjentatte ganger  på  et kort tids-

rom. Dette kan føre til at ladingen ikke star-

tes.
Hvis  du ønsker å slå driftsmodus til  "OFF"

etter "ACC" eller "ON" for å bruke elektrisk

utstyr slik som lyd under lading. sørg for at

girvelgeren er  i  trykk på strømbryteren

for å slå av uten å trå  på  bremsepedalen  .

Sørg for at ladeindikatoren (H) på  instru-

mentpanelet lyser.

Lading

 
AAE003 804

Hvis ladekontrollampen ikke lyser, har

ikke ladingen startet.

Kontroller at inngangen for nonnalla-

ding og støpselet er riktig tilkoblet. og

utfør lading fra trinn 5 igjen.

OGGN16E1

V  MERK
Q  Når kontakten for norrnallading kobles til la-

9.

deinngangen. blinker ladekontrollampen.

Når ladingen starter, lyser ladekontrollam-

pen og det innvendige lyset for ladeinngan-

gen blinker tre ganger før det automatisk

slukkes.

Htis  du vil kontrollere kjørebatterinivået el-

ler anslått ladetid under lading. en av dørene

åpnes eller bryteren for multiinforrnasjonsdi—

splayet betjenes. får du  opp visningsskjerm-

bildet for kjørebatterinivå (l). og skjermbil-

det for anslått ladetid (J) vises  på  multiinfor-

masjonsdisplayet.

Når gjenværende tid er mindre enn l time.

vises anslått ladetid (J) som --:--. Dette er ik-

ke et tegn på funksjonsfeil.

Ladingen er fullført når ladekontrollam-

pen slås av. Trekk ut kontakten for nor-

mallading mens du trykker  på  knappen

(K)-

  
AAA058284



A FORSIKTIG
Q Husk  å  kontrollere at kontakten for normal-

lading er fjemet fra inngangen for norrnalla—

ding. Bilen kan kjøres mens ladekontakten

er satt inn dersom den  ikke  er helt låst. noe

som kan føre til en alvorlig ulykke.

Påse at ladekontakten er helt fjemet fra bilen

etter fullført lading.

W  MERK

Q Ladingen kan stoppes halvveis. Dette gjores

ved at du trekker ut kontakten for normalla—

ding mens du trykker på knappen. Ladingen
kan også stoppes med et trykk på knappen

for manuell stopp.

Se "Bilens ladekabel" på side  3-07.

10. Lukk det innvendige dekselet. og trykk

på bakre del av luken for nonnallading
til den klikker på plass.

A ADVARSEL 
Q Etter lading må det innvendige dekselet

og ladeluken lukkes helt.

Pass på at det ikke kommer vann eller

støv inn i inngangen for normallading, på

det innvendige dekselet eller på kontakten
for normallading.

Vann eller støv kan føre til strømlekkasje

og dermed brann eller elektrisk støt.

V  MERK
Q Kontroller at det innvendige dekselet er helt

lukket.

Hvis luken for normallading lukkes med

makt uten at det innvendige dekselet er helt

lukket. kan hengslen på det innvendige dek-

selet bli ødelagt.

Q Hvis driftsmodusen settes til ON mens lade-

lokket ikke er helt lukket. kan det vises en

advarsel på informasjonsskjermbildet på

multiinfortnasjonsdisplayet.

Se "Advarselsliste" på side 6-24.

l l. Ta ladestøpselet ut av kontakten.

12. Sett dekselet på kontakten for normalla-

ding.

 A  ADVARSEL
Q Etter lading må ladekontakten kobles fra

ladeinngangen.

Hvis ladekontakten bare er delvis tilkob-

let og koblingslåsen er åpen, kan du sette
driftsmodusen for strømbryteren til  “ON”

slik at bilen settes i bevegelse. Dette kan

føre til en uventet ulykke.

OGGN16E1

Huitiglading (lademetode med hurtiglader)*

Hurtiglading (lademetode med  hurtiglader)*
[.()X‘\0lJ01l-H

A ADVARSEL
Q Husk å bruke hurtigladeren som gjelder

for CHAdeMO-standarden og som er ser-

tifisert av CHAdeMO-organisasjonen.

Bruk av den andre hurtigladeren kan føre

til brann eller funksjonsfeil.

Q Følg bruksanvisningen for hurtigladeren.

Q Hvis du bruker et elektromedisinsk appa-

rat, for eksempel pacemaker eller hjerte-
defibrillator, må du ta følgende forholds-

regler.

o  Ikke  bruk en hurtiglader.

o Hold deg så langt unna hurtigladeren
som mulig. Hvis du nærmer deg ufor-

siktig, må du gå vekk raskt uten å stå

stille.
- Spør noen andre til å utføre hurtigla-

ding hvis det er nødvendig.

Q Før lading må du kontrollere at det ikke
finnes fremmedlegemer som for eksempel

støv i hurtigladekontakten eller støpselet

for hurtiglading.

Du må ikke berøre kontakten for hurtig-

lading på dette tidspunktet.

Lading 3-15
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Hurtiglading (lademetode med hurtiglader)*

A ADVARSEL V  MERK
Q Pass på at ingen fremmedlegemer som

vann eller støv kommer inn  i  kontakten

for hurtiglading når ladestøpselet kobles

til kontakten.

F  remmedlegemer som vann eller støv  i  la-

deforbindelsen kan føre til brann eller

elektrisk støt. Lad ikke hvis forbindelsen

vil bli utsatt for mye vann under ladingen.

Q Under lading kan kjøleviftene i panser-

rommet starte automatisk, selv om drifts-

modusen for strømbryteren er satt til

OFF.
Hold "endene i trygg avstand fra kjølevif-

ten under lading.

V  MERK
Q Hunigladingsprosessen kan stoppes ved å

sette driftsmodusen for strømbryteren til

ON.
Q Bruk aldri makt hvis det er vanskelig å koble

stopselet til ladekontakten på grunn av frem-

medlegemer. Dette kan føre til skade på la-

deutstyret eller bilen. Kontakt et autorisert

MITSUBISHI  MOTORS-verksted.
Q llurtigladere kan være installen på offentlige

parkeringsplasser. Enkelte ladere passer kan-

skje ikke til denne bilen. Kontroller bruksan-

visningen for hver enkelt huniglader for la-

ding.

Lading

l  .

2.

Ladekontakten og EV-ladekabelen stikker ut

av bilens karosseri under lading. Pass på at

kroppen din ikke setter seg fast i dem og at
de ikke berorer bilen ved siden av.
Bilen er utstyrt med en hurtigladeinngang

som er kompatibel med de fleste CHAde-

MO-kontakter (standard for hurtiglading av

elektriske biler, opprinnelig etablert i Japan)

på ladestasjoner.

Husk å lukke dørene. slik at du unngå tyveri

osv. under lading.

Ved bruk av en hurtiglader må du sørge for

at tiden du har til rådighet. er tilstrekkelig til

at hurtigladingen kan fullfores.

Hvis strømtilførselen til hurtigladeren avbry-

tes under hurtiglading. kan det fore til funk-

sjonssvikt i bilen.

Trekk parkeringsbremsen godt til, trykk

på den elektriske parkeringsbryteren og

sett deretter velgerspaken i stillingen "P"

(PARKERING).

Slå av elektrisk utstyr, for eksempel lys,

og sett driftsmodusen for strømbryteren

til OFF.

OGGN16E1

3.

Jå

Etter opplåsing av ladelokket ved hjelp

av sentrallåsen. sentrallåsens fjemkon-

troll eller den nøkkelfrie betjeningsfunk-
sjonen må bakre del av ladelokket (A)

skyves inn til det høres et klikk. Deretter

kan ladelokket åpnes.

 
AJAl03048

. Trykk på tappen (B) for å åpne det indre

dekselet (C).

  
AAA058297



A ADVARSEL 
O lkke la det indre dekselet være åpent for

lenge.

Det kan føre til elektrisk lekkasje, brann

eller elektrisk støt hvis vann eller støv

trenger inn i hurtigladeinngangen.

O Du må ikke berøre metallklemmen på

hurtigladeinngangen (D) og hurtiglade-

kontakten.

Dette kan føre til elektrisk støt og/eller

funksjonsfeil.

A FORSIKTIG
O Pass på at hunigladekontakten stikkes rett

inn i hurtigladeinngangen, helt opp til kan-

ten.
Hvis dette ikke gjøres. kan det føre til at kjø-

rebatteriet ikke lades eller at ladeutstyret blir

skadet.

O Under hurtiglading låses hunigladekontak-

ten. slik at den ikke kan fjemes. lkke ta  på

eller fjern hurtigladekontakten under lading.

l så fall kan hunigladekontakten skades.

Hvis du vil stoppe hurtigladingen underveis.

stopper du ladingen i henhold til fremgangs-

måten for hunigladeren. Deretter fjemer du

hurtigladekontakten når du har sjekket at la-

dingen er stoppet.

W  MERK
O Ladeinngangen har et hull for  å  drenere bort

5.

6.

Hurtiglading (lademetode med hurtiglader)*

vann. Hvis dette hullet er blokken slik at

vann blir liggende i ladeinngangen. må ikke

batteriet lades. Kontakt et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Hvis ladeinngangen er tilfrosset. kan isen

smeltes med en hårtørker. Hvis ladekontak-

ten tvinges inn mens inngangen er tilfrosset.

kan det fore til feil.

   
 Sett hurtigladekontakten i hurtigladeinn-

gangen for  å  starte ladingen. °

Følg bruksanvisningen for hurtigladeren

ved til- og frakobling.

Kontroller at ladekontrollampen (E) i in-

strumentgruppen lyser.

 
AJElO0452

Hvis ikke ladekontrollampen lyser. har

ikke ladingen startet.

Følg bruksanvisningen for hurtigladeren.

V  MERK
O Når hurtigladekontakten kobles til ladeinn-

gangen. blinker ladekontrollatnpen. Når la-

dingen starter. lyser ladekontrollampen.

oGGN15E1



Hurtiglading (lademetode med hurtiglader)*

%  MERK
Q  Hvis  du vil kontrollere kjørebatterinivået un-

7.

3-18

der lading. åpner du én av dørene eller betje-

ner bryteren for multiinformasjonsdisplayet.

Symbolet for kjørebatterinivå (F) vises  på

multiinlbrmasjonsdisplayet.

Selv om visningen ax anslått ladetid (G)

blinker. er ladetiden for hurtiglading ca. 30

minutter (som vises som "'—-:——" på  skjer-

men). og du kan ikke bekrefte gjenværende

ladetid.
Det kan høres funksjonslyder fra bilens ka-

rosseri under hurtiglading.

Denne lyden kommer fra kjørebatteriets kjø-

lesystem og betyr ikke at det er en feil.

Ettersom kjørebatteriets kjølesystem bruker

kjølig luft fra klimaanlegget, aktiveres kli-

maanlegget automatisk.
Hvis området under bilen er vått, gjennom-

siktig og løst etter huniglading. skyldes det

avfuktet vann fra klimaanlegget og er ikke et

tegn på at noe er galt.

Ladingen er fullført når ladekontrollam-

pen slås av.

Koble fra hurtigladekontakten som be-

skrevet i bruksanvisningen for hurtigla-

deren.

Lading

A  FORSIKTIG
Q Hurtigladekontakten er tyngre enn kontakten

for normallading, og hvis kontakten faller

ned kan det føre til skade på bilen. skade på

ladekontakten eller personskade. Når kon-

takten ljemes.  må  den trekkes rett ut med

størst mulig varsomhet.

La ikke hunigladekontakten være koblet til

hurtigladeinngangen etter lading.

Noen kan snuble i kabelen og bli skadet. og

dessuten kan uvedkommende skade hurtigla-

dekontakten.

V  MERK
Q Selv om det er mulig å starte den elektriske

8.

motoren når hurtiglading ikke er fullført på

vanlig måte. vil ladekontrollampen blinke

kontinuerlig. Utfør i  så  fall hurtiglading på

nytt og fullfør den på vanlig måte. eller kon-

takt et autorisert MITSUBISHI MOTORS—

verksted.

Lukk det innvendige dekselet, og trykk

på  bakre del av luken for nonnallading

til den klikker på plass.

OGGN16E1

A  ADVARSEL
Q Etter lading må  det innvendige dekselet

og hurtigladingsluken lukkes helt.

Pass på at det ikke kommer vann eller

støv inn i hurtigladeinngangen, på det

innvendige dekselet eller på hurtiglade-
kontakten.

Vann eller støv kan føre til brann, elek-

trisk støt eller kortslutning.

Q Etter lading må  ladekontakten kobles fra
ladeinngangen.

Hvis ladekontakten bare er delvis tilkob-
let og koblingslåsen er åpen, kan du sette
driftsmodusen for strømbryteren til “ON”

slik at bilen settes i bevegelse. Dette kan

føre til en uventet ulykke.

V  MERK
Q Hvis driftsmodusen for strømbryteren settes

til  ON  mens hunigladekontakten er koblet til

hurtigladeinngangen. kan ikke Plug-in Hy-

brid EV-systemet startes.

Husk å koble fra hurtigladekontakten før

start.
Q Ladingen kan ax sluttes før batteriet fulladet.

Dette er en reguleringsfunksjon for effektiv

lading og ikke en feil.

Lad helt opp ved å gjenta ladingen fra trinn

5.



Hurtiglading (lademetode med hurtiglader)*

V  MERK
Q  Kontroller at det innvendige dekselet er helt

lukket.

Hvis hurtigladingsluken lukkes med makt

uten at det innvendige dekselet er helt luk-

ket, kan det innvendige dekselet bli ødelagt.

oGGN15E1



Feilsøking ved lading

Feilsøking ved lading
l-i0830l50l  142

Symptom Mulig årsak Mulig løsning

Lading ka" ikke Sianes- Driftsmodusen for strømbryteren Sett driftsmodusen for strømbryteren til OFF før lading.

er satt til ON.

Kjørebatteriet er allerede fulladet. Lading kan ikke utføres dersom kjørebatteriet allerede er fulladet. Ladingen slås

automatisk av hvis kjørebatteriet er fulladet.

Temperaturen i kjørebatteriet er Kontroller kjørebatteriets temperatur.

for høy eller for lav til å lade. Se "Forholdsregler og tiltak ved sterk vanne” på side 2-10 og "Forholdsregler og

tiltak ved sterk kulde” på side 2-10.

Hjelpebatteriet er utladet. Kjørebatteriet kan ikke lades dersom bilens elektriske system ikke kan slås på.

Hvis hjelpebatteriet er utladet, må du lade eller foreta nødstan av hjelpebatteriet.

Se "Nødstart" på side 9-02.

Det har oppstått funksjonsfeil i bi- Det kan ha oppstått funksjonsfeil i bilen eller ladekabelen. Kontroller om varsel-

len eller ladekabelen. lampen lyser på måleren. Kontroller om indikatoren på kontrollboksen indikerer en

feil. Hvis en advarsel ikke forsvinner, stopper du ladingen og kontakter et autori-

sen MITSUBISHI MOTORS-verksted.

N01’m3113di“g ka" ikke Det kommer ikke elektrisk strøm Kontroller at det ikke har vært et strømbrudd. Kontroller at bryteren er på. Hvis du

Stan“ fra stikkontakten. bruker en stikkontakt med tidsurfunksjon, vil strømmen bare være tilgjengelig på

det tidspunktet som er stilt inn med tidsuret.

Kontroller at STRØM-kontrollampen på kontrollboksen lyser.

Ladekontakten er ikke riktig til- Kontroller at ladekontakten er riktig tilkoblet.

koblet.

Ladekontakten ble tilkoblet og fra- Koble fra ladekontakten. vent et øyeblikk og start deretter ladeprosedyren igjen for-

koblet gjentatte ganger på et kort fra.

tidsrom.
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Symptom Mulig årsak

Nofmallading kan ikke Det brukes en ladekabel for en an-
SIBITCS.

Nonnallading er  av-

brutt.

nen bil.

Det bmkes en normallader som ik-

ke gjelder for bilen din.

Reservasjon av tidsurlading er

konfigurert via MITSUBISHI-

fjernkontrollen. (hvis bilen er ut-

styrt med dette) eller

MITSUBISHI multikommunika-

sjonssystem (MMCS) (hvis bilen

er utstyrt med dette).

Det kommer ikke elektrisk strøm

fra stikkontakten.

Bilens ladekabel er blitt frakoblet.

Knappen på kontakten for normal-

lading er trykket inn.

Temperaturen i kjørebatteriet er

for høy eller for lav til å lade.

Ladingen er stoppet av tidsuret for

norrnallading.

Feilsøking ved lading

Mulig løsning

Bruk EV-ladekabelen bare for din bil.

Rådfør deg med en forhandler eller produsenten av norrnalladeren for å få bekreftet

at den gjelder for bilen din. Pass også på at du utfører norrnallading i henhold til
driftsprosedyren som er angitt på nonnalladeren.

Normallading kan ikke startes når ladekabelen er tilkoblet, hvis tidsurlading er inn-

stilt. Avbryt alle innstillinger for tidsurlading hvis du vil starte nonnallading umid-

delbart.

Se "MlTSUBlSHl-fjemkontroll” på side 3-23.

Se egne bruksanvisninger for MlTSUBlSl-ll multikommunikasjonssystem

(MMCS).

Det kan ha oppstått en feil i strømforsyningen, eller bryteren kan være defekt. La-

dingen fortsetter når strømforsyningen er gjenopprettet.

Kontroller at bilens ladekabel ikke er blitt frakoblet.

Dersom ladeknappen trykkes inn i et lengre tidsrom. vil ladingen stoppes. Start la-

deprosedyren igjen.

Kontroller kjørebatteriets temperatur.

Se "Forholdsregler og tiltak ved sterk varme” på side 2-10 og "Forholdsregler og

tiltak ved sterk kulde” på side 2-10.

Ladingen vil stoppe avhengig av tidsurfunksjonens innstilling på enheten for nor-

mallading. Prøv på nytt etter å ha annullert tidsurinnstillingene.
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Feilsøking ved lading

Norrnallading er av-

brutt.

Hurtiglading kan ikke

startes.

Hurtiglading er avbrutt.

3-22

Symptom

Lading

Mulig årsak

Tidsurlading ble stilt inn av

MITSUBISHI-fjemkontrollen

(hvis bilen  er  utstyrt med dette) el-

ler MITSUBISHI multikommuni-

kasjonssystem (MMCS) (hvis bi-

Ien er utstyrt med dette) etter at

nonnallading var satt i gang.

Ladekontakten er ikke riktig til-

koblet og/eller ikke låst.

Selvdiagnosefunksjonen for hur-

tiglading av enheten retumerer et

negativt resultat.

Strømbryteren til hurtigladeren er

av

Ladingen er stoppet av hurtiglade-

tidsuret.

Ladingen stanser på  80 %  kapasi-

tet.

Strømforsyningen til hurtigladeren

er av

Mulig løsning

Avbryt alle innstillinger for tidsurlading. Ladingen startes igjen automatisk hvis du

avbryter tidsurlading.

Se “MITSUBISHI-fjemkontroll” på side 3-23.

Se egne bruksanvisninger for MITSUBISHI multikommunikasjonssystem

(MMC S).

Kontroller at ladekontakten er koblet riktig og at den er låst.

Det er mulig at bilen har en funksjonsfeil. Stopp ladingen og ta kontakt med et au-

torisert MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Kontroller strømbryteren til hurtigladeren.

Rådfør deg med en forhandler eller produsenten av hurtigladeren.

Ladingen vil stoppe avhengig av tidsurfunksjonens innstilling på hurtigladingsen-

heten. Hvis du trenger å lade kjørebatteriet mer, starter du ladeprosedyren igjen.

Ladingen er konstruert for å stoppe når kjørebatteriets kapasitet når 80 %. Hvis du
trenger å lade kjørebatteriet mer enn 80 %, starter du ladeprosedyren igjen.

Kontroller om strømforsyningen til hurtigladeren er av.

Rådfør deg med en forhandler eller produsenten av hurtigladeren.

OGGN16E1



Symptom Mulig årsak

Ladekontrollampen Hurtigladingen er ikke fullført på
blinker kontinuerlig, vanlig måte.

selv om hurtiglade-

kontakten ikke er satt

inn i hurtigladeinngan-

gen når  du  starter

Plug-in Hybrid EV-sy-

stemet etter hurtigla-

ding.

Plug-in Hybrid EV-sy- Bilen har en funksjonsfeil.

stemet starter ikke et-

ter hurtiglading.

MITSUBISHI-

fjernkontroll* 
I-0830-IZOOUKJ

MITSUBISHI-fjemkontrollen muliggjør be-

tjening av bilen innenfor kommunikasjons-

rekkevidden til den trådløse LAN—enheten

(som er i overensstemmelse med

IEEE  802.1 lb og har støtte for iOS eller An-

droid). Følgende operasjoner kan utføres.

MITSUBISHI-fjemkontroll*

Mulig løsning

Utfør hurtiglading på  nytt og fullfør den på vanlig måte. eller kontakt et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Det er mulig at bilen har en funksjonsfeil. Etter å ha slått driftsmodus på strømbry-

teren til “ON” og satt giwelgeren i “N”, må du be om hjelp fra passasjerer eller

folk i nærheten til å bevege bilen ved å dytte den i sikkerhet.

Etter at bilen er flyttet, kan du ta kontakt med et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

V  MERK
Q Kommunikasjonsavstanden varierer avhen-

gig av den trådløse LAN-enheten, og det kan

derfor forekomme kommunikasjonsavbrudd.

   AJA104003

1- Trådløs LAN-enhet

2- Antenne
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MITSUBISHI-fiernk0ntroll*

O Tidsurlading

Hvis du  angir starttid og/eller sluttid

med kabelen for norrnallading tilkoblet,

startes og/eller avsluttes Iadingen på det-

te tidspunktet.

O Fjemstyrt klimakontroll

Hvis du angir at den tjernstyrte klima-

kontrollen skal settes i drift på et bestemt
tidspunkt, kan du øke komforten i kupé-

en eller sikre god sikt (avriming/dugg-

tjeming) før du setter deg i bilen.

O Tilpasning (endring av  funksjonsinnstil-

ling)

Funksjonsinnstillingen for det nøkkelfrie

betjeningssystemet, sikkerhetsalarmen,

sidespeilene, driftsmodusen for strøm-

bryteren, klimaanlegget, lys og vindusvi-

skere kan endres ved hjelp av

MITSUBlSHl-fjemkontrollen.

%  MERK
O Elektrisk varmeapparat kreves for aktivering

av reservasjonsfunksjonene for varmeappa-

rat, avriming og duggtjerning.

Q  I  biler med MISTUBISHI multikommunika-

sjonssystem (MMCS) er det mulig å endre

innstillingene ved bruk av skjermen.

Se egen bruksanvisning for nærmere beskri-

velse.

3-24 Lading

V  MERK
Q Hvis du vil avbryte tidsurladingen i en situa-

sjon der batteriet er utladet eller du har mis-

tet en trådløs LAN-enhet. kan du midlertidig

avbryte tidsurladingen ved å trykke to gan-

ger på den nøkkelfrie betjeningskontrollen

på bryteren (A) innen to sekunder. Når tids-

urladingen avbrytes. blinker varselblinklyse-

ne fire ganger.

0%
AJZl02424

A

*En SSID er identifikatoren for et tilgangs-

punkt for trådløst LAN i  IEEE  802.1 1-Se-

rien. Den vises på trådløse LAN-enheter.

OGGN16E1

Enheter som støtter trådløst LAN kreves for

kommunikasjon med bilen via

MITSUBISHI-tjernkontrollen.  En  ss1D* (A)
og et passord (B) kreves også for tilkobling

av en trådløs LAN-enhet til bilen. SSID-en

og passordet leveres sammen med nøkkelen

ved kjøp av bilen.

Mitsubishi
Romoto control

 
AJAIOBOSI

Du  finner  informasjon om driftsmetoden for

MITSUBISHI-tjernkontrollen på nettstedet

til MITSUBISHI Motors:

http://www.mitsubishi-motors.com/en/

products/ outlanderJhev/app/remote/

index.html

O Hvis du vil ha mer infomasjon. kan du

ta kontakt med et godkjent

MITSUBISHI MOTORS-verksted.



A ADVARSEL V MERK
Q Ikke bruk MITSUBISHI-fjernkontrollen

hvis barn, pleietrengende personer, kjæle-

dyr osv. befinner seg i bilen. Selv om den

ljernstyrte klimakontrollen brukes, kan

kupeen varmes opp eller kjøles ned som

følge av for eksempel automatisk stopp av

systemet. Kupétemperaturen kan stige

kraftig i solskinn, noe som medfører fare

for heteslag og dehydrering. l kaldt vær

kan derimot kupétemperaturen raskt syn-

ke. Begge tilfeller kan i verste fall føre til

dødsfall.
Q Kjøleviften i motorrommet kan settes i

drift automatisk under lading eller når

klimaanlegget brukes. Hold hendene på
god avstand fra kjøleviften under lading.

A FORSIKTIG
Q Ikke bruk noen annen bilpresenning på bilen

enn den originale bilpresenningen fra

MITSUBISHI  MOTORS  når du benytter

tidsurlading eller fjemstyrt klimakontroll.

V  MERK
Q Vær oppmerksom på følgende ved bruk av

en trådløs LAN-enhet:
— Kommunikasjonshastigheten og —rekke-

vidden varierer avhengig av de trådløse

LAN-enhetene og forholdene i omgivelse-

ne (radiomiljø. forstyrrelser. parkerings-

område osv.).

-  På grunn av egenskapene til radiobølger.
vil kommunikasjonshastigheten vanligvis

reduseres når kominunikasjonsavstanden

øker. For å få best mulig respons bør den

trådløse LAN-enheten brukes i kon av-

stand fra bilen.

Ved bruk av for eksempel mikrobølgeovn

eller industrielt. vitenskapelig eller medi-

sinsk utstyr. kan kommunikasjonshastig-

heten og -rekkevidden til trådløse LAN-
enheter reduseres. Bruk den trådløse

LAN-enheten på avstand fra apparater og

utstyr av denne typen.

Hvis en trådløs LAN-enhet og Bluetooth

(registrert varemerke for Bluetooth SIG.

Inc.) brukes samtidig. kan kommunika-

sjonshastigheten og —rekkevidden til hver

enhet reduseres. Bruk den trådløse LAN-

enheten på avstand fra Bluetooth-enheter.

Q Det kan hende at trådløse LAN-enheter ikke

kan kommunisere med bilen. eller at de ikke

fungerer på nonnal eller stabil måte. i føl-
gende miljøer eller situasjoner. Kontroller at

enheten kan kommunisere med bilen før

bruk.

- Det finnes en hindring. for eksempel en

murvegg eller metallvegg. mellom bilen

og den trådløse LAN-enheten.

-  Bilen er omgitt av høye kjøretøy på en

parkeringsplass.

-  Det finnes anlegg i nærheten som avgir

sterke radiobølger. for eksempel et TV-

tårn. en transformatorstasjon. en kringka-

stingsstasjon eller en flyplass.
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MITSUBlSHl-fjernkontroll*

V MERK
- En kommunikasjonsenhet (f.eks. en mo-

biltelefon eller radio) eller et elektrisk ap-

parat (f.eks. en datamaskin) befinner seg i

nærheten av den trådløse LAN-enheten.

— Den trådløse LAN-enheten er i kontakt

med eller er dekket av en metallgjenstand.

— Batteriet i den trådløse LAN-enheten er

tomt.

Q MITSUBISHI-fjernkontrollen kan ikke bru-

kes under følgende forhold:

— Den trådløse LAN-enheten er slått av.

— Programvaren for MITSUBISHI-fjern-

kontrollen er ikke installert.

— Programvaren for MITSUBISHI-fjern-

kontrollen kjører ikke.

-  Den trådløse LAN-enheten er ikke regi-

strert i bilen. eller den er ikke koblet til bi-

len.

— Den trådløse LAN-enheten er utenfor

kommunikasjonsrekkevidden.

— Den trådløse LAN-enheten er koblet til en

annen trådløs LAN-enhet.

- Det har oppstått funksjonsfeil i den trådlø-

se LAN-enheten. eller batteriet er tomt.

Q Enkelte ladeanlegg har en tidsurfunksjon

som slår strømmen på eller av på et bestemt

tidspunkt på dagen. Ved lading på et anlegg

med en tidsurfunksjon. må du sørge for at
tidsurladingen er satt til et tidsrom når

strømmen til ladeanlegget er på.

Q Hjelpebatteriet lades automatisk og regel-

messig ved hjelp av strøm som er lagret i

kjørebatteriet.

Lading 3-25



MITSUBlSHI—f]emkontroll*

V  MERK
Q Når den fjemstyne klimakontrollen betjenes

eller lading utføres. kan kjøleviften eller kli-

maanleggskompressoren settes  i drift  og av-

gi en viss støy. Dette er normalt.

Q Den fjemstyne klimakontrollen betjenes i en

egen modus basen på modusen som er valgt

på den trådløse LAN-enheten.  uavhengig av

bryterinnstillingen for bilens klimaanlegg.
Q Folgende forhold kan føre til at klimaanleg-

gets ytelse svekkes eller at den gjenværende

kapasiteten i kjørebatteriet reduseres:

— Svært varmt vær.

— Vamit solskinn.

-  Svært kaldt vær.

Q Hvis den fjemstyne klimakontrollen startes

under lading. kan det ta lengre tid  å  nå full

lading eller ladestrømstyrken kan reduseres.

Q Når den gjenværende kapasiteten i kjørebat-

teriet er redusert. kan det hende at den fjem-
styrte klimakontrollen ikke fungerer eller at
den stopper underveis.

Q Når hjelpebatteriet tas ut. tilbakestilles tids-

urkontrollen for MlTSUBlSHl-tjemkontrol-
len. og ingen av MITSUBISHI-fjernkon-

trollfunksjonene kan brukes. Kjørebatteriet
kan heller ikke varmes opp.

Koble opp den trådløse LAN-enheten til bi-

len igjen.
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Nøkler

2- Nøkkelfri betjeningskontroll (med bryter V  MERK
I-.U0‘x(10l()38l7

Nøklene passer i alle låsene.

Uten  MITSUBISHI-fjernkontroll

 
AAAOS7737

Med MITSUBISHI-fjernkontroll

 
AJA107714

l— Kontroller det nøkkelløse systemet

4-02 Låse og låse opp

for elektrisk betjent bakluke)
3- Nødnøkkelen

A  ADVARSEL
Q  Hvis du tar  med  deg en nøkkel om bord

på et fly, må du ikke trykke på noen av

knappene mens du er inne i flyet. Hvis en

knapp på nøkkelen trykkes om bord på et
fly, sende nøkkelen ut elektromagnetiske

bølger som kan forstyrre flymanøvrerin-

gen.
Forsikre deg om at ingen knapper på nøk-

kelen kan trykkes ved en feiltagelse hvis

nøkkelen ligger i en veske.

W  MERK
Q  Nøkkelen er et elektronisk presisjonsinstru-

ment med en innebygd signalsender. Over-

hold følgende for å unngå funksjonsfeil:

- LA ikke enheten ligge direkte utsatt for

sollys. for eksempel på instrumentbordet.

— Må ikke tas fra hverandre eller endres.

— Nøkkelen må ikke bøyes eller utsettes for

harde støt.

— Må ikke komme i kontakt med vann.

-  Må ikke oppbevares i nærheten av magne-

tiske nøkkelringer.

-  Må ikke oppbevares i nærheten av lydan-

legg, datamaskiner, TV-apparater eller an-

net utstyr som genererer magnetiske felt.

OGGN16E1

- Må ikke oppbevares nær enheter som sen-

der ut sterke elektromagnetiske bølger,

som mobiltelefoner, trådløse enheter og

høyfrekvent utstyr (inkludert medisinsk

utstyr).

o  Må ikke rengjøres med ultralydrengjøring

eller lignende utstyr.

o Legg ikke nøkkelen et sted der den kan

utsettes for høy temperatur eller høy luft-

fuktighet.

Q  Plug-in Hybrid EV-systemet er konstruert

slik at det ikke starter hvis ikke lD-koden

som er registrert i startsperrestyreenheten og

nøkkelens ID-kode stemmer overens. Se av-

snittet "Elektronisk Startsperre" for mer in-

formasjon.

Q [For kjøretøy utstyrt med sikkerhetsalarmsy-

stem]

Vær oppmerksom på følgende hvis sikker-

hetsalarmen er aktiven.

Se "Sikkerhetsalarmsystem" på side 4-27.

o  Hvis sikkerhetsalarmen er aktiven. utlø-

ses alamien hvis dørene åpnes etter å ha

blitt låst opp med nøkkelen, knappen på

innsiden eller sentrallåsbryteren.

o  Selv om sikkerhetsalarmen er aktivert,

blir ikke klargjøringsmodusen startet hvis

ikke bilen ble låst med det nøkkelfrie ad-

gangssystemet eller den nøkkelfrie betje-

ningsfunksjonen.



Nøkkelnummermerke

E003  I 3‘000ll

Nøkkelnummeret er stemplet på merkelappen

som vist på tegningen.

Noter deg nøkkelnummeret og oppbevar nøk-

kelen og nøkkelnummermerkelappen på for-

skjellige steder, slik at du kan bestille en nøk-

kel fra din MITSUBISHI MOTORS-forhand-
ler hvis originalnøklene blir borte.

I

AAD l 094 so

Den elektroniske startsperren er konstruert

for å redusere faren for biltyveri betraktelig.

Systemet har som hensikt  å  gjøre det umulig

å starte bilen hvis det gjøres forsøk på å starte

den på ulovlig måte. Et gyldig startforsøk kan

bare skje med en nøkkel som er "registrert" i

startsperresystemet.

V  MERK
Q Hvis Plug-in Hybrid EV-systemet ikke star-

ter. anbefaler vi at du kontakter et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.
O  Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted snarest mulig hvis du
mister én av de nøkkelfrie betjeningskontrol-

lene. Hvis du skal bestille en ny nøkkel. eller

en ekstranøkkel, tar du med bilen og alle de

gjenværende nøklene til et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted. Alle
nøklene må registreres på nytt i stansperre-

styreenheten. Startsperreregistrering skjer på

følgende måter.

— Nøkkelfri betjeningsnøkkel: opptil 4 ulike

nøkler

&  FORSIKTIG
O  Ikke modifrser eller legg til deler i Startsper-

resystemet. Dette kan føre til funksjonsfeil i
startsperren.

Nøkkelfritt adgangssystem
lI0()JO0J0~l0‘)3

Trykk på bryteren på fjernkontrollen, og alle

dørene og bakluken låses eller låses opp etter

ønske. Det er også mulig å betjene sidespeile-

ne.

OGGN16E1

Nøkkelnummermerke

 
AJAI07727

I- Låsebryter (LOCK)

2- Opplåsingsbryter (UNLOCK)

3- Bryter for elektrisk betjent bakluke*

4- Indikatorlampe

5- Bryter for avbrudd av tidsurlading*

Låse l

Trykk på LOCK-knappen (1 ). Alle dørene og

bakluken låses. Blinklysene blinker e'n gang

når dørene og bakluken låses.

Låse opp

Trykk på UNLOCK-knappen (2). Alle døre-

ne og bakluken låses opp. Hvis dørene og

bakluken låses opp mens bryteren for kupély-

set foran står i stillingen "DOOR" eller bryte-

ren for kupélyset bak er midtstilt (°), tennes

kupélyset i ca.  15  sekunder, og blinklyset

blinker to ganger.

Låse og låse opp 4-03



Nøkkelfritt adgangssystem

Markerings- og baklysene kan også stilles inn. _ %  MERK
slik at de lyser  1  ca. 30 sekunder. Se “Vel-

komstlys” på side 6-49.

V  MERK

Q Se "Elektrisk betjent bakluke” på side 4-19

hvis du vil ha informasjon om bruk av bryte-

ren for den elektrisk betjente bakluken (3).

Q Se "MITSUBISHI-fjernkontrolI” på side

3-23 hvis du vil ha informasjon om bruk av

bryteren for avbrudd av tidsurlading (5).

Q Funksjonen for opplåsing av dører og baklu-

ke kan stilles inn slik at bare førerdøren låses

opp ved ett trykk  på  UNLOCK—bryteren (2).

Hvis opplåsingsfunksjonen for dører og bak-

luke er stilt inn som beskrevet over. låses al-

le dører og bakluken  opp når opplåsingsbry-

teren trykkes to ganger etter hverandre.

Se "Stille inn opplåsingsfunksjon for dører

og bakluke” på  side 4-05.

Q Hvis du trykker på opplåsingsbryteren (2) og

ingen av dørene eller bakluken åpnes innen

ca. 30 sekunder, låses bilen igjen automa-

tisk.

Q Batteriet kan være utladet hvis ett av følgen-

de skulle oppstå.

o  Fjemkontrollbryteren betjenes i riktig av-

stand fra bilen. men dørene og bakluken

låses ikke/låses ikke opp.

4-04 Låse og låse opp

— lndikatorlampen (4) lyser svakt, eller den

tennes ikke helt.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nærmere informa-

sjon.

Se "Skifte batteri tjemkontrollen” på side

4-05 hvis du skal skifte batteri selv.

Q Funksjonene kan endres på følgende måte:

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nærmere informa-

sjon.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-Commu-

nication System (MMCS), kan justeringene

gjøres via skjennen. Se egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

- Tidsinnstillingen for automatisk låsing

kan endres.

o  Bekreftelsesfunksjonen (blinklysene blin-

ker) kan stilles slik at den er på bare når

dørene inkl. bakluken låses eller bare når

dørene inkl. bakluken låses opp.

— Bekreftelsesfunksjonen (viser låsing eller

opplåsing av dørene og bakluken med

blinking av blinklysene) kan deaktiveres.

— Det er mulig å endre på antallet ganger

blinklysene blinker som bekreftelse.
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Bruk  av  sidespeil (biler med
bryter for innfelling av  speil)

EOU3lll8lJ1-)7’

Felle ned

Trykk på låsebryteren (I) to ganger i rask

rekkefølge innen 30 sekunder etter at dørene

og bakluken ble låst med låsebryteren for å

felle inn sidespeilene.

Felle ut

Innen 30 sekunder etter at du har låst opp dø-

rene og bakluken med opplåsingsbryteren (2)

trykker du raskt to ganger på opplåsingsbry-

teren for å felle ut dørspeilene igjen.

Sidespeilene er i utgangspunktet ikke stilt inn

for å fungere som beskrevet over. Hvis du

ønsker denne funksjonsinnstillingen, må du

stille inn speilene slik at de ikke trekkes inn/

felles ut når dørene og bakluken låses/låses

opp med sentrallåsens fjernkontroll eller den

nøkkelfrie betjeningsfunksjonen.

Se “Sidespeil” på side 7-07.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for mer informasjon.

I biler med MISTUBISHI multikommunika-

sjonssystem (MMCS) er det mulig å endre

innstillingene ved bruk av skjermen.

Se egen bruksanvisning for nærmere beskri-

velse.



V  MERK
Q Sidespeilene trekkes automatisk  inn  når alle

dørene og bakluken låses med funksjonen

for nøkkelfri betjening.

Se "Sidespeil” på side 7-07.
Q Det nøkkelfrie adgangssystemet fungerer ik-

ke når én av dørene eller bakluken er åpen.

Q Bryteren på fjernkontrollen virker bare i en

radius på ca.  4 m  fra bilen. Rekkevidden til

fjernkontrollen kan imidlertid endre seg hvis

bilen står nær en TV—sender, kraftstasjon el-

ler radiostasjon.

Q Hvis du mister tjemkontrollen, må du ta

kontakt med et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for å få en ny.

Q Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted hvis du ønsker å bestille

en ekstra tjemkontroll.

Fjernkontrollene nedenfor er tilgjengelige

for bilen din:

- Nøkkelfri betjeningskontroll:

ljemkontroller

opptil 4

Stille inn opplåsingsfunksjon
for dører og bakluke

EUO‘»I030129(>

Du kan velge mellom to innstillinger for opp-

låsing av dører og bakluke:

Hver gang funksjonen for opplåsing av dører

og bakluke stilles inn, utløses en varsellyd

som informasjon om statusen til funksjonen.

Antall varselsigna- Tilstand
ler

Ett signal Alle dører og baklu-

ken låses opp

To signaler Opplåsing av bare
førerdøren

I. Velg driftsmodusen OFF.

2. Sett bryteren for hovedlyset og fjernlys-

dimmeren til “OFF”, og la førerdøren stå

åpen.

3. Trykk på LOCK-knappen (l) i 4 til 10

sekunder, og trykk på UNLOCK-knap-

pen (2) i dette tidsrommet.

4. Slipp opp LOCK- og UNLOCK-knap-

pen etter tur innen 10 sekunder etter at

du har trykt på LOCK-knappen i trinn 3.

V  MERK
Q Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-Commu-

nication System (MMCS), kan justeringene

gjøres via skjermen. Se egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

Skifte batteri fjernkontrollen
E0030050l243

Før du skifter batteriet, må du fjeme statisk

elektrisitet fra kroppen ved å berøre en jordet

metallgjenstand.

OGGN16E1

Nøkkelfritt adgangssystem

A  ADVARSEL 
Q Fare for eksplosjon hvis batteriet skiftes

ut på feil måte.
Skift bare med samme batteri eller tilsva-

rende type.

A  FORSIKTIG
Q Når tjernkontrollhuset er åpnet, må det ikke

komme vann, støv osv. inn i det. De innven-

dige delene må ikke berøres.

W  MERK
Q Du kan kjøpe nytt batteri i en elektrisk for-

retning.

Q Du kan overlate utskifting av batteri til et au-

torisert MITSUBISHI MOTORS-verksted
hvis du ønsker det.

1. Åpne huset ved å sette spissen på en flat
skrutrekker, dekt med et tøystykke, i

Låse og låse opp 4-05



Nøkkelfritt betjeningssystem

hakket i huset til fjemkontrollen slik at

MITSUBISHI-merket vender mot deg.

 
V  MERK

0  Pass  på  at MITSUBISHl—merket vender mot

deg. Hvis MITSUBISHI-merket ikke vender

mot deg når du åpner ljemkontrollen, kan

senderen falle ut.

2. Ta ut det brukte batteriet.

4-06 Låse og låse opp

3. Sett inn et nytt batteri med +-siden (A)

opp.

Side merket  +

A

Side  merket -

3:
Ba  tteri  CR2032
av mynttypen

AFOWGSSK

4. Lukk huset forsvarlig.

5. Kontroller at den nøkkelfrie betjeningen

fungerer.

Nøkkelfritt betjeningssystem
I  00305(wlH'38

Det nøkkelfrie betjeningssystemet lar deg lå-

se opp og igjen dørene og bakluken. samt

starte motoren ved kun å ha den nøkkelfrie

betjeningskontrollen  på  deg.

Den nøkkelfrie betjeningskontrollen kan også

brukes som fjernkontroll for det nøkkelfrie

betjeningssystemet.

Se "Nøkkelfritt adgangssystem" på  side 4-03.

OGGN16E1

Føreren bør alltid ha  på  seg den nøkkelfrie

betjeningskontrollen. Nøkkelen er nødvendig

for å kunne låse  opp og igjen dører og baklu-

ke. starte motoren og betjene bilen  på  andre

måter. Før du låser og forlater bilen må du

derfor kontrollere at du har med deg den nøk-

kelfrie betjeningskontrollen.

A ADVARSEL
Q Personer med implanterbare hjertestimu-

latorer eller implanterbare kardiovasku-

lære defibrillatorer bør ikke gå i nærhe-

ten  av  de utvendige (A) eller de innvendi-

ge  (B) senderne. Radiobølgene som det

nøkkelfrie systemet bruker kan ha uheldi-

ge innvirkninger  på  pacemakere eller im-

planterte hjertestartere.

A B

>
B A
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Nøkkelfritt betjeningssystem

V MERK
Q Siden  den nøkkelfrie betjeningskontrollen

A ADVARSEL V  MERK
Q Den nøkkelfrie betjeningskontrollen bruker

 
Q Ved bruk av annet elektromedisinsk ut-

styr enn implanterbare hjertestimulatorer

eller implanterbare kardiovaskulære defi-

brillatorer bør du på forhånd kontakte
produsenten av det elektromedisinske ut-

styret for å finne ut hvordan radiobølger

kan påvirke utstyret. Driften av elektro-
medisinsk utstyr kan påvirkes negativt av

radiobølger.

Du kan begrense det nøkkelfrie betje-

ningssystemets funksjoner på følgende

måter. (Det nøkkelfrie betjeningssyste-

met kan også brukes som et nøkkelfritt

adgangssystem.) Kontakt et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

— Du kan begrense bruken til å låse opp

og igjen dører og bakluke.

— Du kan begrense bruken til  å  starte

motoren.

°  Det nøkkelfrie betjeningssystemet kan

deaktiveres.

Når det nøkkelfrie betjeningssystemet

endres, fungerer sendeme på følgende

måte:

- Kun låsing og opplåsing av dører og

bakluke: utvendig sender og innven-

dig sender

— Kun start av motoren: innvendig sen-

der

en ultrasvak elektromagnetisk bølge.  I  føl-

gende tilfeller kan det hende at det nøkkel-

frie betjeningssystemet ikke fungerer som

det skal eller at det blir ustabilt.

- Når det finnes utstyr som sender ut sterke

radiobølger. som kraftstasjoner. radio/TV-

stasjoner eller flyplasser i nærheten.

Det nøkkelfrie betjeningssystemet bæres

sammen med kommunikasjonsutstyr som

en mobiltelefon eller et radiosett, eller

sammen med elektronisk utstyr som en

datamaskin.

Den nøkkelfrie driftsnøkkelen berører el-

ler dekkes av en metallgjenstand.

Et fjernkontrollen sentrallåssystem brukes

i nærheten.

Når batteriet til den nøkkelfrie driftsnøk-

kelen er utladet.

Hvis den nøkkelfrie betjeningskontrollen

er plassert i et område med sterke radio-

bølger eller -støy.

I  slike tilfeller må du bruke nødnøkkelen.

Se "Bruk av bilen uten det nøkkelfrie

driftssystemet" på side 4-I4.

OGGN16E1

mottar signaler for å kunne kommunisere

med sendeme i bilen, vil batteriet gradvis bli

svakere uavhengig av hvor mye du bruker

den nøkkelfrie betjeningskontrollen. Batteri-

ets levetid er  I  til  3  år. avhengig av driftsfor-

holdene. Når batteriet er tomt. skal det byttes

ut i henhold til beskrivelsen i denne håndbo-

ken eller av et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

Se  "Skifte batteri fjernkontrollen” på side

4-05.
Q  Ettersom nøkkelen til det nøkkelfrie betje-

ningssystemet kontinuerlig mottar signaler,

kan mottak av sterke radiobølger påvirke sli-

tasjen på batteriet. Legg ikke igjen nøkkelen

i nærheten av et TV-apparat, en PC eller an-

net elektronisk utstyr.

Driftsområdet for nøkkelfri be-
tjening

E0ll305"0l64l

Hvis du bærer den nøkkelfrie betjeningskon-

trollen på deg, går du inn i dekningsområdet

for nøkkelfri betjening og trykker på låsek-

nappen for førerdøren eller passasjerdøren

foran, LOCK-knappen eller åpneknappen på

bakluken, slik at ID-koden til nøkkelen blir

verifisert.

Låse og låse opp 4-07



Nøkkelfritt betjeningssystem

Du kan kun låse igjen og opp dørene og bak-

luken samt starte motoren dersom ID-kodene

til den nøkkelfrie betjeningskontrollen og bi-

len samsvarer.

  
AA0lllD67

W  MERK
Q Dersom batteriet i fjernkontrollen til den

fjemstyrte sentrallåsen utlades. eller hvis det

finnes sterke elektromagnetiske bølger eller

støy. kan driftsområdet bli redusert, og drif-

ten kan bli ustabil.

4-O8 Låse og låse opp

Driftsområde for å låse opp og

igjen dører og bakluke
F.0030620Ih0l

Driftsområdet er ca.  70  cm fra førerdørens

håndtak, frontpassasjerens håndtak og baklu-

kens håndtak.

 
ANJlll070

*: Forover

Wj/A: Rekkevidde

W  MERK
Q Låsing og opplåsing fungerer bare når du

trykker på en dør- eller baklukebryter som

registrerer den nøkkelfrie betjeningskontrol-

len.

Q Betjening vil kanskje ikke være mulig hvis

du står for nært frontdøren. dørvinduet eller
bakluken.

OGGN16E1

V  MERK
Q Selv om den nøkkelfrie betjeningskontrollen

er innenfor 70 cm fra håndtaket på førerdø-

ren. håndtaket på frontpassasjerdøren eller

håndtaket på bakluken. kan det hende at sy-
stemet ikke fungerer hvis kontrollen er for

nært bakken eller for høyt oppe.

Q Hvis den nøkkelfrie betjeningskontrollen er

innenfor driftsområdet. kan noen som ikke

bærer nøkkelen låse opp og igjen dørene og

bakluken ved å trykke på låseknappen i fø-

rerdøren eller passasjerdøren foran eller på

låseknappen eller åpneknappen på bakluken.

Rekkevidde for å starte moto-

ren
E00l0h30l 370

Innsiden av bilen utgjør rekkevidden.

       alm-—»
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*: Forover



; Rekkevidde

W  MERK
Q Hvis den nokkelfrie betjeningskontrollen lig-

ger  i  en liten beholder som for eksempel

hanskerommet. oppe på instrumentpanelet. i

dorlommen eller i bagasjeområdet. kan det

være umulig å starte motoren, selv om den

nøkkelfrie betjeningskontrollen er innenfor

driftsområdet.

Q Hvis en nøkkelfri betjeningskontroll er for

nært døren eller dorvinduet, kan det være

mulig å starte motoren eller endre driftsmo-

dusen selv når nøkkelen er utenfor bilen.

Bruke den nøkkelfrie drifts-

funksjonen
I 4m:058023,‘~,‘»

Låse dørene og bakluken

Hvis du har den nøkkelfrie betjeningskontrol-

len på deg. og trykker på låsebryteren (A) på

førerdøren eller passasjerdøren foran. eller på

låsebryteren på bakluken  (B), blir dørene og

bakluken låst.

Blinklysene blinker én gang.

Se også "Låse og låse opp: Dører, Sentrallås,

Bakluke” på sidene 4-I4, 4-16 og 4-18.

Låseknapp i forerdør eller passasjerdøren foran

  ©.v’__
år

Baklukeknapper

ÅUQIIIWKA
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V  MERK
Q Hvis bilen har bryter for innfelling av speil.

trekkes sidespeilene automatisk inn når alle

dorene og bakluken låses med den nøkkel-

frie betjeningen.

Se "Sidespeil" på side 7-07.

OGGN16E1

Nøkkelfritt betjeningssystem

V  MERK
0  Den nøkkelfrie betjeningsfunksjonen funge-

rer ikke under følgende forhold:

o  Den nokkelfrie driftsnøkkelen er inne i bi-
len.

— En dør eller bakluken er åpen eller på
gløtt.

Q  Åpneknappen på bakluken (C) kan brukes  til

å kontrollere at bilen er skikkelig låst.

Trykk på åpneknappen på bakluken innen 3

sekunder etter at bilen er låst. Hvis du venter
mer enn 3 sekunder og deretter trykker på

åpneknappen på bakluken. låses dørene og

bakluken opp.

o  Du kan justere den tillatte tiden du kan sjek-

ke at bilen er Iåst. Kontakt et autorisert

MITSUBISHI NIOTORS-verksted for nær-
mere informasjon.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-Commu-

nication System (MMCS). kan justeringene
gjøres via skjermen. Se egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

Låse opp dørene og bakluken

Hvis du har den nøkkelfrie betjeningskontroI-

len på deg og trykker på låsebryteren (A) på

førerdøren eller passasjerdøren foran, eller på

opplåsingsbryteren (B) på bakluken, blir dø-

rene og bakluken låst opp.

Hvis kupélysbryteren står i stillingen

"DOOR" eller bryteren for kupélyset bak står

i midtstilling (°) på dette tidspunktet. tennes

kupélyset i ca.  15  sekunder. Blinklysene blin-

ker to ganger.

Låse og låse opp 4-09



Nøkkelfritt betjeningssystem

Hvis du trykker på låsebryteren på førerdøren

eller passasjerdøren foran og ingen av dørene

eller bakluken åpnes innen ca. 30 sekunder.

låses bilen igjen.

Se også "Låse og låse opp: Dører, Sentrallås,

u  Bakluke" på sidene 4-14. 4-16 og 4-18.

L£Ise—/opplésingsbrylere til førerdøren og passasjerdøren

foran

 
Acamfso

 
AJA10956l

4-10 Låse og låse opp

V  MERK
Hvis bilen har bryter for innfelling av speil.

felles sidespeilene automatisk ut når alle dø-

rene og bakluken låses opp med den nøkkel-

frie betjeningen.

Se "Sidespeil" på side 7-07.

Funksjonen for nøkkelfri betjening kan stil-

les inn slik at bare førerdøren låses opp når
du trykker på låsebryteren på førerdøren.

Hvis funksjonen for nøkkelfri betjening er

stilt inn som beskrevet over. låses alle døre-

ne og bakluken opp når låsebryteren på fø-

rerdøren trykkes to ganger etter hverandre.

Se "Stille inn opplåsingsfunksjon for dører

og bakluke" på side 4-05.

Den nøkkelfrie betjeningsfunksjonen funge-

rer ikke under følgende forhold:

— En dør eller bakluken er åpen eller på

gløtt.

For å gjøre det mulig å kontrollere at dørene

og bakluken er låst. kan du ikke låse dem

opp igjen med åpneknappen på bakluken i

løpet av de 3 første sekundene etter at du har

låst bilen.

Du kan justere den tillatte tiden du kan sjek-

ke at bilen er låst. Kontakt en MITSUBISHI

MOTORS-forhandler for nærmere informa-
sjon.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi—Commu—

nication System (MMCS). kan justeringene

gjøres via skjermen. Se egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

OGGN16E‘l

V  MERK
Q  Du kan justere tidsrommet fra dørene låses

opp til de automatisk låses igjen. Kontakt et

autorisert MITSUBISHI MOTORS-verk-

sted.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-Commu-

nication System (MMCS).  kan  justeringene

gjøres via skjermen. Se egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

Bekreftelser ved låsing og opplåsing

Bekreftelser kan gis som vist nedenfor. Ku-

pélyset tennes imidlertid bare hvis kupélys-

bryteren foran står i stillingen "DOOR" eller

hvis bryteren til det bakre kupélyset er midt-

stilt (-).

Når du låser: Blinklysene blinker

én gang.

Når du låser opp: Kupélyset lyser i ca.

15  sekunder, og

blinklysene blinker

to ganger.

V  MERK
Q  Funksjonene kan endres som oppgitt neden-

for. Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nærmere informa-

sjon.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi—Commu—

nication System (MMCS). kan justeringene



%  MERK
gjores via skjermen. Se egen bruksanvisning

for nænnere beskrivelse.

o  Stille inn bekreftelsesfunksjonen (ret-

ningslysene blinker) slik at de kun funge-

rer når bilen låses eller når bilen låses

opp.
o  Deaktivering av bekreftelsesfunksjonen

(blinklys-blinkingen).

— Endre antall blink for bekreftet funksjon

(blinking til retningslysene).

OGGN16E1

Nøkkelfritt betjeningssystem

Låse og låse opp 4-ll



Nøkkelfritt betjeningssystem

Varselaktivering
EOOFIEQOFIS

For  å  forhindre at bilen stjeles eller utilsiktet bruk av det nøkkelfrie tilgangssystemet, brukes lydsignalet og visningen på infonnasjonsskjennen

på multiinfonnasjonsdisplayet til å varsle føreren.

Dersom en advarsel aktiveres, bør du alltid sjekke bilen og den nøkkelfrie betjeningskontrollen. Advarselen vises også hvis det oppstår feil i det

nøkkelfrie betjeningssystemet.

Modell

Påvisning av feil

Batterispenningsfeil

Nøkkelen registreres ik-

ke

Påminnelse for nøkkelfri

betjeningskontroll

4-12 Låse og låse opp

Visning

-l-ll
KIVLESS (IPIRMIDN
SYSTEM SIRVIU
REQLHRFU

-11ra

KEY BATTERY l DW

 

Lydsignal

Innvendig lydsignal ut-

løses én gang

Innvendig lydsignal ut-

løses en gang

Innvendig lydsignal ut-

løses en gang

Innvendig lydsignal ut-

løses i ca. ett minutt.

Utvendig lydsignal utlø-

ses i intervaller på ca. tre

sekunder.

OGGN16E1

Merknad (løsning)

Det har oppstått en feil i det nøkkelfrie betjeningssystemet.

Advarselen aktiveres når batteriet begynner å gå tomt. (Advarse-

len aktiveres ikke hvis batteriet er helt flatt.)

Når motorbryteren vris til ACC eller  ON  fra  OFF.  eller når mo-

toren startes. aktiveres advarselen hvis én av følgende tilstander

har oppstått.

O Du har på deg en kontroll til et annet nøkkelfritt betjenings-

system, eller kontrollen kan befinne seg utenfor bilens rek-

kevidde.

O Batteriet i den nøkkelfrie betjeningskontrollen er flatt.

O Kommunikasjonen blokkeres av elektriske forstyrrelser.

Hvis driftsmodusen er satt til OFF og førerdøren åpnes mens

den nøkkelfrie betjeningskontrollen står i nøkkelsporet, vises en

advarsel og det utvendige lydsignalet utløses i ca. tre sekunder

og det innvendige lydsignalet utløses i ca. ett minutt for å minne

deg på å ta ut nøkkelen. Lydsignalet stopper når nøkkelen fier-

nes fra nøkkelsporet.



Modell Visning

Kontrollsystem for uttak

av nøkkelfri betjenings-

kontroll

qjqj

KFV MW  .7FTE(TFD

System for forebygging

av nøkkelinnlåsing  

Lydsignal

lnnvendig lydsignal ut-

løses én gang

Utvendig lydsignal utlø-

ses i intervaller.

Innvendig lydsignal ut-

løses én gang

Utvendig lydsignal utlø-

ses i intervaller på ca. tre

sekunder.

OGGN16E1

Nøkkelfritt betjeningssystem

Merknad (løsning)

O Hvis bilen er parken med driftsmodusen satt til en annen

innstilling enn OFF, og du lukker døren etter å ha åpnet en

av dørene og tar den nøkkelfrie betjeningskontrollen ut av

bilen, vises en advarsel inntil nøkkelen registreres i bilen.

O Dersom du tar den nøkkelfrie betjeningskontrollen ut av bi-

len gjennom et vindu uten å åpne døren, vil ikke kontrollsy-

stemet for uttak av driftsnøkkelen fungere.

O Det er mulig å endre innstillingen av kontrollsystemet for

uttak av driftsnøkkelen for det nøkkelfrie betjeningssyste-

met slik at det kobles inn dersom du tar driftsnøkkelen ut av

et vindu uten å åpne en dør.

Hvis du vil ha mer informasjon, kan du ta kontakt med et

autorisert MITSUBISHI MOTORS-verksted.

O Selv om du har den nøkkelfrie betjeningskontrollen innen-

for driftsområdet for motorstart. kan advarselen aktiveres

hvis lD-kodene for den nøkkelfrie betjeningskontrollen og

bilen ikke kan avstemmes, for eksempel på grunn av omgi-

velsene eller elektromagnetiske forhold.

O Hvis driftsmodusen er satt til OFF og du lukker alle dørene

og bakluken med den nøkkelfrie betjeningskontrollen i bi-

len. og prøver å låse dørene og bakluken ved å trykke på lå-

seknappen i førerdøren eller passasjerdøren foran, eller lå-

seknappen på bakluken, aktiveres en advarsel og du kan ik-

ke låse dørene og bakluken.

O Sørg for at du har med deg den nøkkelfrie betjeningskon-

trollen før du låser dørene. Selv om du lar den nøkkelfrie

betjeningskontrollen ligge igjen i bilen, er det mulig at dø-

rene vil låses, avhengig av omgivelsene og forholdene for

trådløse signaler.

Låse og låse opp 4—l3



Dører

Modell Visning

System  for forebygging _M

3V dør på klem rotur-eocen;

Påminnelsessystem  for

driftsmodus  OFF og

Bruk av bilen uten det nøkkel-
frie driftssystemet

t0030600(>(\  I Q

Nødnøkkelen
l:0U3[l7Z0l-lh-l

Nødnøkkelen er bygget inn i den nøkkelfrie

betjeningskontrollen. Hvis funksjonen for

nøkkelfri betjening ikke kan brukes, for ek-

sempel  fordi  batteriet i kontrollen eller bilbat-

teriet er flatt, kan du låse og låse opp førerdø-

ren og starte motoren med nødnøkkelen.

For  å  bruke nødnøkkelen (A) åpner du låsek-

nappen (B) og tar den ut av kontrollen (C).

4-14 Låse og låse opp

Lydsignal

lnnvendig lydsignal ut-

løses én gang

Utvendig lydsignal utlø-

Merknad (løsning)

Hvis driftsmodusen er satt til  OFF  og du prøver  å  låse dørene og

bakluken ved å trykke på låseknappen i førerdøren, passasjerdø-

ren foran eller låseknappen på bakluken mens én av dørene eller

ses i intervaller på ca. tre bakluken ikke er ordentlig lukket, aktiveres en advarsel og du

sekunder.

Innvendig lydsignal ut-

løses én gang

Utvendig lydsignal utlø-

kan ikke låse dørene og bakluken.

Hvis driftsmodusen er i en annen stilling enn OFF og du lukker

alle dørene og bakluken og deretter prøver å låse dørene og bak-

luken ved å trykke på låseknappen i førerdøren eller passasjer-

ses i intervaller på ca. tre døren foran. eller låseknappen på bakluken. aktiveres en advar-

sekunder.

Se "Dører" på side 4-14 eller "Hvis den

nøkkelfrie betjeningskontrollen ikke fungerer

som den skal" på side 7-12.

 
AGOOIDIIIS

OGGN16E1

sel og du kan ikke låse dørene og bakluken.

V  MERK
Q  Bruk nødnøkkelen kun i Spesialtilfeller. Der-

som batteriet til kontrollen til den nøkkelfrie

betjeningen blir flatt, bør du bytte det ut så

snart som mulig slik at du kan bruke kontrol-

len igjen.

Q  Sett alltid nødnøkkelen inn i kontrollen igjen

etter bruk.

Dører

A FORSIKTIG
Q  Kontroller at dørene er stengt under kjøring.

Det er farlig å kjøre når en dør ikke er or-

dentlig lukket.

Q Forlat aldri bam i bilen uten tilsyn.



A  FORSIKTIG
Q Pass på at du ikke låser dørene mens nøkke-

len er inne i bilen.

W  MERK
Q For å hindre at nøkkelen blir låst inne i bilen.

kan verken knappen i førerdøren eller nøk-

kelen brukes til å låse førerdøren når den er

åpen.

Låse eller låse  opp med nøkke-
len

& åå”

1- Låse

2- Låse opp

Dører

V  MERK V  MERK
Q Ved låsing eller opplåsing med nøkkelen. Q Førerdøren kan åpnes uten å bruke Iåseknap-

blir bare førerdøren låst eller opplåst. pen ved å trekke i det innvendige dørhåndta-

Hvis du vil låse eller låse opp alle dører og ket.
bakluken. bruker du sentrallåsbryteren. det

nøkkelfrie adgangssystemet eller den nøk-

kelfrie betjeningsfunksjonen.

Se "Sentrallås" på side 4-16. "Nokkcllritt

adgangssystem" på side 4-03 og "Bruke den

nøkkelfrie driftsfunksjonen" på side 4-09.

Q Hvis bilen er utstyrt med nøkkelfritt betje-

ningssystem, kan førerdøren låses eller låses

opp med nødnøkkelen. Se "Nødnøkkelen"

på side 4-14.

Låse uten å bruke nøkkelen

Passasjerdør foran) bakdør

Låse eller låse opp fra innsiden
av bilen  

AADllll26

Sett den innvendige låseknåppen (l) i låst

stilling og lukk doren (2). 
l- Låse

2- Låse opp

Trekk det innvendige dørhåndtaket mot deg

for å åpne døren.

Låse og låse oppOGGN1GE1



Sentrallås

Sentrallås

W  MERK
Q  Gjentatt og vedvarende låsing og opplåsing

kan aktivere sentrallåsens innebygde beskyt-
telseskrets og forhindre bruk av systemet.

Hvis dette skjer. venter du ca. ett minutt før

du bruker sentrallåsbryteren.

Q  Når førerdøren er åpen, kan ikke sentrallås-

bryteren brukes til å låse den.

Låse og låse opp dørene og
bakluken

Med sentrallåsbryteren

Bruk av sentrallåsbryteren på førerdøren låser

opp eller igjen alle dørene og bakluken.

   AA0llllJ9

1- Låse

2- Låse opp

4-16 Låse og låse opp

Låse opp dørene og bakluken i
F003ll30l,‘Cw(»

Du kan velge funksjonen for å låse opp døre-

ne og bakluken ved å bruke motorbryteren.

Denne funksjonen er ikke aktivert når bilen

leveres fra fabrikken. Kontakt et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted for å få

aktivert eller deaktivert denne funksjonen.

Bruk av strømbryteren

Alle dørene og bakluken låses opp når drifts-

modusen settes til  OFF.

Dødlåssystem*
E00305  100108

Sikkerhetslåsen bidrar til å hindre tyveri. Når

det nøkkelfrie adgangssystemet eller det nøk-

kelfrie betjeningssystemet er brukt til å låse

alle dører og bakluken, hindrer Sikkerhetslå-

sen at dørene kan låses opp ved hjelp av de

innvendige låseknappene.

OGGN16E1

A  FORSIKTIG
Q Ikke bruk sikkerhetslåsen når noen opphol-

der seg i bilen. Når Sikkerhetslåsen er i funk-

sjon, er det ikke mulig å låse opp dørene

med låseknappene inne i bilen. Hvis sikker-
hetslåsen slås på ved en feil, kan dørene lå-

ses opp med UNLOCK-bryteren på flam-

kontrollen eller med den nøkkelfrie betje-

ningsfunksjonen.

Aktivere systemet
FU0305'_70lZ39

1. Velg driftsmodusen OFF.

2. Gå ut av bilen. Lukk alle dørene og bak-

luken.

3. Trykk på LOCK-bryteren (A) på Gern-

kontrollen, låsebryteren (C) i førerdøren

eller passasjerdøren foran, eller LOCK-

bryteren (D) på bakluken for å låse alle

dørene og bakluken. Blinklysene blinker

én gang.



4. Trykk på bryteren på nytt innen to se-

kunden

Blinklysene blinker tre ganger for å  vise

at sikkerhetslåsen er slått på.

 
AJAl03l65

Låse-/opplåsingsbrytere til førerdøren og

passasjerdøren foran*   
få

AADIIIIMI

BaklukeknappeH
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V  MERK
Q  Hvis LOCK-knappen (A)  på  fjemkontrollen

trykkes  én  gang mens sikkerhetslåsen er  på.

blinker blinklysene tre ganger for å bekrefte
at sikkerhetslåsen er satt  på.

Deaktivere systemet
l'()llW]'€§0()I33

Når følgende fremgangsmåte utføres, låses

dørene og bakluken  opp.  og sikkerhetslåsen

kobles ut.

O UNLOCK-knappen (B) på  tjemkontrol-

len trykkes inn.

O Låseknappen (C) i førerdøren eller pas-

sasjerdøren foran trykkes inn mens du

har den nøkkelfrie betjeningskontrollen

på  deg.

O Åpneknappen  på  bakluken (E) trykkes
inn.

OGGN16E1

Dødlåssystem*

V  MERK
Hvis verken en dør eller bakluken åpnes in-

nen 30 sekunder etter opplåsing (unntatt ved

bruk av åpneknappen på bakluken). låses dø-

rene og bakluken automatisk på nytt og sik-

kerhetslåsen aktiveres automatisk  på  nytt.

Det er mulig å  bruke nøkkelen til å låse  opp

førerdøren. selv om det ikke er mulig å  bru-

ke det nøkkelfrie adgangssystemet eller den

nøkkelfrie betjeningsfunksjonen til å åpne

dørene. Hvis nøkkelen brukes til å låse opp
førerdøren. blir sikkerhetslåsen kun koblet ut

for førerdøren. Hvis du siden onsker å låse

opp de andre dørene.  må  du dreie tennings-

bryteren til "ON" eller "ACC". eller sette

driftsmodusen til ON eller ACC.

Det er mulig å regulere tiden fra du trykker

på  UNLOCK-knappen (B) på ljemkontrol-

len eller låseknappen (C) på  førerdøren eller

passasjerdøren foran. til dørene låses auto-

matisk. Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for mer informasjon.

Hvis bilen har  MITSUBISHI  Multi-Commu-

nication System  (MMCS).  kan justeringene

gjøres via skjennen. Se egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

Det er mulig å låse dørene og bakluken og

aktivere sikkerhetslåsen samtidig med ett

trykk  på  LOCK-knappen (A)  på  tjemkon-
trollen. låseknappen (C)  på  førerdøren eller

passasjerdøren foran. eller låseknappen på

bakluken (D). Kontakt et autorisert

MITSUBISHI  MOTORS-verksted for mer

informasjon.
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“Barnesikring” for  bakdørene

Teste systemet
E00305-Ill()lS0

Åpne alle dørvinduene, og aktiver  sikkerhets-

låsen.

(Se "Aktivere systemet" på side 4-16.)

Etter at sikkerhetslåsen er aktivert. strekker

du  deg inn gjennom  et vindu for  å  sjekke at

du ikke får åpnet dørene med låseknappene.

V  MERK
Q Ta kontakt med et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted hvis du trenger hjelp til

å aktivere sikkerhetslåsen.

“Barnesikring” for

bakdørene 
E0030094>IU-II

  
1- Låse

2- Låse  opp
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Bamesikringen forhindrer utilsiktet åpning av

bakdørene fra innsiden.

Hvis låsetappen settes til låst posisjon, kan

ikke bakdøren åpnes med det innvendige

håndtaket. bare med håndtaket på utsiden.
Hvis låsetappen settes til opplåst posisjon,

fungerer ikke bamesikringen.

A FORSIKTIG
Q Når du kjører med bam i baksetet, bør bar-

nesikringen benyttes  for  å forhindre at døren

åpnes ved et uhell.

Bakluke*
I-1003111402517

A ADVARSEL
Q Det er farlig å kjøre med bakluken åpen,

fordi karbonmonoksid (C0) kan komme

inn  i  kupeen.

C0 er uten lukt og farge. Gassen kan for-

årsake bevisstløshet og død.
Q Forviss deg om at ingen personer befinner

seg i nærheten, og vær forsiktig slik at du

ikke slår hodet eller setter hender, nakke

og andre kroppsdeler i klem når du åpner

og lukker bakluken.

Q Eventuell snø eller is som har samlet seg

opp, må fjernes før bakluken åpnes. Hvis
bakluken åpnes uten at snøen og isen først

er fjernet, kan bakluken stenges på en brå

og uforutsett måte på grunn av vekten av
snø/is.

OGGN16E1

A ADVARSEL 
Q Når du åpner bakluken, må du sjekke at

den åpnes fullstendig og forblir i åpen po-
sisjon. Hvis bakluken bare åpnes halvveis,

er det fare for at den kan falle og smelle

igjen. Hvis bakluken skal åpnes mens bi-
len er parkert i en skråning, kreves det
mer kraft enn på flat bakke, og den kan
også falle og smelle igjen.

Låse/låse opp

Bakluken kan låses og låses opp ved å bruke

sentrallåsbryteren (førersiden).

   AADIIIIJ9

I- Låse

2— Låse opp



V  MERK
O  Gjentatt og vedvarende låsing og opplåsing

kan  forårsake  at sentrallåsens innebygde be-

skyttelseskrets forhindrer bruk av systemet.

Hvis dette skjer. venter du ca. ett minutt for

du bruker sentrallåsbrjvteren.

Åpne

Trykk på åpneknappen (A) på bakluken. og

trekk opp bakluken etter  at  den er låst  opp.

 
AJA 109444

W  MERK
Q  Bakluken kan ikke åpnes når batteriet er flatt

eller frakoblet.

Hvis du vil åpne bakluken. kan du gjøre det

ved hjelp av den innvendige utloserhende-

len.

Se "Åpne bakluken innenfra" på side 4-26.

Lukke l

Trekk baklukehåndtaket (B) nedover som vist

i illustrasjonen. Lukk bakluken forsiktig fra

utsiden. slik at den stenges helt. Kontroller

alltid at bakluken er sikken lukket.

 
AJAl09457

A  FORSIKTIG
0  Pass på at du eller andre personer ikke kan

klemme fingrene når bakluken lukkes.

V  MERK

O  Gasstjærer (C) er installert for å støtte baklu-

ken.

Slik unngår du skader eller funksjonsfeil:

o  lkke hold på gassdempeme når du lukker

bakluken.

-  lkke skyv eller trekk i gassdempeme.

o  Det må ikke festes noe materiale (tape

e.l.)  på  gasstr-vkktjærene.

OGGN16E1

Elektrisk betjent bakluke*

%  MERK

— Det må ikke knytes noe (f.eks. bånd)

rundt gasstrykktjærene.

-  lngen gjenstander må henges  på  gass-

trykktjærene.

 
AJA l 09460

Elektrisk betjent bakluke*
I  ()U‘vlI¥ll](l35

Før betjening av den elektriske bakluken må

den låses  opp ved hjelp av det nøkkelfrie ad-

gangssystemet. det nøkkelfrie betjeningssy-

stemet eller sentrallåsen.

Se "Nøkkelfritt adgangssystem" på side 4-03.

"Nøkkelfritt betjeningssystem" på  side 4—06

eller "Sentrallås" på side 4-16.
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Elektrisk betjent bakluke*

Betjening av den elektriske
bakluken

E003  I  190l 103

A  ADVARSEL
Q Bagasjeområdet er ikke beregnet på pas-

sasjerer. lkke la  barn  sitte eller leke  i  ba-

gasjeområdet. Leking eller sitting i baga-

sjeområdet kan resultere i en  alvorlig

ulykke.

Q Før  du  kjører, må du kontrollere at den

elektrisk betjente bakluken er  forsvarlig

lukket.
Hvis  du kjører med bakluken åpen, er det

fare for  at  eksos trenger  inn  i  bilen og for-

årsaker karbonmonoksidforgiftning.

Q  Av  sikkerhetshensyn skal den elektriske

bakluken betjenes  av  voksne,  og ikke av

barn.

Q Forviss deg om at  ingen personer befinner

seg i  nærheten,  og vær  forsiktig slik at du

ikke slår hodet eller setter hender, nakke

og andre kroppsdeler  i  klem når du åpner

og lukker bakluken.

Påse  at den elektrisk  betjente bakluken er
helt åpen før lasting og lossing av  bagasje.

&  FORSIKTIG
Q Du må ikke stå bak eksosrøret når du legger

inn eller tar ut bagasje fra bagasjerommet.

Varmen  fra  eksosen kan forårsake brannska-

der.
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&  FORSIKTIG
Q Før du kjører. må du kontrollere at den elek-

trisk betjente bakluken er skikkelig lukket.

Hvis bagasjeluken åpner seg under kjøring,

kan bagasjen falle ned på veien og forårsake
en ulykke.

Q lkke installer annet tilbehør enn originalde-

ler fra MITSUBISHI MOTORS på den elek-

trisk betjente bakluken. Enkelte deler kan

være for tunge, slik at den forebyggende me-

kanismen mot senking aktiveres.

Q Når du lukker den elektrisk betjente baklu-

ken, må du passe på at det ikke er fremmed-

legemer rundt kontaktpunktet (A).

Fremmedlegemer rundt kontaktpunktet kan

forhindre normal lukking av den elektrisk

betjente bakluken.

,.!

I

AJA 109473

OGGN16E1

V  MERK
Q lkke hold hendene i nærheten av armen (B)

ved åpning og lukking av den elektrisk be-

tjente bakluken.

Q Gasstrykkijærer (C) er montert på plasserin-

gene som vises nedenfor for å støne opp den

elektrisk betjente bakluken.

Q Vær forsiktig slik at du ikke slår hodet ditt i

området naer armen på den elektrisk betjente

bakluken ved lasting og lossing av bagasje.
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V  MERK
Q Pass på følgende for å unngå skade eller feil

bruk.

o  lkke dra i gasstrykkfjærene ved lukking

av den elektrisk betjente bakluken. og

trykk eller dra heller ikke i dem på annen
måte.

— Det må ikke festes noe materiale. tape

osv. på gasstrykkfjærene.



V  MERK
o  Det må ikke knytes noe. f.eks. bånd. rundt

gasstrykkfjærene.

o  lkke heng noe fra gasstrykkfjærene.

Automatisk  betjening  
H)ll‘~l‘-l'l0lll§<9

Den elektrisk betjente bakluken kan betjenes

ved  å  bruke fjernkontrollen på den nøkkelfrie

betjeningskontrollen. eller lukkeknappen på

bakluken når strømbryteren (A) for den elek-

trisk betjente bakluken er satt til på.

aff
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tjente bakluken til  av  når  du  ikke betje-
ner bakluken.

Hvis  du  lar bryteren være aktivert, kan

noen få hodet eller hendene i klem hvis du

uforvarende kommer borti bryteren for

bakluken eller lukkeknappen, eller hvis

barn leker med kontrollenhetene.

Q Hvis strømbryteren for den elektrisk be-

tjente bakluken slås av mens bakluken be-
tjenes, vil bakluken slutte å bevege seg og

gå over til manuell betjening.
Da kan den elektrisk betjente bakluken

åpne eller lukke seg på en brå måte, av-
hengig av hvilken posisjon den er i.

A  FORSIKTIG
Q lkke bruk for mye kraft ved åpning eller luk-

king av den elektrisk betjente bakluken. Det-

te kan forårsake funksjonsfeil.

Q lkke stan motoren mens bakluken betjenes.

Den forebyggende mekanismen mot brå be-
vegelse kan være i drift, slik at den elektrisk

betjente baklukens bevegelse stopper støtvis

mens den beveger seg.

OGGN16E1

Elektrisk betjent bakluke*

AADVARSEL V  MERK
Q Sett strømbryteren for  den  elektrisk be- Q Den elektrisk betjente bakluken kan ikke åp-

nes når batteriet er llatt eller frakoblet.

Hvis du vil åpne den elektrisk betjente bak-

luken. kan du gjore det ved hjelp av den inn-

vendige utloserhendelen.

Se "Åpne bakluken innenfra" på side 4-26.

Hvis det nøkkelfrie adgangssystemet eller

låseknappen betjenes mens strømbryteren

for den elektrisk betjente bakluken er av, ut-

løses lydsignalet fire ganger for  å  varsle fø-

reren om at den elektrisk betjente bakluken

ikke kan betjenes.

Den  elektrisk betjente bakluken fungerer ik-

ke på normal måte under følgende forhold:

o  Når bilen er parken i  en  skråning.

o  l kraftig vind.

-  Når den elektrisk betjente bakluken er til-

dekket av snø.

Q Gjentatt og kontinuerlig betjening med vek-

selvis åpning og lukking av den elektrisk be-

tjente bakluken vil aktivere den innebygde

beskyttelseskretsen og aktivere manuell be-

tjening av bakluken.

Hvis håndtaket på den elektrisk betjente bak-

luken betjenes mens bakluken er i drift eller

rett etter at den er lukket. vil bakluken beve-

ge seg i motsatt retning av retningen den be-

veget seg i.

Hvis batteriet eller sikringen skiftes ut mens

den elektrisk betjente bakluken er åpen. kan

den ikke lukkes automatisk.

l så fall må den elektrisk betjente bakluken

lukkes manuelt.

Låse og låse opp 4-21



Elektrisk betjent bakluke*

Driftsforhold J
E005lF[l)l1JlJ

Den elektrisk betjente bakluken kan åpnes

automatisk når alle følgende forhold oppfyl-

les.

<Ved hjelp av den nøkkelfrie betjeningskon-

trollen>

O Driftsmodusen er satt til OFF.

O Den elektrisk betjente bakluken er helt

lukket.

O Den elektrisk betjente bakluken er ulåst.

<Ved hjelp av bryteren for den elektrisk be-

tjente bakluken på førersiden>

O Driftsmodusen er satt til ON og den
elektriske parkeringsbryteren er trykket

inn.

O Den elektrisk betjente bakluken er helt

lukket.

O Den elektrisk betjente bakluken er ulåst.

<Ved hjelp av åpneknappen på den elektrisk

betjente bakluken>

O Den elektrisk betjente bakluken er ulåst.

O Den nøkkelfrie betjeningskontrollen er

innenfor driftsområdet (70 cm fra bryte-

ren  for  den elektrisk betjente bakluken),

og bakluken er låst.

Fabrikkinnstillingen er “Inaktiv”.

Kontakt en godkjent MITSUBISHI

MOTORS-forhandler hvis du vil endre

innstillingen til "Aktiv".
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Den elektrisk betjente bakluken kan lukkes

automatisk når alle følgende forhold oppfyl-

les.

<Ved hjelp av den nøkkelfrie betjeningskon—

trollen>

O Driftsmodusen er satt til OFF.

O Den elektrisk betjente bakluken er helt

åpen.

O Ingenting er i berøring med sensorene
(bagasje, personer osv.).

<Ved hjelp av bryteren  for  den elektrisk be-

tjente bakluken på førersiden eller lukkek-

nappen>
O Driftsmodusen er satt til ON  og den

elektriske parkeringsbryteren er trykket

inn.

O Den elektrisk betjente bakluken er helt

åpen.

O Ingenting er i berøring med sensorene
(bagasje, personer osv.).

OGGN16E1

Betjene den elektriske bakluken
ved hjel av den nøkkelfrie be-
tjenings  ontrollen  eller bryte-
ren for den elektrisk betjente
bakluken på førersiden

Etter opplåsing av dørene og den elektrisk

betjente bakluken kan bakluken betjenes ved

å trykke på bryteren (A) på den nøkkelfrie

betjeningskontrollen eller bryteren (B) for

den elektrisk betjente bakluken på førersiden.

%  .

 Molilzns

<Ved hjelp av den nøkkelfrie betjeningskon-

trollen>
Hvis du trykker på bryteren for den elektrisk

betjente bakluken to ganger på rad, betjenes

bakluken etter aktivering av lydsignalet. og

varselblinklyset blinker.

Den elektrisk betjente bakluken fungerer på
følgende måte:



-Når den er Lydsignalet utløses og baklu-

lukket: ken åpnes helt.

°Når den er Lydsignalet utløses og baklu-

åpen: ken lukkes helt.

Hvis du trykker en gang på bryteren for den

elektrisk betjente bakluken mens den er  i  be-

vegelse, utløses lydsignalet og bakluken be-

veger seg i motsatt retning av retningen den

beveget seg i.

V  MERK
Q  Hvis du trykker på bryteren for den elektrisk

betjente bakluken tre ganger eller mer på

rad, kan det hende at bakluken ikke fungerer

som normalt.

Hvis dette skjer, venter du et kort øyeblikk

før du igjen trykker to ganger på bryteren for

den elektrisk betjente bakluken.

<Ved hjelp av bryteren for den elektrisk be-

tjente bakluken på førersiden>

Hvis du trykker på bryteren for den elektrisk

betjente bakluken på førersiden i mer enn ett

sekund, betjenes bakluken etter aktivering av

lydsignalet, og varselblinklyset blinker.

Den elektrisk betjente bakluken fungerer på

følgende måte.

-Når den er Lydsignalet utløses og baklu-

lukket: ken åpnes helt.

-Når den er Lydsignalet utløses og baklu-

åpen: ken lukkes helt.

Hvis du trykker én gang på bryteren for den

elektrisk betjente bakluken på førersiden
mens bakluken er i bevegelse, utløses lydsig-

nalet og bakluken beveger seg i motsatt ret-

ning av retningen den beveget seg i.

A  ADVARSEL 
Q  Sørg for  at  omgivelsene er trygge ved be-

tjening av den elektriske bakluken. Påse
at det er nok plass bak og over bilen, og

vær forsiktig slik at du ikke slår hodet ditt

eller får hender eller fingrer i klem.

Åpne den elektrisk betjente
bakluken ved hjelp av åpnek-
nappen

Den elektrisk betjente bakluken kan åpnes

ved å trykke på åpneknappen (C).

 
AIA 109503

OGGN16E1

Elektrisk betjent bakluke*

Hvis du trykker på åpneknappen mens baklu-

ken og alle dørene er ulåst, åpnes bakluken

etter at lydsignalet er utløst, og varselblinkly-

set blinker.

Når bakluken og alle dørene er låst, utløses

ikke lydsignalet.

V  MERK
Q  Hvis du har den nøkkelfrie betjeningskon-

trollen på deg og bakluken er låst, kan den

åpnes ved å trykke på åpneknappen, selv om

bakluken er låst.
Funksjonens fabrikkinnstilling er "Inaktiv".

Kontakt en godkjent MITSUBISHI

MOTORS-forhandler hvis du vil endre inn-

stillingen til "Aktiv".
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Elektrisk betjent bakluke*

Lukke  den elektrisk betjente
bakluken ved hjelp av lukkek-
nappen

Den elektrisk  betjente  bakluken kan lukkes

ved å trykke på lukkeknappen (D) på innsi-

den av bakluken.

  
AJAl095l6

Hvis du  trykker  på lukkeknappen på innsiden

av den elektrisk  betjente  bakluken, lukkes

bakluken  etter at  lydsignalet  er  utløst, og var-

selblinklyset blinker.

Hvis du  trykker  én gang på lukkeknappen

mens bakluken lukkes, utløses lydsignalet og

den elektrisk betjente bakluken åpnes.
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W  MERK
Q  Hvis du  trykker  på Iukkeknappen én gang til

mens den elektrisk  betjente  bakluken  beve-

ger  seg i åpningsretning, utløses lydsignalet

én gang og bakluken lukkes.

Sikkerhetsmekanisme
IlIOFIEZUOUlF

Sikkerhetsmekanismen aktiveres hvis  en  per-

son eller en gjenstand kommer i klem i den

elektrisk  betjente  bakluken, eller ved slag

mot sensorene (A) på begge sider av den

elektrisk  betjente  bakluken. Et lydsignal utlø-

ses én gang for sikkerhet, og den elektrisk be-

tjente  bakluken beveger seg i motsatt retning
av retningen den beveget seg i.

 AAOl IJZSD

OGGN16E1

A  FORSIKTIG
Q Av og til fungerer ikke sikkerhetsmekanis-

men. avhengig av tilstanden til gjenstanden

som  er  kommet i klem og hvordan den er

kommet i klem. Vær derfor spesielt forsiktig

slik at ikke hender, kroppsdeler eller gjen-

stander kommer i klem under slike forhold.

Q  Sikkerhetsmekanismen deaktiveres like før

den elektrisk betjente bakluken er helt luk-

ket, slik at den kan lukkes fullstendig. Vær

derfor spesielt forsiktig slik at du ikke får

hender eller fingrer i klem på dette tidspunk-

tet.

Q Sikkerhetsmekanismen deaktiveres når den

elektrisk betjente bakluken lukkes manuelt.

Vær derfor spesielt forsiktig slik at du ikke

får hender eller fingrer i klem på dette tids-

punktet.

Q  Hvis sikkerhetsmekanismen betjenes gjen-

tatte ganger, kan bakluken gå over til manu-

ell betjening. Vær forsiktig når dette skjer,

ettersom den elektrisk  betjente  bakluken kan

åpne eller lukke seg på en brå måte, avhen-

gig av hvilken posisjon den er i.

Når den elektrisk betjente bakluken er helt

åpnet eller lukket, vil normal automatisk be-

tjening igjen være mulig.

V  MERK
Q  Hvis miljøet eller bruksforholdene utsetter

sensorene for samme type kraft som kraften

som påføres når  en  person eller en gjenstand

kommer i klem, kan sikkerhetsmekanismen

aktiveres.



VMERK
Q Pass på at sensorene ikke skades ved lasting

eller lossing av bagasje.  eller  ved rengjøring

av bakvinduet. Dette kan forhindre automa-

tisk lukking av bakluken.

Forebyggende mekanisme mot
senking

Hvis senking av bakluken inntreffer på grunn

av faktorer som snøfall etter automatisk åp-

ning av den elektrisk betjente bakluken, luk-

kes bakluken automatisk.

Et lydsignal utløses kontinuerlig mens den

forebyggende mekanismen mot senking er i

drift.

V  MERK
Q Hvis det har samlet seg snø på den elektrisk

betjente bakluken. må den tjemes før drift.

Q ikke installer annet tilbehør enn originalde-

ler fra MITSUBISHI MOTORS på den elek-

trisk betjente bakluken. Enkelte deler kan

være for tunge. slik at den forebyggende me-

kanismen mot senking aktiveres.

Q Den forebyggende mekanismen mot senking

kan bli aktiven hvis manuell betjening innle-

des rett etter at den elektrisk betjente baklu-

ken er helt åpnet automatisk.

Forebyggende mekanisme mot
brå bevegelse

Hvis motoren startes mens den elektrisk be-

tjente bakluken betjenes automatisk, kan ma-

nuell betjening aktiveres på grunn av util-

strekkelig batterispenning. slik at den elek-

trisk betjente baklukens bevegelse stopper

støtvis mens den beveger seg. Dette forhin-

drer brå bevegelse av den elektrisk betjente

bakluken. Når bakluken er helt lukket eller

åpnet, vil automatisk betjening igjen være

mulig etter ca. 10 sekunder.

A  FORSIKTIG
Q Sikkerhetsmekanismen deaktiveres mens

den forebyggende mekanismen mot brå be-

vegelse er i drift. Vær derfor spesielt forsik-

tig slik at du ikke får hender eller fingrer i
klem på dette tidspunktet.

Manuell betjening l
HKF l ‘~Jlll()b‘

Hvis strømbryteren for den elektrisk betjente

bakluken er av. kan bakluken åpnes eller luk-

kes med manuell betjening.

OGGN16E1

Elektrisk betjent bakluke*

Trykk på åpneknappen (A) på bakluken. og

trekk opp den elektrisk betjente bakluken et-

ter at den er låst opp.

 
AJAl09444

A  FORSIKTIG
Q Pass på at det ikke er noen i nærheten av

bakluken når den åpnes.

%  MERK
Q l-lvis bakluken ikke åpnes umiddelbart etter

at du har trykket på åpneknappen på baklu-

ken. kan den ikke løftes opp.

Hvis dette skjer. trykker du på åpneknappen

på bakluken igjen og trekker opp den elek-

trisk betjente bakluken.

Q Den elektrisk betjente bakluken kan ikke åp-

nes når batteriet er llatt eller frakoblet.
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Åpne bakluken innenfra

For å lukke bakluken trekker du bakluke-

håndtaket (B) nedover og slipper det før bak-

luken er helt lukket, og deretter trykker du

lett på bakluken fra utsiden.
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A FORSIKTIG
Q Ikke lukk den elektrisk betjente bakluken

helt mens du fortsatt har hånden på bakluke-

håndtaket. Hånden eller annen din kan sette

seg fast og du kan pådra deg skader.

Q Sikkerhetsmekanismen deaktiveres når den

elektrisk betjente bakluken lukkes manuelt.

Vær derfor spesielt forsiktig slik at du ikke

får hender eller fingrer i klem på dette tids-

punktet,

Lukkeassistanse for bakluken

E003 [3100069

Lukkeassistansen for bakluken er en meka-

nisme som assisterer under lukking av den

elektrisk betjente bakluken.

4-26

 

Låse og låse opp

Hvis den elektrisk betjente bakluken lukkes

til en posisjon der det påvises at den står på

gløtt, lukkes den automatisk.

A ADVARSEL 
Q Vær forsiktig slik at du ikke får hender

eller fingrer i klem ved automatisk luk-

king av den elektrisk betjente bakluken
når den står på gløtt. Hvis du er redd for

at hendene eller fingrene kan komme i

klem under aktivering av lukkeassistan-

sen for bakluken, trekker du i håndtaket

på den elektrisk betjente bakluken. Bak-

luken går tilbake til å stå på gløtt.

A FORSIKTIG
Q Ikke ta på låsen (A) på innsiden av den elek-

trisk betjente bakluken. Lukkeassistansen for

bakluken kan aktiveres, og du kan sette fin-

grene i klem.

'(

'
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OGGN16E1

%  MERK
Q Lukkeassistansen for bakluken er i drift selv

om strømbryteren for den elektrisk betjente

bakluken er satt til OFF.

Q Gjentatt kontinuerlig bruk av håndtaket kan

aktivere beskyttelseskretsen og midlertidig

forhindre aktivering av lukkeassistansen for

bakluken.

Hvis dette skjer, venter du i ca. ett minutt før

du bruker lukkeassistansen for bakluken

igjen.

Åpne bakluken innenfra
E00303400298

Den innvendige utløserhendelen for bakluken

er tilgjengelig for at du skal kunne åpne bak-

luken selv om batteriet er utladet.

Utløserhendelen (se bildet) er montert på

bakluken.

\\\\
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Du og din familie bør gjøre dere kjent med

plasseringen og funksjonen til den innvendi-

ge utløserhendelen for bakluken.

Åpne

l. Åpne dekselet (A) på innsiden av baklu-
ken.

ä   
 A

AA0lll2d,\

2. Beveg hendelen (B) for å åpne bakluken.

Bakluke Elektrisk betjent bakluke
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3. Skyv ut bakluken for  å  åpne den.

A  FORSIKTIG
O Pass alltid på at dekselet for utløserhendelen

på bakluken er lukket under kjøring, slik at

ikke bagasjen kan komme borti hendelen

slik at bakluken åpnes.

Sikkerhetsalarmsystem*
I£U030l50l900

Sikkerhetsalarrnen varsler omgivelsene om

mistenkelig oppførsel for å hindre ulovlig til-

gang til bilen, ved å utløse en alann hvis en

dør, bakluken eller panseret åpnes uten at bi-

len er låst opp med det nøkkelfrie adgangssy-

stemet eller den nøkkelfrie betjeningsfunk-

sjonen.

Alarmen aktiveres også hvis ett av følgende

registreres:

O Forsøk på ulovlig flytting av bilen. (støt-

følerfunksjonen)

O En bevegelse i bilen registreres. (funk-

sjon for registrering av inntrenging)

O Frakobling av batteriklemmen.

Sikkerhetsalannen er aktivert.

Følg fremgangsmåten i kapittelet "Endre inn-

stillingene for sikkerhetsalarm” på side 4-29

når du gjør endringer i innstillingene.

OGGN16E1

Sikkerhetsalarmsystem*

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-Commu-

nication System (MMCS), kan justeringene

gjøres via skjermen. Se egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

A  FORSIKTIG
O Ikke modiftser eller legg til deler i sikker-

hetsalarmsystemet.

Dette kan føre til at sikkerhetsalarmen ikke

fungerer.

V  MERK
O Alarmsystemet aktiveres ikke hvis dørene og

bakluken er låst med en nøkkel, låseknappen

på innsiden eller sentrallåsbryteren (i stedet

for nøkkelfritt adgangssystem eller nøkkelfri

betjeningsfunksjon).

O Hvis blinklysene ikke blinker etter låsing og

opplåsing med det nøkkelfrie adgangssyste-

met eller den nøkkelfrie betjeningsfunksjo-

nen, kan det ha oppstått funksjonsfeil i sik-

kerhetsalarmsystemet.

Få bilen undersøkt av et

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Hvis bekreftelsen (blinklysene blinker når

dørene og bakluken låses eller låses opp) de-

aktiveres, blinker ikke blinklysene ved lå-

sing og opplåsing.

Se "Nøkkelfritt adgangssystem" på side 4-03

og "Bruke den nøkkelfrie driftsfunksjonen”

på side 4-09 for informasjon om bekreftel-

sesfunksjonen.

autorisert
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%  MERK
Q  Sikkerhetsalarmen kan bli aktivert i følgende

situasjoner.

- l bilvaskemaskin.

o  På en ferge.

— Parkering i  automatisen parkeringshus.

-  Hvis en person eller et kjæledyr befinner

seg i bilen.

o  Hvis et vindu eller soltaket står åpent.

o Hvis en ustabil gjenstand forlates i bilen,

for eksempel et kosedyr eller tilbehør.

— Kontinuerlige støt eller vibrasjoner som

følge av hagl. torden osv.

— Luftstrømninger som følge av tjemstyn

klimakontroll.

Avhengig av situasjonen. må du deaktive-

re følerfunksjonen for bilens helling og

funksjonen for registrering av inntreng-

ning.

Se "Deakrivere følerfunksjonen for bilens

helling og funksjonen for registrering av

inntrenging" på side 4-3 l.

Q  Følsomheten for registreringsfunksjonen for

inntrengning kan reguleres. Kontakt et auto-

risert MITSUBISHI MOTORS-verksted for
mer informasjon.

4-28 Låse og låse opp

Sikkerhetsalarmen har fire

moduser:

Sglstemklargiaringsmodus (ca.
2 sekunder)

(Lydsignalet utløses i intervaller og sikker-

hetsindikatoren (A) blinker.)

Systemets klargjøringstid løper fra tidspunk-

tet da alle dørene og bakluken låses ved å

trykke på LOCK-knappen på tjemkontrollen

eller den nøkkelfrie betjeningsfunksjonen, til

tidspunktet da systemet aktiveres.

l løpet av dette tidsrommet er det mulig å

midlertidig åpne en dør eller bakluken uten å

bruke det nøkkelfrie adgangssystemet eller

den nøkkelfrie betjeningsfunksjonen, og uten

å utløse alarmen (hvis du for eksempel har

glemt noe inne i bilen eller oppdager at et

vindu er åpent).

OGGN16E1

System armert modus

(Lydsignalet stopper og sikkerhetsindikatoren

fortsetter å blinke med kortere blink.)

Når systemets klargjøringsmodus er avsluttet,

aktiveres systemet.

Hvis ulovlig åpning av én av dørene, baklu-

ken eller panseret registreres mens systemet

er aktivert, aktiveres alarmen for å varsle per-

soner rundt bilen om den unormale tilstan-

den.

Alarmen aktiveres også hvis det blir gjort

ulovlig forsøk på å flytte bilen eller komme

inn i bilen.

Alarmaktivering

Blinklysene blinker og lydalarmen utløses i

ca. 30 sekunder.

Se "Alarmaktivering" på side 4-32.

WIMERK
Q  Alarmen aktiveres på nytt hvis det gjøres

nye forsøk på ulovlige handlinger, selv om

alarmen har stoppet.

Avbryting av systemet

Det er mulig å oppheve aktiveringen av sy-

stemet i systemklargjøringsmodus eller akti-

vert modus.

l tillegg er det mulig å avbryte alarmen når

den er aktivert.

;



Se “Deaktivere systemet” på side 4-31,

“Kansellere alarmen” på side 4-32.

V  MERK
Q Når du låner bilen til andre eller lar bilen bli

kjørt av noen som ikke er kjent med sikker-

hetsalarmsystemet, må du sørge for å gi en

god beskrivelse av hvordan sikkerhetsalarm—

systemet fungerer.

Hvis en person som ikke er kjent med sik-

kerhetsalarmssystemet. låser opp bilen ved

et uhell og utløser alarmen. vil alarmen være

til plage for mennesker i nærheten.

Endre innstillingene for sikker-
hetsalarm

E0030l60l3(>5

Det er mulig å sette sikkerhetsalarrnen i “ak-

tiv" eller "inaktiv" modus.

Følg fremgangsmåten nedenfor.

1. Velg driftsmodusen OFF.

2. Sett lysbryteren på “OFF”, og la førerdø-

ren stå åpen.

3.

GFF-xx J
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5.

0GGN16E1

4.

Sikkerhetsalarrnsystem*

Trekk vindusvisker- og spylerbryteren

mot deg og hold den der. (Ettersom

driftsmodusen er OFF, sprutes det ikke

ut spylevæske.)

 
AOODWZBS

Lydsignalet utløses etter ca. 10 sekun—

der. Hold vindusvisker- og spylerbryte-

ren trukket mot deg. (Hvis vindusvisker-

og spylerbryteren slippes, avbrytes mo-

dusen  for endring av innstilling. Start på

nytt ved å gå gjennom prosedyren fra

trinn 3.)

Når lydsignalet stanser, med vindusvi-

sker- og spylerbryteren fremdeles truk-

ket mot deg, trykker du på UNLOCK-

knappen (A) på fjernkontrollen for å vel-

ge innstillingsmodus for sikkerhetsalar-

men.
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Sikkerhetsa1armsystem*

 
AJAl03l8l

Innstillingsmodusen kan veksles ved å

trykke på UNLOCK-knappen. Modusen

kan identiflseres av antall ganger lydsig-

nalet høres.

‘:::a:lls§al:_ Sikkerhetsalarmens inn-
g letylydgr stillingsmodus

I Alarm inaktiv

2 Alarm aktiv

6. En av følgende handlinger kan brukes

for å avslutte modusen for endring av

innstillinger i systemet.

-  Slippe vindusvisker- og spylerbryte-

ren.

°  Lukke førerdøren.

°  Velg driftsmodusen ON eller  ACC.

4-30 Låse og låse opp

— Sette lysbryteren i en annen stilling

enn  “OFF” .
'  La det gå 30 sekunder uten å foreta

noen endringer av innstillingene.

V  MERK
Q Hvis det er noe i forbindelse med å foreta

endringer innstillingene til sikkerhetsalarm-
systemet som er vanskelig å forstå, bør du ta

kontakt med nærmeste autoriserte

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Q  Unngå å legge igjen verdifulle gjenstander i

bilen selv om sikkerhetsalarrnsystemet er

satt i "aktiv" modus.

Aktivere systemet  
E00301‘l)2l90

Følg fremgangsmåten nedenfor for å koble

inn systemet.

1. Velg driftsmodusen OFF.

2. Stig ut av bilen og lukk alle dører, baklu-

ken og panseret.

3. Trykk på LOCK-knappen (A) på fjem-

kontrollen for den nøkkelfrie betjenings-

kontrollen, låsebryteren (B) i førerdøren

eller passasjerdøren foran, eller LOCK-

knappen (C) på bakluken for å låse alle

dørene og bakluken.

OGGN16E1

AJAl03l7B

Lése-/oppli'isingsbry1ere til førerdøren og passasjerdøren  foran*

 
år AGOOHWW

Låsebryter for bakluke*
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Når du låser bilen med det nøkkelfrie ad-

gangssystemet eller den nøkkelfrie betje-

ningsfunksjonen, aktiveres systemklar-

gjøringsmodusen.

Du hører et støtvis lydsignal og sikker-

hetsindikatoren (D) på det midtre panelet

blinker som bekreftelse.

D
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V  MERK

Q Systemets klargjøringsmodus aktiveres ikke

når dørene og bakluken er blitt låst med en

annen metode enn det nøkkelfrie adgangssy-

stemet eller den nøkkelfrie betjeningsfunk—

sjonen (en nøkkel, den innvendige låseknap-

pen eller sentrallåsbryteren).

Q Hvis panseret er åpent, tennes sikkerhetsin-

dikatoren og systemet går ikke til klargjø-

ringsmodus.

Når panseret lukkes, går systemet til klargjø-

ringsmodus, og systemet aktiveres etter ca.

20 sekunder.

AADIlZ76l

4. Etter ca.  20  sekunder stopper lydsigna-

let, og når sikkerhetsindikatoren blinker

saktere, aktiveres systemet.

Sikkerhetsindikatoren fortsetter å blinke

mens systemet er aktivert.

V  MERK
Q Sikkerhetsalannsystemet kan aktiveres når

det er personer i bilen eller når vinduene er

åpne. For å forhindre utilsiktet aktivering av

alarmen må du ikke armere systemet mens

det er mennesker i bilen.

Q Verdifulle gjenstander må ikke legges igjen i

bilen. selv om sikkerhetsalannsystemet er

satt til "aktiv” modus.

Deaktivere følerfunksjonen for

bilens helling og funksjonen for

registrering av inntrenging
E()03lZlUl42‘)

Følerfunksjonen for bilens helling og funk-

sjonen for registrering av inntrenging kan de-

aktiveres ved parkering i automatiserte parke-

ringshus, hvis et kjæledyr venter i bilen eller
hvis bilen forlates med vinduene litt åpne.

l. Velg driftsmodusen  OFF.

2. Løft og hold visker- og spylerbryteren i

“MIST”-stilling i  ca. 3 sekunder. Lyd-

varslingen høres en gang, og systemet

deaktiveres.

OGGN16E1

Sikkerhetsalarmsystem*

Funksjonen aktiveres igjen ved å løfte og hol-

de visker- og spylerbryteren i "MlST”-stil-

ling i ca. tre sekunder.
Lydsignalet utløses to ganger, og systemet

aktiveres.

 
AG00023  3 Z

W  MERK
Funksjonen aktiveres igjen hvis følgende opera-

sjon utføres.

Q Hvis dørene og bakluken låses opp med det

nøkkelfrie adgangssystemet eller den nøk-

kelfrie betjeningsfunksjonen.

Q Hvis driftsmodusen er satt til  ON  eller ACC.

Deaktivere systemet j
E0030lk<0IX"5

Følgende metoder kan brukes for å avbryte

systemet når det står i klargjøringsmodus el-

ler aktivert modus.

O  Trykke på UNLOCK-bryteren på tjern-

kontrollen.
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O Sette driftsmodusen til ON.

O Åpne én av dørene eller bakluken når sy-

stemet er i klargjøringsmodus.

O Holde inne den nøkkelfrie betjenings-

kontrollen og trykke på låseknappen på

førerdøren eller passasjerdøren foran, el-

ler åpneknappen på bakluken for å låse

opp dørene og bakluken.

W  MERK

Q  Hvis  panseret åpnes mens systemet gjøres

klart. suspenderes klargjøringen av systemet.

Systemet går tilbake til klargjøring når pan-

seret lukkes.

Q Hvis batteripolene kobles fra mens systemet

er i klargjøringsmodus, vil minnet bli slettet.

Q Det kan registreres opptil fire fjernkontroller

for det nøkkelfrie betjeningssystemet.

Så lenge de er registrert, kan alle fjernkon-

trollene (bortsett fra den som ble brukt til å

aktivere systemet) brukes for å avbryte sy-

stemet.
Hvis du ønsker  å  registrere ekstra fjernkon-

troller, må du ta kontakt med et autorisert

MITSUBISHI MOTORS—verksted.

4-32 Låse og låse opp

V  MERK
Q Aktiveringsavstanden for det nøkkelfrie ad-

gangssystemet er ca. 4 meter.

Hvis det ikke er mulig å låse eller låse opp

bilen ved å trykke på bryteren i riktig av-

stand, eller hvis sikkerhetsalartnen ikke kan

slås på eller av med bryteren, kan det være

nødvendig å skifte batteri.

Overlat batteriutskiftning til et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.
Hvis opplåsingsbryteren på fjernkontrollen

eller låseknappen på førerdøren eller passa-

sjerdøren foran trykkes inn. og verken dører

eller bakluke blir åpnet innen 30 sekunder.

blir dørene og bakluken automatisk låst

igjen. Systemets klargjøringsmodus vil da

aktiveres.

Q Tiden fra du trykker på opplåsingsknappen

på fjemkontrollen eller låseknappen på fø-

rerdøren eller passasjerdøren foran, til døre-

ne låses automatisk, kan reguleres. Kontakt

et autorisert MITSUBISHI MOTORS-verk-

sted.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-Commu-

nication System (MMCS). kan justeringene

gjøres via skjermen. Se egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

OGGN16E1

Alarmaktivering
E0030 I  90094  I

Når systemet er aktivert, vil alarmen bli akti-

vert på følgende måte hvis bilen låses opp el-

ler hvis noen av dørene, bakluken eller pan-

seret åpnes på andre måter enn med det fjem-

styne sentrallåssystemet eller nøkkelfri betje-

ningsfunksjon.

I. Alarmen aktiveres i ca. 30 sekunder.

Blinklysene blinker og alarmen lyder

støtvis.
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2. Alarmen aktiveres på nytt hvis det gjøres

nye forsøk på ulovlige handlinger, selv

om alarmen har stoppet.

Kansellere alarmen
E0030200l"U3

Det er mulig å hindre aktivering av en alamt

med følgende metoder:



O Trykke på LOCK- eller UNLOCK-bry-

teren på tjemkontrollen.

(Etter trykk på låsebryteren låses bilen

hvis alle dørene og bakluken er lukket,

og etter dette vil systemet igjen skifte til

klargjøringsmodus.)

O Sette driftsmodusen til  ON.

O Holde inne den nøkkelfrie betjenings-

kontrollen og låse eller låse opp dørene

og bakluken ved hjelp av funksjonen for

nøkkelfri betjening.

V  MERK
Q Når driftsmodusen settes til ON. utløses lyd-

signalet fire ganger. Dette indikerer at alar-

men var aktivert da bilen ble parken.

Sjekk bilen innvendig for å kontrollere at in-

genting er stjålet.

Q Selv om batteriet lrakoples, vil ikke alar-
mens aktiveringsminne bli slettet.

Elektrisk vindusbetjening
E0030220lb12

De elektriske vinduene kan bare åpnes og

lukkes når driftsmodusen er satt til ON.

Bryter for elektrisk vindusbe-
tjening

1;0u1u:3oI1-:21

Hvert dørvindu åpnes eller lukkes når den til-

svarende bryteren brukes.

Førerens bryter RHD

5

Førerens bryter LHD

  
AAUI l27E7

1- Vinduet i førerdøren

2- Vinduet i passasjerdøren foran

3- Dørvinduet til venstre bakdør

4- Dørvinduet til høyre bakdør

5- Låsebryter

A  ADVARSEL
Q Pass på at ingenting kan komme i klem

før du åpner eller lukker soltaket (hode,

hånd, finger osv.).

Q Forlat aldri bilen uten  å  ta ut nøkkelen. 
OGGN16E1

Elektrisk vindusbetjening

A  ADVARSEL 
Q La aldri barn (eller andre som kanskje ik-

ke er i stand til å bruke den elektriske

vindusbetjeningen på en sikker måte)

oppholde seg alene i bilen.

Førerens brytere

Førerens brytere kan brukes til å betjene alle
dørvinduene. Et vindu kan åpnes eller lukkes

ved å bruke den tilhørende bryteren.

Trykk bryteren ned for å åpne vinduet, og

trekk i bryteren for å lukke det.

Hvis bryteren for vinduet i førerdøren trykkes

helt ned/trekkes helt opp, vil vinduet automa-

tisk åpnes/lukkes helt.

Hvis du ønsker å stanse vindusbevegelsen,

trykker du bryteren lett i motsatt retning.

Brytere for passasjer

Passasjerens brytere kan brukes til å betjene

de tilsvarende dørvinduene.
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Elektrisk vindusbetjening

Trykk bryteren ned for å åpne vinduet, og

trekk bryteren opp for  å  lukke det.

1

I
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W  MERK
Q Gjentatt bruk av vindusheveme vil føre til at

batteriet lades ut. Bruk vindusheisene bare

når motoren er i gang.

Q Vinduet i bakdørene åpnes bare halvveis.

Låsebryter
EOOJUHIJIZBS

Når denne bryteren brukes kan ikke passa-

sjerbryteme brukes til å åpne eller lukke dør-

vinduene. Dessuten kan ikke førerbryteren

åpne eller lukke noen andre dørvinduer enn

vinduet i førerdøren.

4-34 Låse og låse opp

Låse opp: Trykk en gang til.

 AÅ0llZ790

1- Låse

2- Låse opp

A  ADVARSEL 
Q Et barn som leker med bryteren kan risi-

kere å få hender eller hode i klemme i
vinduet. Når du kjører med barn i bilen,
bør du derfor trykke ned vinduslåsebryte-
ren for å sette passasjerbryterne ut av

funksjon.

Tidsinnstilling l
E0030Z402ll$l

Dørvinduene kan åpnes eller lukkes i 30 se-

kunder etter at driftsmodusen er satt til  OFF

eller til ACC fra ON.

Når førerdøren eller passasjerdøren foran er

åpnet, kan imidlertid ikke vinduene betjenes.

OGGN16E1

Sikkerhetsmekanisme (gjelder
bare førerdørvinduet)

E003()150flR_‘v()

Hvis hode eller hånd kommer i klem når

vinduet lukkes, åpnes vinduet automatisk.

Likevel må du sørge for at ingen stikker ho-

det eller hånden ut av vinduet i førerdøren

når du åpner eller lukker det.

Det åpne vinduet kan lukkes igjen etter noen

sekunder.

A  ADVARSEL
Q Hvis batteriklemmene kobles fra eller sik-

ringen for det elektriske vinduet skiftes

ut, avbrytes sikkerhetsmekanismen.

Det kan føre til alvorlige skader hvis noen

setter hodet eller en hånd i klem. 
A  FORSIKTIG

Q Sikkerhetsmekanismen utkobles like før sol-

taket er helt lukket. Dette gjør at vinduet kan

lukkes fullstendig. Derfor må du være spesi-

elt forsiktig oppmerksom på at ingen fingre

er i klem i vinduet.

Q Sikkerhetsmekanismen deaktiveres når bry-

teren trekkes opp. Derfor må du være spesi-

elt forsiktig oppmerksom på at ingen fingre

kommer i vindusåpningen.



V  MERK
O  Sikkerhetsmekanismen kan aktiveres hvis

kjøreforholdene eller andre forhold gjør at

vinduet i førerdøren utsettes for fysisk be-

lastning lik fastklemming av  en  hånd eller et

hode.

Q  Hvis batteriklemmene kobles fra eller sikrin-

gen for det elektriske vinduet skiftes ut. av-

brytes sikkerhetsmekanismen, og fullstendig

lukking/åpning av vinduet utføres ikke auto-

matisk.

Hvis vinduet er åpent. må du trekke opp

vindusbryteren for vinduet i førerdøren flere

ganger til vinduet er helt lukket. Deretter

slipper du bryteren, hever den en gang til og

holder den i denne stillingen i minst ett se-

kund før du slipper den igjen. Deretter kan

du betjene vinduet i førerdøren på vanlig

måte igjen.

S0ltak*
E00301  70235 "

Soltaket kan bare åpnes og lukkes når drifts-
modusen er satt til ON.

 
L@__

AGNWH20

Åpne j

Soltaket åpnes automatisk hvis du trykker på

bryteren (l).

Stoppe et soltak i bevegelse: Trykk på bryte-

ren (2) eller (3).

V  MERK
Q  Soltaket stopper automatisk like før det er

helt åpent.

Trykk på bryteren igjen for å åpne helt.

Lukke

Soltaket lukkes automatisk når du trykker på

bryteren (3).

OGGN16E1

Soltak*

Stoppe et soltak i bevegelse: Trykk på bryte-

ren (l) eller (2).

Vippe opp J
Når du trykker på bryteren (2), vil bakkanten

av soltaket løftes opp for ventilasjon.

Vippe ned j

Soltaket vippes automatisk ned hvis du tryk-

ker på bryteren (3).

Sikkerhetsmekanisme

I§0030380l404

Hvis hode eller hånd kommer i klem når sol-

taket lukkes, åpnes soltaket automatisk.

Likevel må du forsikre deg om at ingen stik-
ker hode eller hender ut gjennom soltaket når

det åpnes eller lukkes.

Det åpne soltaket kan betjenes igjen etter

noen sekunder.

Hvis beskyttelsesmekanismen aktiveres fem

ganger eller mer etter hverandre, er det ikke

mulig å lukke soltaket på normal måte.

I en nødsituasjon kan soltaket lukkes litt om

gangen inntil soltaket er helt lukket ved at du

trykker gjentatte ganger på bryteren (2).

Etterpå kan soltaket settes til initialiseringstil-

stand med følgende prosedyre.

l. Flytt soltaket til glideposisjon.

Låse og låse opp 4-35



SoItak*

2. Trykk kontinuerlig på vippebryteren (2)

i ti sekunder.

3. Soltaket flyttes automatisk til vippeposi-

sjon litt om gangen.

4. Initialiseringen er fullført når soltaket

stopper i oppvippet posisjon.

A ADVARSEL
Q Forlat aldri bilen uten å ta ut nøkkelen.

Q La aldri barn eller andre som kanskje ik-

ke er i stand til å bruke soltaket på en sik-
ker måte, oppholde seg alene i bilen.

%  MERK
Q Pass på at det ikke kommer voks på beskyt-

telseslisten (svart gummi) rundt soltaket.

Hvis beskyttelseslisten blir vokset. kan det

føre til at soltaket ikke lenger er tett.

E Q Etter bilvask eller regn. bør vann som ligger

på soltaket tørkes bort før soltaket åpnes.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted hvis soltaket ikke går til-

bake til utgangsstilling.

V  MERK
Q Soltaket stanser like før det er helt åpent.

Vindstøyen blir mindre når soltaket er i den- momgolm

ne stillingen enn når det er helt åpent under Skyv manuelt på Solbeskyttelsen for å  åpne

Solbeskyttelse

4-36

w kjøring.

o Husk å lukke soltaket når bilen forlates uten °g lukke den”
Q Sikkerhetsmekanismen kan aktiveres hvis tilsyn.

kjøreforholdene eller andre forhold gjør at

soltaket utsettes for fysisk belastning lik

fastklemming av en hånd eller et hode.

A FORSIKTIG
Q Sikkerhetsmekanismen utkobles like før sol-

taket er helt lukket. Dette tillater fullstendig

lukking av soltaket.

Derfor må du være spesielt forsiktig, slik at

ingen fingre kommer i klem i soltaket.

A ADVARSEL 
Q Pass på at ingenting knn komme i klem

før du åpner eller lukker soltaket (hode,

hånd, fingre  osv.).

Q Du må ikke ha hode, hender eller noe an-

net ut gjennom soltaket når bilen er i be-

vegelse.

Låse og låse opp

Q Prøv ikke å bruke soltaket hvis det er frosset

igjen på grunn av snø eller kulde.

Q Ikke plasser tung bagasje på soltaket eller på

kanten av åpningen.

Q Slipp bryteren så snart soltaket har nådd

åpen eller lukket posisjon.

Q Hvis soltaket ikke beveger seg når bryteren

trykkes inn, slipper du bryteren og kontrolle-

rer om noe har satt seg fast i soltaket. Hvis

ingenting sitter fast, må det kontrolleres av

en autorisert MITSUBISHI MOTORS-for-

handler.

Q Avhengig av hvilken type takstativ eller ba-

gasjeboks som er montert. kan det være at

soltaket kommer i kontakt med stativet eller

boksen når solskjerrnen vippes opp. Vær for-

siktig hvis soltaket åpnes mens takstativ eller
bagasjeboks er montert.

Q Pass på at soltaket er fullstendig lukket før

bilvask og før du forlater bilen.

OGGN16E1

U

A FORSIKTIG
Q Pass på at du ikke får hendene eller fingrene

i klem når solbeskyttelsen lukkes.



V  MERK
Q Solbeskyttelsen kan ikke lukkes når sollaket

er  åpent. Ikke forsøk å lukke solbeskyttelsen

når soltaket  er  åpent.

OGGN16E1 Låse og låse opp

Soltak*
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Seteløsninger

seteløsninger

Velg ønsket  seteløsning ved  å  regulere  for- eller baksetene.

Normal  bruk

Flatt sete  —> s. 5-08

Utvidelse av bagasjeplassen Felle ned baksetene —) s. 5-06

Setej ustering
I-()0-J00 10066.‘.

Juster førersetet slik at du sitter komfortabelt

og når pedaler, ratt, brytere osv. samtidig

som du har god sikt.

5-02 Seter og sikkerhetsbelter oGGN15E1
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AAM008704



A ADVARSEL
Q Du må ikke forsøke å justere setet under

kjøring. Det kan føre til at du mister kon-

trollen over bilen, noe som kan resultere i

en ulykke. Etter at justeringen er utført,

må du forsikre deg om at setet er låst i

stilling ved å prøve å bevege setet forover

og bakover uten å bruke justeringsmeka-
nismen.

Q Ikke la voksne eller barn få være passa-

sjerer i noe område av bilen som ikke er

utstyrt med seter og sikkerhetsbelter, og

sørg for at alle som sitter på i bilen din sit-
ter i et sete og har på seg sikkerbetsbelte,

eller når det gjelder barn, at barnet er

forsvarlig sikret i et barnesete.

Q For å redusere risikoen for personskader

til et minimum ved kollisjon eller brå-

bremsing, bør seteryggene alltid være nær

loddrett stilling når bilen er i bevegelse.

Beskyttelsen man får av sikkerhetsbelte-
ne, er betraktelig redusert når seteryggen

heller bakover. Det er større risiko for at

passasjeren vil gli under beltet når sete-
ryggen ligger bakover, og dette kan føre

til alvorlige skader.

A  FORSIKTIG
Q For å ivareta sikkerheten skal justering av

seter gjøres av  voksne, eller med tilsyn av

voksne.

A  FORSIKTIG
Q Ikke legg en pute eller lignende mellom ryg-

gen din og seteryggen når du kjører. Dette

vil redusere effekten til hodestøttene hvis
ulykken er ute.

Q Helningsmekanismen for forsetets seterygg
er fjærbelastet, og dette gjør at den går tilba-
ke til vertikal stilling når låsespaken betje-
nes. Når du bruker spaken, skal du sitte tett
inntil seteryggen eller holde den med hånden
slik at du har kontroll når setet beveger seg
tilbake.

Q Pass på at du ikke får hånden eller foten i

klem når setene skyves.

Q Ved justering av forsetet mens baksetet er

nedfelt må du være forsiktig så du ikke sky-
ver hardt borti seteputen i det nedfelte bak-
setet.
Dette kan føre til skader på trekket på forse-
tet og festet til bakseteputen.

OGGN16E1

 

Forseter

Forseter
E00400-101251

Manuell  justering l

AADHIOSA

l- Justere forover eller bakover

Løft opp hendelen og juster setet til øn-

sket posisjon, og slipp hendelen.

2- Legge seteryggen bakover
Dra opp spaken og len deg deretter bak-

over til ønsket posisjon, og slipp spaken.

3- Justere Setehøyden (kun førersetet)

Betjen spaken gjentatte ganger og juster

Setehøyden til ønsket posisjon.

Seter og sikkerhetsbelter 5-03



Forseter

Elektrisk  justering* l

, a»
(Øl.  

AA0lIH7l

1- Justere forover eller bakover

Bruk bryteren som angitt av pilene, og

juster setet til ønsket posisjon.

2- Legge seteryggen bakover

Bruk bryteren som angitt av pilene, og

juster vinkelen på seteryggen til ønsket

posisjon.

3- Justere Setehøyden

Bruk bryteren som angitt av pilene, og

juster Setehøyden til ønsket posisjon.

Hvis du regulerer hele bryteren, flyttes

hele setet.

Oppvarmede seter* l
EOO-ÅOIIOZZKJ

Seteoppvanningen kan betjenes når driftsmo-

dusen for strømbryteren er satt til ON. Bruk

bryteren som angitt av pilene.

5-04 Seter og sikkerhetsbelter

lndikatorlampen (A) vil tennes når varmen er

på.

   AJAl l 1281

l(HI) -  Varmeapparat, høy effekt (for

hurtig oppvarming).

2 - Varrneapparatet slått av.

3  (LO) —  Varrneapparat, lav effekt (for å

holde setet varmt).

A  FORSIKTIG
Q Bruk innstillingen for høy effekt for å varme

opp raskt. Sett den på lavere effekt når setet

har blitt varmt. Ved bruk av setevarrne kan

man kjenne små variasjoner i temperaturen

på setet. Dette skyldes den inteme termosta-

ten til setevanneren og indikerer ikke at se-

tevarmen ikke fungerer korrekt.

OGGN16E1

A  FORSIKTIG
Q  Følgende typer personer kan bli for vanne

eller oppleve mindre forbrenninger ved bruk

av setevarme (rød hud, blemmer osv.):

— Bam, eldre og personer som er syke

o  Personer med ømtålig hud

o  Personer som er svært trøtte

o Personer som er påvirket av alkohol eller
medikamenter som gjør at man blir søvnig

(forkjølelsesmedikamenter osv.)

o  Du må ikke plassere tunge gjenstander på

setet eller stikke nåler eller andre spisse

gjenstander inn i setet.

Q Bruk ikke et teppe, en pute eller annet var-

meisolerende materiale på setet når setevar-

men er på. Dette kan gjøre at varrneelemen—

tet overopphetes.
Q  Bruk ikke benzen, parafin, bensin, alkohol

eller andre organiske løsemidler når du ren-

ser setene. Dene kan ikke bare skade sete-
trekket, men også varmeelementet.

O Hvis vann eller andre væsker søles på setet,

skal dette tørkes grundig av før man prøver å

bruke setevarrnen. Slå straks av setevarmen

hvis du ser tegn til funksjonsfeil under bruk.



I-.O040l.‘\0l-15]

AAA057812

Juster seteryggen ved å trekke opp hendelen

og justere seteryggen til ønsket posisjon for

hånd, og slipp deretter  opp hendelen.

Armlene l
l'()040l'01'3Z

Fell armlenet ned når du ønsker  å  bruke det.

For å sette det tilbake  i  opprinnelig posisjon
må du skyve det bakover til det er på nivå
med setet.

 
AAA05782S

V  MERK
Q lkke klyv eller sitt på armlenet.

Dette kan skade armlenet.

Q  Oppe  på annlenet er det en koppholder for

baksetepassasjerene.

Se "Koppholder" på side 8-83.

OGGN16E1

Baksetene

Hodestøtter

A  ADVARSEL

Q Kjøring uten monterte hodestøtter kan fø-

re til alvorlige eller livstruende skader for

deg og dine passasjerer ved en eventuell

ulykke. For  å  reduseres faren for persons-

kade ved en ulykke, skal hedeslettene all-

tid være montert og riktig plassert på se-

tene som er i bruk.

Q Legg aldri en pute eller lignende på sete-

ryggen. Slikt kan virke inn på effekten til

hodestøttene ved at avstanden mellom ho-

det og hodestøtten øker.

Q Hvis det sitter en person i baksetet, må

hodestøtten trekkes opp til den låses på
plass. Husk  å  justere hodestøtten før kjø-

ring. Feil innstilt hodestøtte kan føre til

alvorlige personskader ved en kollisjon.

xsollizi"

Seter og sikkerhetsbelter 5-05



Utvidelse av bagasjeplassen

Justere høyden Ta  ut

Løft hodestøtten med høydejusteringsknap-

pen (A) trykt  inn.

Reguler høyden på hodestøtten slik at midten

av støtten er så nær ørenixå som mulig. Dette

reduserer sjansen for skader i en kollisjon.

Personer som eventuelt er for høye til at ho-

destøtten når ørenivå i sittende stilling, bør

sette støtten så høyt som mulig.

Hev hodestøtten ved å skyve den  opp.  Hode—

støtten senkes ved at man skyver den nedover

mens man skyver justeringsknappen (A) i pi-

lens retning. Etterjustering trykkes hodestøt-

ten ned. Kontroller at den er låst.

t

       
A A

Mulxllw

Sette på l

Kontroller først at hodestøtten vender i riktig

retning. Sett den så ned i seteryggen samtidig

som du trykker høydejusteringsknappen (A) i

pilens retning.

Hodestøttesøylen med justeringssporene (B)

må installeres i hullet ved hjelp av justerings-

knappen (A).

 
Atxmssls

&  FORSIKTIG
Q  Kontroller at høydejusteringsknappen (A) er

riktig justert som vist på tegningen. og løft

opp hodestøttene for å kontrollere at de ikke

kommer ut av seteryggen.

5-06 Seter Og sikkerhetsbelter OGGN15E‘l

k.) g)  
L  

Å Å

A  FORSIKTIG
Q Nakkestøttens form og størrelse varierer

mellom setene. Bruk alltid riktig nakkestøtte

til setet. og ikke sett nakkestøtten gal vei.

A}-'D00‘I572

Utvidelse  av  bagasjeplassen
I*00~lO3-MI Vl

Baksetene kan felles ned for å få større baga-

sjeplass.



A  FORSIKTIG
Q Bagasjen må ikke stables høyere enn sete-

ryggen. Sørg for at bagasjen er godt sikret.

Last som ikke er festet, kan forårsake alvor-

lige ulykker ved at de slynges frem i kupeen

ved en eventuell bråbremsing.

Q Pass på at du ikke får hånden eller foten i

klem når setet felles ned.

V  MERK
Q Setene kan foldes ned hver for seg på hver

side.

Felle ned J

I. Senk nakkestøttene på baksetene til lave-

ste stilling.

Se "Hodestøtter" på side 5-05.

2. Plasser sikkerhetsbeltet for midtre bak-

sete i oppbevaringsposisjon.

Se “3-punkts sikkerhetsbelte i midtre

baksete” på side 5-12.

Utvidelse av bagasjeplassen

3.  Løft opp fremparten av seteputen.

     AJA102559

AA0lll373

A  FORSIKTIG
4' vipp seteputen forover" Q Ikke la noen sitte på plastovertrekket (A), og

ikke sett bagasje på det.

Dette kan skade overtrekket.

6. Dra opp hendelen og vipp seteryggen

forover. 
AAA057838

5. Vend beltespennene forover.

 AAA05553l
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Legge et sete helt ned, slik at det blir flatt

A 2. Senk forsiktig ned seteputen mens du 3. Skyv ned seteputen til den låses på plass.
løfter opp beltespennen (A). Kontroller

at du ser en krok (B) i posisjonen som

vises i illustrasjonen.

Q lkke la noen sette seg i det nedlagte setet, og

plasser heller ikke bagasje i setet.

Setets festebeslag kan bøyes under vekten og

føre til at setet må byttes ut.

Sette tilbake girl:

1. Løft opp seteryggen til den låses.

\

 
AA0lll4l6

4. Kontroller at beltespennen er over sete-

puten.

E0040430 I93]

Ved å ta av hodestøttene og legge seteryggen

helt ned får du et stort, flatt sete.

A  ADVARSEL
ME100205 »Q Kjør aldri med passasjerer på det flate se-

tet. Dette er svært farlig.
   

A  FORSIKTIG
Q  Stans bilen på et trygt sted om du ønsker å

legge ned setet.

5-08 Seter og sikkerhetsbelter OGGN16E1



Sikkerhetsbelter

A 2. Skyv forsetene helt frem, og legg deret- 4. Nå er setene lagt ned, slik at du har en

ter seteryggene bakover for å få en flat plan flate. Følg samme prosedyrer  i  mot-
overflate. (Se “Forseter” på side 5-03.) satt rekkefølge når du skal ha setet tilba-

ke i norrnalstilling.

Q For å ivareta sikkerheten skal justering av

seter gjøres av voksne, eller med tilsyn av

voksne.

Q Ikke gå på toppen av setene etter at de har

blitt lagt flate.

Q For å forsikre deg om at setene er forsvarlig

låst, kan du prøve å bevege dem frem og til-

bake.
Q Ikke hopp på eller fall tungt på seteryggene.

Q Når seteryggen skal lafles opp, skal du holde

en hånd på seteryggen og løfte langsomt. La

aldri et bam gjøre dette, da det kan føre til  
en ulykke. Ammo:

l. Fjem nakkestøttene fra forsetene, hev 3. Len bakseteryggene bakover. (Se “Bak-

armlenene og fjem dekselet over baga- setene” på side 5-05.) sikkerhetsbelter

sjeområdet. (Se “Hodesmtter” på side

5-05, “Armlene” på side 5-05 og "Baga-

sjeromsdeksel” på side 8-84.)

E00404800867

For å beskytte deg selv og dine passasjerer

ved en eventuell ulykke, er det svært viktig at

sikkerhetsbeltene brukes riktig under kjøring.

Beltene til forsetene er utstyrt med belte-

, I strammere. Disse sikkerhetsbeltene brukes på

,  — . samme måte som konvensjonelle belter.
' Se "Sikkerhetsbelte med beltestrammer og

I

_‘ I kraftbegrenser” på side 5-14.

AG0003977
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Sikkerhetsbelter

A ADVARSEL

Q Sikkerhetsbelteue skal alltid brukes av al-

le voksne som kjører eller sitter påji den-
ne bilen, og av alle barn som er høye nok

til å  bruke  sikkerhets-belter riktig. — —
Frem til en  viss  alder eller kroppsstørrel-

se, skal barn alltid brukesfbarnesikrings-
utstyr. . i Å

Q Skulderdelen skal galltid ligge over skulde-

ren og brystpartiet. Legg aldri beltet bak

deg eller under annen. ,

Q Et sikkerhetsbelte er konstruert for bruk

av kun én person. Andre løsninger kan

være farlige. ,  — ' « '
Q Sikkerhetsbeltene viljgi brukeren maksi-

mal beskyttelse hvis seteryggen står i lod-'
V drett stilling. Nåriseteryggen lener balm-

H  ver, foreligger defstorre fisiko for at pas-
i- sasjeren vil gaseller beltet; spesielti en

frontkollisjon, og dermed skades av beltet
eller av å slå seg mot instrumentpanel el-

ler seterygg.

Q Rett ut beltet slik at det aldri er vridd når
det brukes.

Q Det må ikke gjøres endringer ved heltene.
Det kan medføre at beltejusteringen hin-

dres iå fjerne slakk, eller det kan gjøre at
belteenheten ikke kan justeres for å fieme

slakk. »
Q Hold akin‘ et barn i armene eller på fan-

get når bilen er i bevegelse, selv om du

bruker sikkerhetsbelte. Dette medfører

fare for alvorlig skade på barnet ved kol-
lisjon eller plutselig oppbremsing.
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 A ADVARSEL
Q Juster alltid sikkerhetsbeltetslik at det

sitter tett inntil kroppen.
,  Q  Hoftedelen av beltet må alltid legges over

hoftene.

3-punkts sikkerhetsbelte (med
nødlåsmekanisme)

.. -r "Y 269‘)

Denne typen setebelte trenger ingen justering

av lengden. Når beltet er festet, justeres det

etter brukerens bevegelser, men ved plutselig

belastning låses beltet automatisk slik at  bru-

kerens kropp holdes tilbake.

V MERK
Q Du kan kontrollere at beltet låses ved  å  trek-

ke det raskt fremover.

Q Hvis beltespennene i baksetet ikke blir fun-

net, finner du dem under seteputen. Gå til

"Utvidelse av bagasjeplassen” på side 5-06

hvis du vil vite hvordan du plasserer beltes-

pennene i riktig posisjon.

Feste beltet

l. Trekk beltet sakte ut mens du holder i

beltespennen.

OGGN16E1

W’ MERK
Q Hvis sikkerhetsbeltet ikke kan trekkes helt ut

før det låses fast, skal det trekkes ut med

kraft, og deretter rulles inn igjen. Trekk der-

etter sikkerhetsbeltet sakte ut på nytt.

2. Stikk låseplaten inn i låsen til du hører et

“klikk”.

 
A ADVARSEL

Q Den delen av setebeltet som skal ligge

over fanget må aldri legges over magen.

Ved ulykker kan beltet trykke hardt mot
underlivet og øke sjansen for indre ska-

der. '
I  Sikkerhetsbeltet må ikke være vridd.

3. Trekk  lett i beltet for å fjerne eventuell

slakk.



Åpne beltet

Hold i beltelåsplaten, og trykk på knappen på

festet.

 AA000H29J

V  MERK
Q Siden beltet automatisk spoler seg opp, bør

du holde i låseplaten under spolingen. slik at

beltet ruller seg langsomt opp. Hvis ikke kan

bilen skades.

Beltepåminnelse
E004U9X0  I  9"}

For  føreren og passasjersetet
foran

.:?
[ASH  N  Sh” BELT

(at!
For forsetepassasjeren

For føreren

    

   AJ3100283

*- Denne varsellampen vises for biler

som kjøres på venstre side.

Hvis driftsmodusen for strømbryteren settes

til  ON  og et sikkerhetsbelte ikke er festet,

tennes varsellampen og lydsignalet aktiveres

i ca. seks sekunder for a minne føreren og

forsetepassasjeren på å feste sikkerhetsbeltet.

OGGN16E1

S i kkerhetsbelter

Hvis bilen kjøres uten at sikkerhetsbeltet er

festet, blinker varsellampen og lydsignalet ut-
løses støtvis inntil sikkerhetsbeltet festes.

Samtidig vises meldingen “FASTEN  SEAT

BELT” på informasjonsskjermbildet på mul-

tiinformasjonsdisplayet for føreren.

A  ADVARSEL
Q Ikke menter tilbehør eller merkelapper

som gjør det vanskeligå se denne lampen.

V  MERK
Q Hvis sikkerhetsbeltet fortsatt ikke festes. vil

varsellampen og lydsignalet varsle hver

gang bilen settes i bevegelse etter en stopp.

Q Varselfunksjonen for passasjersiden virker

bare når noen sitter i setet.

Q Hvis du plasserer last i passasjersetet foran,

kan en føler i seteputen, avhengig av vekten

på og plasseringen av lasten. forårsake at

varsellyden aktiveres og varsellampen ten-

nes.
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Sikkerhetsbelter

For passasjersetene bak
E00-1l550l02l

 AJAl02562

Hvis driftsmodusen for strømbryteren er satt

til ON og en passasjer i baksetet ikke har fe-

stet sikkerhetsbeltet, tennes varsellampen i

ca. 30 sekunder for å minne baksetepassasje-

ren på å feste sikkerhetsbeltet.

Hvis bilen kjøres uten at sikkerhetsbeltet fe-

stes, tennes varsellampene i ca. 30 sekunder

til. (Tennes bare den første gangen bilen set-

tes i bevegelse uten at sikkerhetsbeltet er fe-

stet.)

Varsellampene slås av når sikkerhetsbeltet fe-

stes.

A ADVARSEL 
Q Ikke monter tilbehør eller merkelapper

som gjør det vanskelig å se denne lampen.
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V  MERK
Q Varsellampen tennes selv om ingen sitter i

baksetet.

Q Hvis et sikkerhetsbelte ikke er festet når bi-

len kjører av gårde. høres varsellyden i ca.

ett sekund. og varsellampen lyser i ca. 30 se-

kunder. Samtidig tennes varsellampen for

setet der sikkerhetsbeltet ikke er festet.

Q Hvis sikkerhetsbeltene først festes, men ett

av dem løsner mens bilen står stille, og bilen

så kjøres mens sikkerhetsbeltet ikke er fe-

Stet, tennes varsellampen igjen i ca. 30 se-

kunder.

Justerbart feste for sikkerhets-

belte (forsetene)
E00-105000-$30

Høyden på festene for sikkerhetsbeltene kan

justeres.

Skyv beltefestet ned mens du holder knappen

(A) inne. For å flytte festet opp, skyves det

uten å trykke på låseknappen (A).

Feste ned Feste opp

A

l

I

i AHWWZ!
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A ADVARSEL 
Q Når du justerer festet for sikkerhetsbeltet,

skal du sette det i en stilling som er høy

nok til at beltet vil ha fullstendig kontakt

med skulderen, men likevel ikke kommer

i  kontakt med halsen.

3-punkts sikkerhetsbelte i mid-
tre baksete

E00-105201184

Det 3-punkts sikkerhetsbeltet i midtre baksete

må brukes korrekt, som vist i illustrasjonen.

 AAilllllél

A ADVARSEL
Q Påse at begge låseplatene (A og B) festes

godt. Ellers kan det medføre vesentlig re-

dusert beskyttelse ved kollisjon eller bri-
bremslng, noe som kan føre til alvorlig

skade. 



V  MERK
Q  Hvis beltespennene i baksetet ikke blir fun-

net, finner du dem under seteputen.

Gå til "Utvidelse av bagasjeplassen" på side

5-06 hvis du vil vite hvordan du plasserer

beltespennene i riktig posisjon.

Feste beltet

l. Trekk ut spennen (C) fra seteryggen.

2. Trekk ut den lille låseplaten (A), og

trekk deretter ut låseplaten (B) ved å vip-

pe den som vist i illustrasjonen.

r\
A

AJAIO9994

V  MERK
o  Hvis låseplaten trekkes ut med makt, kan

taktrekket skades.

3. Trekk ut sikkerhetsbeltet og skyr den lil-

le låseplaten (A) inn i spennen (C).

4. Sett låseplaten (B) inn i spennen (D).

AJAl 10037

5. Trekk lett i beltet for å fjeme eventuell

slakk.

Åpne beltet

l. Hold i låseplaten, og trykk på knappen

på festet.

V  MERK
Q  Siden beltet automatisk spoler seg opp. bør

du holde i låseplaten under spolingen. slik at

beltet ruller seg langsomt opp. Hvis ikke kan

bilen skades.

0  For  å  løsne festet (C) presser du inn knappen

(E) med en smal gjenstand (låseplate. meka-

nisk nøkkel e.l.).

OGGN16E1

Sikkerhetsbelter

 
AJAl09978

2. Når sikkerhetsbeltet er rullet helt inn,

setter du låseplaten (B) inn i det øvre

sporet (F) og den lille låseplaten (A) inn

i det nedre sporet (G).

G

fær; ud å;

AAUI I  [487

é

3. Legg beltespennen i oppbevaringslom-

men.

(Se neste kolonne.)
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Sikring for gravide kvinner

Oppbevaring av belte  til bakse-
te

E00405 ‘ml ill

Når sikkerhetsbeltet ikke er  i  bruk, oppbeva-

res det som vist på bildet.
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Oppbevaring av sikkerhetsbel-
tets låseplate

l Ytre sitteplass

Når du har ført beltet gjennom den bakre inn-

festingen (A). stikker du låseplaten inn i det

fremre festet (B).

 
Sikring for gravide kvinner

F00405b00077

A  ADVARSEL
Q Setebelter beskytter alle, inkludert gravi-

de kvinner. Gravide kvinner bør bruke

sikkerbetsbelter. Dette reduserer faren

for skade både for kvinnen og barnet.

Hoftebeltet bør ligge over lårene og så tett

inntil hoftene som mulig, men ikke over

midjen. Rådfør deg med lege hvis du har

flere spørsmål eller er usikker på noe.
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Sikkerhetsbelte med

beltestrammer og kraftbegrenser
l'l)(14(75'0lf-Z3

Førersetet og passasjersetet foran har sikker-

hetsbelter som er utstyrt med beltestrammere

og et kraftbegrensningssystem.

Sikkerhetsbelter med stramme-
system

l (l(H175.‘3473-I06

Hvis driftsmodusen for strømbryteren er satt

til ON, og det skjer en frontkollisjon eller et

sammenstøt fra siden som er kraftig nok til  å

skade føreren og/eller passasjeren foran, vil

beltestrammeme trekke inn sikkerhetsbeltene

umiddelban slik at beltenes effekt utnyttes

maksimalt.

A  ADVARSEL 
Q  Beltestrammerne gir optimal beskyttelse

bare hvis du justerer setet riktig og bru-

ker sikkerhetsbeltet korrekt.



A FORSIKTIG
Q Montering av radioutstyr eller reparasjonsar-

beider i nærheten av sikkerhetsbeltene med

strammesystem eller gulvkonsollen må utfø-

res i henhold til MITSUBISHI MOTORS
retningslinjer. Dette er viktig, da arbeidet

kan virke inn på strammesystemet.

Q Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted ved eventuell vraking av

bilen.

Dette er viktig, ettersom utilsiktet aktivering

av sikkerhetsbeltenes strammesystem kan

forårsake personskade.

%  MERK
Q Beltestrammeme aktiveres hvis bilen utset-

tes for et kraftig sammenstøt, selv om man

ikke bruker sikkerhetsbeltene.

Q Beltestrammerne er konstruert for å utløses

bare én gang. Vi anbefaler at du får skiftet
sikkerhetsbeltene med strammesystem hos et

autorisert MITSUBISHI MOTORS—verksted

etter at de har blitt utløst.

SRS-advarsel l
E00-l059(l0‘v(v[I

Samme varsellampe/—display brukes for SRS-

kollisjonsputene og beltestrammeme.

Se "SRS-varsellampd-skjermbilde” på side

5-39.

Kraftbegrenser
l;U0—l0o000Z09

Ved en eventuell kollisjon vil kraftbegrense-

ren effektivt absorbere belastningen på sik-

kerhetsbeltet for å minimere belastningen på
passasjeren.

Barnesikringsutstyr
E00406403507

Når du har barn i bilen, bør du alltid bruke

bamesikringsutstyr. Hvilket bamesikringsut-

styr du bør velge, avhenger av bamets stør-

relse. Dette er påkrevd ved lov i de fleste

land.

Bestemmelsene vedrørende kjøring med bam

i forsetet kan variere fra land til land. Følg

gjeldende bestemmelser.

A ADVARSEL 
Q Plasser alltid barn i baksetet når dette er

mulig, Ulykkesstatistikker viser at barn i

alle aldre er sikrere når de er godt fast-

spent i baksetet enn i forsetet.

Q  Å  holde et barn i armene er ikke en er-

statning for barnesikringsutstyr. Unnla-

telse av  å  bruke barnesikringsutstyr kan

resultere i alvorlige eller livstruende ska-

der på barnet.

Q Hvert barnesete skal brukes av bare ett

barn om gangen.

OGGN16E1

Barnesikringsutstyr

A ADVARSEL 
Q Påse at forseteryggen ikke tar borti bar-

nesetet når du skal feste et barnesete i

baksetet.

Ellers kan barnet pådra seg alvorlige ska-

der ved en eventuell hard oppbremsing el-

ler kollisjon.

Advarsel for montering av  bar-
nesikring i biler med kollisjons-
pute for passasjersetet foran

Følgende merke viser at bilen er utstyn med

kollisjonspute i passasjersetet foran.

A AIRBAG
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Barnesikringsutstyr

A ADVARSEL A ADVARSEL Spedbarn og småbarn 
o Svært stor fare! o BAKOVERVENDTE BARNESETER må  F  1 . . d  f d  *°°*°"°°“’°‘

Bruk  ALDRI et bakovervendt barnesetei IKKE brukes i passasjersetet foran hvis  ø g  anvlsmngeone ne en or Ve transport av

et sete som er utstyrt med en aktiv kolli- ikke  kollisjonsputen på passasjersiden er Spedbarn og  5mabam'
sjonspute. Dette kan føre til dødsfall eller deaktivert Kraften av en utløst kollisjons-

alvorlige personskader for barnet. pute på passasjersiden kan medføre livs-

fare for barnet. Barneseter som monteres

mot kjøreretningen bør brukes i baksetet.

Q  FOROVERVENDTE BARNESETER
skal om mulig brukes i baksetet. Hvis de

Bruk bakovervendt bamesikringsutstyr som

monteres i baksetet, eller slå av PÅ/AV-bry-

teren for forsetepassasjerens kollisjonspute må monteres i passasje,-setet for", må

hvis barnesetet monteres foran. (Se "Deakti- PÅ/AV-bryteren for kollisjonsputen i pas-

vere en kollisjonspute" på side 5-32) 53519133" T073" 9155 W-
Hvis dette ikke gjøres, kan det medføre

livsfare for barnet ved en kollisjon.

Q  BAKOVERVENDTE BARNESETER må
IKKE brukes i passasjersetet foran hvis
førerens sikt reduseres.

      
    

AJA104553Kollisjonspute på

passasjersiden foran PÅ

Anvisninger:

O Spedbarn bør bruke babysete. Små barn

som veier så lite når de sitter at skulder-

beltet kan komme i kontakt med ansiktet

eller halsen, bør bruke bamesete.

O Bamesetet må være tilpasset barnets

vekt  og høyde og passe i bilen.  For  økt

sikkerhet: MONTER  BARNESIK-

RINGSUTSTYRET  l BAKSETET.

AJA l 02908
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Bamesikringsutstyr

V  MERK °  ved å bruke nedre festepunkt i passa-

d d sjersetet foran eller 1 baksetet hvis bar-
Q Før  u  kjøper et barnesete, bør u prøve  å t t  h  [SOFIX-f t -d

montere det  i  bilen for å forsikre deg om at gig; ar es e (Se sl e

det passer. På runn av plasseringen av bel- ,, . .
tespennene Oggfomen på seteputen kan det -  Ved a bruke sikkerhetsbeltet (se side

være vanskelig å montere enkelte typer bar- 5'28)-

neseter.

Hvis barnesetet enkelt kan trekkes forover Større barn

eller mot en side i setet etter at sikkerhets-

beltet er strammet, bør du velge et bamesete

av et annet fabrikat.

1500406700307

Bam som har vokst fra barnesikringsutstyret

bør sitte i baksetet og bruke en kombinasjon

av hofte- og skulderbelte.

A ÅDVÅRSEL Hoftebeltet bør være ettersittende og sitte lavt

. Følg monteringsanvisningene s" produ- pa underlivet, slik at det er under toppen-av

semen ev barnesete" Hvis dette ikke gis,,  hoftebenet. Ellers kan beltet bli presset inn

res kan det medføre fure for alvorlig ska- mm bamets mag‘? l en UlYkke» Og Skade bar‘
de på barnet. net.

Q  Etter montering må du skyve og trekke
barnesetet bakover og forover og fra side

til side for  å  kontrollere at det er forsvar-

lig festet. Hvis barnesetet ikke er riktig

montert, kan det medføre fare for skade

på barnet eller andre passasjerer ved en

ulykke eller plutselig oppbremsing.

Q Når barnesikringsutstyret ikke er i bruk,

skal du holde det på lass med sikkerhets-
beltet eller  ta  det ut av bilen, slik  at  det ik-

ke slynges rundt i bilen ved en eventuell
ulykke.

Avhengig av seteplasseringen i bilen og
typen barnesete, kan bamesetet festes på

én av følgende måter:
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Barnesikringsutstyr

Egnethet for forskjellige ISOFIX-plasseringer
l  H1)-H  I-MJIMJ-I

ISOFIX-plasseringer i bilen

P  '  f A  b  f  l  bStørrelsesklas- 355351" "”" ". °." "° “me” UN-R44-godkjem
Vektgruppe Se Feste Deaktivert ytre sete, ba- SlkT"lg55YSt9' "in Sm

Akt_i"°" kan" komsjonspu- kerste seterad mer" g  '
sjonspute te,,

Bærebag F ISO/L 1 x x x — —

G ISO/L2 X X X — —

0  -  Opptil 10 kg E ISO/R1 x x x — —

0+ -  Opptil 13 kg BABY-SAFE
plus:  MZ314393

E ISO/R1 X IL IL BABY-SAFE E1-04301146

ISOFIX BASE:

MZ3l4394
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Bamesikringsutstyr

ISOFIX-plasseringer i bilen

Passasjer foran Anbefalte barne-
Størrelsesklas- . .

Vektgruppe Feste Deaktivert Ytre sete, ba- slkrmgssyste-
se . ._ 2

Akt_“’°" k°"' kdlisjonspu- kerste seterad m?”
sjonspute te,]

0+  -  Opptil 13  kg G  0/l  S  (barnesik—

ringssystem for

østlig område):

MZ3 l4390E

G  0/1  S  (barnesik—

ringssystem for

sentralsorlig områ-

de): MZ3 l439OCS

D ISO/R2 X X IL G  0/l  S  (bamesik- E4-044437 l  8

ringssystem for

nordlig område):

MZ314390N

RWF ISOFIX BA-

SE  (bakovervendt

ISOFIX-base for

ALLE  områder):

MZ3  14417

UN-R44-godkjen-

ningsnr.
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Bamesikringsutstyr

Vektgruppe

0+  -  Opptil  13  kg

5-20 Seter  og sikkerhetsbelter

Størrelsesklas-
Feste

ISO/R3

ISOFIX-plasseringer i bilen

Passasjer foran

_ .  Deaktivert Ytre sete, ba-

Akt_“'e" kou" kofljsjonspu- kerste seterad
sjonspute te.]

X X IL

OGGN16E1

Anbefalte barne-

sikringssyste-

mer"

G  0/1  S  (bamesik-

ringssystem for

østlig Område):

MZ314390E
G  0/1  S  (bamesik-

ringssystem for
sentralsørlig områ-

de): MZ314390CS
G  0/1  S  (bamesik-

ringssystem for

nordlig ornråde):

MZ314390N
RWF  ISOFIX  BA-
SE (bakovervendt

lSOFIX-base  for

ALLE  områder):

MZ314417

UN-R44—godkjen-

ningsnr.

E4-044437  I  8



Barnesikringsutstyr

ISOFIX-plasseringer i bilen

Passasjer foran Anbefalte barne-
Størrelsesklas- . .

V°ktgl‘“PP° Fem? Deaktivert Ytre sete, ba- slkrlngssY-ste"
Se Aktive" k°"i' ko[]isj0nspu_ kerste seterad mer"

sjonspute te,]

I- 9  til  18 kg G  0/1  S  (bamesik-
ringssystem  for

østlig område):

MZ3  14390E
G 0/1  S  (bamesik-

ringssystem  for

sentralszrlig områ-

de):  MZ314390CS
D ISO/R2 X X IL G  0/1  S  (bamesik- E4-04443718

ringssystem for

nordlig ormåde):

MZ314390N
RWF ISOFIX BA-
SE (bakovervendt

1SOF1X-base for

ALLE  områder):

MZ3  14417

UN-R44-godkjen-

ningsnr.
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Barnesikringsutstyr

Vektgruppe Storre::esklas-

I  -  9 til 18 kg

C

B

Bl

A

II  -  15 til  25  kg

III -22 til 36 kg

5-22 Seter  og sikkerhetsbelter

Feste

ISO/R3

ISO/F2

ISO/FZX

ISO/F3

ISOFIX-plasseringer  i bilen

Passasjer  foran

Aktivert kolli- D°f".""°"
_ kolllsJonspu—

sjonspute te.,

X X

X IUF

X IUF. IL

X IUF

X IL

X IL

OGGN16E1

Ytre  sete, ba-

kerste  seterad

IL

IUF

IUF. IL

IUF

Anbefalte barne-

sikringssyste-

mer”

G 0/l  S  (bamesik-

ringssystem for

østlig område):

MZ314390E
G 0/] S (bamesik-

ringssystem for

sentralsørlig områ-

de):  MZ314390CS
G 0/1  S  (bamesik-

ringssystem for

nordlig område):

MZ3 l4390I\'

RWF ISOFIX BA-

SE  (bakovervendt

ISOFIX-base for

ALLE  områder):

MZ3 1441  7

DUO plus:

MZ313045

KIDFIX:

MZ3 14804

UN-R44-godkjen-

ningsnr.

E4-044437 l 8

E1-04301 133

El -04301 198



"; Med passasjerkollisjonsputen deaktivert ved bruk av AV/PÅ-bryteren.

Bamesikringsutstyr

‘3; MITSUBISHI  MOTORS  Europe B.V. forbeholder seg retten til å foreta endringer uten forvarsel.

Kontakt et godkjent MITSUBISHI MOTORS-verksted hvis du ønsker mer informasjon.

A  FORSIKTIG
O Ved montering av bamesete skal hodestøtten fjemes fra setet.

Q  Ved montering av et barnesete på ytre sitteplass i baksetet. må vinkelen på seteryggen justeres til fire trinn forover fra den mest tilbakelente posisjonen.

Q Bakovervendt bamesete R2/R3 anbefales ikke for montering i passasjersetet foran ettersom førerens sikt vil reduseres.

Definisjon av forkortelser i tabellen ovenfor:
O  IUF -Egnet for alle kategorier forovervendt ISOFlX-bamesikringsutstyr som er godkjent for bruk for denne vektgruppen.

O  IL  -  Egnet for bestemt lSOFIX-bamesikringsutstyr i kategoriene "spesifikke kjøretøy". "begrenset" eller "halvuniversell" som er godkjent

for denne typen kjøretøy.

O X- ISOFIX-posisjon er ikke egnet for ISOFIX-barneseter i denne vektgruppen.

Egnethet for forskjellige seteplasseringer

Seteposisjon

Passasjer foran
V9ktg""PP° _ _  Ytre sete, baker- Midtsete, baker-

Akfive” mm" Deaknve" k°"" ste seterad ste seterad
sjonspute sjonspute”

0 -  Opptil 10 kg X U U X

0+  — Opptil l3 kg X U  L U  L X

I-9till8kg X U~L U’L X

OGGN16E1

J
F0O406302  "ZZ

Anbefalte barnesik- UN-R44-godkjen-

ringssystemer*2 ningsnr.

BABY-SAFE plus:
MZ314393 E1-04301 146

DUO  plus:
M23130“ El-04301133

Seter og sikkerhetsbelter 5-23



Bamesikringsutstyr

Seteposisjon

vektgmppe Passasjer foran M d b k Anbefalte barnesik- UN-R44-godkjen-
Ytre sete, baker- i tsete, a er- - -

Aktive" ‘mm’ Deaktivert k°“i' ste seterad ste seterad nngssystemerfl mugs”.
sjonspute sjonspute"

1- 9  til 18 kg G  0/I S (bamesik-

ringssystem for østlig

Område): MZ314390E

G 0/I S  (barnesik-

ringssystem for sen-

X U.  L U,  L X tralsørlig Område): E4-034434l6

MZ314390CS

G  0/1  S  (bamesik-

ringssystem  for  nord-

lig område):

MZ3  l4390N

11- 15 M25 kg X U— L U.  L X KID plus: MZ314250 51-04301 169
[11 _ 223136 kg X U, L U. L X KIDFIX:  MZ3l4804 El-04301198

*I; Med passasjerkollisjonsputen deaktivert ved bruk av AV/PÅ-bryteren

*2; MITSUBISHI MOTORS  Europe  B.V. forbeholder seg retten til  å  foreta endringer uten forvarsel.

Kontakt et godkjent  MITSUBISHI  MOTORS-verksted hvis du ønsker mer informasjon.

A FORSIKTIG
Q  Ved montering av  bamesete skal hodestøtten fjernes fra setet.

Q  Ved montering av bamesete i passasjersetet foran. skal vinkelen på seteryggen justeres til to trinn bakover fra første låseposisjon.
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Bamesikringsutstyr

Definisjon  av  forkortelser  i  tabellen  ovenfor:
O U- Egnet for alle kategorier sikringsutstyr for denne vektgruppen.

O L- Egnet for bestemt bamesikringsutstyr. Se tabellen over "Anbefalte bamesikringssystemer” ovenfor.

O X— Seteplassering ikke egnet for barn i denne vektgruppen.
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Barnesikringsutstyr

Montering av barnesikringsut-
styr på nedre feste (ISOFIX
barnesetefester) og stramme-
stroppfeste

l (lUJIl(y‘}(71‘4-U

Plassering av  nedre  festepunkt

Passasjersetet foran og baksetene  i  bilen har

nedre festepunkter for bamesikringsutstyr

med lSOFlX-fester.

Passajsersete foran

Baksete
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Plassering av fester for stram-
mestropper

Bilen har tre festepunkter for bamesikringsut-

styr på baksiden av passasjersetet foran og

baksetene. Disse brukes for  å  feste en stram-

mestropp for bamesetet til hver av de tre sit-

teplassene i bilen.

Passajsersete foran

 
OGGN16E1

 A  ADVARSEL
Q  Forankringspunktene for barnesikrings-

utstyret er konstruert for å tåle den be-

lastningen som utgjøres av riktig monter-

te barneseter. De må ikke under noen om-

stendigheter brukes for sikkerhetsbelter

for voksne, for ledningsnett eller for feste

av andre gjenstander eller annet utstyr i

bilen.

Barnesikringsutstyr med ISO-
FIX-fester

Bamesikringsutstyret er konstruert bare for

seter som har nedre festepunkter. Fest barne-

setet ved  å  bruke de nedre festepunktene.

Det er ikke nødvendig å feste bamesetet med

bilens sikkerhetsbelter.

A

unnlatt:

A- Forbindelser for bamesikringsutstyret



Sette på

1. Fjern eventuelle fremmedlegemer i eller

rundt forbindelsespunktene, og kontrol-

ler at bilens sikkerhetsbelte ligger slik

det skal gjøre når det oppbevares.

2. Ta ax hodestøtten på setet der du ønsker

å  montere bamesikringsutstyret.

Se "Hodestøttef" på side 5-05.

3. Ved montering av bamesete i passasjer-

setet foran, skal seteposisjonen reguleres

så langt bakover som mulig.

4. Skyv bamesetekoplingene (A) inn i de

nedre festene (B) i samsvar med anvis-

ningene fra produsenten av barnesetet.

Det er lettere å komme til de nedre feste-

punktene i baksetet hvis du legger sete-

ryggen bakover. Etter sikker festing ju-

sterer du seteryggen til fire trinn forover

fra den mest tilbakelente posisjonen.

A D

i

C B

AJA]042l8

A- Forbindelse

B- Nedre feste

C- Bilens setepute

D- Bilens seterygg

Hvis bamesetet har støtteben, må du

kontrollere at det står stabilt mot gulvet i

bilen. Hvis barnesetesystemet krever at

det brukes en strammestropp. skal denne

stroppen festes som beskrevet i trinn 5.

5. Lås kroken på festeremmen (E) på bar-

nesetet til festestangen (F). og stram til

OGGN16E1

Bamesikringsutstyr

øvre festeremkrok slik at den sitter godt

fast.

Passajsersete foran

 
Baksete

/ gnr
E

AJ4l00l34

V  MERK

Q Hvis det er vanskelig å låse fast kroken til

baksetet. snur du kroken sideveis.

6. Trekk og skyv på barnesetet for å kon-

trollere at det er riktig festet.
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Kontrollere sikkerhetsbeltene

Ta  av

Demonter bamesikringsutstyret som beskre-

vet  i  anvisningene fra produsenten av bame-

sikringsutstyret.

Montering av barnesete i tre-
punkts sikkerhetsbelte (med
nødlåsmekanisme)

E0040870l  8  16

Montering:

l. Sett et bamesete på setet der du ønsker å

montere det, og demonter setets hode-

støtte.

Se "l-lodestøtter” på side 5-05.

2. Ved montering av bamesete i passasjer-

setet foran, skal seteposisjonen reguleres

så langt bakover som mulig og vinkelen

på seteryggen justeres til to trinn bako-

ver fra første låseposisjon.

3. Før beltet gjennom bamesetet som be-

skrevet i bruksanvisningen fra produsen-

ten av bamesikringsutstyret. Sett låsepla-

ten inn i spennen.

4. Fjem all slakk i hottebeltet ved å trekke

beltet gjennom justeringsmekanismen.

3-punkts sikkerhetsbelter trenger ingen

lengdejustering, tjem all slakk ved hjelp

av låseklipsen.

5. Hvis bamesetet har støtteben, må du

kontrollere at det står stabilt mot gulvet i

bilen.
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6. Trekk og skyv bamesetet i alle retninger

for å kontrollere at det er korrekt festet

før bamet plasseres i det. Gjør dette hver

gang utstyret brukes.

A  ADVARSEL

Q For enkelte typer barnesikringsutstyr skal

låseplaten (A) brukes for å unngå per-
senskader ved kollisjon eller brå manøv-

re.
Den må monteres og brukes l henhold tll
anvisningene fra produsenten av barne-

slkrlngsutstyret.

Låseplaten må fjernes når bamesetet de-

monteres.

E”;
lå/

$)
AAWW771

OGGN16E1

Kontrollere

sikkerhetsbeltene 
E0040630057b

O  lnspiser sikkerhetsbeltene for rifter og

slitasje i beltene og ødelagte eller defor-

merte metalldeler. Skift ut belteenheten

hvis du finner defekter.

O  Hvis beltene er skitne, skal de rengjøres

med en klut med nøytralt vaskemiddel

og varmt vann. La dem tørke i skyggen

etter at de er skylt med vann. Du må ik-

ke forsøke å bleke eller farge beltene

fordi dette vil påvirke deres egenskaper.

A  ADVARSEL
Q  Vl anbefaler at du får inspisert alle bel-

teenhetene inklusive opprullerne og feste-
delene etter en kollisjon. Vi anbefaler at

belteenheter som har vært utsatt for kolli-
sjon skiftes ut, forutsatt at kollisjonen var

liten, beltene er uskadde og fortsatt funge-
rer korrekt.

Q  Du må ikke forsøke å reparere eller skifte

ut noen deler på sikkerhetsbeltene. Vi an-

befaler at du får utført dette arbeidet hos
et autorisert MITSUBISHI MOTORS-
verksted. Feil ved reparasjon eller utskif-

ting kan redusere heltenes  efiekt og resul-

tere i alvorlig personskade ved en eventu-

ell kollisjon.



A  ADVARSEL 
Q Når beltestrammerne har  blitt  utløst, kan

de  ikke brukes  mer.

Beltestrammeren må skiftes ut  sammen

med opprulleren.

  
SRS  (ekstra  sikringssystem)

- kollisjonspute    
E0040'7Z03Z5-I

Informasjonen om SRS-kollisjonsputer om-

fatter viktig informasjon om kollisjonsputene

for førersetet og passasjersetet foran, knekol-
lisjonsputen for føreren, sidekollisjonsputer

og hodekollisjonsputer.

SRS-kollisjonsputene er konstruert som et

supplement til den primære beskyttelsen som

gis av sikkerhetsbeltene, og gir føreren og

forsetepassasjeren beskyttelse mot hode- og

brystskader når bilen utsettes for en moderat

til kraftig frontkollisjon.

Førerens knekollisjonspute (SRS) er kon-

struert for å utfylle den primære beskyttelsen

som gis av sikkerhetsbeltet. Den kan redusere

bevegelsen av førerens legger og gi økt be-

skyttelse for hele kroppen når bilen utsettes

for en moderat til kraftig frontkollisjon.

SRS-sidekollisjonsputene er konstruert som

et supplement til sikkerhetsbelter som er fe-

stet på riktig måte, og gir føreren og forsete-

passasjeren beskyttelse mot brystskader når

bilen utsettes for et moderat til kraftig sam-

menstøt fra siden.

SRS-hodekollisjonsputene er konstruert som

et supplement til sikkerhetsbelter som er fe-

stet på riktig måte, og gir føreren og passasje-

ren foran beskyttelse mot hodeskader når bi-

len utsettes for et moderat til kraftig sammen-

støt fra siden.

SRS er IKKE noen erstatning for sikkerhets-

belter. For å sikre maksimal beskyttelse ved

alle typer kollisjoner og ulykker må alle pas-

sasjerer og føreren bruke sikkerhetsbelter.

Hvordan sikkerhetsutstyret
fungerer

130040730316."

SRS inkluderer følgende komponenter:

OGGN16E1

SRS (ekstra sikringssystem) - kollisjonspute

 
AJAlll60l

l- Kollisjonsputemodul (fører)

2- Indikator for passasjerkollisjonsputen

foran

3- Kollisjonsputemodul (passasjer)

4- Førerens knekollisjonspute

5- AV/PÅ-bryter for kollisjonspute for pas-

sasjer foran

 
6- Sidekollisjonsputemoduler

7- Hodekollisjonsputemoduler
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SRS (ekstra sikringssystem) -  kollisjonspute

Kollisjonsputene fungerer bare når driftsmo-

dusen for strømbryteren er satt til ON.

Utløsning av kollisjonsputene ledsages av en

plutselig. kraftig lyd. og noe røyk og pulver.

Dette er ikke et tegn på brann i bilen. Perso-

ner med pustebesvær kan føle midlertidig ir-

ritasjon på grunn av kjemikaliene som utløser

kollisjonsputen. Åpne vinduet etter at kolli-

sjonsputene er utløst, hvis det ikke medfører

fare.

Kollisjonsputene tømmes svært raskt etter ut-

løsning. så det er liten fare for at sikten skal

hindres.

A FORSIKTIG
Q Kollisjonsputene fylles svært raskt. l enkelte

situasjoner kan kontakt med en kollisjonspu-

te som utløses. resultere i små kutt, skrubb-

sår eller lignende.
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A ADVARSEL
Q DET  ER  VIKTIG  Å  SIITE RIKTIG.

Hvis man (fører eller forsetepassasjer) sit-

ter for nær rattet eller instrumentpanelet

idet kollisjonsputen utløses, kan man om-

komme eller bli alvorlig skadet.

Kollisjonsputer blåses opp svært raskt, og

med stor kraft.

Hvis føreren og forsetepassasjeren ikke

sitter riktig og er riktig fastspent, kan det

hende at kollisjonsputen ikke beskytter

som den skal, og kan medføre alvorlig el-

ler dødelig skade ved utløsning.

Q Ikke sitt på kanten av setet eller med bena

for nær instrumentpanelet, og len heller

ikke hodet eller brystkassen nært rattet

eller instrumentpanelet. Ikke hvil føtter

eller ben på eller mot instrumentpanelet.

Q Plasser spedbarn og små barn i baksetet

og sikre dem med passende barnesik-

ringsutstyr.

Baksetet er det tryggeste stedet for sped-

barn og små barn.

   A F000\)~lb-1

OGGN16E1

A ADVARSEL
Q Spedbarn og små barn bør aldn” sitte uten

sikkerhetsutstyr, stå lent mot instrument-

panelet eller holdes i armene dine eller på

fanget ditt. Dette kan medføre at de om-

kommer eller blir alvorlig skadet ved en

kollisjon eller hvis kollisjonsputen utløses.

Barn må sitte fastspent i passende barne-

sete i baksetet. Se “Barneseter” i denne
instruksjonsboken.

      Q Større barn bør sitte på bilpute i baksetet,

riktig fastspent i sikkerhetsbeltet.



Advarsel om montering av bar-
nesikringsutstyr  i biler  med
kollisjonspute for passasjerse-
tet foran

E0040K80Z0l6

Følgende  merke  viser at  bilen  er utstyrt  med

kollisjonspute  i  passasjersetet  foran.

A AIRBAG

 AAOI Dua

A ADVARSEL 
Q  Svært stor fare!

Bruk ALDRI et bakovervendt barnesete  i

et sete som er utstyrt med en aktiv kolli-

sjonspute. Dette kan føre til dødsfall eller

alvorlige personskader for barnet.

AV/PÅ-bryter for kollisjonspu-
te for passasjer foran

E004l0l00315

AV/PÅ-bryteren for passasjerkollisjonsputen

kan brukes for  å  deaktivere kollisjonsputen

for passasjeren foran. Hvis du har et barnese-

te som ikke kan monteres andre steder enn i

passasjersetet foran, må du huske  å  sette ON/

OPP-bryteren for passasjerkollisjonsputen

foran  til  OFF før bamesetet brukes.

(Se "Deaktivert: en kollisjonspute” på side

5-32.)
ON/OFF-bryteren for passasjerkollisjonspu-

ten er plassert som vist i illustrasjonen.

 
AABIIU39
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SRS  (ekstra sikringssystem) - kollisjonspute

Indikator for passasjerkolli-
sjonsputen foran

LOU-IIOIOHH

Indikatoren for passasjerkollisjonsputen foran

befinner seg på instrumentpanelet.

Med unntak av for Russland

msssuuun—  ,  mg må

e For Russland
O malm Alma 

     

'  35n® afinfinumflcguw mew%   
AA0lll56l

Varsellampen  tennes vanligvis når driftsmo-

dusen for strømbryteren settes til ON, og den

slukkes igjen etter noen sekunder.

Når  ON/OFF—bryteren for passasjerkolli-

sjonsputen foran er satt til  OFF, fortsetter

OFF-indikatoren  å  lyse for  å  vise at passa-

sjerkollisjonsputen foran er deaktivert.  Når

ON/OFF-bryteren for passasjerkollisjonspu-

ten foran er satt til ON, slukker OFF-indika-

toren og ON-indikatoren tennes i ca. l minutt

for  å  vise at passasjerkollisjonsputen foran er

aktivert.
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SRS  (ekstra  sikringssystem) -  kollisjonspute

&  ADVARSEL 
Q Ikke montér tilbehør  som  gjør det umulig

å se indikatorlampen, og ikke sett på kli-
stremerker over indikatorlampen. Dette

vil føre til at du  ikke  kan kontrollere sta-

tusen for kollisjonsputesystemet på passa-

sjersiden.

Deaktivere en kollisjonspute
E004I2J0l [74

A ADVARSEL

Q  Reduser faren for alvorlig eller livstruen-

de skade:

o Sett alltid driftsmodusen for strømbry-

teren til OFF før betjening av ON/OFF-

A ADVARSEL
— AV/PÅ-bryteren for kollisjonsputen for

passasjersetet foran må  ikke  slås AV i
andre tilfeller enn når barnesete mon-

teres i dette setet.

Hvis indikatorlampen  ikke  tennes når
ON/OFF-bryteren for passasjerkolli-

sjonsputen settes til OFF, skal du ikke

montere barnesete på passasjersetet

foran. Vi anbefaler at du får undersøkt

systemet av et autorisert MITSUBISHI
MOTORS-verksted.

Hvis GFF-indikatoren fortsetter å lyse

når ON/OFF-bryteren for passasjerkol-

lisjonsputen er satt til ON, må ingen få
lov til å sitte i passasjersetet foran. Vi

anbefaler at du får undersøkt systemet

av et autorisert MITSUBISHI

4. Sett driftsmodusen for strømbryteren til

ON. OFF-indikatoren for passasjerkolli-

sjonsputen foran fortsetter  å  lyse.

Med unntak av for

Ru:.sland

HEGE! AIIGAG

HAGCMM PA   ”°”‘fi!&‘c%‘3%p'
AAOlll57$

Kollisjonsputen for forsetepassasjeren er nå
bryteren for passasjerkollisjonsputen MOTORS-verksted.

foran. Hvis du ikke giør dette, kan det

virke inn på egenskapene til kollisjons-

puten.
Når driftsmodusen er satt til  OFF, må

du vente i minst 60 sekunder før du be-

tjener ON/OFF-bryteren for passasjer-

kollisjonsputen foran.

SRS-kollisjonsputesystemet er kon-

struert for å ba nok spenning til å utlø-

se kollisjonsputen.

Ta alltid ut nøkkelen fra AV/PÅ-bryte-
ren for en passasjerkollisjonspute etter

betjening av bryteren. Hvis du ikke

gjør dette, kan det føre til at AV/PÅ-
bryteren for passasjerkollisjonsputen

kommer i feil stilling.

koblet ut, og den vil ikke kunne utløses før

den slås på igjen.

Følg denne fremgangsmåten for  å  deaktivere

en kollisjonspute:

l. Ta nødnøkkelen ut av den nøkkelfrie be-

tjeningskontrollen.

Se "Nødnøkkelen” på side 4-14.

2. Sett nødnøkkelen i ON/OFF-bryteren for

passasjerkollisjonsputen foran, og drei

den til “OFF”.

3.  Ta ut nødnøkkelen fra ON/OFF-bryteren

for passasjerkollisjonsputen.

Kollisjonsputesystem for fører
og passasjer foran

E00407400792

Førerens kollisjonspute  er  plassert under det

polstrede dekselet i midten av rattet. Kolli-

sjonsputen for forsetepassasjeren er plassert i

instrumentpanelet, over hanskerommet.
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Kollisjonsputene på fører- og passasjersiden

er konstruert for å utløses samtidig, selv om
det ikke sitter noen i passasjersetet.

 Manama

Førerens knekollisjonsputesy-
stem

E004lZ40ll04

Førerens knekollisjonspute er plassen under

rattet. Førerens knekollisjonspute utløses

samtidig som førersetets frontkollisjonspute.

AF0007l90 

Utløsing av frontkollisj0nspu-
ter og førerens knekollisjons-
pute

1500407502700

Frontkollisjonsputene og føre-
rens knekollis ons ute er  ER
KONSTRUSE T  OR  Å  UT-
LØSES  når

Frontkollisjonsputene og førerens knekolli-

sjonspute er konstruert for  å  utløses når bilen

utsettes for et moderat til kraftig sammenstøt

forfra. Typiske eksempler vises i illustrasjo-

nen.

1 2

 
AO000l6M

1- Frontkollisjon mot en solid vegg i en ha-
stighet på omtrent 25 km/t eller mer

2- Moderat til alvorlig frontsammenstøt i

det skraverte området mellom pilene

OGGN16E1

SRS (ekstra sikringssystem) - kollisjonspute

Frontkollisjonsputene og førerens knekolli-

sjonspute vil utløses dersom kollisjonskraften

overstiger terskelnivået, som tilsvarer en kol-

lisjon i en hastighet på omtrent 25 km/t rett

mot et hinder som ikke flytter på seg eller de-

formeres. Hvis kollisjonskraften er under

grensenivået, kan det hende at frontkolli-

sjonsputene og førerens knekollisjonspute ik-

ke utløses. Grensehastigheten for utløsning

vil imidlertid være betraktelig høyere dersom

bilen kolliderer med en gjenstand som absor-

berer støtet ved enten å deformeres eller be-

vege seg (for eksempel et parkert kjøretøy, en

stolpe eller autovem).

Fordi frontkollisjoner kan føre til at du kom-

mer ut av posisjon, er det viktig alltid  å  bruke

sikkerhetsbelte. Sikkerhetsbeltet holder deg i

sikker avstand fra rattet og instrumentpanelet

under det første stadiet i utløsningen av kolli-

sjonsputene. Den første fasen i utløsningen

av kollisjonsputen er den kraftigste, og kan

medføre alvorlige eller fatale personskader.

Sikkerhetsbeltene er den viktigste beskyttel-

sen ved en kollisjon. Kollisjonsputene er kon-

struert for å gi tilleggsbeskyttelse. For å iva-

reta din egen sikkerhet og passasjerenes sik-

kerhet skal derfor Sikkerhetsbeltene alltid

brukes.
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SRS (ekstra sikringssystem) - kollisjonspute

DET  KAN HENDE AT front-
kollisjonsputene og førerens
knekollisjonspute  KKE  UT-
LØSES når

Ved bestemte typer frontkollisjoner: Bilen er

konstruert slik at karosseri og understell tar

opp mest mulig av støtet ved enkelte typer

frontkollisjoner, for å beskytte dem som be-

finner seg i bilen. (Fronten på bilens karosse-

ri kan bli svært deformert når bilen absorbe-

rer sammenstøtet.) Under noen forhold kan

det hende at frontkollisjonsputene og førerens

knekollisjonspute ikke aktiveres, uansett de-

formering og skade på karosseriet.

Eksempler på typiske omstendigheter vises i

illustrasjonen.

1 2

f, —  CDN
tl — 

\./  f

l— Kollisjon med en stolpe, et tre eller en

annen smal gjenstand

2- Bilen glir under bakenden av en lastebil

3- Frontkollisjoner på skrå
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Sørg alltid for å bruke sikkerhetsbeltene rik-

tig, fordi frontkollisjonsputene og førerens

knekollisjonspute ikke beskytter ved alle ty-

per frontkollisjoner.

Frontkollisjons utene og føre-
rens knekollis ons ute er  ER
IKKE  KONS  RU RT  FOR  Å
UTLØSES  når

Frontkollisjonsputene og førerens knekolli-

sjonspute er ikke konstruert for å aktiveres

under forhold der de typisk ikke gir beskyt-

telse for passasjerene.

Slike situasjoner vises på bildet.

 
u

_

1- Påkjørsel bakfra

2- Kollisjoner fra siden

3- Bilen velter over på siden eller på taket

AG0004714

Sørg alltid for å bruke sikkerhetsbeltene rik-

tig, fordi frontkollisjonsputene og førerens

knekollisjonspute ikke beskytter ved alle ty-

per kollisjoner.

OGGN16E1

Frontkollisjonsputene og føre-
rens knek0llis'onspute er UT-
LØSES  KANS JE  når...

Frontkollisjonsputene og førerens knekolli-

sjonspute kan aktiveres dersom bunnen av bi-

len blir utsatt for et moderat til kraftig sam-

menstøt (understellskade).

Eksempler på typiske omstendigheter vises i

illustrasjonen.

1 2

 / fig
\<~H.\\\/ O,  © 'L

AG0004727

1- Kollisjon mot en opphøyd trafikkøy eller

kant

2- Bilen går over et dypt hull

3- Bilen kjøres ned en bratt helling og slår

mot bakken



Siden frontkollisjonsputene og førerens kne-

kollisjonspute kan bli utløst ved  noen  typer

uventede sammenstøt, som vist  i  illustrasjo-

nen, og dette lett kan flytte deg ut av stilling.

er det derfor viktig å alltid bruke sikkerhets-

beltene på korrekt måte. Sikkerhetsbeltet hol-

der deg i sikker avstand fra rattet og instru-

mentpanelet under det første stadiet i utløs-

ningen av kollisjonsputene. Det første stadiet

i utløsningen av kollisjonsputen er det kraf-

tigste. Hvis du kommer i kontakt med kolli-

sjonsputen i dette stadiet. kan det føre til al-

vorlige eller fatale personskader.

A ADVARSEL 
Q Ikke fest noe på rattets polstrede deksel,

slik som merker eller pynt. Cj tanden

kan treffe og skade en passasjer når kolli-

sjonsputen utløses.

Q Unngå å plassere eller feste gjenstander
på instrumentpanelet over hanskerom-

met. Gjenstanden kan treffe og skade en

passasjer når kollisjonsputen utløses.

Ax

   
   /

AADIIISKR

A ADVARSEL 
Q Ikke fest tilbehør på, eller sett dem foran

frontruten. Disse gjenstandene kan be-

grense oppblåsingen av kollisjonsputen el-

ler treffe og skade en som oppholder seg i

bilen hvis kollisjonsputen utløses.

Q Ikke fest tilbehør til den nedre delen av

instrumentpanelet på førersiden. Slike

gjenstander kan hindre at førerens kne-

kollisjonspute blåses opp på normal måte,
eller kan slynges og forårsake alvorlige

skader dersom kollisjonsputen blåses opp.

OGGN16E1

SRS (ekstra sikringssystem) - kollisjonspute

\/

y

xää
AJA  1 02591

A  ADVARSEL
Q Ikke sett pakker, kjæledyr eller andre

gjenstander mellom kollisjonsputene og

føreren eller forsetepassasjeren. Det kan

påvirke hvordan kollisjonsputen virker,

og kan forårsake skade når kollisjonspu-

ten utløses.

Q Like etter at kollisjonsputen er utløst, vil

flere kollisjonsputekomponenter være

varme. Ikke berør disse delene. Det er fa-
re for forbrenninger.

Q Kollisjonsputesystemet er konstruert for å

fungere bare én gang. Etter at kollisjons-

rutene har blitt utløst, vil de ikke fungere

igjen. De må snarest skiftes ut, vi anbefa-
ler at hele kollisjonsputesystemet inspise-

res hos et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.
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Sidekollisjonsputer
E00~l0'6l)0(3l9

Sidekollisjonsputene (A) oppbevares i sete-

ryggen til føreren og forsetepassasjeren.

Sidekollisjonsputen er konstruen for å utløses

kun på den siden av bilen som har et sam-

menstøt, og selv om det ikke skulle sitte noen

i passasjersetet foran.

A

Moanzozs

Dette merket er festet til seterygger som har

sidekollisjonspute.

Ul
n:
m

AIRBAG

AA01ll59I
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Hodekollisjonsputer
I  U0-J(J‘?I01bS6

Hodekollisjonsputene er plassen i stolpene

foran og i bøylene i taket. Hodekollisjonspu-

ten er konstruen for kun  å  utløses på den si-

den av bilen der sammenstøtet skjer. og uan-

sett om det sitter noen i passasjersetet foran

eller bak eller ikke.

  AJAl02937

Utløsning av side- og hodekolli-
sjonsputene

L00-J0"'0l5  I  3

Side- og h0dek0lli%ions8utene
ER  KONSTRUER  F  R Å
UTLØSES  når...

Side- og hodekollisjonsputene er konstruert

for å utløses ved moderat til alvorlig sidesam-

menstøt mot midten av kupeen.

OGGN16E1

De typiske forholdene vises på bildet.

 
AAOMIIH

Sikkerhetsbeltene er den viktigste beskyttel-

sen ved en kollisjon. SRS-sidekollisjonspute-

ne og hodekollisjonsputene er konstruert for

å gi tilleggsbeskyttelse. Av sikkerhetsmessige

årsaker skal derfor alle alltid bruke sikker-

hetsbelte.



Det kan  hende at  side- o%hode-
kollisjonsputene  IKKE  TLØ-
SES når...

Bilens  karosseristruktur er konstruert med

tanke på å ta opp mest  mulig av støtet ved en-

kelte typer sidekollisjoner, for å beskytte dem

som befinner seg i bilen. (Sidepartiet på bilen

kan bli svært defonnert når det absorberer

sammenstøtet.) Under slike omstendigheter

kan det være at side- og hodekollisjonsputene

ikke utløses, uavhengig av graden av skade

og deforrnering av bilen. Eksempler på typi-

ske omstendigheter vises på bildet.

   
1T u  I //2

3

35%

l- Sidesammenstøt i et område bort fra ku-

peen
2- Motorsykler eller andre lignende mindre

kjøretøy kolliderer med siden av bilen

3- Kollisjon med en stolpe, et tre eller en

annen smal gjenstand

4

 
4- Skjeve sidesammenstøt

5- Bilen velter over på siden eller på taket

På grunn av at side- og hodekollisjonsputene

ikke beskytter fører og passasjerer ved alle

typer sidekollisjoner, er det viktig alltid å

bruke sikkerhetsbelte.

OGGN16E1

SRS (ekstra sikringssystem) - kollisjonspute

Side- o hodek0llis'0ns utene
ER I  KE  KON  TR ERT
FOR Å UTLØSES når...

Side- og hodekollisjonsputene er ikke kon-

struert for å utløses i situasjoner der de van-

ligvis ikke gir beskyttelse for dem som befin-

ner seg i bilen. Typiske eksempler vises i il-

lustrasjonen.

 AG00079$9

l- Frontkollisjoner

2- Påkjørsel bakfra

Side- og hodekollisjonsputene gir ikke be-

skyttelse i alle typer kollisjoner. Bruk derfor

alltid sikkerhetsbelte.
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A  ADVARSEL
O Side- og hodekollisjonsputene er  kon-

A  ADVARSEL j
Q Det må  ikke  plasseres gjenstander nær el- i

 

struert for å supplere sikkerhetsbeltene  i

forsetene ved visse sidesammenstøt. Når

sikkerhetsbeltene er festet riktig, skal  fø-

reren og passasjeren foran sitte godt tilba-

kelent og oppreist uten å lene seg mot
vinduet eller døren.

Q Side- og hodekollisjonsputene utløses med

stor kraft. For å redusere faren for alvor-

lige eller dødelig skade forårsaket av side-

kollisjonsputene, bør føreren og passasje-

ren ikke ha armene ut av vinduet eller le-

ne seg mot døren.

Q For å redusere faren for personskader fra

sidekollisjonsputer som utløses, må du ik-

ke tillate at passasjerer i baksetet holder

på noen av forseteryggene. Utvis spesiell

forsiktighet hvis du har barn i bilen.
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AAmxzt/lv

A  ADVARSEL

ler foran seteryggene foran. De kan for-

styrre en korrekt utløsing av sidekolli-

sjonsputen, og de kan også forårsake ska-
de hvis de kastes til siden av at sidekolli-

sjonsputen utløses.

Q Ikke sett klistremerker, merkelapper eller

tilleggsutstyr på seteryggen på noen av

forsetene. Dette kan forstyrre sidekolli-

sjonsputenes funksjon.

Q lkke sett på setetrekk på seter med side-

kollisjonsputer.

Sett ikke på nytt trekk på seter med side-

kollisjonsputer. Dette kan forstyrre side-

kollisjonsputenes funksjon.

Q Det må ikke festes noen mikrofon (A) el-

ler utstyr/gjenstander av annen type i ut-

løsningsområdet for hodekollisjonsputene

(B), f.eks. på frontruten, dørvinduet, stol-

pene foran og bak. sidene i taket eller i

kleskrokene. Hvis hodekollisjonsputene

utløses, vil mikrofonen eller de andre

gjenstandene slynges ut med stor kraft, el-

ler hodekollisjonsputene vil kanskje ikke

utløses på riktig måte. Dette kan forårsa-
ke dødsfall eller alvorlige personskader.

OGGN16E1

 
A  ADVARSEL

Q Kleshengere eller andre tunge og spisse

gjenstander må ikke henges i kleskroken.

Hvis hodekollisjonsputene utløses, vil sli-

ke gjenstander kunne slynges ut med stor

kraft, i tillegg til at de kan hindre korrekt

oppblåsing av hodekollisjonsputene. Klær

skal henges rett på kleskroken (uten kles-

henger). Kontroller at det ikke finnes tun-

ge eller spisse gjenstander i lommene på

klær som henges på kleskroken.

Q lkke la barn lene seg mot døren foran,

selv om barnet er plassert i et barnesete.

Barnets hode må heller ikke lenes mot el-

ler være i nærheten av området der side-

og hodekollisjonsputene er montert. Dette

medfører fare hvis side- og hodekolli-

sjonsputene utløses.

Manglende overholdelse av disse anvis-

ningene kan utsette barnet ditt for livsfa-

re.



A ADVARSEL
Q Vi anbefaler deg å overlate arbeid rundt

og på side- og bodekollisjonsputesystemet

til et autorisert MITSUBISHI  MOTORS-

verksted. 
SRS-varsellampel-skjermbilde l

Hvis det har oppstått problemer med én eller

flere av SRS-komponentene. vil varsellam-

pen tennes og fortsette  å  lyse. Samtidig vises

advarselen  på  informasjonsskjennen på mul-

tiinformasjonsdisplayet.

Beltestrammeme og SRS-kollisjonsputene

bruker samme SRS-varsellampe/-visning.

E00-107802673 A

o,»
/‘\

AIRBAG SYSTEM
SERVICE REQUIRED

  AJAl02605

Det finnes en SRS-varsellampe på instru-

mentpanelet. Systemet utfører en egenkon-

troll hver gang driftsmodusen for strømbryte-

ren settes til  ON.  SRS-varsellampen tennes  i

noen  sekunder før den slukkes. Dette er nor-

malt og betyr at systemet fungerer som det

skal.

Q Hvis én av følgende tilstande oppstår,

kan det foreligge et problem med SRS-

kollisjonsputene og/eller beltestrammer-

ne, og de vil kanskje ikke fungere korrekt

i en kollisjon eller kan plutselig aktiveres

uten noen kollisjon:

o SRS-varsellampen tennes ikke eller

fortsetter å lyse, selv om driftsmodusen

er satt til ON.

oSRS-varsellampen tennes og/eller ad-

varselen vises under kjøring.

SRS-kollisjonsputene og beltestrammerne

er konstruert for å redusere faren for al-

vorlige personskader eller dødsfall i be-

stemte kollisjonstilfeller. Hvis én av til-

standene ovenfor oppstår, må du umid-

delbart få bilen kontrollert av et autori-

sert  MITSUBISHI  MOTORS-verksted.

OGGN16E1

SRS (ekstra sikringssystem) - kollisjonspute

Vedlikehold av SRS l
EOO-IOSQOZGFX

A ADVARSEL
Q Vi anbefaler at alt vedlikehold på eller i

nærheten av SRS-komponenter overlates

til et autorisert  MITSUBISHI MOTORS-
verksted.

Ukorrekt arbeid på SRS-komponenter el-

ler -ledningsnett kan resultere i utilsiktet

utløsning av kollisjonsputer, eller gjøre at

SRS  ikke blir funksjonsdyktig. Dette kan

føre til alvorlig skade.

Q Det må ikke gjøres forandringer på rattet,
låsemekanismen på sikkerhetsbeltene el-

ler noen annen SRS-komponent. For ek-

sempel kan bytte av ratt, eller endringer

ved frontstøtfangeren eller karosseri-

strukturen ha negativ effekt på hvordan

SRS fungerer og føre til skade.

Q Hvis det er skade på bilen, anbefaler vi at

du får inspisert  SRS  for å sikre at det fun-
gerer som det skal.

Q Forsetene, midtstolpen og midtkonsollen

må ikke endres.

Dette kan ha negativ effekt på hvordan

SRS  virker og føre til skade.

Q Hvis du oppdager rifter, skraper, sprek-

ker eller skader på delen der kollisjonspu-

ten lagres, bør du få SRS kontrollert av et

autorisert  MITSUBISHI  MOTORS-verk-
sted.
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V  MERK

5-40

Følg gjeldende bestemmelser hvis bilen skal

vrakes, og kontakt et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted for  å  få
demontert kollisjonsputesystemet på en

trygg måte.

Seter og sikkerhetsbelter OGGN16E1



Instrumenter og kontroller

  

 

 
 

 

Instrumenter ......................................................................................  ..  6-02

Multiinformasjonsdisplay .................................................................  ..  6-03

Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjerm. 6-22

Indikatorlamper  . . . . . . .  . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  . . 6-42

Varsellamper .............. .. . 6-43

Informasjonsskjermbilde ...................................................................  ..6-45

Bryter  for hovedlys og fjernlysdimmer  .............................................  ..6-46

Nivåregulering av  hovedlys ............ .. .  6-50

Blinklyshendel ............... .. . 6-51

Bryter for Varselblinklys.. 6-51

Bryter  for ECO-modus ...................................................................... ..6-51

Bryter for tåkelys .............................................................................. ..  6-52

Bryter for visker og spyler  ..................... .. . 6-53

Bryter for fjerning av is  på vindusvisker* ........................................ .. 6-58

Bryter  for varmetråder  i bakrute  ....................................................... .. 6-59

Bryter for frontruteoppvarrning*... .  6-59

Bryter for rattoppvarming*. . 6-60

Hornbryter ......................................................................................... .. 6-6  1

  

OGGN16E1



Instrumenter

Instrumenter
447

1 ')

\

4
AAA058l96

1- Strømforbruksindikator —> s. 6-02

2- Multiinformasjonsdisplay —) s. 6-03

lnformasjonsskjermbildets liste

—)  s. 6-23

3- Speedometer (km/t eller mph  +  km/t)

4- Knapp for reostatbelysning —> s. 6—02

Strømforbruksindikator
E0053'80l'I028

Eco/Power-sone

Indikerer den totale kraften til motoren under

kjøring.

Ladesone

Indikerer ladekraften som genereres av den

regenerative bremsen.

6-02 lnstrumenter og kontroller

Jo høyere verdi nålen viser, desto mer elek-

trisk energi lades.

lndikatomålen for energiforbruk kan ikke be-

vege seg til ladesonen når kjørebatteriet nær-

mer seg full lading.

Eco/Power-sone " å

Ladesone AAA058200

OGGN15E1

Regulering av lysstyrken på in-
strumentene

l',0(J5‘»I,'\0I Ill}

Hver gang du trykker på knappen for reostat-

belysning, høres et lydsignal og lysstyrken på

instrumentbelysningen endres.

1

EX-7%
 

/2

— AJA  102966

l- Lysstyrke

2- Knapp for reostatbelysning

W  MERK
Q Du  kan justere til henholdsvis åtte forskjelli-

ge nivåer når markeringslysene er tent. og

når de ikke er det.

Q  Hvis bilen er utstyrt med automatisk lysre-

gulering, vil instrumentbelysningen automa-

tiskjusteres til passende nivå når Iysbryteren

står i en annen stilling enn "OFF", avhengig

av avhengig av hvor lyst det er utenfor bilen.



V  MERK
Q  Lysstyrken på instrumentbelysningen lagres

når driftsmodusen for strømbryteren settes

til  OFF.
Q Hvis du trykker på og holder inne knappen i

ca. to sekunder eller mer når markeringslyset

er  på.  endres lysstyrken til maksimal lysstyr-

ke. Hvis du trykker på og holder inne knap-

pen på nytt i ca. to sekunder eller mer, blir

lysstyrken stilt inn  på  det tidligere nivået.

På  biler som er utstyrt med MITSUBISHI

Multi-Communication System (MMCS), kan

det hende at fargen  på  kartskjermen i

MITSUBISHI Multi—Communication Sy-

stem (MMCS) ikke endres til nattinnstilling

når lysstyrken for instrumentbelysningen er

satt til maksimum.

Multiinformasjonsdisplay
1500519902526

Stopp alltid bilen  på  et trygt sted før betje-

ning.

Følgende informasjon vises på multiinfortna-

sjonsdisplayet: advarsler, kilometerteller,

trippteller, gjennomsnittlig drivstofforbruk,

bilens EV-rekkevidde, bilens totale rekkevid-

de, EVHV-kjøreandel, energistrøm osv.

[Når driftsmodusen for strømbryteren er satt

til OFF]

1\

,5

.6

AJA1l1409

1- E  -merke, visningsskjermbilde

—> 5. 6-09

OGGN16E1

Multiinformasjonsdisplay

2- Informasjonsskjermbilde  —)  s. 6-06

Avbruddsskjermbilde  —)  s.  6-09

3- Visningsskjermbilde for kjørebatterinivå

—> s. 6—l0
4- Kilometerteller —> s. 6-I l

5- "E"- eller “E”-“merkeindikator” på side
6-09

6-Advarselsskjermbilde for
—> s. 6-10

åpen  dør

V  MERK
O  Visningsskjermbildet for kjørebatterinivå vi-

ses når en av dørene eller bakluken åpnes

under lading.

[Når driftsmodusen for strømbryteren er satt

til ON]
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Multiinformasjonsdisplay

5  \.’a\cHm£

5  ».?»  SAVE 
AJll0l65l

1- Visningsskjermbilde for NORMAL-in- 4- Visningsskjermbilde for 4WD LOCK- 8- Visningsskjermbilde for FCM  OFF  (For-

dikator indikator ward Collision Mitigation System)*

Vises når bryteren for ECO-modus og Vises når bryteren for ECO-modus er —» s. 7-56

4WD-låsebryteren er satt til OFF. satt til  OFF  og 4WD-låsebryteren er satt “Visningsskjermbilde for UMS OFF

2- Visningsskjermbilde for ECO-modusin- til ON. (Ultrasonic Misacceleration Mitigation

dikator —» "Bryter for ECO-modus” på side System)” på side 7-63

Vises når bryteren for ECO-modus er 6-51 9- Visningsskjermbilde for LDW (Lane

satt til ON og 4WD-låsebryteren er satt —» “4WD-léisebryter” på side 7-18 Departure Warning System)* —)  s. 7-69

til OFF. 5- Visningsskjermbilde for modus for bat- l0- Visningsskjermbilde for automatisk ha-

3- Visningsskjennbilde for ECO LOCK-in- terilading —> 5. 7-22 stighetskontroll* —» s. 7-34

dikator 6- Visningsskjennbilde for modus for bat- ll- Visningsskjennbilde for ACC (Adaptive

Vises  når bryteren for ECO-modus og terisparing —)  s.  7-22 Cruise Control System)* —» s. 7-44

4WD-låsebryteren er satt til ON. 7- E  -merke, visningsskjennbilde 12- Visningsskjermbilde for hastighetsbe-

—)  s. 6-09 grenser* —> s. 7-39

13- Visningsskjermbilde for kjørebatterinivå

—> s. 6- 10
l4- Kilometerteller  —> 5. 6-1 l
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15- eller “E”-“merkeindikator” på side
6-09

16- lnformasjonsskjermbilde —) 5. 6-08

17- Indikator for velgerspakstilling
—> s. 7-14

18- Visningsskjermbilde for gjenværende

drivstoff-> 5. 6-10

19- Visningsskjermbilde for utendørstempe-

ratur —> s. 6-11

Bryter  på  multiinformasjonsdi-
splay

F0Of2000l'6~l

Hver gang du trykker på bryteren på multiin-

formasjonsdisplayet, utløses lydsignalet og

multiinformasjonsdisplayet veksler mellom

informasjon som advarsler, trippteller, gjen-

nomsnittlig drivstofforbruk, bilens EV-rekke-

vidde, bilens totale rekkevidde, EVHV-kjø-

reandel, energistrøm osv.

Du kan også bruke bryteren  på  multiinfomia-

sjonsdisplayet til å endre elementer som

språk og måleenheter på multiinfonnasjons-

displayet.

 AAOI los1J

OGGN16E1

Multiinfonnasjonsdisplay
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Multiinformasjonsdisplay

Informasjonsskjermbilde (når  driftsmodusen  er  satt  til  OFF)

 

l'll(l<Zll2Ul*)bÅ

Hver gang du trykker lett på bryteren på multiinfonnasjonsdisplayet. endres skjermbildet i følgende rekkefølge.

1 2 3

TRIRH TRIP  Um,,_,, j 826,,,, j

6 5 4

*2

T T ,.: 1 :30
HIRNOH mums

AJ] 100205

* ': Når det ikke ViSCS noen advarsler

*3: Når det VlSCS en advarsel

l" Trippteller E —> 5.  6-11

2" Trippteller —> s. 6-1 l

3- Display for ECO-poeng —» s. 6-16

4- Anslått ladetid  »  s. 3-10.  3-15

5- Servicepårninnelse —> s. 6-12

6- Gjentatt visning av et xfarselskjermbilde

»  s.  6-09
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Informasjonsskjermbilde  (når  driftsmodusen endres fra OFF til  ON)

Når driftsmodusen settes til ON, endres skjermbildet i følgende rekkefølge.

1

I}

* ':  Når tiden er inne for kontroll

l— Skjermbilde når driftsmodusen settes til

OFF

2

lb

2- Systemsjekkskjermbilde —) s.

OGGN16E1

3

6-11

Multiinformasjonsdisplay

4"

ID

l (Y(l5Il)”0l99I

AJH01576

3- Skjermbilde når driftsmodusen settes til

ON
4- Servicepåminnelse  a  s. 6-1 l
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Multiinformasjonsdisplay

Informasjonsskjermbilde (når driftsmodusen er satt til ON)
1110521 mlrh

Hver gang du trykker lett på bryteren på multiinformasjonsdisplayet. endres skjermbildet i følgende rekkefølge.

ID

     6

Eng MENU * "
AJll0022l

*':  Når det ikke vises  noen  advarsler

*3: Når det vises en advarsel

l- Tripptener [E] —, S. 6,11 4- Gjennomsnittlig drivstofforbruk 7- Skjermbilde for S-AWC-funksjon (Su-

2_ Trippteuer —) s  6-11 —> s.  6-14 HV k  d I per-All Wheel Clontrol) —6> 13.27-19

3- Visning av bilens EV-rekkevidde/ visning av E Jørean e 8 Sen/lCepam1.nne.Se
ning av bilens [male rekkevidde —>  s.  6-l5 9- Endre funksjonstnnstt ingene

us’ 6 14 5- Visning av energistrøm —> s. 6-15 —) s. 6-16

—» S" — 6- Display for ECO-poeng —> s.  6-16 l0- Gjentatt visning av et varselskjermbilde

—> s.  6-09
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V  MERK

Multiinformasjonsdisplay

Q Under  kjøring vises ikke servicepåminnelsen, selv om du bruker bryteren for multiinformasjonsdisplayet. Stopp alltid bilen på et trygt sted før betjening.

Q Under kjøring vises ikke skjermbildet for funksjonsinnstilling selv om du bruker bryteren på multiinformasjonsdisplayet.

Parker bilen på et trygt sted. trekk parkeringsbremsen godt til. trykk på den elektriske parkeringsbryteren og sett velgerspaken i stillingen "P" (PARKE-

RING) før betjening.

Se "Endre funksjonsinnstillingene" på side 6-16.

Q  Når det er informasjon  å  meddele. som en systemfeil. vil alarmen lyde og skjermbildet skifte.

Se "Avbruddsskjermbilde" på side 6-09.

Avbruddsskjermbilde
E0ll52I00l92l<

Varselskjermbilde

Når informasjon skal meldes. for eksempel

systemfeil. hører du et lydsignal og informa-

sjonsskjermen viser varselskjerrnbildet.

Se advarselslisten og iverksett nødvendige

tiltak.
Se "Advarselsliste" på side 6-24.

Når årsaken til advarselen er fjemet, fjemes

også varselskjermbildet automatisk.

Slik går du tilbake til skjermbildet som ble

vist før varselskjermbildet

Du kan gå tilbake til skjermbildet som ble

vist før varselskjermbildet, selv om varsel-

skjermbildets årsak ikke er eliminert.

Hvis du trykker på bryteren på multiinfonna-

sjonsdisplayet. vil skjennbildet skifte til

skjermbildet som ble vist før advarselen. og

E]-symbolet (A) vises.

A

#

AJAH0675

Slik  bytter  du skjermbilde

Varselskjennbilder med et “fl”- eller “E”-
symbol øverst til høyre på skjermen kan

veksles. Dersom du vil bytte skjermbilde, må

du trykke på bryteren på multiinformasjons-

displayet på følgende måte:

Trykk lett.
“E”: Trykk i to sekunder eller mer.

OGGN16E1

Gjentatt visning av et varsel-
skjermbilde

Når m-symbolet vises. kan du trykke lett på

bryteren på multiinfonnasjonsdisplayet et par

ganger for å se varselskjennbildet du skiftet

fra.

Andre avbruddsskjermbilder

Driftsstatusen for hvert system vises på infor-

masjonsskjennbildet.

Gå til den aktuelle siden i advarselslisten for

mer informasjon.

Se “Andre avbruddsskjennbilder” på side

6-37.

:5-merke, visningsskjermbilde
I'005.‘».'l90l018

Vises når du trykker på bryteren på multiin-

formasjonsdisplayet og går tilbake fra varsel-

skjermbildet til det forrige skjermbildet.
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Multiinfonnasjonsdisplay

Dette merket vises også hvis det har oppstått

en  annen  advarsel  enn  den  som  vises.

Når årsaken til advarselen er fjemet, blir mer-

ket  E  automatisk  bone.

V  MERK

O  Når m-merket vises. kan skjermbildet med

advarsler vises på nytt i informasjonsskjerrn-

bildet.

Se "lnformasjonsskjerinbiIde (når driftsmo-

dusen er satt til  OFF)" på side 6-06.

Se "lnfonnasjonsskjermbilde (når driftsmo-

dusen er satt til ON)" på side 6-08.

Advarselsskjermbilde for  åpen
dør

l:fJ0512b(I 1 hv:

Hvis  noen  av  dørene  eller bakluken ikke  er

helt lukket. viser dette den åpne døren eller

bakluken.

Når driftsmodusen for strømbryteren er satt

til  ON  og bilens hastighet overstiger ca.

8  km/t mens  en  dør er åpen. utløses et lydsig-

nal fire ganger. Dette varsler føreren om at en

dør er åpen.

6-10 Instrumenter og kontroller

Gjenstående drivstoff skjerm-
bilde

A  FORSIKTIG
Q  Kontroller at varsellampen er slukket før du

setter bilen i bevegelse. EUOSZZIUIF-I1

Her vises gjenværende drivstoff.

Visningsskjermbilde for kjøre-
batterinivå

l0tl53"(ll>()Z'

lndikerer gjenværende strøm F

i kjørebatteriet.

A E

AJA102982

F- Full

E- Tom

V  MERK
Q  Det kan ta flere sekunder for  å  stabilisere

visningen etter at tanken er etterfylt.

Q Hvis du fyller drivstoff når driftsmodusen

for strømbryteren er satt til ON. kan driv-

stoffmåleren angi feil drivstoffmengde.

Q  Pilen (A) viser at tanklokket befinner seg på

bilens venstre side.

OGGN16E1



Advarselsskjermbilde for gjen-

værende drivstoff
l-ll0ill40l07i

Når drivstoffet er redusert til omtrent 7 liter,

veksler infomiasjonsskjermen til avbruddsdi-
splayet for varselsdisplayet for resterende

drivstoff, og “E11”-merket (B) på displayet for

resterende drivstoff blinker langsomt (om-

trent én gang pr. sekund). Etter noen få se-

kunder kommer informasjonsskjermbildet til-

bake.

Hvis gjenværende drivstoffnivå reduseres en-

da mer, bytter informasjonsskjertnen til var-

selsdisplayet for resterende drivstoff, og TE”-

merket (B) på displayet for resterende driv-

stoff blinker raskt (omtrent to ganger pr. se-

kund).

å  
B AJA110688

A  FORSIKTIG
Q Hvis advarselen vises, bør du etterfylle så

snart som mulig.

Hvis bilen går tom for drivstoff, kan moto-

ren få startvansker i en situasjon der elektri-
sitet må genereres, og følgende tilstander vil

oppstå:

-  Kjøreytelsen reduseres (ettersom bare

strømmen som er lagret i kjørebatteriet

kan brukes for kjøring).

- Oppvarming er ikke tilgjengelig (bortsett

fra for biler med elektrisk vanneapparat).

- Varmeapparatets effektivitet er utilstrek-

kelig (biler med elektrisk varmeapparat).

-  Katalysatoren kan skades på grunn av

svært høy temperatur.

V  MERK
Q  I  skråninger eller svinger kan displayet bli

feil, på grunn av drivstoffets bevegelse i tan-

ken.

Q Batterisparing eller batterilading aktiveres

kanskje ikke. selv om du trykker på bryteren

for batterisparing eller bryteren for batterila-

ding, avhengig av den gjenværende kapasite-

ten i kjørebatteriet eller systemets kontroll-

tilstand.

OGGN16E1

Multiinformasjonsdisplay

Utendørstemperatur display J
l.()[l5Z21ll1509

Viser temperaturen på utsi-

den av bilen.

EIIIE
V  MERK

Q Displayinnstillingen kan endres til ønsket

enhet (°C eller °F).

Se "Endre funksjonsinnstillingene” på side

6-16.
Q Avhengig av faktorer som for eksempel kjø-

reforholdene. kan vist temperatur avvike fra

den faktiske utetemperaturen.

Kilometerteller j
lu[l05Z7800083

Kilometertelleren viser hvor langt bilen har

kjøtt.

Tripteller J
ll)(l5Z'9f)10”8

Tripptelleren angir reiseavstanden mellom to

punkter.

Eksempel på bruk av trippteller El og tripp-

teller

Det er mulig å måle to reiseavstander,

hjemmefra med tripptelleren [I] og fra
et bestemt punkt på veien med tripptelle-

ren .
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Multiinformasjonsdisplay

Nullstille triptelleren

For å tilbakestille displayet til 0 holder du

bryteren på multiinforrnasjonsdisplayet inne i

minst to sekunder. Kun den viste verdien vil

bli nullstilt.

Eksempel

Hvis trippteller I1] vises, vil kun tripptelleren

E] bli nullstilt.

V  MERK
Q  Når du kobler fra hjelpebatteriet, vil minnet i

tripptelleren E] og slettes, og displayet

går tilbake til

Servicepåminnelse
E005225020l1

Viser den omtrentlige tiden til neste periodi-

ske ettersyn som anbefales av MITSUBISHI

MOTORS. “-——” vises når tiden er inne for

kontroll.

6-12 Instrumenter og kontroller

V  MERK
Q Avhengig av bilens spesifikasjoner, kan den

viste tiden variere fra neste periodiske etter-

syn anbefalt av MITSUBISHI MOTORS.

I  tillegg kan innstillingene for tidspunktet for

neste periodiske inspeksjon endres.

Få displayinnstillingene justert av et autori-

sert MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for mer informasjon.

1

2

3  AJAl03370

l. Viser tiden som gjenstår frem til neste

periodiske inspeksjon.

W  MERK
O  Distansen vises i enheter på 100 km. Tiden

vises i antall måneder.

OGGN16E1

2. Dette informerer om at det er tid for pe-

riodisk inspeksjon. Vi anbefaler at du

kontakter et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

Når tenningsbryteren vris fra “OFF” til

“ON” på dette tidspunktet, vises advar-

selen i noen sekunder på inf0rrnasjonsdi-

splayet.

3. Etter at bilen din er blitt kontrollen på et

autorisert MITSUBISHI MOTORS-

verksted, vil skjermbildet vise hvor lang

tid det er til neste periodiske inspeksjon.

Tilbakestille

Meldingen “---” kan tilbakestilles med ten-

ningsbryteren eller driftsmodusen satt til

OFF.
Når visningen er tilbakestilt, vises tiden til

neste periodiske ettersyn. Varselmeldingen

vises ikke lenger når tenningsbryteren vris fra

“OFF” til “ON”.



l.

2.

Hvis du trykker lett på bryteren på mul-

tiinfonnasjonsdisplayet noen ganger.

skifter informasjonsdisplayet til visning

av servicepåminnelse.

lRlPIJ

111.4lm

m t! n
82  6-m

l

 AJAl03383

Trykk på bryteren  på  multiinfonnasjons-

displayet i minst to sekunder for å vise

""o-" og la det blinke. (Dersom ingenting

blir gjon i løpet av rundt ti sekunder

med blinking. vil skjennen gå tilbake til

forrige skjermbilde.)

Q Meldingen

3. Trykk lett på bryteren  på  multiinforrna-

sjonsdisplayet mens ikonet blinker for å

endre visningen fra "---" til "CLEAR".

Deretter vises tid frem til neste periodi-

ske inspeksjon.

 
AJAl03396

A  FORSIKTIG
Q Kunden er ansvarlig for at periodisk inspek-

sjon og vedlikehold utføres.

Inspeksjon og vedlikehold må utføres for  å

avverge ulykker og funksjonsfeil.

W  MERK
"—-—" kan ikke tilbakestilles når

driftsmodusen er satt til ON.

Q Når "—--" vises, etter en viss avstand og en

viss tid. nullstilles displayet og tiden til neste

periodiske ettersyn vises.

OGGN16E1

Multiinforrnasjonsdisplay

V  MERK
Q Dersom du ved et uhell tilbakestiller skjerm-

bildet. anbefaler vi at du tar kontakt med et

autorisert MlTSUBlSHl MOTORS-verk-

sted.

Systemsjekk-skjermbilde
E0053I00l070

Når driftsmodusen settes til ON, vises sy-

stemkontrollskjennen i cirka fire sekunder.

Hvis det ikke foreligger noen feil, vil infor-

masjonsskjennbildet vises (når driftsmodusen

er satt til ON).

Dersom det foreligger en feil. vil visningen

endres til et varselskjennbilde.

Se "Advarselsliste" på side 6-24.

V  MERK
Q Systemkontroll-skjermbildet varierer avhen-

gig av kundens utstyr.
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Multiinforrnasjonsdisplay

Visning av bilens EV-rekkevid-
de/Visning av  bilens totale rek-
kevidde

I:UU53‘(~Ull()Z(u

Her vises bilens omtrentlige rekkevidde (an-

tall kilometere eller miles du kan fortsette å

kjøre).

ZA 
  B13 4801411’:

Visning av bilens  EV-rekkevidde (A)

Viser distansen du kan kjøre med den gjen-

værende strømmen i kjørebatteriet.

Visning av bilens totale rekkevidde (B)

Viser distansen du kan kjøre med den gjen-

værende strømmen i kjørebatteriet og den

gjenværende drivstoffmengden.

V  MERK
Q Bilens rekkevidde kan variere avhengig av

kjøreforholdene og kjørestilen. Distansen

som vises. er bare et røft anslag.

6-14 Instrumenter og kontroller

V  MERK
Q Når kjørebatteriet lades eller det fylles driv-

stoff på bilen. oppdateres visningen av bi-

lens rekkevidde. Hvis ladenivået er lavt eller

det bare fylles på en liten mengde drivstoff,

kan imidlertid ikke visningen oppdateres

korrekt. Lad om mulig batteriet helt opp el-

ler fyll opp hele tanken.

Q l sjeldne tilfeller kan verdien som vises for

rekkevidde, endres hvis du står parkert i en

svært bratt bakke. Dette skyldes at drivstof-

fet beveger seg i tanken, og er ikke et tegn

på funksjonsfeil.

Q Innstillingen for visning kan endres til øn-

sket enhet (km eller miles).

Se “Endre funksjonsinnstillingene” på  side

6—16.
Q Når bilens EV-rekkevidde faller til under ca.

l km. vises “-——" på  displayet for EV-rekke-

vidde.

Q Når bilens totale rekkevidde faller til under

ca. 50 km. vises på displayet for total

rekkevidde.

Gjennomsnittlig drivstoffor-
bruk

F0l)53lZ0l1Z8

Her vises gjennomsnittlig drivstofforbruk fra

siste tilbakestilling og frem til nå.

To modusinnstillinger er tilgjengelige.

Se "Endre tilbakestillingsmodus for gjen-

nomsnittlig drivstofforbruk" på side 6-17.

OGGN16E1

Gå til "Endre funksjonsinnstillingene" på si-

de 6-16 for informasjon om hvordan du en-
drer innstillingen for visning av gjennom-

snittlig drivstofforbruk.

W  MERK
Q Visningen av gjennomsnittlig drivstoffor-

bruk kan tilbakestilles hver for seg for mo-

dus for automatisk tilbakestilling og modus

for manuell tilbakestilling.

Q  "———” vises når gjennomsnittlig drivstoffor-

bruk ikke kan måles.

Q Den opprinnelige (standard) innstillingen er

"Automatisk tilbakestilling”.

Q Det gjennomsnittlige drivstofforbruket va-

rierer avhengig av kjøreforholdene (veifor-

holdene. kjørestilen osv.) Vist drivstoffor-

bruk kan være noe annet det reelle. Oppfatt

vist drivstofforbruk som en grov antydning.

Q Minnet til modusen for automatisk tilbake-

stilling eller modusen for manuell tilbake-

stilling for visning av gjennomsnittlig driv-

stofforbruk. slettes hvis hjelpebatteriet kob-

les fra.



V  MERK
Q  Innstillingen for visning kan endres til øn-

sket enhet {km/1, mpg (US), mpg (UK) eller

l/100 km}.

Se "Endre funksjonsinnstillingene” på side

6-16.

Visning av  EVHV-kjøreandel
EOO537500038

Viser forholdet mellom kjøretiden med elek-

trisk strøm og kjøretiden med både elektrisk

strøm og motorkraft.

Kjøretiden med elektrisk strøm vises som en

søyle (blå) og som en prosentandel.

V  MERK
Q  Når kjørebatteriet er fullt oppladet, tilbake-

stilles EVHV-kjøreandelen og displayet vi-

ser 100 %.

Visning av  energistrøm J
E00537/MJ0024

Viser energistrømmen.

A B

C
AJAI03400

A— Motor

B- Kjørebatteri

C- Dekk

Blå pil  — Strøm av elektrisk energi

Gul pil  —  Strøm av annen energi

Visning av energistrøm (eksem-
pel)

l  Ved kjøring med elektrisk energi

OGGN16E1

Multiinformasjonsdisplay

I  Ved kjøring med drivstoffenergi (bensin)

Ved kjøring med både elektrisk energi og

drivstoffenergi (bensin)

i Ved lading av kjørebatteriet

 
J  mr ingen energistrøm foreligger
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ECO-poeng
EO0S3l60l050

ECO-poeng viser hvor mange poeng du har

fått for drivstoffeffektiv kjøring, som indike-

res med et bestemt løvantall på følgende må-

te:

[Når driftsmodusen er satt til ON]

Displayet viser hvor mange poeng du har fått

i løpet av de siste minuttene.

[Når driftsmodusen er satt til OFF]

Displayet viser totalt antall ECO-poeng som

er registrert av funksjonen fra tidspunktet da

driftsmodusen ble satt til ON til driftsmodu-

sen ble satt til OFF.

ECO Drive-nivå

å" && "”å-»."? 311525

m
Lav High (høy)

 

TAA008262
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Endre funksjonsinnstillingene
EO0S227U1E79

Innstillingene “skjermsprék”, “Temperatu-

renhet”, "Enhet for drivstofforbruk” og

"Gjennomsnittlig drivstofforbruk og hastig-

het, metode for tilbakestilling” osv. kan en-

dres etter behov.

1. Stopp bilen på et trygt sted.

Trekk parkeringsbremsen godt til, trykk

på den elektriske parkeringsbryteren og

sett velgerspaken i stillingen “P” (PAR-

KERING).
2. Trykk lett på bryteren på multiinforrna-

sjonsdisplayet noen få ganger for å skifte

fra inforrnasjonsskjerrnbildet til skjenn-

bildet for funksjonsinnstillinger.

Se "Informasjonsskjermbilde” på side

6-08.

A  FORSIKTIG
0 Av  sikkerhetshensyn på bilen stoppes før be-

tjening.

Under kjøring vises ikke skjermbildet for

funksjonsinnstillinger, selv om du betjener

bryteren på multiinforrnasjonsdisplayet.

OGGN16E1

3. Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinforrnasjonsdisplayet i to sekunder el-

ler mer for å skifte fra innstillingsmodus

til menyskjerrnbildet.

-D
4-SETiTilll

AJAl034l3

V  MERK
Q  For å skifte fra menyskjermbildet til skjerm-

bildet for funksjonsinnstillinger trykker du

på bryteren på multiinformasjonsdisplayet i

minst to sekunder.

O Gjøres ikke andre handlinger i løpet av 30

sekunder etter at du ser menyskjermbildet,

vil visningen gå tilbake til skjermbildet for

funksjonsinnstillinger.

4. Velg elementet du vil endre i meny-

skjermbildet, og endre til ønsket innstil-

ling. Se følgende punkter for mer infor-

masjon om betjeningsmetodene.



Se "Endre tilbakestillingsmodus for

gjennomsnittlig drivstofforbruk” på side

6-17.
Se "Endre måleenhet for drivstoffor-

bruk” på side 6-18.
Se "Endre temperaturenhet” på side

6-18.
Se "Endre skjermspråk” på side 6-19.

Se "Endre språksamvirkningskontroll”

på side 6-19.

Se "Innstilling av informasjonsknap-

plyd” på side 2-05.

Se "Endre tiden frem til "REST RE-

MINDER” vises” på side 6-20.

Se "Endre lyden til blinklyset” på side

6-20.
Se "Tilbakestilling av varselterskelen for

lavt dekktrykk” på side 7-75.
Se "Endre dekk-lD-sett” på side 7-76.

Endre tilbakestillingsmodus for

gjennomsnittlig drivstofforbruk
1500522902054

Modustilstandene for visning av gjennom-

snittlig drivstofforbruk kan veksles mellom

"Auto reset” og "Manual reset”.

l. Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinfonnasjonsdisplayet i to sekunder el-

ler mer for å skilte fra innstillingsmodus
til menyskjermbildet.

Se "Endre funksjonsinnstillingene” på

side 6-08.
2.  Trykk lett på bryteren på multiinforma-

sjonsdisplayet for å velge “AVG” (gjen-

nomsnittlig drivstofforbruk).

.3.

Multiinformasjonsdisplay

3. Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinformasjonsdisplayet i ca. to sekunder

eller mer for å bytte fra A/ l (modus for
automatisk tilbakestilling) til M/Z/P

(modus for manuell tilbakestilling), eller

fra M/2/P til A/1.
Innstillingen endres til valgt modus.

Modus for manuell nullstilling

O Når gjennomsnittlig drivstofforbruk vi-

ses og du holder inne bryteren på mul-

tiinformasjonsdisplayet, tilbakestilles det

gjennomsnittlige drivstofforbruket som

vises.

O Når driftsmodusen endres fra ACC eller

OFF til ON, endres modusinnstillingen

automatisk fra manuell til automatisk.

Endring til automatisk utføres automa-

l

Se (Tilbakestill? ti] fabflkkinnstiling” På "" MENU tisk. Hvis endringen til manuell modus
Side 6‘21~ — er vellykket, vises imidlertid data fra si-

A.;; W, " ste tilbakestilling.

V  MERK r  in  w
Modus for automatisk nullstilling[ji txtmtzuxttrlz Q  Hvis ekstrabatteriet kobles fra, tilbakestilles

disse funksjonsinnstillingene fra minnet og

går automatisk tilbake til fabrikkinnstillinge-

ne (med unntak av varselterskelen for lavt

dekktrykk og dekk—l D-sett).

O Når gjennomsnittlig drivstofforbruk vi-

ses og du holder inne bryteren på mul-

tiinformasjonsdisplayet, tilbakestilles det

gjennomsnittlige drivstofforbruket som

vises.

O Når driftsmodusen står i ACC eller OFF

i fire timer eller mer, nullstilles gjen-

nomsnittlig drivstofforbruk automatisk.

AJA  103426
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Multiinformasj onsdisplay

V  MERK
Q  Visningen av gjennomsnittlig drivstoffor-

bruk kan nullstilles hver for seg for modus

for automatisk nullstilling og modus for ma-

nuell nullstilling.

Q Minnet til modusen for automatisk tilbake-

stilling eller modusen for manuell tilbake-

stilling for visning av gjennomsnittlig driv-

stofforbruk, slettes hvis hjelpebatteriet kob-

les fra.

Endre måleenhet for drivstof-

forbruk
l 00523001’?

Måleenheten for drivstofforbruk kan endres.

Avstanden og antall enheter veksles også for

å passe med valgt enhet for drivstofforbruk.

l. Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinformasjonsdisplayet i to sekunder el-

ler mer for å skifte fra innstillingsmodus

til menyskjennbildet.

Se "Endre funksjonsinnstillingene” på

side 6-16.

6-18 lnstrumenter og kontroller

2.

3.

4.

5.

Trykk lett på bryteren på multiinforma-

sjonsdisplayet for å velge “AVG UNIT”

(innstilling for visning av gjennomsnitt-

lig drivstofforbruk).

MENU

L  HHUl\‘r‘:

AVG M

AVG UNIT

F —  ‘F

En LANGUAGE 
AJAIO3439

Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinformasjonsdisplayet i minst to sekun-

der for å vise "AVG UNIT".

Trykk lett på bryteren på multiinforrna—

sjonsdisplayet for å velge enhetene.

Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinformasjonsdisplayet i to sekunder el-

ler mer for å endre innstillingen til den

valgte enheten.

OGGN16E1

V  MERK
Q Visningsenhetene for gjennomsnittlig driv-

stofforbruk og rekkevidde skiftes, mens en-

hetene for Speedometeret. kilometertelleren

og tripptelleren ikke endres.

Enhetene for avstand endres også i henhold

til følgende kombinasjoner, slik at de sam-

svarer med valgt enhet for drivstofforbruk.

Drivstofforbruk Avstand (rekkevid-

de)

L/100 km km

mpg (US) mile(s)

mpg (UK) mile(s)

km/  L km

Endre temperaturenhet
FOUFZSIUIU7

Måleenheten for temperatur kan endres.

1. Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinformasjonsdisplayet i to sekunder el-

ler mer for å skifte fra innstillingsmodus

til menyskjermbildet.

Se "Endre funksjonsinnstillingene” på

side 6-16.

2. Trykk lett på bryteren på multiinforma-

sjonsdisplayet for å velge (innstil-
ling av temperaturenhet).



3. Trykk på  bryteren på multiinfonnasjons-

displayet i minst to sekunder eller mer

for å skifte fra °C til  °F  eller fra °F til

°C. Innstillingen endres til valgt tempe-

raturenhet.

W  MERK
Temperaturvcrdien på klimaanleggspanelet

endres i overensstemmelse med visningsen-

heten for utendørsteinperatur  på  multiinfor-

masjonsdisplayet.

"°C" eller  "°F" vises imidlertid ikke  på  tem-

peraturdisplayet på klimaanlegget.

På  biler som er utstyrt med MITSUBISHI

Mulli Communication System (MMCS). vil

temperaturverdien på klimaanleggsskjennen

på MITSUBISHI Multi Communication Sy-

stem (MMCS) endres i overensstemmelse

med visningsenheten tor utendorstemperatur

på multiinlormasjonsdisplayet.

"°C" eller "°F" vises imidlertid ikke på kli-
maanleggsskjerinen.

2.

3

4.

Ul

Trykk lett på bryteren  på  multiinforma-

sjonsdisplayet for  a  velge “LANGUA-

GE" (språkinnstilling).

å

AJAl03-142

. Trykk på og hold inne bryteren  på  mul-

tiinformasjonsdisplayet i minst to sekun-

der for å Vise "LANGUAGE".

Trykk lett på bryteren  på  inultiinfonna-

sjonsdisplayet for å velge ønsket språk.

. Trykk  på  og hold inne bryteren  på  mul-

tiinforrnasjonsdisplayet i to sekunder el-

Multiinformasjonsdisplay

Endre språksamvirkningskon-

troll
l0H5I‘n,H1h‘Jh

Språket som brukes i  MITSUBISHI  Multi-

Communication  System  (MMCS) (hvis mon-

tert), Bluetoothg 2.0-grensesnittet (hvis mon-
tert) eller omgivelseskaineraet (hvis montert)

kan endres automatisk til samme språk som

det som vises på multiintormasjonsdisplayet.

I  .

2.

Trykk på og hold inne bryteren  på  mul-

tiinformasjonsdisplayet i to sekunder el-

ler mer for å skifte fra innstillingsmodus

til menyskjermbildet.

Se  "Endre funksjonsinnstillingene" på

side 6-16.

Trykk lett  på  bryteren  på  multiinforrna-

sjonsdisplayet for å velge  "  (regule-
ring av språksamvirkning).

Endre skjermspråk ler mer for å skifte til valgt språk.

[UU5:3:lJ1_-I1

Språket  på  multiintorrnasjonsdisplayet kan

endres.

I.  Trykk  på  og hold inne bryteren på mul-

tiinformasjonsdisplayet i to sekunder el-

ler mer for å skifte fra innstillingsmodus

A  l  A R VV  MERK
Q  Hvis velges i språkinnstillingen. vil ik-

ke advarsler eller avbruddsmeldinger vises.
RFSET 

AJAl03455
til menyskjennbildet.

Se  "Endre funksjonsinnstillingene" på

side 6-16.

OGGN16E1 Instrumenter og kontroller 6- l 9



Multiinfonnasjonsdisplay

3.  Trykk på  og hold inne bryteren på mul-

tiinforrnasjonsdisplayet for å bytte fra

A/I (språksamvirkning aktivert) til

M/2/P (språksamvirkning deaktivert), el-

Endre tiden frem til  “REST

REMINDER” vises

Innstilling av informasjons-

knapplyd
l:0(l205"0002l E0052350l'02

6-20

ler fra M/2/P til A/1.

Innstillingen endres til valgt tilstand.

V  MERK
Q  Visningsspråket i henhold til valgt språkinn-

stilling kan endres på følgende måte.

o  Hvis A eller I er valgt med språksamvirk-

ningskontroll. vil språket i MITSUBISHI

Multi-Communication System (MMCS).

Bluetooth? 2.0-grensesnittet eller omgi-

velseskameraet automatisk bli endret til

språket som er valgt for multiinforma-

sjonsdisplayet.

Det kan imidlertid være at endringen av

denne funksjonen ikke fungerer. avhengig

av språket som er valgt for multiinfonna-

Du kan slå av betjeningslyden for bryteren på

multiinformasjonsdisplayet og knappen for

reostatbelysning.

l.

2.

3.

Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinfonnasjonsdisplayet i to sekunder el-

ler mer for å skifte fra innstillingsmodus

til menyskjerrnbildet.

Se "Endre funksjonsinnstillinger” på si-

de 6-16
Trykk lett på bryteren på multiinforma-

sjonsdisplayet for å velge "al" (innstil-

ling for betjeningslyd).

Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinformasjonsdisplayet i to sekunder el-

ler mer for å veksle fra ON (betjenings-

Iyd på) til OFF (betjeningslyd av), eller

Tiden før meldingen vises, kan endres.

I.

2.

3.

4.

Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinformasjonsdisplayet i to sekunder el-

ler mer for å skifte fra innstillingsmodus

til menyskjerrnbildet.

Se "Endre funksjonsinnstillingene” på

side 6-16.

Trykk lett på bryteren på multiinforrna-

sjonsdisplayet for å velge "ALARM"

(innstilling av hviletid).

Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinforrnasjonsdisplayet i minst to sekun-

der for å vise "ALARM".

Trykk lett på bryteren på multiinfomia-

sjonsdisplayet for å velge tiden før vis-

ning.

sjonsdisplayet. fra OFF til ON. 5. Trykk på og hold inne bryteren på mul-

'  HVlS lVl— 2 eller P fff Valgt med SPfåkSam- Innstillingen endres til valgt tilstand. tiinformasjonsdisplayet i minst to sekun-
virkningskontroll, vil språket i der for å endre innstillingen til valgt tid.
MITSUBISHI Multi-Communication Sy-

stem (MMCS), Bluetoothg 2.0-grense-
snittet eller omgivelseskameraet ikke bli

endret automatisk til språket som er valgt

for multiinformasjonsdisplayet.

Q  Språket på displayet til lydanlegget (hvis

montert) endres ikke automatisk selv om du

velger A eller I i språksamvirkningskontroll.

Instrumenter og kontroller

V  MERK
Q Innstillingen for betjeningslyd deaktiverer

bare betjeningslyden fra bryteren på multiin-

fonnasjonsdisplayet og knappen for reostat-

belysning. Advarselsskjerrnbildet og andre

lyder kan ikke deaktiveres.

OGGN16E1

V  MERK
Q  Kjøretiden tilbakestilles når driftsmodusen

for strømbryteren settes til  OFF.

Endre lyden til blinklyset
E00529  I  003%

Det er mulig å endre blinklyslyden.



l. Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinforrnasjonsdisplayet i to sekunder el-

ler mer for å skifte fra innstillingsmodus

til menyskjennbildet.
Se “Endre funksjonsinnstillingene” på

side 6- l 6.

2.  Trykk  lett på bryteren på multiinfonna-

sjonsdisplayet for å velge  m  (endre

blinklyslyd).

3. Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinfonnasjonsdisplayet i minst to sekun-

der for å veksle fra  1  (blinklyslyd I) til 2

(blinklyslyd 2), eller fra 2 til 1.

Innstillingen endres til valgt blinklyslyd.

Tilbakestille til fabrikkinnsti-

ling
E0052}60l92l

Mange funksjonsinnstillinger kan tilbakestil-

les til fabrikkinnstillingene.

1. Trykk på og hold inne bryteren på mul-

tiinforrnasjonsdisplayet i to sekunder el-
ler mer for å skifte fra innstillingsmodus

til menyskjermbildet.

Se "Endre funksjonsinnstillingene” på

side 6-16.

2. Trykk lett på bryteren på multiinforrna-

sjonsdisplayet for å velge “RESET” (til-

bakestille til fabrikkinnstilling).

3. Når du trykker på bryteren på multiin-
forrnasjonsdisplayet i fem sekunder, ut-

løses lydsignalet og alle funksjoner tilba-

kestilles til fabrikkinnstillingene.

V  MERK
Q  Fabrikkinnstillingene er som følger.

- Tilbakestillingsmodus for gjennomsnittlig

drivstofforbruk: A (automatisk tilbakestil-

ling)

— Visningsenhet for

l/ 100 km
—  Temperaturenhet: °C (celsius)

- Språk på skjermen: ENGLISH (engelsk)

eller RUSSIAN (russisk)

— Samvirkningsspråkinnstilling:  A  (språk-

samvirkning aktivert)

-  Betjeningslyder: PÅ (betjeningslyder på)

o “REST REMINDER"—skjermbilde: OFF

(av)
o  Blinklyslyd: blinklyslyd l

Q  Varselterskelen for lavt dekktrykk og dekk-

lD-sett kan ikke tilbakestilles til fabrikkinn—

stillingene.

drivstofforbruk:

0GGN16E1

Multiinfonnasjonsdisplay
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Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjemi

Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjerm

Indikator- og varsellamper

 
l

F0O.‘Z‘~.\lI32t»5

20 AJIIOI664

10- Varsellampe  for  regenerativ  brems

—)  s.  6-45

l  l— AV-indikatorlampe for  Acoustic  Vehicle

Alening System (AVAS) —) s. 7-25

12- Varsellampe for LED—hovedlys*

—)  s.  6-48

13- lndikatorlampe for  aktiv  stabilitetskon-

troll (ASC) —) s.  7-34

1  2 3
XX  

__ å

<>, iii
K7

TIT

) /  i  .  \ l / i
6 I 9  10 11 21 13 17 18 19

1- Indikatorlampe for parkeringslys 5- lndikatorlampe for tåkelys bak

—)  s.  6-43 —)  s.  6-43

2- lndikatorlampe for tåkelys foran 6- lndikatorlampe for ljemlys —)  s.  6-42

—)  s.  6-43 7- Varsellampe for Plug-in  Hybrid  EV-sy-

3— Indikalorlampe for parkeringslys stemet —) s.  6-45

—  s.  6-43 8- Ladevarsellampe for hjelpebatteri

4- Indikatorlamper for blinklys/nødblinklys —) s.  6-44

—)  s.  6-42 9- Ladekontrollampe —)  s.  6-43
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Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjenn

14- AV—indikatorlampe for aktiv stabilitets- l7— Klar-kontrollampe —» s.  6-43 20- Motorkontrollampe —) s. 6-44

kontroll (ASC) —>  s.  7-33 l8— Varsellampe for sikkerhetsbelte 2  l - Varsellampe for bremser —» s. 6-43

15- Varsellampe for ABS (blokkeringsfrie —> s.  5-1 l

bremser) —> s.  7-30 l9- Varsellampe for overvåkning av dekk-

l6- Varsellampe for ekstra sikkerhetssystem trykk a s.  7-72

(SRS) —> s. 5-39

Informasjonsskjermbildets liste  
l mI.<1Wl>I‘~-I4  E

Når informasjon skal vises, for eksempel en lampepåminnelse. utløses lydsignalet og skjermbildet endres til skjennene som vises nedenfor. Gå til

den aktuelle siden og iverksett nødvendige tiltak.

Når årsaken til advarselen er fjemet, fjemes også varselskjermbildet automatisk.

Se "Advarselsliste" på side 6-24.

Se "Visning av navigasjonsinformasjon” på side 6-36.

Se "Andre avbruddsskjennbilder” på side 6-37.

V  MERK
Q En advarsel kan vises på informasjonsskjennen og lydsignalet kan utløses i følgende sjeldne tilfeller.

Dette skyldes at systemet fanger  opp forstyrrelser som støy eller sterke elektromagnetiske bølger. og er ikke et tegn på funksjonsfeil.

-  En ekstrem sterk elektromagnetiske bølge mottas fra en kilde som en ulovlig radiosender, en gnist fra en kabel eller en radarstasjon.

-  Uvanlig spenning eller statisk elektrisitetsutladning genereres av å betjene installert elektrisk utstyr (også tredjeparts utstyr).

Hvis varselskjermbildet vises mange ganger. anbefaler vi at du tar kontakt med et autorisert MITSUBISHI MOTORS-verksted.
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Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjerrn

Advarselsliste

6-24

Skjerm

CHARCE CABLE
CONNECTED 

Instrumenter og kontroller

Årsak

O En eller flere feil har oppstått i Plug-in

Hybrid EV-systemet.

O En eller flere feil har oppstått i Plug-in
Hybrid EV-systemet.

O Det har oppstått feil i parkeringslåsenhe—

ten. Plug-in Hybrid EV-systemet kan ikke

deaktiveres uten å sette på parkerings-
bremsen.

O Du prøver å sette driftsmodusen til  ON

mens ladekontakten er koblet til ladeinn-

gangen.

O Ladingen ble avbrutt på grunn av system-

feil.

OGGN16E1

EOOSZ-HIOZ l 92

Løsning (referanse)

OFå bilen kontrollert av et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

O Parker bilen umiddelbart på et trygt sted,

og kontakt et autorisert  MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

O Parkér bilen på et trygt, flatt sted, og sett

på parkeringsbremsen. Kontakt et autori-

sert  MITSUBISHI  MOTORS-verksted.

Se  "Elektrisk parkeringsbryter” på side

7—l5.

O Koble ladekontakten fra ladeinngangen

før du betjener strømbryteren.

O Det har oppstått elektrisk lekkasje, eller

det er feil på kabelen for normallading.

Avslutt bruken av kabelen umiddelbart,

og ta kontakt med et autorisert

MITSUBISHI  MOTORS-verksted.



l

Skjerm

Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjerrn

Årsak

O Ladingen ble avbrutt på grunn av dårlig

tilkobling av ladekabelen eller strøm-
brudd.

O Temperaturen i kjørebatteriet er for lav.

O Ladeluken er åpen.

O Du har glemt  å  skru av lysene.

O Det er lite spylevæske igjen.

OGGN16E1

Løsning (referanse)

O Koble til ladekabelen på riktig måte.

Se “Nonnallading” på side 3-10.

Se “Huniglading” på side 3-15.

O Hvis ladingen avbrytes på grunn av

strømbrudd, gjenopptas ladingen automa-

tisk når strømmen gjenopprettes.

O Hvis bilen kjøres: Stans bilen  på  et trygt

sted. og kontakt et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

O Hvis bilen står parkert på dagtid: Vent til

temperaturen stiger, og stan Plug-in Hy-

brid EV-systemet igjen.

Se "Forholdsregler og tiltak ved sterk kul-

de” på side 2-10.

O Lukk ladeluken.

Se "Lading fra 220-240  V  vekselstrømut-

tak” på  side 3-11.

O Se "Funksjon for automatisk utkobling av

lys (hovedlykter, tåkelys osv.)” på  side

6-46.

O Fyll på spylevæske i beholderen.

Se "Spylervæske" på side l I-08.
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lndikat0r- og varslelamper. og informasjonsskjerrn

6-26

Skjerm Årsak

O Det har oppstått  en  feil i LED-hovedlyse-

ne.

Løsning (referanse)

O Vi  anbefaler  at  du  tar kontakt med  et  auto-

risen  MITSUBISHI MOTORS-werksted.

Se "Varsellampe for LED-hovedlys" på

side  6-48.

O Det har oppstått en feil i det nøkkelfrie be- O  Se  "Nøkkelfritt betjeningssystem” på  side
tjeningssystemet.

O  Den  nøkkelfrie betjeningskontrollen regi-

streres  ikke.

lnstrumenter og kontroller oGGN15E1

4-06.

O  Sett den  nøkkelfrie betjeningskontrollen

inn i sporet.

Se "Hvis  den  nøkkelfrie betjeningskon-

trollen ikke fungerer som  den  skal" på  si-

de 7-12.



Skjerm

Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjerrn

Årsak

O Du har glemt å fjeme den nøkkelfrie be-
tjeningskontrollen fra sporet.

O Det har oppstått en feil i EPS.

O Når bremsevæskenivået i reservoaret fal-

ler til et lavt nivå.

O Det har oppstått en feil i bremsesystemet.

O Når bremsepedalen er blitt trykket inn

gjentatte ganger i løpet av et kort tidsrom,

kan bremsevarsellampen tennes og lydsig-

nalet for bremsen utløses, og denne advar-

selen kan vises.

O RBS-systemet (regenerativ brems) kan ik-

ke brukes.

OGGN16E1

Løsning (referanse)

O Ta den nøkkelfrie betjeningskontrollen ut

av sporet.
Se "Påminnelse for nøkkelfri betjenings-

kontroll” på side 7-13.

O Få inspisert bilen hos et MITSUBISHI

MOTORS-verksted snarest mulig.

Se "Elektrisk servostyresystem (EPS)” på

side 7-31.

O Stans bilen umiddelbart på et trygt sted.

Vi anbefaler at du kontakter et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Se “Advarselsskjermbilde for bremser” på

side 6-45.

O Hvis advarselen forsvinner, bremsevarsel-

lampen slukkes og Iydsignalet stopper

noen sekunder etter at du slutter å betjene

bremsen, foreligger det ingen feil.

O Vi anbefaler at du kontakter et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.
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Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjerm

Årsak

O Det har oppstått en feil i ABS.

Skjerm

O Dekktrykket i  et  av dekkene er lavt.

O  Det  har  oppstått  en feil i overvåkningssy-

stemet for dekktrykk.

O En  av  dørene eller bakluken er ikke helt

lukket.

Den åpne døren vises  på  displayet.

O Panseret er åpent.

6-28 Instrumenter og kontroller OGGMGE1

Løsning (referanse)

O Unngå hard bremsing og kjøring i høy ha-

stighet. Stans bilen på et trygt sted, og

iverksett nødvendige tiltak. Se "ABS-ad-

varsel" på side 7-30.

OSe "Advarselsskjennbilde for overvå-

kningssystem for dekktrykk" på side

7-72.

OSe “Advarselsskjermbilde for overvå-

kningssystem for dekktrykk" på side

7-72.

O Lukk døren eller bakluken.

Se “Advarselsskjennbilde for åpen dør”

på side 6-10.

O Lukk panseret.

Se “Panser” på side  1  1-04.



Skjerm

lndikator- og varslelamper, og informasjonsskjenn

Årsak

O  Det har oppstått en feil i den elektroniske

startsperren (tyverisikret startsystem).

O  Det ble gjort et forsøk på å åpne førerdø-
ren med driftsmodusen i en annen modus

enn OFF.

O  Det ble gjort et forsøk på å låse alle døre-

ne og bakluken med driftsmodusen i en

annen modus enn OFF.

O Det har oppstått en feil i det elektriske sy-

stemet.

O Motoren er overopphetet.

O Du satte driftsmodusen til  ON  uten å feste

sikkerhetsbeltet.

OGGN16E1

Løsning (referanse)

O Sett driftsmodusen til OFF, og start deret-

ter Plug-in Hybrid EV-systemet igjen.

Hvis advarselen ikke forsvinner, må du

kontakte et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

O Velg driftsmodusen OFF.

Se "Påminnelsessystem for driftsmodus

ON" på side 7-11.

O Velg driftsmodusen  OFF.

Se "Påminnelsessystem for driftsmodus

OFF” på side 7-I0.

O  Stans bilen umiddelbart på et trygt sted.

Vi anbefaler at du kontakter et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

O  Stans bilen på et sikkert sted og gjennom-

før nødvendige tiltak.

Se "Overoppheting av motoren” på side

9-04.

O  Fest sikkerhetbeltet riktig. Se "Beltepå-

minnelse” på side 5-1 1.

Instrumenter og kontroller 6-29



Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjerm

Skjerm

6-30 Instrumenter og kontroller

Årsak

O Det har oppstått en feil i drivstoffsyste-

met.

O Det er lite drivstoff.

O Du kjører med parkeringsbremsen på.

O Det har oppstått en feil i motorens oljesy-

stem.

O Det har oppstått en feil i SRS kollisjons-

pute- eller beltestrammesystemet.

OGGN16E1

Løsning (referanse)

O Vi anbefaler at du kontakter et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

O Fyll drivstoff snarest mulig. Se "Advar-

selsskjermbilde for gjenværende driv-

stoff” på side 6-11.

O Løsne parkeringsbremsen. Se "Advarsels-

skjermbilde for bremser” på side 6-45.

O Stans bilen umiddelbart på et trygt sted.

Vi anbefaler at du får undersøkt bilen.

Se "Varselskjerrnbilde for oljetrykk” på

side 6-46.

O Vi anbefaler at du får undersøkt systemet

umiddelbart.

Se "Varsellampe for ekstra sikkerhetssy-

stem (SRS)” på side 5-39.



Skjerm

Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjerm

Årsak

O Det har oppstått en feil i den aktive stabi-

litetskontrollen (ASC).

O Det har oppstått en feil i bakkestanassi-

stenten.

O Utetemperaturen er 3 °C eller lavere.

O ACC (Adaptive Cruise Control System)

har registrert at det nærmer seg biler i vei-

banen foran deg.

O FCM (Forward Collision Mitigation Sy-

stem) har påvist fare for kollisjon.

O ACC (Adaptive Cruise Control System)

har påvist stans av kjøretøyet foran deg og

har stoppet bilen, men bremsen frigjøres

snart.

OGGN16E1

Løsning (referanse)

O Vi anbefaler at du får undersøkt bilen.

Se "Aktiv stabilitetskontroll (ASC)” på si-

de 7-32.

O Vi anbefaler at du får undersøkt bilen.

Se “Bakkestartassistent” på side 7-27.

O Se opp for is på veien.

O Veien kan være isete selv om advarselen

ikke vises, så kjør forsiktig.

O Øk følgedistansen ved å trå på bremsepe-

dalen eller velge annen fartsreduksjons-

kontroll.

Se “ACC (Adaptive Cruise Control Sy-

stem): Nærhetsalarrn” på side 7-47.

O lverksett passende tiltak for å unngå en

kollisjon, for eksempel ved å trå på brem-

sen.
Se “Advarselsfunksjon for frontkollisjon”

på side 7-57.

O Trå inn bremsepedalen så snart bilen stan-

ser.

Se "ACC (Adaptive Cruise Control Sy-

stem)” på side 7-44.
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lndikator- og Varslelamper, og informasjonsskjerm

6-32

Skjerm

Instrumenter og kontroller

Årsak

ACC-kontroll (Adaptive Cruise Control

System) avbrytes automatisk. og systemet

settes i ventemodus.

Betingelsene for kontrollstart oppfylles

ikke, og ACC (Adaptive Cruise Control

System) kan ikke starte kontroll.

ACC (Adaptive Cruise Control System)

kan ikke starte kontroll fordi hastigheten

er utenfor hastighetsområdet.

ACC (Adaptive Cruise Control System)

kan ikke starte kontroll fordi det ikke er

registrert at det nærmer seg biler i xeiba-

nen foran deg.

ACC (Adaptive Cruise Control System) er

midlertidig utilgjengelig som følge av år-

saker som for eksempel kontaminerende

stoffer på sensoren.

Dette er ikke en feil.

OGGN16E1

Løsning (referanse)

O  Se "Bruke ACC" på side 7-49.



Skjerm

Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjenn

Årsak

O Det har oppstått en feil i ACC (Adaptive

Cruise Control System).

O Det har oppstått en feil i FCM (Forward

Collision Mitigation System).

O FCM-bremsefunksjonen i FCM-systemet
(Forward Collision Mitigation System) er

aktivert.

O FCM (Forward Collision Mitigation Sy-

stem) er midlertidig utilgjengelig som føl-

ge av årsaker som for eksempel kontami-

nerende stoffer på sensoren.

Dette er ikke en feil.

O LDW (Lane Departure Waming System)

har påvist at bilen er i ferd med eller har

byttet fil.

OGGN16E1

Løsning (referanse)

O Vi anbefaler at du får undersøkt bilen.

Se “ACC (Adaptive Cruise Control
stem)” på side 7-44.

O Vi anbefaler at du får undersøkt bilen.

Sy-

Se “FCM (Forward Collision Mitigation

System)” på side 7-56.

O Se “FCM-bremsefunksjon" på side 7-57.

O Se "LDW (Lane Departure Warning)” på

side 7-69.
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Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjenn

6-34

Årsak

O LDW (Lane Departure Warning) er mid-

lertidig utilgjengelig pga. for høy tempe-

ratur  i  LDW-kameraet.

Skjerm

O Det har oppstått en feil i LDW (Lane De-

parture Warning).

O Sensoren for UMS-systemet (Ultrasonic

Misacceleration Mitigation System) er

midlertidig utilgengelig av en eller annen

grunn. for eksempel omgivelsesforhtild el-

ler økning av sensortemperaturen.

Instrumenter og kontroller OGGN1BE1

Løsning (referanse)

O Se "LDW (Lane Departure Warning)" på

side 7-69.

O Vi anbefaler at du får undersøkt bilen.

Se "LDW (Lane Departure Warning)” på

side  7-69.

O Hvis advarselen ikke forsvinner etter en

liten stund, må du kontakte et godkjent

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Se “UMS-system (Ultrasonic Misaccele-

ration Mitigation System)" på side 7-63.



Indikator— og varslelamper, og informasjonsskjertn

Løsning (referanse)

OFå bilen kontrollen av et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted umid-

Årsak

O UMS-systemet (Ultrasonic Misaccelerati-

on  Mitigation  System) fungerer ikke som

Skjerm

normalt, fordi det foreligger funksjonsfeil delban.
isensoren eller systemet. Se "UMS-system (Ultrasonic Misaccele-

ration  Mitigation System)" på  side 7-63.

O UMS-systemet (Ultrasonic Misaccelerati- O Se “UMS-system (Ultrasonic Misaccele-

on Mitigation System) er  aktivert. ration Mitigation System)” på side  7-63.
ACCELERATION
PEDAL PRESSED 
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Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjemi

 

Visning av navigeringsinforma- l— Visning av veiledning .  ' 2- Visning av gjenvaerende distanse  —  '
sj0n* Viser kjøreretning og veiledningssted. Viser-distansen til stedet som veilednin-

1:005,‘-l—'lHlrhI gen uses for"

På  biler som er utstyrt med MITSUBISHI

Multi Communication System (MMCS). vil w  MERK
følgende informasjon om navigering vises Bile“ kjøreretning .  .  .

, .  . f k- (Eksempel) Q  Les denne delen samt bruksanvisningen tor

nar du næring deg et \'ellednmg_Sste(_j’ or e MITSUBISHI Multi Communication Sy-
sempel et veikryss eller en destinasjon, etter Slem (MMCSL
at du har angitt destinasjonen og startet rute-

B  veiledningen. Destinasjon

1

Fergeterminal

Bomstasjon

2
AJA103468 Mellomliggende destinasjon

(Eksempel)

AJE100348
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Andre  avbruddsskjermbilder

Skjerm

*x [E f":
BRAKE SHIFT

PRESS BRAKE PEDAL
TO  START 

Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjerm

Systemets driftsstatus

O Hvis du har trykket på strømbryteren og

driftsmodusen settes til ACC uten at du

har trådd inn bremsepedalen, vises denne

skjermen.

Denne skjermen vises gjentatte ganger et-

ter regelmessige intervaller så lenge

driftsmodusen for strømbryteren er satt til

ACC.

O Hvis Plug-in Hybrid EV-systemet ikke

starter selv om driftsmodusen for strøm-

bryteren er satt til ON, vises denne skjer-

men.

O Du trykket på strømbryteren uten å ha satt

girvelgeren til “P” (PARKERING) da  du

startet Plug-in Hybrid EV-systemet.

O Drivkraften begrenses av sikkerhetssyste-

met ettersom Plug-in Hybrid EV-systemet

er for varmt eller for kaldt.

OGGN16E1

l‘()[J5'_‘42(lZ080

Referanse

O Sett girvelgeren i stillingen "P" (PARKE-

RING) og trå inn bremsepedalen hardere

enn vanlig med høyre fot. Deretter trykker

du på strømbryteren.

Se "Starte og stoppe Plug-in Hybrid EV-
systemet" på side 7-l 1.

O Sett girvelgeren i stillingen "P" (PARKE-

RING) ved å trykke på den elektriske par-

keringsbryteren, og trå inn bremsepedalen

hardere enn vanlig med høyre fot. Deret-

ter trykker du på strømbryteren.

Se "Stane og stoppe Plug-in Hybrid EV-

systemet" på side 6-36.

O Det er ikke nødvendig å iverksette tiltak.

Drivkraftbegrensningen oppheves når nor-

mal temperatur gjenopprettes i Plug-in

Hybrid EV-systemet.
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lndikator- og varslelamper, og informasjonsskjerm

Skjerm Systemets driftsstatus

O  Hvis  bilen ikke er fylt opp med ca. 15 liter

under  én påfylling i  løpet av tre måneder,

starter motoren automatisk for  å  vedlike-

holde motoren eller komponentene i driv-

stoffsystemet.

Dette displayet kan vises ofte avhengig av

bruksforholdene for bilen, for eksempel

hvis drivstoff har blitt værende i tanken

over lengre tid.

Når motoren er i gang, viser dette display-

et tilstanden for lading av kjørebatteriet,

og skjermbildet for modus for batterila-

ding (l (QWHARGE ) vises.

Kjørebatteriet er imidlertid ikke fullt opp-

ladet.

Gasspedalen er trådd inn mens girvelge-

ren står i stillingen "N" (NØYTRAL).

O Velgerspaken er betjent mens girvelgeren

står i "P" (PARKERING) og bremsepeda-

len ikke er trådd inn.

Referanse

O Fyll på med 15  liter  eller mer under én på-

fylling. Dette displayet og skjermbildet

for modus for batterilading forsvinner. og

motoren stopper.
Hvis skjennbildet for gjenværende driv-

stoff viser mindre enn halv tank, kan du

trygt fylle mer enn  15  liter.

O Hvis påfylling av drivstoff er umulig på

grunn av en stor mengde gjenværende

drivstoff, setter du bilen i drift uten nor-

mallading eller hurtiglading.

O Husk å kontrollere indikatoren for girvel-

gerstilling når du starter bilen, og påse at

girvelgeren står i "D" (KJØR) eller "R"

(REVERS).
Trå deretter inn gasspedalen.

Se "Indikator for velgerspakstilling” på si-

de 7-14.

O Betjen velgerspaken mens du trår bremse-

pedalen godt inn.

Driftsstatus for hvert system vises på infonnasjonsskjennbildet. Gå til den aktuelle siden for mer informasjon om hvert system.
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Skjerm

Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjerm

Systemets driftsstatus Referanse

O Når lading av kjørebatteriet er fullført. O Se “Lading” på side 3-02.

O Når modusen endres ved å  betjene  4WD- O  Se  "Bryter for ECO-modus” på side 6-51.

låsebryteren eller bryteren for ECO-modus.  0  Se “4wD-1fiseb;yter” på side 7-18_

O Se "Når bryteren for ECO-modus er ON’ fl

på side  7-20.
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Indikator- og varslelamper, og informasjonsskjerm

Skjerm Systemets driftsstatus

O Når du nærmer deg et veiledningssted

osv.

O Når modus for batterisparing aktiveres.

O Når modus for batterilading aktiveres.

O Når ryggesensoren registrerer en hindring.

O Når sensorsystemet registrerer en hin-

dring.

6-40 Instrumenter og kontroller OGGN15E1

Referanse

O Se "Visning av navigasjonsinformasjon”

på side 6-36.

O Se "Bryter for batterisparing” på side

7-22.

O Se "Bryter for batterilading” på side

7-22.

O Se “Ryggesensorsystem” på side 7-76.

O Se "Sensorsystem” på side 7-80.



Indikator- og varslelamper, og infonnasjonsskjerrn

Skjerm Systemets driftsstatus Referanse

O Når FCM (Forward Collision Mitigation O Se “ON/OFF-bryter for FCM-systemet og

System) aktiveres eller tidsinnstillingen UMS-systemet” på side 7-61.

for en  alarm  endres.

O Når FCM (Forward Collision Mitigation O Se “ON/OFF-bryter for FCM-systemet og

System) deaktiveres. UMS-systemet” på side 7-61.

O Når UMS-systemet (Ultrasonic Misacce- O Se "Slå på/av UMS-systemet (Ultrasonic E

leration Mitigation System) deaktiveres. Misacceleration Mitigation System)” på

side 7-68.

O Når driftsmodusen til LDW (Lane Depar- O Se "LDW (Lane Departure Waming). Slik

ture Warning) er koblet om. betjener du LDW” på side 7-69.

LDW8

Dette informerer om at det er tid for periodisk inspeksjon.

Skjerm Løsning

Vi anbefaler at du får undersøkt bilen. Se "Servicepåminnelse" på side 6-12 for mer

informasjon.
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Indikatorlamper

Innstillingen for pauseintervallet kan endres.

Skjerm

Indikatorlamper
E0050 16001  00

Indikatorlamper for blinklys/
nødblinklys

4"}

E0050l’01-12”

Disse indikatorlampene blin-

ker i følgende situasjoner.

O Når blinklyshendelen

flyttes for å aktivere et

blinklys.

Se "Blinklyshendel” på

side 6-51.

6-42 Instrumenter og kontroller

Løsning

Stans bilen på et sikken sted, stopp Plug-in Hybrid EV-systemet og ta en pause.

Bruk dette skjermbildet som en veiledning for når du bør ta pauser under lange kjøre-

turer.
Du kan stille inn hvor lenge etter starten av turen denne meldingen skal vises.

Se "Endre tiden frem til “REST REMINDER” Vises” på side 6-20.

Skjermbildet og lydsignalet varsler føreren når innstilt tid er nådd. Dersom du fortset-

ter å kjøre uten å ta en pause, vil alarmen lyde hvert femte minutt for å oppfordre deg

til å hvile.
O l følgende tilfeller nullstilles kjøretiden og skjermen går tilbake til forrige

skjermbilde. Deretter vil alarmen og skjermbildet oppfordre deg til å ta en pause

når den innstilte tiden nås igjen.

—Lydsignalet utløses tre ganger.

— Sett driftsmodusen til OFF.

°  Bryteren på multiinformasjonsdisplayet holdes inne i to sekunder eller mer.

O Når bryteren for varselblinklys trykkes

for å aktivere nødblinklyset.

Se "Bryter for varselblinklys” på side

6-51.
O Når nødblinklysene aktiveres automatisk

på grunn av bråbremsing under kjøring.

(Kjøretøy som er utstyrt med nødstopp-

signalsystem.)

Se ”Nødstoppsignalsystem”

7-28.

Indikatorlampe for fjernlys
l€0050l800l73

Indikatorlampen tennes når

fjemlyset er på.

på side
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Indikatorlampe for tåkelys for-
an

YOUSDIQOISIO

lndikatorlampen tennes  når

å O  tåkelyset foran  er  på.

lndikatorlampe for tåkelys bakJ
l UOFUZOUlZ-ll

lndikatorlampen tennes når

tåkelyset bak  er  på.
l

l:
dr

lndikatorlampe for parkerings-
lys

l 00503900] ‘R

Denne  lampen lyser når par-

keringslysene er på.

E005
å

Klar-kontrollampe
llll)53llll)l045

KLAR-kontrollampen fort-

setter å blinke til Plug-in Hy-

brid  EV-systemet er aktivert.

Når Plug-in Hybrid EV-sy-

stemet er aktivert som nor-

malt og bilen er klar til å kjø-

re. slutter lampen  å  blinke og lyser kontinuer-

lig. Se “Stan av Plug-in Hybrid EV-syste-

met" på  side 7-l l.

Hvis kontrollampen fortsetter å blinke. kan

ikke bilen kjøres.

READY

Ladekontrollampe J
l1NlS‘wll'_‘Ul050

Kontrollampen blinker  når

kabelen for normallading el-

ler hurtigladingskabelen

kobles til.

Deretter lyser lampen når la-

dingen starter og slukker  når

ladingen er fullført.

V  MERK

O Selv om det er mulig å  starte Plug-in Hybrid

EV—systernet når hurtiglading ikke er fullført
på  vanlig måte. vil ladekontrollampen blinke

kontinuerlig.

Se "Feilsøking Ved lading" på  side 3-20.

OGGN16E1

Varsellamper

i Varsellamper
HNlFIlZ-llllll-l"

Varsellampe for bremser l
IU17‘U:“7:t\75

Denne lampen tennes  når

driftsmodusen for strombry-

teren settes til ON. og den

slukkes igjen etter noen se-

kunder.

Kontroller alltid at lampen er

slukket før du kjører.

Når driftsmodusen er satt til ON. tennes

bremsevarsellampen under følgende forhold:
O  Når  man har trukket til parkeringsbrem-

sen.
O  Når  bremsevæskeinnholdet i beholderen

synker til lavt nivå.

O  Når  det har oppstått feil i bremsesyste-

met.

Når driftsmodusen er satt til ON. vil et lyd-

signal utloses under følgende forhold:
O Bilens hastighet oxerstiger 8 kmrt. og

parkeringsbremsen  er  på.

&  FORSIKTIG
Q  l situasjonene som er oppført nedenfor. kan

bremseeffekten svekkes eller bilen bli usta-

bil ved bråbremsing.  Unngå  derfor  å  kjøre i
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Varsellamper

A FORSIKTIG
høy hastighet eller bråbremse. Bilen bør

stanses på et  trygt  sted og inspiseres.

Q Bilen bør stanses på følgende måte når

o  Bremsevarsellampen tennes ikke når man

trekker til parkeringsbremsen, eller den

slukker ikke når man slipper opp parke-

ringsremsen.

o  ABS-varsellampen og bremsevarsellam-

pen tennes samtidig

Se "ABS-varsellampe” på side 7-30 for

mer informasjon.

o  Bremsevarsellampen fortsetter å lyse un-

der kjøring.

bremseeffekten er svekket.

6-44

o  Trå bremsepedalen hardere inn enn van-

lig.

Selv om bremsepedalen går helt ned til

full pedalvandring. skal du fortsette å hol-

de den hardt nede.

o  Hvis bremsene skulle svikte, bruker du

den regenerative bremsingen til å redusere

hastigheten og trekker forsiktig i parke-

ringsbremsespaken.

Trå på bremsepedalen for å aktivere

bremselyset, slik at du advarer trafikken

bak.

Instrumenter og kontroller

Motorkontrollampe
E0050Z60293X

Denne lampen er en del av

det innebygde diagnosesy-

stemet som overvåker ekso-
sutslipp og motorstyringssy-

stemet.
Lampen tennes eller blinker

hvis det oppdages en feil i ett av disse syste-

mene.
Selv om bilen vanligvis likevel er kjørbar.

anbefaler vi at du får kontrollen systemet så

snan som mulig.

Denne lampen vil også tennes når driftsmo-

dusen for strømbryteren settes til ON, og den

slukkes igjen etter at Plug-in Hybrid EV-sy-

stemet er aktivert. Hvis den ikke slukkes etter
at Plug-in Hybrid EV-systemet er startet, an-

befaler vi at du får bilen kontrollert.

A FORSIKTIG
Q Kjøring over lengre tid mens lyset er tent

kan forårsake ytterligere skade i kontrollsy-

stemet for avgasser. Det kan også påvirke

drivstofføkonomien og kjøreegenskapene.
Q Hvis lampen ikke tennes når driftsmodusen

settes til ON, anbefaler vi at du får systemet

kontrollert.

OGGN16E1

A FORSIKTIG
Q Hvis lampen tennes når Plug-in Hybrid EV-

systemet er i drift. må du unngå å kjøre i høy

hastighet og få systemet kontrollert av et au-

torisert MITSUBISHI MOTORS-verksted så

snan som mulig.

V  MERK
Q Den elektroniske motorstyreenheten med

diagnosesystemet har forhåndslagrede data

(spesielt om utslipp av avgasser).

Disse dataene slettes hvis hjelpebatterikabe-

len kobles fra, noe som vil gjøre det vanske-

lig å foreta en hurtig diagnose. Hjelpebatteri-

kabelen må ikke kobles fra mens motorkon-

trollampen er tent.

Ladevarsellampe for hjelpebat-
teri

E0050270'_‘2R7

Denne varsellampen tennes

når det er en feil i ladesyste-

met til hjelpebatteriet.

Denne varsellampen tennes

vanligvis når driftsmodusen

for strømbryteren settes til

ON. Når Plug-in Hybrid EV-systemet startes

og KLAR-kontrollampen tennes. slukkes der-

etter varsellampen.



A FORSIKTIG
Q  Hvis varsellampen forblir på etter at  KLAR-

kontrollampen  tennes,  kan det ha oppstått et

problem  i  ladesystemet for hjelpebatteriet.

o  Parker  bilen umiddelbart på et  trygt  sted,

og vi anbefaler at du får den kontrollen.

- Ikke lad hjelpebatteriet.

Varsellampe for Plug-in Hy-
brid EV-systemet

side 11-02.
a,/_.>

Denne varsellampen tennes

vanligvis når driftsmodusen for strømbryte-

ren settes til ON. og den slukkes igjen etter

noen sekunder.

E0053".‘~()(!ll2§

Denne varsellampen tennes

når det har oppstått en feil i

Plug-in Hybrid EV-systemet.

Se "Råd om vedlikehold” på

A FORSIKTIG
0 Hvis lampen tennes mens Plug-in Hybrid

EV-systemet er i drift, må bilen umiddelbart

parkeres på et trygt sted. og vi anbefaler at

du kontakter et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

Varsellampe for regenerativ
brems

er i drift.
Det vises også en advarsel på

multiinformasjonsdisplayet.

Denne varsellampen tennes vanligvis når

driftsmodusen for strømbryteren settes til

ON. og den slukkes igjen etter at Plug-in Hy-

brid EV-systemet er aktivert.

lillUiVjUlllllf

Denne varsellampen tennes

når den regenerative  brem-

sen ikke kan brukes mens

Plug-in Hybrid EV-systemet

A FORSIKTIG
. Hvis lampen tennes mens Plug-in Hybrid

EV-systemet er i drift. anbefaler vi at du får

bilen undersøkt av et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

OGGN16E1

Informasjonsskjermbilde

lnformasjonsskjermbilde
I'll0‘ZJh0l11‘

Advarselsskjermbilde for
bremser

E[lU‘:4‘UI =>)

Denne advarselen vises dersom du kjører

med parkeringsbremsen på. Varsellampen på

instrumentpanelet tennes kun når parkerings-

bremsen settes på.

A FORSIKTIG
Q  Ved kjøring med parkeringsbremsen på vil

bremsen overopphetes, noe som kan resulte-

re i ineffektiv bremsing og mulig bremses-

vikt.

Kople ut parkeringsbremsen dersom denne

advarselen vises.
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Nås driftsmodusen for strømbryteren er satt

til ON og bremsevæskenivået er lavt, vil du

se  denne  advarselen.

Varsellampen på instrumentpanelet tennes

ogsa.

A  FORSIKTIG
Q Dersom denne advarselen fortsetter  å  lyse og

ikke slukkes under kjøring, er det fare for

lav bremseeffekt. l så fall må bilen umiddel-

bart parkeres på et trygt sted, og vi anbefaler

at du får den kontrollen.

Q Hvis advarselsskjennbildet om bremser og

varsellampene for bremser og ABS lyser

samtidig. fungerer ikke fordelingsfunksjonen

for bremsekraft. slik at hard bremsing kan

gjøre bilen ustabil. Unngå plutselig bremsing

og kjøring i høy hastighet. stans bilen på et

sikkert sted. vi anbefaler at du får den kon-

trollert.

Q Bilen bør stanses på følgende måte når

bremseeffekten er svekket.

— Trå bremsepedalen hardere inn enn van-

lig.

Selv om bremsepedalen går helt ned til

full pedalvandring. skal du fortsette å hol-

de den hardt nede.

— Hvis bremsene svikter, bruker du den re-

generative bremsen til å redusere hastig-

heten og trekker forsiktig i parkerings-

bremsen.

Trå på bremsepedalen for å aktivere

bremselyset, slik at du advarer trafikken

bak.
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Varselskjermbilde for olje-
trykk

l lD(l<:~l4IUI3()9

Dersom oljetrykket synker mens Plug-in Hy-

brid EV-systemet er i drift, vises advarselen

på informasjonsskjerrnbildet på multiinfor-

masjonsdisplayet.

A  FORSIKTIG
Q Dersom bilen kjøres mens oljenivået er lavt,

eller oljenivået er normalt, men varselet vi-

ses, kan motoren brenne ut og ta skade.

Q Dersom advarselen vises mens Plug-in Hy-

brid EV-systemet er i drift, må du umiddel-

bart parkere bilen på et trygt sted og sjekke

motoroljenivået.

Q Få bilen undersøkt dersom varselet vises

mens oljenivået er normalt.

OGGN16E1

Bryter for hovedlys og

fjernlysdimmer
}—0050h()0.W5‘

Hovedlys

V  MERK

 

Q La ikke lysene være på i lang tid når Plug-in

Hybrid EV-systemet er stanset. Det kan føre

til at hjelpebatteriet tappes.

Q Hvis det regner. eller etter bilvask. kan det

dannes dugg på innsiden av lykteglasset.

Dette er ikke et tegn på funksjonsproblem.

Når lyset slås på. vil varmen tjeme duggdan-

nelsen. Vi anbefaler at du tår sjekket lykten

hvis det samler seg vann på innsiden.

Vri på bryteren for å sette på lysene.

 
Mmm-w



OFF (av)

AUTO

Alle lamper av {bortsett fra kjø-

relys}

Når driftsmodusen for strømbry-

teren er satt til ON, vil hovedly-

sene, markeringslysene, baklyse-

ne, skiltlysene, belysningen på

instrumentpanelet og overlyset
slås på og av automatisk i hen-

hold til lysforholdene ute. (Kjø-

relysene slås på, mens baklysene

er av.} Alle lysene slås av auto-

matisk når driftsmodusen settes
til OFF.

Markeringslys, baklys, skiltlys,

E005 lys på instrumentpanelet og over-

lys på

go Hovedlys og andre lys tennes

V  MERK
Q Følsomheten for den automatiske inn-/

utkoblingen kan justeres. Hvis du vil ha mer

informasjon, kan du ta kontakt med et auto-

risert MITSUBISHI MOTORS-verksted.
Hvis bilen har MITSUBISHI Multi—Commu-

nication System (MMCS), kan justeringene

gjøres via skjermen.

Se egen bruksanvisning for nærmere beskri-

velse.

Bryter for hovedlys og fjernlysdimmer

Automatisk utkobling av  lys
(hovedlys, tåkelys osv.)

W  MERK
Q Når hovedlysene slås av ved hjelp av den au-

tomatiske på/av-kontrollen mens driftsmo-

dusen er satt til ON, vil også tåkelysene for-

an og bak slukkes. Når hovedlysene deretter

slås på igjen av den automatiske på/av-kon-

trollen, slås også tåkelysene foran på, men

tåkelyset bak forblir avslått. Aktiver bryteren

igjen hvis du ønsker å slå på tåkelyset bak.

Q Føleren (A) til den automatiske styringen av

lyset må ikke tildekkes av et klistremerke på
frontruten.

7 A

O Hvis driftsmodusen for strømbryteren

settes til OFF eller ACC mens lysbryte-

ren står i stillingen “ED”, slås lysene au-

tomatisk av når førerdøren åpnes.

O Hvis driftsmodusen for strømbryteren

settes til OFF eller ACC mens lysbryte-

ren står i stillingen “ED”, fortsetter lyse-

ne å lyse i ca. 3 minutter mens førerdø-

ren lukkes, og slås deretter av automa-

tisk.

\ V  MERK
Q Lysenes automatiske utkoblingsfunksjon vir-

ker ikke når lysbryteren står på "EDOE”.
Q Den automatiske utkoblingsfunksjonen for

lysene kan deaktiveres.

  
  
   Kontakt et autorisert MITSUBISHI

R AJZ100390 MOTORS-verksted for nærmere informa-

sjon.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-Commu-

nication System (MMCS), kan justeringene

gjøres via skjermen. Se egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

Q Aktiver bryteren manuelt hvis ikke lysene

slås på eller av når bryteren står på “AU-

TO”. Vi anbefaler at du får undersøkt bilen.

Når du ønsker å beholde lysene
1333

l. Vri lysbryteren til OFF-stilling når

driftsmodusen for strømbryteren settes

til OFF eller ACC.
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2. Slå på lysene med bryteren i stillingen

“zoos” eller “ED” igjen. Lysene vil fort-

sette å lyse.

Varsellampe for LED-hoved-
lys*

E0053Sl0l0-H

Denne varsellampen tennes når det er en feil i

LED-hovedlysene. Meldingen “LED HEAD-

LIGHT SERVICE REQUIRED” vises også

på informasjonsskjermen på multiinforma-

sjonsdisplayet for føreren.

 
AJA1l0327

V  MERK
Q  Hvis varsellampen tennes, kan det hende at

det er en feil på enheten. Få bilen undersøkt

av et autorisert MITSUBISHI MOTORS-

verksted.
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Varselsummer for “lys på”
LOUSOOIOIbÅl

Hvis førerdøren åpnes mens driftsmodusen

for strømbryteren er satt til ACC eller OFF

mens lysene er på, aktiveres et lydsignal for  å

minne føreren på å slå av lysene.

Lydsignalet stopper automatisk hvis den au-

tomatiske utkoblingsfunksjonen aktiveres,

lysbryteren slås av eller døren lukkes.

Kjørelyslamper
I.0053060I2Zb

Kjørelyset tennes når driftsmodusen er satt til

ON. lysbryteren står i “OFF” eller "AUTO"

og baklysene er slått av.

W  MERK

O  Hvis lysbryteren står i "EDGE" eller "ED". el-

ler hvis baklysene er på når lysbryteren står i

"AUTO", slås kjørelysene på som parke-

ringslys.

OGGN16E1

Dimbryter (for skifte mellom
fjernlys og nærlys)

I"()fl506ZfH557

Når lysbryteren står i stillingen “ED”, skifter

lyset fra fjemlys til nærlys (eller fra nærlys til

fjernlys) hver gang du trekker hendelen (l)

helt ut. Når fjemlyset er på. tennes også indi-
katorlampen for tjemlyset på instrumentpa-

nelet.

 
AAmsmx

Lyshorn
lill05llfrflll0l99

Fjernlysene vil blinke når spaken trekkes lett

(2) mot deg, og vil slukke når du slipper spa-

ken.

Når fjemlyset er på, lyser også indikatorlam-

pen for fjernlyset på instrumentpanelet.



V  MERK
Q Lyshomet kan også brukes når lysbryteren

står i posisjon  OFF.

Q Hvis du slår av lysene med hovedlysene  i

tjemlysstilling. er det automatisk nærlyset

som slås  på  neste gang lysbryteren settes på

"ED".

Velkomstlys
I',U(JSl89fl1b00

Denne funksjonen slår på markerings- og

baklyset i ca. 30 sekunder etter at det trykkes

på  opplåsingsbryteren  på  fjernkontrollen når

bryteren for hovedlyset og tjemlysdimmeren

står på "OFF" eller "AUTO" (for biler som er

utstyrt med automatisk lysregulering).  På  bi-

ler med automatisk lysregulering (bortsett fra

biler som er utstyrt med LDW) vil velkomst-

lyset bare fungere når det er mørkt utenfor bi-

len.

V  MERK
Q Gjør ett av følgende for å avbryte velkomst-

lysfunksjonen når den er på:

-  Trykk  på  opplåsingsknappen på fjemkon-

trollen.

—  Drei bryteren for hovedlyset og fjemlys-

dimmeren til  "EDGE" eller "ED".
— Sett driftsmodusen for strømbryteren til

ON.
Q Funksjonene kan endres  på  følgende måte:

V  MERK
o  Hovedlyktene kan stilles inn slik at de

tennes med nærlys.

o  Velkomstlysfunksjonen kan deaktiveres.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nærmere informa-

sjon.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi—Commu—

nication System (MMCS). kan justeringene

gjøres via skjermen. Se egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

Følg meg hjem-lys
E005Z900l565

Denne funksjonen slår på nærlyset i ca. 30

sekunder etter at driftsmodusen er satt til

OFF.
1. Sett bryteren til hovedlyset og fjernlys-

dimmeren på “OFF” eller “AUTO” (bi-

ler med automatisk lysregulering).

2. Sett driftsmodusen for strømbryteren til

OFF.

OGGN16E1

Bryter for hovedlys og fjernlysdimmer

3. Trekk blinklyshendelen mot deg innen

60 sekunder etter at driftsmodusen er

satt til  OFF.

 
AFDOl5$06

4. Hovedlysene slås på i nærlysinnstilling i

ca. 30 sekunder. Etter at hovedlysene er

slukket, kan du sette  på  nærlyset igjen i

ca. 30 sekunder ved å trekke blinklys-

hendelen mot deg innen 60 sekunder et-

ter at driftsmodusen er satt til  OFF.

Slå  på  hovedlysene igjen 60 sekunder et-

ter at driftsmodusen er satt til  OFF, og

gjenta prosedyren fra trinn l.

W  MERK
Q Gjør ett av folgende for å avbryte følg meg

hjem-lysfunksjonen når den er  på:

-  Trekk spaken mot deg.

-  Drei bryteren for hovedlyset og fjemlys-

dimmeren til "EOOE" eller  "iD".
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Nivåregulering av hovedlys

V  MERK
o  Sell driftsmodusen til ON.

Q Funksjonene kan endres på  følgende  måle:

— Tiden hovedlysene skal fortsette å lyse.

kan endres.

— Følg meg hjem-Iysfunksjonen kan deakti-

veres.
Kontakt et autorisen MITSUBISHI

MOTORS-verksled for nærmere informa-

sjon.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-Commu-

nication System (MMCS). kan  justeringene

gjøres  via  skjermen.  Se egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

Nivåregulering av hovedlys
E005 l "JOOOSI

Bryter for nivellering av  front-
lys (bortsett  fra biler  med
LED-hovedlys)

F.005l750l‘?Z5

Vinkelen  på lysstrålen fra frontlysene varie-

rer ut fra  hvor  tungt bilen er lastet.

Justeringsbryteren for hovedlysene kan bm-

kes til  å  justere belysningsavslanden til ho-

vedlysene (når nærlysel er på), slik at hoved-

lysene ikke lyser slik at de blender andre sjå-

fører.

6-50 Instrumenter og kontroller

Still inn bryteren i henhold til følgende tabell.

 Mullnim

A  FORSIKTIG
Q Justeringer  må  alltid foretas før kjøring.

Det kan oppstå ulykker hvis du forsøker å

justere under kjøring.

Bilens tilstand Bryterstilling

“On

“On

Ssl”! 
OGGN16E1

Bilens tilstand Bryterstilling

ET ..r.

O O

O O O

W/////A

"z..

 
o: I person

:Maks. bagasje

Bryterstilling 0- Kun  fører/fører  +  I forse-

tepassasjer

Bryterstilling l- 5  personer (inklusive fø-

rer)

Bryterstilling 2- 5  personer (inklusive fø-

rer) +  maks. bagasje/fører

+  maks. bagasje

Automatisk nivellering av
frontlys (biler med LED-ho-
vedlys)

E0051'hUlb52

Denne mekanismen justerer automatisk lys-

retningen til frontlyktene ut fra eventuelle

vektendringer i bilen, for eksempel antallet

passasjerer eller bagasjevekt. Når hovedlyse-

ne tennes mens driftsmodusen for slrømbry-

teren er satt til ON. vil lysstrålen fra frontly-

sene bli justert automatisk når bilen stanses.



Blinklyshendel
I-200506502658

 1

1- Retningslys

Bruk denne stillingen (1) når du foretar

vanlige svinger. Hendelen går automa-

tisk tilbake når du er ferdig med å svin-

ge.
2- Signal ved skifte av kjørefelt

Når du skyver hendelen forsiktig til (2)

for å bytte fil, vil blinklysene og indika-

torlampen på instrumentpanelet kun

blinke mens du holder inne hendelen.

Når du beveger hendelen (2) litt og slip-

per den, blinker retningsviseme og indi-

katorlampene på instmmentpanelet tre

ganger.

V  MERK
Q Dersom lampen blinker raskere enn normalt,

kan det hende at en pære i blinklyset er gått.

Vi anbefaler at du får undersøkt bilen.

Q Det er mulig å aktivere følgende funksjoner.

— Blinking med blinklysene når spaken bru-

kes og driftsmodusen står i ACC.

o  Deaktivering av blinklysets trippelblink-

funksjon for filbytte.

o  Tiden som kreves for funksjonen for tre

blink kanjusteres.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nærmere informa-

sjon.

Hvis bilen har  MITSUBISHI  Multi—Commu—

nication System (MMCS), kan justeringene

gjøres via skjermen.  Se  egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

Q Du kan endre tonen for lydsignalet mens

blinklysene blinker.

Se  "Endre lyden til blinklyset" på side 6-20.

Bryter for  varselblinklys
li()()50fi(>(lZ037

Bruk varselblinklyset hvis bilen må parkeres

i veien ved nødstilfelle.

Varselblinklyset kan alltid betjenes. uavhen-

gig av driftsmodus.

OGGN1GE1

Blinklyshendel

o
Trykk på bryteren for a sette på varselblin-

klyset. Alle blinklysene blinker kontinuerlig.

Slå dem av ved å trykke på bryteren igjen.

9

AAUHM64

V  MERK
Q Hvis bryteren brukes i lang tid uten at

KLAR-kontrollampen lyser. kan hjelpebatte-

riet tappes. og det kan bli umulig å starte

Plug-in Hybrid EV-systemet.

Q Når nødblinklysene blinker på grunn av ma-

nuell betjening av bryteren. fungerer ikke

nødstoppsignalet.

Se "Nødstoppsignalsystem" på side 6—20.

Bryter for ECO-modus
HK7$‘ulX1H0-I9

ECO-modus er et system for støtte av  ECO-

kjøring som automatisk kontrollerer Plug-in

Hybrid EV-systemet og klimaanlegget for å

forbedre drivstofføkonomien.
Se "Automatisk klimaanlegg" på side 8-04.
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Bryter for tåkelys

ECO-modus startes ved  å  trykke på bryteren

for ECO-modus når driftsmodusen for strøm-

bryteren er satt til ON. Trykk på bryteren

igjen for  å  avbryte ECO-modus.

En ECO-modusindikator lyser mens ECO-

modus er  i  drift.

I  ECO  MODE

//I kk

MA  10347  I

V  MERK
Q  Selv om ECO-modus er aktivert. kan du vel-

ge normal drift av klimaanlegget.

Kontakt et autorisen MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nærmere informa-

sjon.

l biler som er utstyn med  MITSUBISHI

Multi Communication System (MMCS),  er

det mulig å endre innstillingene ved hjelp av

skjermen.

Se  egen bruksanvisning for nærmere beskri-

velse.

6-52 Instrumenter og kontroller

Bryter for tåkelys
FO0S06"00(7,‘--I

Bryter  for tåkelys foran
E0050830l754

Tåkelysene foran kan benyttes mens frontly-

sene eller baklysene er på. Vri bryteren i ret-

ning "ON" for å slå  på  tåkelysene foran. En

kontrollampe  på  instrumentpanelet tennes og-

så. Vri bryteren i retning "OFF" for å slå av

tåkelysene foran. Knappen går automatisk til-

bake til opprinnelig stilling når du slipper

den.

 
Acotloasos

W  MERK
Q  Tåkelyset foran slås automatisk av når ho-

vedlysene eller baklysene slås av. Tåkelyse-

ne foran slås  på  igjen ved å dreie knappen i

retning "ON" etter å ha slått  på  hovedlysene

eller baklysene.

OGGN16E1

V  MERK
Q  Ikke bruk tåkelys når det ikke er tåke. Ellers

kan skinnet fra lyktene blende førere av mø-

tende biler.

Bryter for tåkelys bak
I:005OS-$014735

Tåkelyset bak lyser bare når frontlysene eller

tåkelysene foran er slått på.

En indikatorlampe  på  instrumentpanelet ten-

nes når tåkelyset slås på.

Drei knappen én gang i retning "ON" for å

slå  på  tåkelysene foran. Drei knappen én
gang til i retning “ON” for å slå på tåkelyset

bak. Tåkelyset bak slås av ved å dreie knap-

pen én gang i retning “OFF”. Drei knappen

én gang til i retning "OFF” for å slå av tåke-

lyset bak. Knappen går automatisk tilbake til

opprinnelig stilling når du slipper den.

 
Acoomsos



V  MERK
Q Tåkelyset bak slås automatisk av når frontly-

sene eller tåkelyset foran slås av.

Q Tåkelyset  bak  slås på igjen ved å dreie knap-

pen to ganger i retning "ON" etter  å  ha slått

på hovedlysene.

Bryter for visker og spyler

A  FORSIKTIG
Q Hvis spylervæske brukes i  kaldt  vær,  kan

spylervæske som sprutes på glasset fryse og

gi dårlig sikt. Vann opp ruten med defroste-

ren eller bakruteoppvarrningen før du bruker

spyleren.

Frontruteviskere
I-"UOS I  690 1690

%  MERK
Q For  å  sikre god sikt bakover utfører bakrute—

viskeren automatisk noen viskesykluser etter

hverandre hvis velgerspaken settes til posi-

sjon "R" mens frontruteviskeme er i funk-

sjon.

Se "Bakrutevisker og -spyler" på side 6-57.

Unntatt biler med regnføler

Frontruteviskerne kan brukes når driftsmodu-

sen for strømbryteren er satt til ON eller

ACC.
Hvis viskerbladene er frosset fast til frontru-

ten eller bakruten, må ikke viskeme brukes

før isen har smeltet og bladene løsnet, ellers

kan viskennotoren bli skadet.

 
MIST-

OFF-

INT-

LO-

Duggtjerningsfunksjon

Viskeme visker én gang.

Av

Intervall (hastighetsfølsom)

Langsom

Hurtig

OGGN16E1

Bryter for visker og spyler

J  ustere viskerintervallene

Med hendelen i stillingen "INT" (hastighets-

følsom) kan viskerintervallene justeres med

knappen (A).

 
Aooornsu

I- Hurtig

2- Langsom

W  MERK
Q Den hastighetsfølsomme viskerinnstillingen

kan deaktiveres.

Kontakt et autorisen MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nænnere informa-

sjon.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-Commu-

nication System (MMCS). kan justeringene

gjøres via skjermen. Se egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.
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Bryter for visker og spyler

Duggfjerningsfunksjon ‘U

Duggtjerningsfunksjonen kan brukes når

driftsmodusen for strømbryteren er satt til

ON eller ACC.

Viskeme gjør ett slag når viskerhendelen

skyves til “MIST"-stillingen og slippes. Den-

ne funksjonen er nyttig for eksempel ved yr.

Viskerne fortsetter  å  viske mens hendelen

holdes i stillingen “MIST”.

 
Aoooozm

Biler med regnføler
E005l700l57l

Frontruteviskeme kan brukes når driftsmodu-

sen for strømbryteren er satt til ON eller

ACC.

6-54 Instrumenter og kontroller

Hvis viskerbladene er frosset fast til frontru-

ten eller bakruten, må ikke Viskeme brukes

før isen har smeltet og bladene løsnet, ellers

kan viskermotoren bli skadet.

    

''''''''''''''''''''' MIST

i OFF

» ' AUTO
" ______________________ ".i,

LO

— AGNJIIH7

MIST- Duggfjemingsfunksjon

Viskeme visker én gang.

OF F- Av

AUTO- Automatisk viskerstyring

Regnføler

Viskerne visker automatisk, av-

hengig av hvor mye vann det er

på frontruten.

LO- Langsom

Hl- Hurtig

Regnføler

Kan bare brukes når driftsmodusen for strøm-

bryteren er satt til ON.

OGGN16E1

Hvis hendelen settes på "AUTO", registrerer

regnføleren (A) mengden regn (eller snø, an-

nen fuktighet, støv osv.), og Viskeme aktive-

res automatisk.

La hendelen stå på "OFF" hvis frontruten er
skitten og været er tørt.
Visking under slike forhold kan føre til riper

på frontruten og skader på viskerne.

//7

x
A  FORSIKTIG

.  Når driftsmodusen er satt til ON og hendelen

står på “AUTO”, kan viskeme aktiveres au-
tomatisk i situasjonene nedenfor.

Hvis du setter fast hendene i Viskeme, kan

du bli skadet, og det kan oppstå feil på vi-

skeme. Husk å sette driftsmodusen til OFF

eller flytte hendelen til OFF for å deaktivere

regnføleren.

o  Ved rengjøring av frontruten utvendig,
hvis du berører oversiden av regnføleren.

   



A  FORSIKTIG
-  Ved rengjøring av frontruten utvendig,

hvis  du  tørker av oversiden  av  regnføleren

med en klut.

— Før kjøring inn i automatisk vaskehall.

-  Ved fysisk støt mot frontruten.

-  Ved fysisk støt mot regnføleren.

V  MERK
Q For å forhindre skader på viskemes gummi-

deler aktiveres ikke viskerne når bilen står

stille og utetemperaturen er rundt 0 °C eller

lavere. selv om spaken settes til "AUTO".

Q Føleren må ikke tildekkes av et klistremerke

eller lignende. Det må heller ikke påføres

vannavisende belegg på frontruten. Regnfø-

leren vil da ikke være i stand til å registrere
hvor kraftig regnet er, og det kan hende at

viskerne ikke lenger vil virke som de skal.

Q I følgende tilfeller kan det hende at regnføle-

ren ikke fungerer som den skal.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nærmere informa-

sjon.

— Hvis viskerne Visker med konstant inter-

vall til tross for endringer i regnets styrke.

— Hvis viskerne ikke aktiveres til tross for at

det regner.

V  MERK
Q Det kan hende at viskeme aktiveres automa-

tisk når insekter eller fremmedlegemer setter

seg fast på frontruten. oppe på regnføleren

eller det er is på frontruten. Gjenstander som

sitter fast på frontruten, stopper viskerne

hvis viskerne ikke klarer å fjerne gjenstande-

ne. Viskeme aktiveres igjen når du setter

hendelen til "LO" eller “HI”.
Viskeme kan også starte automatisk på
grunn av sterkt direkte sollys eller elektro-

magnetiske bølger. Sett hendelen til  "OFF”
for å stoppe viskeme.

Q Kontakt autorisert MITSUBISHI  MOTORS-

verksted hvis du skal skifte ut frontruten el-
ler forsterke glasset rundt føleren.

J  ustere regnfølerens følsomhet

Følerens følsomhet kan justeres ved å dreie

på knappen (B) når hendelen står på  "AUTO"

(regnføler).

 
55000005]
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Bryter for visker og spyler

“+"- Høyere regnfølsomhet

“-”- Lavere regnfølsomhet

V  MERK
Q Det er mulig å aktivere følgende funksjoner.

— Du kan skifte fra automatisk visking

(regndråpefølsom) til intervallvisking (ha-
stighetsfølsom).

— Du kan skifte fra automatisk visking

(regndråpefølsom) til intervallvisking

(unntatt hastighetsfølsom).

Kontakt et autorisert  MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nærmere informa-

sjon.

Hvis bilen har  MITSUBISHI  Multi-Commu-

nication System  (MMCS), kan justeringene

gjøres via skjermen.  Se  egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

jDuggtjerningsfunksjon

Beveg hendelen i samme retning som pilen

og slipp den for å aktivere ett slag med vi-

skeme.

Bruk denne funksjonen når du kjører i yr el-

ler duskregn.
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Bryter for visker og spyler

Viskeme går én gang hvis hendelen løftes til

“MIST”-stilling og slippes når driftsmodusen

for strømbryteren er satt til  ON  eller ACC.

Viskerne fortsetter  å  gå hvis hendelen holdes

i “MIST"-stilling. i
i
i
i
i
i
i
i
i
i
i

 
AGOOOZDZ

Viskeme gjør ett slag hvis hendelen settes til

“AUTO” og knappen (C) dreies i “+”-retnin-

gen når driftsmodusen er satt til ON.

 
Acoooooa
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Vindusspyler
E0050720Z5l9

Frontrutespyleren kan brukes når driftsmodu-

sen for strømbryteren er satt til ON eller

ACC.
Spylevæske sprøytes på frontruten når du

trekker spaken mot deg.

Når viskerne ikke er i bruk, eller står på inter-

vallvisking, vil viskeme gå flere ganger mens

det sprøytes spylevæske hvis du trekker spa-

ken mot deg. Etter ca. seks sekunder gjør vi-
skerne ett slag til. Dette gjelder ikke for biler

for Russland, Kasakhstan og Ukraina.

På biler som er utstyrt med frontlyktspyler,
vil frontlyktspyleren spyle én gang samtidig

med vindusspyleren, når frontlyset er på.

Hvis du slipper hendelen like etter at du har

trukket den mot deg, vil spylevæske sprøytes

flere ganger mens viskeme gjør flere slag.

Dette gjelder ikke for biler for Russland, Ka-

sakhstan og Ukraina. (Intelligent spyling) Et-

ter ca. seks sekunder gjør viskeme ett slag til.

OGGN16E1

Intelligent spyling vil slutte å fungere hvis

spaken brukes.

 
ACv0009ZB5

A  FORSIKTIG
Q  Hvis spylervæske brukes i kaldt vær, kan

spylervæske som sprutes på glasset fryse og

resultere i dårlig sikt. Varm opp ruten med

defrosteren eller duggfjemeren før du bruker

spyleren.

V  MERK
Q  Funksjonene kan endres på følgende måte:

- Viskeme visker aldri når spylevæske

sprøytes på ruten.

o  Deaktivere intelligent spyling (ikke for bi-

ler for Russland. Kasakhstan og Ukraina).

o  Deaktivering av funksjonen som gjør at

viskeme visker én gang til etter ca. seks

sekunder. gjelder ikke for biler for Russ-

land, Kasakhstan og Ukraina.



W  MERK
— Aktivere intelligent spyling (biler for

Russland, Kasakhstan og Ukraina).

o  I biler for Russland, Kasakhstan og Ukrai-

na kan viskeme stilles inn slik at de starter

igjen etter ca. seks sekunder.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS—verksted for nærmere informa-

sjon.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi—Commu-

nication System (MMCS), kan justeringene

gjøres via skjermen. Se egen bruksanvisning

for nænnere beskrivelse.

Bakrutevisker og -spyler
E00507302389

Bryteren for bakruteviskeren og -spyleren

kan brukes når driftsmodusen for strømbryte-

ren er satt til ON eller ACC.

 
AA0064046

INT-

Viskeren går kontinuerlig i noen

sekunder, deretter med intervall-

drift  -  intervaller på ca 8 sekun-

der.

OF  F- Av

Spylervæske sprøytes på bakru-

ten når knappen vris i en av ret-

ningene.

Viskeme gjør automatisk noen

slag når spylervæske sprutes på.

W  MERK
0  For å sikre god sikt bakover utfører bakrute-

viskeren automatisk noen viskesykluser etter

hverandre hvis velgerspaken settes til “R”

mens frontruteviskeren eller bakruteviskeren

er i funksjon. (Innstilling for automatisk vi-

sking)

Etter automatisk betjening stopper bakrute-
viskeren hvis knappen står på “OFF". Hvis

knappen står på “INT”, går bakruteviskeren

tilbake til intervallvisking.
Det er mulig å stille inn bakruteviskeren slik

at den visker automatisk bare når velgerspa-

ken settes til “R” mens bakruteviskeren  er  på

med knappen i stillingen "INT".

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nænnere informa-
sjon.

OGGN16E1
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V  MERK

0  Hvis knappen står på “OFF”, dreier du den

raskt til "INT" to ganger for å bruke bakrute-

viskeren kontinuerlig. (Innstilling for konti-

nuerlig visking)

Drei knappen til “OFF” for å stoppe den
kontinuerlige viskingen til bakruteviskeren.

Q  Viskeintervallet kanjusteres.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nærmere informa-

sjon.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-Commu-

nication System (MMCS), kan justeringene

gjøres via skjennen. Se egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

Bryter for lyktespyler (hoved-
lys)

E005l0l0l502

Lyktespylerne kan betjenes når driftsmodu-

sen er satt til ON eller ACC og lysbryteren

står i posisjon “ED”.
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Bryter for fjerning av is på vindusvisker*

Trykk en gang på knappen for å sprøyte vind- Forhgldsregler ved bruk av vi- O Sjekk nivået på spylervæsken i tanken

usspylervæske på lyktene. Skere og spylere med jevne mellomrom og fyll på mer

hvis nødvendig.

/  <) O Hvis vindusviskemes bevegelsemliiiiäies ‘Leila; lfietempéilkmrftilsetws aribefalt
—  . - syrvsesomi eryserispyervæ-

K  '? {1earl:;::::t lp‘£§l[;?:SSS::fk:;:y(1j(fi1-11f::: S; tine; skebeholderen. Hvis du ikke gjør det kan
. .  . .  = det medføre tap av spylefunksjonen og

usviskeme stoppes midlertidig for a for- n _

§ hindre overoppheting av motoren. l så frostskade pa delene 1 Systemet"

fall må du parkere bilen på et trygt sted,

sette driftsmodusen til OFF og deretter Bryter fOT fjerning av iS

tjeme isen eller materialet på glasset. vindusviskere.-

l Moum-, Driften av vindusviskerne starter igjen  
når viskemotoren er nedkjølt. Kontrol- Willem”:
ler derfor at vindusviskeme fungerer før Defrosterbryteren for bakruten kan betjenes

V  MERK du bruker dem. når Plug-in Hybrid EV-systemet er i drift.

o  Hvis driftsmodusen er satt til  ON  eller ACC O Ikke bruk viskerne når glasset er tørt. Hvis vindusviskeme har frosset fast til front-

og hovedlysene er på. aktiveres lyktespyle- De kan lage riper i glasset, og viskerbla- ruten i norrnalstilling, vil denne bryteren var-

fe" Samme" med fmmfulespYlefen de" før" dene kan slites raskere. me opp frontruten, slik at viskeme vil funge-
Ste gange" d” "ekkel i helldele" for fr°"m" O Før du bruker viskeme i kaldt vær sjekk re igjen. Trykk på defrosterbryteren for bak-
tespyleren" at viskerbladene ikke er frosset fast til ruten for å aktivere varmeelementet mot is-

glasset. Viskermotoren kan brenne opp ing.

hvis viskeme brukes når bladene er fros-

set fast til glasset. V  MERK

O Unngå å bruke spyleren sammenhengen-
de i mer enn 20 sekunder. Ikke bruk Spy- O lsfjerning for viskeme aktiveres/deaktiveres

avhengig av defrosterbryteren for bakruten.

Se "Bryter for varrnetråder i bakrute" på side

6-59.

leren når spylervæsketanken er tom.

Ellers kan motoren brenne.
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Defrosterbryteren for bakruten kan betjenes

når driftsmodusen for strømbryteren er satt til

ON.
Trykk på bryteren for å sette på bakruteopp-

varmingen. Den slås av automatisk innen ca.

15 til 20 minutter, avhengig av utendørstem-

peraturen.  Trykk  på bryteren igjen for å slå

av oppvarmingen mens den er i funksjon.

Indikatorlampen (A) lyser når oppvarmingen

er pa.

 
AAOI 10220

W  MERK
Q Ikke bruk denne bryteren når KLAR—indika—

torlampen  ikke  lyser. Hjelpebatteriet kan

tappes. slik at det blir umulig å starte Plug-in

Hybrid EV-systemet.

W  MERK
Q Ettersom strømforbruket til ruteoppvarmin-

gen er betydelig. skal du slå den av så snart

ruten er klar. Hvis oppvarmingen står på i

lang tid. kan spenningen i hjelpebatteriet re-
duseres. slik at det blir umulig å starte Plug-

in Hybrid EV-systemet.

Q Når du trykker på bryteren for varmetrådene
i bakruten. tjemes også dugg eller frost fra
de utvendige speilene. Se "Oppvarmet speil”

på side 7-08.

Q Hvis bilen har isfjerning for viskerne. blir

ruten varm når bryteren for oppvarming av
bakruten trykkes inn. og viskeme kan bru-

kes. Se "Bryter for fjerning av is på vindus-
visker" på side 6-58.

Q Det er mulig å endre innstillingen slik at

oppvarmingen av bakruten aktiveres auto-

matisk når temperaturen synker mens

KLAR-kontrollampen lyser. selv om du ikke

trykker på defrosterbryteren for bakvinduet.

Funksjonen aktiveres bare en gang etter at

driftsmodusen er satt til ON.

Hvis du velger denne innstillingen. vil opp-

varmede speil (utstyrsavhengig) og defroster

for vindusvisker (utstyrsavhengig) også dri-

ves automatisk samtidig.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nærmere informa-

sjon.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-Commu-

nication System (MMCS). kan justeringene

gjøres via skjermen. Se egen bruksanvisning

for nænnere beskrivelse.

0GGN16E1

Bryter for varmetråder i bakrute

V  MERK
Q Hensikten med oppvarmingen er ikke å

smelte snø. men å ljeme dugg. Fjern snø før

du bruker bakruteoppvarmingen.

Q Når du rengjør innsiden av bakruten. skal du
bruke en myk klut og tørke forsiktig langs

varmetrådene. Vør forsiktig. slik at du ikke

skader varmetrådene.
Q Pass på at ingen gjenstander berører innsiden

av bakruten, ettersom det kan skade eller

ødelegge varmetrådene.

Bryter for

fr0ntrute0ppvarming* 
FOOSSZOOOUFS

I kaldt vær kan frontruten vannes opp ved

hjelp av elektriske varmeenheter.

Dette gir raskere fjerning av rim og kondens.

Bryteren for frontmteoppvarming kan betje-

nes når Plug-in Hybrid EV-systemet er i drift

og utendørstemperaturen er ca. 5 °C eller la-

vere.

Trykk  på bryteren for å slå på frontruteopp-

vanningen. Den slås av automatisk innen ca.

5 til 10 minutter. avhengig av utendørstempe-

raturen. Trykk på bryteren igjen for å slå av

frontruteoppvarmingen mens den er i funk-

sjon.
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Bryter for rattoppvarming*

Indikatorlampen (A) vil tennes når frontru-

teoppvarrningen er på.

 
fä AJAl l 1829

A  FORSIKTIG
Q Mens frontruteoppvarmingen er i gang, vil

den ytre flaten  på  frontruten være varm.

Unngå å ta på frontruten for å forhindre

brannskader.

V  MERK
Q Fjern snø før du bruker frontruteoppvamiin-

gen. Del er ikke mulig å smelte store meng-

der oppsamlet snø ved hjelp av frontruteopp-

varrningen.

Q For å unngå at batteriet tappes må ikke front-

ruteoppvarmingen brukes kontinuerlig.
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Bryter for ratt0ppvarming*
E00551  I 00016

Rattoppvarrningen vanner gripedelene på

venstre og høyre side av rattet ved hjelp av

integrert oppvanning.

 
AJAlll353

:  Oppvanningsrekkevidde
Rattoppvarmingen kan betjenes når driftsmo-

dusen for strømbryteren er satt til  ON.

Trykk på bryteren for å slå på rattoppvannin-
gen. Den slås automatisk av etter ca. 30 mi-

nutter. Trykk på bryteren igjen for å slå av

rattoppvarmingen mens den er i funksjon.

OGGN16E1

lndikatorlampen (A) vil tennes når rattopp-

varmingen er på.

05022

/'\ AJAI  11832

A  FORSIKTIG
Q Følgende typer personer kan bli for vanne

eller oppleve mindre forbrenninger ved bruk

av rattoppvarrning (rød hud. blemmer osv.):

— Eldre eller syke personer.

— Personer med ømtålig hud.

-  Personer som er svært trøtte.

-  Personer som er påvirket av medikamen-

ter som gjør at man blir søvnig (forkjølel-

sesmedikamenter osv.).

Q Hvis vann eller annen væske søles på rattet,

må du la den tørke godt før du forsøker å

bruke rattoppvarmingen. Slå straks av rat—

toppvarmingen hvis du ser tegn til funk-

sjonsfeil under bruk.

Q Langvarig bruk av rattoppvarrningen mens

KLAR-kontrollampen ikke lyser. kan tappe

hjelpebatteriet.



Trykk på eller rundt "kg"-merket  på  rattet.

AHA l 07590
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Hornbryter
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Økonomisk kjøring

Økonomisk kjøring
E00600l  02220

For økonomisk kjøring må noen tekniske

krav oppfylles. Forutsetningen for lavt driv-

stofforbruk er en korrekt justert motor. For å

øke bilens levetid og sikre økonomisk drift,

skal bilen til service med jevne mellomrom i

samsvar med serviceprogrammet.
Drivstofføkonomien og utviklingen av eksos

og støy påvirkes i stor grad av personlige kjø-

revaner, så vel som de spesifikke kjøreforhol-

dene. Følgende punkter bør observeres for å

minimere slitasjen på bremser, dekk og motor

samt redusere miljøforurensningen.

Starte og akselerere

Unngå kjøring med gasspedalen trådd helt

inn, for eksempel unødig brå stan, akselere-

ring eller fansreduksjon.

Trå gasspedalen mykt inn.

Overhold fartsgrensen, og hold i størst mulig

grad konstant hastighet under kjøring.

Tomgang

Parkering i lang tid med lysende KLAR-kon-

trollampe reduserer bilens rekkevidde.

7-02 Start og kjøring

Hastighet

Jo høyere hastighet på bilen, desto mer vil

kjørebatteriet tappes. Unngå kjøring med

topphastighet. Selv det å slippe opp bare litt

på gasspedalen, sparer betydelig inn på kjøre-

batteriet.

Dekktrykk

Sjekk dekktrykket med jevne mellomrom.

Lavt dekktrykk øker veimotstanden og driv-

stofforbruket. l tillegg gir lavt dekktrykk stør-

re dekkslitasje og dårligere kjøreegenskaper.

Bagasje

Ikke kjør med unødvendig last i bagasjerom-

met. Spesielt i bykjøring, der hyppig stopp og

start er nødvendig, vil den ekstra vekten ha

betydelig innflytelse på drivstofføkonomien.

Unngå også å kjøre med unødvendig last eller

unødvendig lastestativ på taket. Den økte

luftmotstanden vil øke drivstofforbruket.

Klimaanlegg l

For sterk avkjøling eller oppvarming kan vir-

ke inn på den mulige kjørelengden. For størst

mulig rekkevidde bør du derfor sørge for pas-

sende temperatur.

OGGN16E1

Bilkjøring, alkohol og

medikamenter 
E00600200070

Kjøring i alkoholpåvirket tilstand er én av de

hyppigste årsakene til ulykker.

Dine evner som bilfører kan svekkes allerede

ved svært små mengder alkohol. Du må ikke

kjøre bil når du har drukket alkohol. Be en

person som ikke har drukket om å kjøre, be-

still drosje eller benytt offentlige transport-

midler. Alkoholen i blodet blir ikke borte av

at du tar en kopp kaffe, og det samme gjelder

for en kald dusj.

Reseptfrie eller reseptbelagte medikamenter

kan også virke inn på din oppmerksomhet,

oppfatningsevne og reaksjonstid. Søk derfor

råd hos lege eller på apotek før du eventuelt

kjører under påvirkning av slike medikamen-

ter.

A  ADVARSEL 
o  BILKJØRING OG  ALKOHOL HØRER

IKKE SAMMEN.

Evnen til å oppfatte situasjoner nøyaktig
blir svekket, refleksene  blir mer langsom-
me og vurderingsevnen svekkes.



Sikker kjøring
E0060030l775

Sikkerheten under kjøring og beskyttelsen

mot skade kan aldri bli fullstendig. Vi anbe-
faler at du er spesielt oppmerksom på følgen-

de:

Sikkerhetsbelter l

Forsikre om at alle i bilen har festet sikker-

hetsbeltene før du starter bilen.

Gulvmatter l

A  ADVARSEL 
Q  Bruk gulvmatter som er egnet for bilen,

slik at ikke mattene hindrer bruken av

pedalene.

Unngå at mattene glir ut av stilling ved å
feste dem til krokene i gnlvbelegget.
Hvis en matte legges over en pedal eller
over en annen matte, kan betjeningen av

pedalen hindres, og dette kan fare til en

alvorlig ulykke.

 
Kjøring med barn i bilen

O Du må aldri forlate bilen uten tilsyn når

nøkkelen står i tenningen og det er barn i

bilen. Bam kan leke med betjeningsbry-

tere, og dette kan føre til en ulykke.

O Sørg for at spedbam og små barn er for-

svarlig sikret i henhold til lover og reg-

ler. og for maksimal beskyttelse i tilfelle

ulykke.

O Pass på at bam ikke leker i bagasjerom-

met. Det er farlig å la barn leke i laste-

rommet når bilen er i bevegelse.

Lasting

Lasten må ikke stables høyere enn seteryg-

gen. Dette medfører fare fordi det hindrer

sikten bakover, og fordi lasten kan komme

inn i passasjerrommet ved plutselig oppbrem-

sing.

OGGN16E1

Sikker kjøring

Parkeringsbrems
E0O60050l722

Når du skal parkere, stanser du først bilen og

trekker parkeringsbremsen så godt til at den

holder bilen i ro.

Sette på

r7‘~.
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l— Trå hardt på bremsepedalen og hold den

inne, og trekk deretter opp spaken uten å

trykke på knappen ytterst på håndtaket.

AAllwloli
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Parkeringsbrems

A  FORSIKTIG
Q  Når  du  skal sette på parkeringsbremsen, trår j

Løsne l A  FORSIKTIG
Q Før du  kjører.  må du passe på at du har løs-

7-04

du  bremsepedalen hardt inn for å stanse bi-

len helt før  du  trekker opp parkeringsbrems-

spaken.

Hvis du trekker  i  parkeringsbremsspaken

mens bilen er  i  bevegelse. kan bakhjulene lå-

ses. og bilen kan dermed bli ustabil. Det kan

også føre til funksjonsfeil på parkerings-

bremsen.

W  MERK
Q Trekk parkeringsbremsen så godt til at den

holder bilen i ro etter at  du  har sluppet fot-

bremsen.

Q Sørg for å Fi undersøkt bilen umiddelbart

hvis parkeringsbremsen ikke holder bilen i

ro etter at du har sluppet fotbrenisen.

Start og kjøring
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I- Trå hardt på bremsepedalen og hold den

inne. og trekk deretter spaken litt opp.

2- Trykk inn knappen foran på spaken.

3- Senk spaken helt.

OGGN16E1

net parkeringsbremsen helt og at bremsevar-

sellampen er slukket.

Hvis du kjører uten å ha løsnet parkerings-

bremsen helt. vil advarselen vises på infor-

masjonsskjermen på multiinforrnasjonsdi-

splayet og et lydsignal utløses når bilens ha-

stighet overskrider  8  km/t.

Ved kjøring med parkeringsbremsen på vil

bremsen overopphetes. noe som kan resulte-

re i ineffektiv bremsing og mulig bremses-

vikt.

Varsellampe

((D)
Varselskjermbilde

Det kan hende at bremsesystetnet ikke fun-

gerer som det skal hvis bremsevarsellampen

ikke slukker når parkeringsbremsen er løs-

net.

Få undersøkt bilen umiddelbart.
Se "Varsellampe for bremser" på side 6-43

for mer infonnasjon.



Parkering
[-00600602645

Når bilen skal parkeres, må du trekke parke-

ringsbremsen godt til og deretter trykke på

den elektriske parkeringsbryteren for å låse

hjulene.

Parkering i  bakker j

Følg denne fremgangsmåten for  å  hindre at

bilen ruller:

Parkering i  nedoverbakker

Drei forhjulene inn mot fortauskanten. og

kjør forover til hjulet som vender mot for-

tauet, akkurat berører fortauskanten.

Sett på parkeringsbremsen og trykk på den

elektriske parkeringsbryteren.

Bruk klosser ved hjulene om nødvendig.

Parkering i en oppoverbakke

Drei forhjulene bort fra fortauskanten, og

rygg til hjulet som vender mot fortauet, akku-

rat berører fonauskanten.

Sett på parkeringsbremsen og trykk  på  den

elektriske parkeringsbryteren.

Bruk klosser ved hjulene om nødvendig.

 

Parkering

Parkering med motoren i gang l A  FORSIKTIG
Q Husk å stoppe Plug-in Hybrid EV-systemet

når du forlater bilen.

Motoren kan plutselig starte på grunn av

gjenværende kapasitet i kjørebatteriet.

Stans alltid motoren hvis du stopper for å ta

en pause. lkke la motoren gå når bilen står på

et innelukket eller dårlig ventilen sted.

A ADVARSEL
Q Hvis du lar bilen gå på tomgang, kan vel-

gerspaken flyttes ved et uhell eller giftig

Justere rattstammens høyde og lengde
eksos trenge inn i kupéen, noe som kan

medføre alvorlige personskader eller

dødsfall.

l00600"0  l  652

l. Frigjør låsehendelen mens du holder rat-

tet oppe.
2. Juster rattet til ønsket stilling.

3. Lås rattet ved å trekke låsespaken helt

A  ADVARSEL °""‘

Hvor du parkerer

 
Q Bilen må ikke parkeres i områder der

brennbart materiale som tørt gress eller

løv kan komme i kontakt med varm eksos,

da dette kan forårsake brann.

Når du forlater bilen

Ha alltid nøkkelen på deg, og lås alle dørene

og bakluken når du forlater bilen uten tilsyn.

Prøv alltid å parkere bilen på et godt opplyst
sted.

 
AHAl082l0

A- Låst

B- Løsne

oGGN15E1 Start Og kjøring



Innvendig bakspeil

A  ADVARSEL 
Q  Du må  ikke  forsøke å justere  rattet under

kjøring.

Innvendig bakspeil
EOO6OOKDZD4 l

Bakspeilet skal justeres etter at du har foretatt

eventuelle setejusteringer, slik at du har god

sikt bakover.

A  ADVARSEL 
Q  Du  må ikke forsøke å justere bakspeilet

under kjøring. Dette kan være farlig.

Juster alltid speilet før kjøring.

Juster bakspeilet for å få maksimal sikt gjen-

nom bakruten.

7-06 Start og kjøring

J  ustere speilene opp og ned

Det er mulig å skyve speilet opp og ned for å

justere stillingen.

 
AAO0ZZ)69

J  ustere speilene l

Det er mulig å skyve speilet opp/ned og mot

venstre/høyre for åjustere stillingen.

 
Mulualsl

OGGN16E1

Redusere blendingen

Type 1

Hendelen (A) nede på speilet kan brukes til å

stille inn speilet for å redusere blendingen fra

hovedlysene til bilene bak ved kjøring i mør-

ket.

å

A  2\!1

AAOOOIIZS

1- Nonnal

2- Beskytte mot blending

Type  2



Hvis hovedlysene på bilene bak deg er svært

sterke, endres refleksjonsfaktoren til bakspei-

let automatisk for å redusere blendingen.

AAN94IJO

Når tenningsbryteren vris til "ON", endres re-

fleksjonsfaktoren til speilet automatisk.

V  MERK
Q Du må ikke henge noe på eller spraye glass-

rens på feieren (l). ettersom det kan føre til

redusert sikt.

Sidespeil
E00600900b2x

J  ustere speilene
I'()O60l00l'3"'

Sidespeilene kan betjenes når driftsmodusen

er satt til  ON  eller ACC.

A  ADVARSEL
Q  Du må ikke forsøke  å  justere speilene un-

der kjøring. Dette kan være farlig.

Juster alltid speilene før kjøring.

Q  Bilen din er utstyrt med konvekse speil.

Husk at det du ser i speilet, ser mindre ut

og gir inntrykk av  å  være lengre unna,

sammenlignet med vanlige, flate speil.

ikke bruk dette speilet for  å  beregne av-

standen til biler bak når du bytter kjøre-
felt. 

1. Sett spaken (A) til samme side som spei-

let du ønsker åjustere.

 
AJAl0Zl84

L— Justering av venstre sidespeil

R- Justering av høyre sidespeil

2. Trykk bryteren (B) mot venstre. høyre,

opp eller ned for åjustere speilet.

l- Opp

OGGN16E1

Sidespeil

2- Ned

3- Høyre

4- Venstre

3. Sett spaken (A) til midtstilling (°) igjen.

Felle sidespeilene inn og ut
[(!ll(w1Hllll“~S

Sidespeilet kan felles inn mot sidevinduet for

å forhindre skader ved parkering der det er

trangt.

A  FORSIKTIG
Q  Ikke kjør bilen med speilet foldet inn.

Manglende sikt bakover som du ellers får

via sidespeilene kan føre til ulykker.

Felle sides eilene inn og ut med
speilinnfel ingsbryteren

Trykk på speilinnfellingsbryteren for  å  felle

inn speilene mens driftsmodusen er satt til

ON  eller ACC. Trykk én gang til på bryteren

for  å  felle ut speilene til opprinnelig stilling.
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Sidespeil

Når du har satt driftsmodusen til OFF. er det

mulig å folde speilene inn og ut med bryteren

for innfelling av speil i ca. 30 sekunder.

 
-uoo::19s

A  FORSIKTIG
Q Speilene kan felles inn og ut manuelt. Ener

at et speil er felt inn ved bruk av bryteren.

bør du også bruke bryteren når du skal felle

det ut igjen. Hvis du feller ut speilet manuelt

etter å ha felt det inn med bryteren, kan det

hende at speilet ikke låses ordentlig på plass.

Dermed kan det bevege seg på grunn av vind

eller vibrasjoner under kjøring. og du får

problemer med sikten bakover.

W  MERK

Q Pass på at du ikke får fingrene i klem mens

du feller et speil inn eller ut.

7-08 Start og kjøring

V  MERK
Q Hvis du llytter speilet for hånd eller det be-

veger seg etter å ha truffet en person eller en

gjenstand. kan det hende du ikke greier å

sette speilet i opprinnelig stilling igjen ved

bruk av speilinnfellingsbryteren. Hvis dette

skulle skje. trykker du på speilinnfellings-

bryteren for å sette speilet i innfelt stilling.

og deretter trykker du på bryteren igjen for å

sette speilet i opprinnelig stilling.

Q Hvis frost gjør at du ikke kan betjene speile-

ne som ønsket. bor du ikke skyve gjentatte

ganger på bryteren for å felle inn speilene.

Dette kan resultere i skader på stromkretsene

til speilmotorene.

Felle sidespeilene inn og) ut uten
å bruke speilinnfellings ryteren

Speilene felles automatisk inn eller ut når dø-

rene låses eller låses opp ved hjelp av Ijem-

kontrollbrmeme eller den nøkkelfrie betje-

ningen.

Se "Nøkkelfri betjening: Bruke den nøkkel-

frie betjeningen. Sentrallås med fjernkon-

troll" på side 4-09.

V  MERK
Q Funksjonene kan endres som beskrevet ne-

denfor. Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

OGGN16E‘l

V  MERK

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-Commu-

nication System (MMCS). kan justeringene

gjøres via skjermen. Se egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.
-  Felles automatisk ut når driftsmodusen

settes til ON. og felles automatisk inn når

førerdoren åpnes etter at driftsmodusen er

satt til OFF.

- Felles automatisk ut når bilens hastighet

er oppe i 30 kmt.

— Deaktivere automatisk utfolding.

Oppvarmet speil
llllllxlllllllf-Q

Trykk på bryteren for bakruteoppvanningen

for å fjerne dugg eller is på sidespeilene.
lndikatorlampen (A) lyser når oppvarmingen

er på.

Varrneapparatet slås av automatisk innen ca.

15 til 20 minutter. avhengig av utendorstem-

peraturen.

 
um 10120



W’ MERK

Q Speiloppvanningen kan slås på automatisk.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nærmere informa-

sjon. Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-

Communication System (MMCS), kan juste-

ringene gjøres via skjermen. Se egen bruks-

anvisning for nærmere beskrivelse.

Strømbryter
E0063  l 801428

For å forhindre tyveri kan ikke Plug-in Hy-

brid EV-systemet startes med mindre en for-

håndsregistrert nøkkelfri betjeningskontroll

brukes. (Startsperrefunksjon)

Hvis du har på deg den nøkkelfrie betjenings-

kontrollen, kan du starte Plug-in Hybrid EV-
systemet.

 ” /
AJA1l1656

A  FORSIKTIG
Q Indikatorlampen (A) blinker oransje hvis det

har oppstått et problem eller en feil i det

nøkkelfrie betjeningssystemet. Kjør aldri bi-

len hvis indikatorlampen på strømbryteren

blinker oransje. Ta umiddelbart kontakt med

et autorisert MITSUBISHI MOTORS-verk-

sted.
Q Hvis strømbryteren ikke beveger seg lett og

det føles som om den setter seg fast, må den

ikke brukes. Ta umiddelbart kontakt med et

autorisert MITSUBISHI MOTORS-verk-
sted.

V  MERK
Q Trykk bryteren helt inn når du bruker strøm-

bryteren. Hvis bryteren ikke trykkes helt inn,

kan det hende at Plug-in Hybrid EV-syste-

met ikke starter eller at driftsmodusen ikke

endres. Hvis strømbryteren trykkes inn på

riktig måte, er det ikke nødvendig å holde

den inne.

Q Når batteriet i den nøkkelfrie betjeningskon-

trollen er flatt eller kontrollen befinner seg

utenfor bilen, blinker en varsellampe i fem

sekunder eller en advarsel vises.

OGGN16E1

Strømbryter

Driftsmodus for strømbryteren
og dens funksjoner

OFF

Indikatorlampen på strømbryteren slås av.

Driftsmodusen kan ikke settes til OFF med

mindre du trykker på den elektriske parke-

ringsbryteren.

ACC

Elektriske enheter som lyd- og tilbehørskon-
takten kan betjenes. Kan brukes når KLAR-

kontrollampen er slukket.

Indikatorlampen på strømbryteren lyser oran-

sje.

ON

Alle bilens elektriske enheter kan betjenes.

Indikatorlampen på strømbryteren lyser blått.

Indikatorlampen slukkes når Plug-in Hybrid

EV-systemet er i drift.
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Strømbryter

V  M  ERK

Q Bilen er utstyrt med elektronisk Startsperre.

For å kunne starte Plug-in Hybrid EV-syste-

met må ID—koden som transponderen i nøk-

kelen sender, være identisk med den som er

registrert i den elektroniske startsperren. Se

"Elektronisk Startsperre (tyverisikret startsy-

stem)” på side 4-03.

Skifte driftsmodus
E0063190l041

Hvis du trykker på strømbryteren uten  å  trå
inn bremsepedalen, kan du skifte driftsmodus
i følgende rekkefølge: OFF, ACC, ON, OFF.

OFF ACC ON

LQQ
/l\ /l\
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7-10 Start og kjøring

A  FORSIKTIG
O  Sett driftsmodusen til OFF når Plug-in Hy-

brid EV-systemet ikke er i drift. Hvis du lar

driftsmodusen stå i ON eller ACC i lang tid

når Plug-in Hybrid EV-systemet ikke er i

drift, kan hjelpebatteriet tappes, slik at det

blir umulig å starte Plug-in Hybrid EV-sy-

stemet.

Valgt driftsmodus lagres i minnet når hjelpe-

batteriet kobles fra. Når hjelpebatteriet kob-

les til igjen, blir lagret driftsmodus valgt au-

tomatisk. Husk å sette driftsmodusen til  OFF

før hjelpebatteriet kobles fra for reparasjon

eller utskiftning.

Unngå å komme i en situasjon der du ikke

vet hvilken driftsmodus som er valgt når

hjelpebatteriet lades ut.

.  Driftsmodusen kan ikke endres fra OFF til

ACC eller ON hvis den nøkkelfrie betje-

ningskontrollen ikke er registrert i bilen. Se

"Nøkkelfritt betjeningssystem: betjenings-

rekkevidde for start av Plug-in Hybrid EV-

systemet og skifte av driftsmodus” på side

4-08.

Automatisk utk0plingsfunk-
sjon for ACC-strøm

E0063280l034

Etter omtrent 30 minutter med driftsmodusen

satt til ACC, brytes strømforsyningen til ste-

reoanlegget og andre elektriske innretninger

som kan betjenes i denne stillingen automa-

OGGN16E1

Strømtilførselen opprettes igjen når strøm-

bryteren på nytt aktiveres.

W  MERK
Q F  unksjonene kan endres på følgende måte:

— Tiden før strømmen kuttes kan settes til

omtrent 60 minutter.

Automatisk utkoblingsfunksjon for ACC-

strøm kan deaktiveres.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS—verksted for nærmere informa-

sjon.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-Com-

munication System (MMCS), kan juste—

ringene gjøres via skjermen.

Se egen bruksanvisning for nærmere be-

skrivelse.

Påminnelsessystem for drifts-
modus OFF

E0063220l04l



Hvis driftsmodusen er satt til en annen stil-

ling enn OFF og du lukker alle dørene og

bakluken og deretter prøver å låse dørene og

bakluken ved å trykke på låseknappen på fø-

rerdøren eller passasjerdøren foran, eller på

låseknappen på bakluken, vil en varsellampe

blinke eller en advarsel vises, og det utvendi-

ge lydsignalet vil utløses, slik at du ikke kan

låse dørene og bakluken.

Påminnelsessystem for drifts-
modus  ON

E0063230l068

Hvis førerdøren åpnes mens Plug-in Hybrid

EV-systemet er stoppet og en annen drifts-
modus enn OFF er valgt, aktiveres det inn-

vendige lydsignalet for driftsmodus ON med

støtvis lyd for å minne deg på å velge drifts-

modusen OFF.

Starte og stoppe Plug-in Hybrid EV-systemet

Starte og stoppe Plug-in

Hybrid EV-systemet 
E0062060I 295

Start  av Plug-in Hybrid EV-sy-
stemet

ED062070] 661

1;, FORS‘lKT:IGI   .  
Q Hvis varsellampen for Plug-in Hybrid EV-

systemet tennes mens KLAR-kontrollampen

lyser, må du unngå kjøring i høy hastighet

og få bilen kontrollen av et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted så snart

som mulig. (Se "Varsellampe for Plug-in

Hybrid EV-systemet” på side 6—45.)

Q Du må ikke forsøke å starte bilen ved å sky-

ve eller trekke den i gang.

l. Kontroller at EV-ladekabelen ikke er

koblet til bilen.

2. Fest sikkerhetsbeltet.

. Kontroller at parkeringsbremsen er på.

4. Trå inn og hold bremsepedalen godt

nede med høyre fot.

5. Når du trykker på strømbryteren mens
du trår inn bremsepedalen, blinker

KLAR-kontrollampen på måleren, og

aktivering av Plug-in Hybrid EV-syste-

met starter.

DJ

OGGN16E1

6. Når KLAR-kontrollampen går fra å blin-

ke til å lyse konstant, er oppstarten av

Plug-in Hybrid EV-systemet fullført, og

bilen er klar til å kjøres.

AÅFORSIKTIG
Q Ikke trykk på strømbryteren mens du holder

velgerspaken i driftsstillingen.

V  MERK
o

Q Fortsett a trå inn bremsepedalen inntil

KLAR-kontrollampen på måleren lyser kon-

stant.

Q Når Plug-in Hybrid EV-systemet ikke er

startet på en stund, kan det kreves mer kraft

på bremsepedalen for å starte systemet.

Hvis dette skjer, trår du inn bremsepedalen

med mer kraft enn normalt.

Q Du kan kjøre bilen selv om motoren er stop-

pet.
Q Plug-in Hybrid EV-systemet kan startes i en

hvilken som helst driftsmodus.

Q Kontroller indikatoren for velgerspakstilling

hvis KLAR-kontrollampen ikke tennes. Hvis

indikatoren viser en annen stilling enn “P”,

trykker du på den elektriske parkeringsbryte—

ren for å vise “P”.

Q Hvis KLAR—kontrollampen ikke tennes,

trykker du én gang på strømbryteren for å

sette den til OFF, venter en liten stund og

trykker deretter på strømbryteren igjen for å

starte Plug-in Hybrid EV-systemet.
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Starte og stoppe Plug-in Hybrid EV-systemet

Fjem den nøkkelfrie betjeningskontrollen fra

nøkkelsporet etter start av Plug-in Hybrid
Stoppe Plug-in Hybrid EV-sy- %  MERK

stemet

E0062080l268

1. Stopp bilen helt.

2.  Trekk parkeringsbremsen godt til mens

du trår inn bremsepedalen.

3. Trykk på den elektriske parkeringsbryte-

ren, og trykk deretter på strømbryteren

for å stoppe Plug-in Hybrid EV-syste-

met. (Se "Elektrisk parkeringsbryter” på

side 7-15.)

A  ADVARSEL

Q Stopp aldri Plug-in HybridiEV-systemet
under kjøring, bortsett-fra .i nødsituasjo-

nenBremseus effektivitet blir svært dår-

lig og rattet svært tungt, noe som kan re-
sultere i ulykker.

V  MERK
Q Strømbryteren må ikke betjenes under kjø-

ring, unntatt i nødsituasjoner. Hvis du må

stoppe Plug-in Hybrid EV-systemet i en

nødsituasjon under kjøring, fortsetter du å

holde inne strømbryteren i tre sekunder eller

mer, eller du trykker på strømbryteren tre

ganger eller mer i rask rekkefølge. Plug-in

Hybrid EV-systemet stopper, driftsmodusen

settes til ACC og velgerspaken settes til stil-

lingen “P” i svært lav hastighet.

7-12 Start og kjøring

Q Hvis du trykker på strømbryteren når vel-

gerspaken står i en annen stilling enn “P”

mens bilen er stoppet, flyttes velgerspaken

automatisk til stillingen “P”, Plug-in Hybrid

EV-systemet stopper og strømmodusen set-

tes til OFF.

Q Hvis det har oppstått feil i parkeringslåsme-

kanismen, vises det en advarsel på informa-

sjonsskjermen på multiinformasjonsdisplay-

et. Når denne advarselen vises, kan ikke

Plug-in Hybrid EV-systemet stoppes med

mindre du trekker til parkeringsbremsen og

deretter trykker på strømbryteren. Parker bi-

len på et flatt sted og trekk parkeringsbrem-

sen godt til. Få bilen kontrollert av et autori-

sert MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Hvis den nøkkelfrie betjenings-
kontrollen ikke fungerer som
den skal

E0063290l 178

Sett den nøkkelfrie betjeningskontrollen inn i

sporet. Det skal nå være mulig å starte Plug-

in Hybrid EV-systemet og endre driftsmodu-

sen.

OGGN16E1

EV-systemet eller endring av driftsmodusen.

/\ AIAl10356

Y MERK
Q Unngå å sette noe annet enn den nøkkelfrie

betjeningskontrollen inn i sporet. Dette kan

føre til skade eller feil.

Q Fjern gjenstanden eller ekstrakontrollen fra

den nøkkelfrie betjeningskontrollen før den

settes inn i sporet. Bilen er kanskje ikke i
stand til å motta den registrerte ID-koden fra

den registrerte nøkkelen. Det kan derfor hen-

de at Plug-in Hybrid EV-systemet ikke vil

starte og at driftsmodusen ikke kan endres.

Q Den nøkkelfrie betjeningskontrollen festes i

nøkkelsporet når den settes inn i retningen

som vises. Trekk ut nøkkelen for å fjerne

den fra nøkkelsporet.

 



Påminnelse for nøkkelfri betje-
ningskontroll

E0O63300 l046

Hvis driftsmodusen er satt til OFF og fører-

døren åpnes mens den nøkkelfrie betjenings-

kontrollen står i nøkkelsporet, vil det utvendi-

ge lydsignalet utløses i ca. tre sekunder og

det innvendige lydsignalet utløses i ca. ett

minutt, eller en advarsel vil vises for å minne

deg på å ta ut nøkkelen.

Velgerspak
E00636100083

  

Bruk av velgerspaken l
I-110636200071

Valgt spakstilling lyser på panelet.

Hjcmmeposisjon R
oltN

K‘ å?  D

AJA110372
 

Flytt velgerspaken sakte på følgende måte:

o (hjemmeposisjon) til “D” eller “R”: Flytt

spaken.

o (hjemmeposisjon) til “N”: Gir og hold i

“N”-posisjon et øyeblikk.

o (hjemmeposisjon) til “B”: Velgerspaken

kan flyttes til “B” bare når spakstillingen er

Når spaken flyttes fra o (hjemmeposisjon) til

“B”, økes den regenerative bremsekraften

med ett trinn.

Når spaken settes til “B” enda en gang, økes
den regenerative bremsekraften til maksimalt

nivå.

Når du flytter velgerspaken til “D”, går spak-

stillingen tilbake til “D”.
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Velgerspak

V  M E RK

O Hvis du setter velgerspaken til (B) to ganger

i for rask rekkefølge, er det ikke sikkert at

den regenerative bremsekraften økes til

maksimalt nivå.

Velgerspaken går alltid tilbake til hjemmepo-

sisjon når du slipper den.

A  ADVARSEL
O Velgerspaken skal bare byttes ut med en

original  MITSUBISHI  MOTORS-del. Vi-
dere er det ikke tillatt å henge gjenstan-

der på velgerspaken, ettersom dette kan

forårsake ulykker.
O Når du flytter velgerspaken til “D”- eller

“R”-stilling, må du av sikkerhetshensyn
alltid trå inn bremsepedalen med høyre

fot. Flytt aldri spaken mens du trår inn

gasspedalen. Dette vil føre til hurtigakse-

lerasjon av bilen, noe som kan forårsake

alvorlige ulykker. Det kan også føre til

funksjonssvikt i bilen.

W  MERK
O Den regenerative bremsen kan ikke betjenes

mens ACC (Adaptive Cruise Control Sy-

stem) er i drift.

O Hver gang du flytter velgerspaken, må du

huske å kontrollere stillingen som vises på

indikatoren.
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Indikator for velgerspakstilling

V  MERK
Q Hvis  du  utfører en av følgende operasjoner.

kan lydsignalet utløses og spakstillingen au-

tomatisk settes til "N'-stilling:

o  Hvis  du  trykker på den elektriske parke-

ringsbryteren under kjøring.

o  Hvis du setter Velgerspaken til  "R" under

kjøring forover.

o  Hvis du setter Velgerspaken til “D” under

rygging-
o  Hvis du setter Velgerspaken til "B" fra

"R"-stilling.

Q Hvis du utfører en av følgende operasjoner.

vil lydsignalet utløses og velgerspakopera-

sjonen avbrytes:

o  Hvis  du flytter velgerspaken fra "P"-stil—

ling uten  å  trå inn bremsepedalen.

o  Hvis du flytter velgerspaken til (B) fra

eller "NV-stilling.

o  Velgerspaken settes til  "D" eller  "R"

mens driftsmodusen er satt til ON og

Plug-in Hybrid EV-systemet ikke er  i

drift.

Q Hvis du flytter og holder Velgerspaken i ca.

10 sekunder eller lengre, utløses lydsignalet.

Lydsignalet stopper når du slipper velgers-

paken.

Q  Hvis  førerdøren åpnes mens bilen er stoppet

eller kjører i svært lav hastighet mens vel-

gerspaken står  i  en annen stilling enn  "P" og

KLAR-kontrollampen på måleren lyser. ut-

løses lydsignalet. Lydsignalet stopper når du

lukker døren eller tlytter velgerspaken til

7-14 Start og kjøring

Indikator for

velgerspakstilling 
Iowa‘-h,‘~000.i5

Denne indikatoren viser velgerspakstillingen

på måleren.

AJAl 10705

V  MERK
Q Når "B"-stillingen er valgt, vises også stil-

lingen for valgt regenerativ bremsekraft for

"B".
Q Den regenerative bremsen kan ikke betjenes

mens ACC (Adaptive Cruise Control Sy-

stem) er i drift.

Q Hvis du utfører én av følgende operasjoner.

kan lydsignalet utløses og spakstillingen au-

tomatisk settes til "N'-stilling:

- Den elektriske parkeringsbryteren trykkes

inn under kjøring.

OGGN16E1

V  MERK
o  Velgerspaken settes til  "R" under kjøring

forover.

o  Velgerspaken settes til  "D" under ryg-

ging.

o  Velgerspaken settes til  "B" når spakstil-
lingen er “R”.

Girvelgerstillinger
E00636-l00U6[l

“P” PARKERING
Hjulene er låst. Ved parkering av bilen må du

huske å trekke til parkeringsbremsen og tryk-

ke på den elektriske parkeringsbryteren.

“R” REVERS

Girvelgerstilling for rygging.

“N” NØYTRAL
Ingen kraft overføres til hjulene. Hjulene er

ikke låst.

A  ADVARSEL 
Q Flytt aldri Velgerspaken til posisjon “N”

(NØYTRAL) under kjøring; regenerativ

bremsing vil da deaktiveres.



A ADVARSEL 
Q For å minimere faren for å miste kontrol-

len, skal du alltid ha høyre fot på bremse-
pedalen når du skifter til eller fra “N”
(NØYTRAL).

“D” KJØRING

Denne stillingen er for kjøring under de fleste

vanlige forhold.

“B” REGENERATIV BREMS

Denne stillingen er for regenerativ bremsing.

Du kan regulere den regenerative bremse-

kraften til to nivåer.

Se "Bruk av velgerspaken” på side 7-13.

A ADVARSEL 
Q Brå regenerativ bremsing kan gjøre at

hjulene skrenser.

Velg denne stillingen når kjøreforholdene

og kjørehastigheten tilsier det.

Q Hvis stor regenerativ bremsekraft aktive-

res ved hjelp av velgerspaken eller velge-

ren for nivå av regenerativ bremsekraft,

tennes bremselysene automatisk.

A FORSIKTIG
Q Når kapasiteten i kjørebatteriet er nesten

full, eller når temperaturen i kjørebaneriet er

A FORSIKTIG
lav, vil den  regenerative  bremsen bli mindre

effektiv.

- Tråkk i så fall hardt på bremsepedalen.

Elektrisk parkeringsbryter
li0(lhJ(>h000J(>

Ved  parkering av  bilen  må du huske å trekke

til parkeringsbremsen og trykke på den elek-

triske parkeringsbryteren for å låse hjulene.

Indikatoren på bryteren lyser grønt, og indi-

katoren for velgerspakstilling viser "P" i in-

formasjonsskjermbildet på måleren.
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Elektrisk parkeringsbryter

AJAl 10705

A FORSIKTIG
Q l-lvis du betjener den elektriske parkerings-

bryteren og velgerspaken gjentatte ganger på

et kort tidsrom. vil vekslingen fra eller til

"P"-stillingen blokkeres i en bestemt periode

for å beskytte systemet. l så fall må du vente

et øyeblikk før du utfører operasjonen igjen.

Q Hvis det har oppstått feil i parkeringslåsme-

kanismen. vises det en advarsel på infonna-

sjonsskjermen på multiinforrnasjonsdisplay—

et. Når denne advarselen vises. må du parke-

re bilen på et flatt sted og trekke parkerings-

bremsen godt til. Få bilen kontrollen av et

autorisert MITSUBISHI MOTORS-verk-
sted.
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Velger  for  nivå  av regenerativ bremsekraft (paddleshift-hendler)*

A  FORSIKTIG
Q Hvis  du  trykker på den elektriske parke-

ringsbryteren før bilen har stoppet helt. kan

bilen bråstoppe. noe som kan forårsake per-

sonskader for passasjerene. Det kan også fø-

re  til funksjonssvikt i bilen.

Q lkke legg gjenstander i nærheten av den

elektriske parkeringsbryteren. Den elektriske

parkeringsbryteren kan komme i  press  når

du legger gjenstanden der eller kommer borti

den. Dette vil forårsake utilsiktet veksling til

stillingen "P" eller "N". noe som kan føre til

ulykker.

Q Vær forsiktig slik at du ikke søler drikke e.l.

i nærheten av den elektriske parkeringsbry-

teren. Bryteren kan da bli sittende fast i akti-

vert posisjon når den trykkes inn.

V  MERK
Q Når velgerspaken flyttes fra eller til stillin-

gen "P". vil du høre driftssløy og kjenne vi-

brasjoner fra parkeringslåsen. Dette er nor-

malt.

Lydsignal for påminnelse om
den elektriske parkeringsbryte-
ren

Hvis torerdøren åpnes mens velgerspaken

står i en annen stilling enn “P” og bilen er

stoppet. vil lydsignalet utløses for å minne

føreren på å trykke på den elektriske parke-

ringsbryteren.

7-16 Stan og kjøring

Velger for nivå av
regenerativ bremsekraft

(paddleshift-hendler)* 
l (mn ‘u6'000-J '

Velgeren for nivå av regenerativ bremsekraft

(paddleshift-hendler) muliggjør rask veksling

av regenerativ bremsekraft under kjøring

mens du holder hendene på rattet og slipper

opp foten fra gasspedalen.

Ved å dra i velgeren for nivå av regenerativ

bremsekraft kan bremsekraften (mengden

elektrisk energi for lading av kjørebatteriet)

justeres i henhold til kjøreforholdene. for ek-

sempel før en sving eller en nedoverbakke.

OGGN16E1

Nivået for regenerativ bremsing kan settes til

seks nivåer fra B0 (liten regenerativ bremse-

kraft) til B5 (stor regenerativ bremsekraft).

regenerativ kraft økes regenerativ kraft

reduseres

 

F“lg?

AJElO0973

A  FORSIKTIG
Q Hvis stor regenerativ bremsekraft brukes på

glatt Veidekke, kan hjulene skrense. Kjør all-

tid forsiktig og i henhold til veiforholdene.



A  FORSIKTIG
Q Hvis du betjener høyre og venstre paddles-

hift-hendler samtidig, endres ikke nivået av

regenerativ bremsekraft.

V  MERK
Q Ved gjentatt betjening av én av paddleshift—

hendlene endres bremsekraftnivåene konti-

nuerlig.

Q Hvis du slår på den automatiske hastighets-

kontrollen når nivå B0 eller Bl (liten rege-
nerativ bremsekraft) er valgt, går nivået til-

bake til normalnivået B2 automatisk.

Q Under automatisk hastighetskontroll kan ik-

ke nivå B0 og Bl velges. Lydsignalet utløses
hvis du prøver å velge ett av disse nivåene.

Q For biler som er utstyrt med ACC (Adaptive

Cruise Control System) kan ikke nivået av

regenerativ bremsekraft kontrolleres mens

ACC-systemet er i drift. Lydsignalet utløses

hvis du betjener paddleshift-hendlene.

Velger for nivå av regenerativ bremsekraft (paddleshift—hendler)*

Slik reduserer du regenerativ
bremsekraft:

Hver gang du drar i  +  (OPP)-paddleshift—hen—

delen, reduseres den regenerative bremse-

kraften med ett nivå.
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Slik øker du regenerativ brem-
sekraft:

Hver gang du drar i - (NED)-paddleshift-hen-

delen, økes den regenerative bremsekraften

med ett nivå.

 
AJAll0402

Start og kjøring 7-l7



S-AWC (Super-All Wheel Control)

Slik  går du tilbake til det nor-
male nivået av  regenerativ
bremsekraft, som er B2:

Dra i  +  (OPP)-paddleshift-hendelen i ca. to

sekunder eller mer. to sekunder eller mer. ln-

dikatoren for velgerspakstilling viser

 
AJAl10398

  
S-AWC (Super—All  Wheel

Control)    
1100622601097

S-AWC  er et integrert kontrollsystem for bil-

dynamikk som gir bedre generelle kjøreegen-

skaper, kjøreevne  i  svinger og bilstabilitet un-

der mange ulike kjøreforhold ved hjelp av in-

tegrert styring av tvillingmotorene med

4WD, aktiv girmomentkontroll (AYC), ABS

og ASC.

7- l 8 Start og kjøring

A  FORSIKTIG
O  Stol ikke blindt på S-AWC. Selv S-AWC

kan ikke forhindre at naturens fysiske lover

virker inn på bilen. Som alle andre systemer

har også dette sine begrensninger, og det kan

ikke hjelpe deg med å opprettholde trekkraf-
ten og kontrollen over bilen i enhver situa-

sjon. Uforsvarlig kjøring kan føre til ulyk-

ker. Det er førerens ansvar å kjøre forsiktig.

Dette betyr å ta hensyn til trafikken, veier og

miljømessige forhold.

Tvillingmotorer med  4WD

Dette systemet gir bedre bilstabilitet og driv-

stofføkonomi under akselerasjon og fartsre-

duksjon ved hjelp av motorer for henholdsvis

forhjul og bakhjul som kontrollerer distribu-

sjonen av drivkraft mellom forhjulene og

bakhjulene til et optimalt nivå for føreren.

Aktiv girmomentkontroll
(AYC)

l",()(l(vZZ80l044

AYC er et system med en venstre-høyre dif-

ferensialsperrefunksjon og Slingrekontroll-

funksjon som kontrollerer venstre-høyre driv-

kraft/bremsekraft ved hjelp av bremsestyring.
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A  FORSIKTIG
Q  Styring av bremsekraften gir ikke bilen bed-

re stoppeytelse, og du må derfor være særde-

les oppmerksom på omgivelsene under kjø-
ring.

Venstre-høyre differensialsper-
refunksion

Venstre-høyre differensialsperrefunksjon er

en funksjon som gir bedre kjøreegenskaper

og bilstabilitet ved å hindre unødig hjulspinn

ved kjøring på glatte veier eller når underla-

get er forskjellig for venstre og høyre hjul.

Slingrekontrollfunksion

Slingrekontrollfunksjonen er en funksjon
som gir bedre kjøreegenskaper i svinger og

bedre bilstabilitet gjennom styring av bilens

svingkraft (giringsmoment) ved å kontrollere

bremsekraften når bilen ikke svinger som res-

pons på rattmanøvrering, for eksempel ved

brå dreining av rattet eller kjøring på glatt

veibane.

4WD-låsebryter
E00637000047

Hvis du trykker på 4WD-låsebryteren med

strømmodusen satt til “ON”, vil den endres

til “4WD LOCK”.



Funksjonen kan brukes for drift i lave hastig-

heter og høye hastigheter, og gir bedre kjøre-

stabilitet ved kjøring på våte eller snødekte

veibaner osv.

Hvis du trykker på 4WD-låsebryteren igjen,

går funksjonen tilbake til “NORMAL”.

TWIN Moran
4WD

LOCK 
AJAH0428

Når 4WD LOCK-modus aktiveres, vises føl-

gende display på informasjonsskjermen på

multiinforrnasjonsdisplayet i noen sekunder.

A  FORSIKTIG
Q  Bruk dekk av samme spesifiserte type, sam-

me dimensjon og samme fabrikat, uten for-

skjellige slitasjegrader. Bruk av dekk som

ikke har samme dimensjon, type, fabrikat el-

ler grad av slitasje, kan utløse en advarsel

om funksjonsfeil i EV-systemet.

Skjermbilde for S-AWC-funk-
sjon

E006Z3l0l2l7

Driftsstatus for S-AWC kan vises på infor-

masjonsskjermen på multiinformasjonsdi-

splayet.

For å vise status må du trykke på bryteren på

multiinformasjonsdisplayet for å skifte infor-

masjonsskjermbilde.

Se “Informasjonsskjermbilde (når driftsmo-

dusen er satt til ON)” på side 6-08.

OGGN16E1

S-AWC (Super-All Wheel Control)

Eksempel på visning

Driftsstatus for S-AWC vises.

A B

C E
AJAl02777

.  Visning av slingrekontrollfunksjon

Giringsmomentet vises som et stolpediagram.

A, D  - Giringsmoment med klokken rundt

bilens tyngdepunkt

B, C - Giringsmoment mot klokken rundt

bilens tyngdepunkt

Visning av funksjon for kjørekraftforde-

ling

Kjørekraftfordelingen mellom forhjulene og

bakhjulene vises i området E på måleren som

et stolpediagram.
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Kjøring med firehjulsdrift

A ADVARSEL 
Q Konsentrer deg alltid i første rekke  om

kjøringen. Hold øynene og tankene på vei-

en. Forstyrrelser under kjøring kan føre

til en ulykke.

Når bryteren for ECO-modus
er ON

Når kjøremodusen er satt til “4WD LOCK”

og bryteren for ECO-modus settes til ON, en-

dres kjøremodusen til “ECO LOCK”.

Hvis bryteren for ECO-modus settes til OFF,

går kjøremodusen tilbake til “4WD LOCK”.

Se "Bryter for ECO-modus” på  side 6-51.

Kjøring med firehjulsdrift
I'0O‘(>066I)20S3

Bilen din  er primært konstruert for kjøring på

vei.

7-20 Start  og kjøring

Ved hjelp av det unike firehjulsdriftsystemet

kan du imidlertid kjøre på løsere underlag,

campingplasser, rasteplasser og lignende om-

råder innimellom.

Dette sikrer ikke bare bedre kjøreegenskaper

på tørr, asfaltert vei, men gir også bedre vei-

grep ved kjøring på glatt, våt eller snødekt

veibane og ved kjøring ut av søle.

Systemet er imidlertid ikke egnet for hard ter-

rengkjøring eller tauing under vanskelige for-

hold.

Det er spesielt viktig å merke seg at firehjuls-

driften ikke vil gi tilstrekkelige klatremulig-

heter med den regenerative bremsen i bratte

bakker. Du bør derfor unngå for bratte bak-

ker.

Du må også være varsom ved kjøring i sand

eller gjørme, og ved kjøring gjennom vann,

da tilstrekkelig veigrep kanskje ikke er til-

gjengelig under bestemte forhold.

Prøv å unngå å kjøre på steder der bilen kan

sette seg fast i sand eller søle.

A ADVARSEL 
Q Du må imidlertid ikke overvurdere fire-

hjulsdriften. Selv en firehjulsdrevet bil

har begrensninger når det gjelder evnen

til å opprettholde kontroll og trekkraft.

Utforsvarlig kjøring kan føre til ulykker.

Kjør alltid forsiktig og ta hensyn til vei-

forholdene.

Q Feil betjening av bilen, enten det er på vei

eller i terreng, kan resultere i en ulykke

OGGN16E1

A ADVARSEL
eller velt, som kan skade deg og passasje-

rene dine alvorlig.

o Følg alle instruksene og retningslinjene

i instruksjonsboken.

o Hold lav hastighet og kjør ikke raskere

enn forholdene tillater.

V  MERK
Q Kjøring på ujevn veibane kan være en stor

belastning for bilen. Før kjøring i terreng må

du forsikre deg om at forefallende vedlike-

hold og service er utført. og at du har inspi-

sert bilen. Vær spesielt oppmerksom på dek-

kenes tilstand. og kontroller dekktrykket.

Q MITSUBISHI  MOTORS  er ikke ansvarlig

ovenfor brukeren for noen skade eller per-

sonskade som oppstår. eller ansvar for feil

eller skjødesløs bruk av bilen. Alle teknikker

for bruk av bilen er avhengig av dyktighet

og erfaring fra sjåførens side samt fra delta-

kerne. Ethvert avvik fra anbefalt bruk oven-
for skjer på egen risiko.

Q Merk at bremselengden til en bil med fire-

hjulstrekk avviker meget lite fra en tohjuls-

drevet bil. Pass på at du holder tilstrekkelig

avstand til bilen foran ved kjøring på snø-

dekt vei eller glatt, sølete underlag.

Q Kjørestillingen bør være mer oppreist, juster

setet til en god stilling for lett styring og

bruk av pedaler. Husk å feste sikkerhetsbel-

tet.



%  MERK
Q  Etter kjøring i vanskelige forhold: Kontroller

bilen nøye og vask den grundig med vann.

Se "Inspeksjon og vedlikehold etter kjøring

på ujevnt underlag” og "Vedlikehold"?

Kjøring opp eller ned bratte
skråninger

Det kan hende at bilen ikke har tilstrekkelig

klatreevne og regenerativ bremsekraft i bratte

bakker. Unngå å kjøre i for bratte bakker selv

om bilen har firehjulsdrift.

 

    
  

Inspeksjon og vedlik

etter kjøring på ujev
E0060670I  407

Husk å utføre følgende inspeksjons- og vedli-
keholdsprosedyrer etter kjøring på dårlig eller

ujevn vei:

O Kontroller at bilen ikke har fått skade av

stein, grus osv.

O Vask bilen godt med vann.

Kjør bilen sakte mens du trår lett på

bremsepedalen, slik at bremsene tørker.

Hvis bremsene fortsatt ikke fungerer til-

fredsstillende, bør du snarest mulig få

undersøkt bremsene.

O Fjern insekter, tørt gress osv. som tetter

igjen radiatorkjernen.

Inspeksjon og vedlikehold etter kjøring på ujevn vei

O Inspiser kupeen. Tørk mattene osv. hvis

det har kommet vann inn i kupeen.

O Inspiser hovedlysene. Fjern vannet hvis

det har kommet vann i lyspæren til ho-

vedlyset.

E00ollfulålll .\'J-I

Hjul og dekk

Ettersom kjørekraften fordeles på de fire hju-

lene, har dekkenes tilstand svært stor innvirk-

ning på bilen når du kjører med firehjulsdrift.

Vær påpasselig med hensyn til dekkene.

O Monter kun spesifiserte dekk på alle fire

hjulene. Se “Hjul og dekk” på side

12-08.
O Kontroller at alle fire dekk og hjul er av

samme størrelse og type.
Når det er nødvendig å skifte ett av dek-

kene eller hjulene, bør alle fire skiftes.

O Alle dekk bør roteres før slitasjeforskjel-

len mellom for- og bakhjul er merkbar.

Fullgode kjøreegenskaper vil ikke oppnås

hvis det er forskjell i dekkslitasjen. Se

“Dekkrotasjon” på side I l-l 1.

OGGN16E1

O Kontroller dekktrykketjevnlig.

A  FORSIKTIG
Q  Bruk alltid dekk av samme type, samme di-

mensjon og samme fabrikat, uten forskjelli-

ge slitasjegrader. Bruk av dekk som ikke har

samme dimensjon, type, fabrikat eller grad

av slitasje, vil gjøre at temperaturen i diffe-

rensialoljen stiger, noe som kan resultere  i

skader på drivverket. Drivverket vil dessuten

utsettes for ekstra stor belastning, med fare

for oljelekkasjer, komponentsvikt eller andre

alvorlige feil.

Tauing

A

C

D  AAJOOOKZJ
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Bryter for batterisparing

A FORSIKTIG
Q  lkke tau firehjulsdrevne biler med for- eller

bakhjulene på bakken (type A eller type B)

som vist i illustrasjonen. Dette kan føre til

skader på drivverket eller ustabil tauing.

Hvis du skal taue en firehjulsdrevet bil, må

du bruke utstyr av type C eller type D.

Heving av en bil med firehjuls-
drift

 A  ADVARSEL
O  Ikke slå på Plug-in Hybrid EV-systemet

eller sving et oppjekket hjul når bilen er

jekket opp. Dekket som er i kontakt med

bakken, kan svinge, og bilen kan falle av

jekken og forårsake en ulykke. Du må
heller ikke berøre høyspenningskompo-

nenter.

Bryter for batterisparing
F 0063680005l

Du kan spare på den gjenværende kapasiteten

i kjørebatteriet hvis du kjører i EV-kjøremo-
dus i et boligområde eller bruker strøm når

du kommer frem til bestemmelsesstedet.

strømforbruket til kjørebatteriet kan dessuten

holdes nede ved å trykke på bryteren for bat-

terisparing under kjøring i høy hastighet.

7-22 Start og kjøring

Hvis du trykker på bryteren for batterisparing

mens KLAR-kontrollampen lyser, begynner

motoren å spare på den gjenværende kapasi-

teten i kjørebatteriet, og bilen betjenes i serie-

hybridmodus eller parallellhybridmodus.

Funksjonen kan avbrytes ved å trykke én

gang til på bryteren.

(å
SAVE

/

Hvis modus for batterisparing aktiveres, vises

følgende bilde på infonnasjonsskjerrnen på

multiinforrnasjonsdisplayet.

OGGN16E1

V  MERK
Q  Motoren kan stoppe når bilen stopper eller

går på tomgang.

O  Selv om bryteren for batterisparing trykkes

inn. kan det hende at modus for batterispa-

ring ikke aktiveres. Dette avhenger av gjen-

værende kapasitet i kjørebatteriet eller gjen-

værende drivstoffmengde.

Når bryteren for batterilading
er ON

Når bryteren for batterilading slås på under

kjøring i modus for batterisparing, endres

modusen til modus for batterilading.

Hvis du trykker på bryteren for batterispa-

ring, går modusen tilbake til modus for batte-

risparing.

Denne bryteren kan brukes for å øke den

gjenværende kapasiteten i kjørebatteriet.



Bruk  bryteren for batterilading før kjøring

opp lange oppoverbakker, for eksempel i fjel-

lendt terreng med bratte stigninger.

Lading av kjørebatteriet før kjøring legger til

rette for kontinuerlig ytelse opp bakker (driv-

kraft).

Hvis bryteren for batterilading trykkes inn

mens KLAR-kontrollampen lyser, starter mo-

toren, og den kan lade opp kjørebatteriet til
nesten full lading under kjøring av bilen.
Funksjonen kan avbrytes ved å trykke en

gang til på bryteren.

 
Hvis modus for batterilading aktiveres, vises

følgende bilde på informasjonsskjermen på

multiinformasjonsdisplayet.

A  ADVARSEL
Q Husk å stoppe Plug-in Hybrid EV-syste-

met når du forlater bilen. Se "Parkering"
på side  7-05.

Q Ettersom motoren likevel vil starte hvis

bilen stanses mens bryteren for batterila-

ding er trykket inn, skal ikke denne bryte-

ren brukes i en garasje eller hvis bilen er

innesnødd e.l., under stans og parkering

av bilen.

I  så fall kan eksos trenge inn i bilen og
forårsake karbonmonoksidforgiftning.

Bryteren skal kun brukes på et godt ven-
tilert sted.

Q Bryteren for batterilading skal ikke bru-

kes i nærheten av brennbart materiale,
for eksempel tørt gress, papir osv.

Dette kan forårsake brann pga. høy tem-

peratur i eksosrøret.

A  FORSIKTIG
Q Bryteren for batterilading må ikke brukes

hvis det ligger brennbart materiale i nærhe-

ten av bilens frontparti.

OGGN16E1

Bryter for batterilading

V  MERK
Bruk bryteren for batterilading før kjøring
opp bakker.

Selv om bryteren for batterilading trykkes
inn. kan det hende at modus for batterilading

ikke aktiveres. Dette avhenger av gjenvæ-
rende kapasitet i kjørebatteriet, gjenværende

drivstoffmengde og betjeningen.

Det anbefales å bruke bryteren for batterila-

ding minst  20  minutter før kjøring i en ha-
stighet på over 100 km/t. eller hvis du har en

lang oppstigning (med en hellingsgrad på

mer enn 4 %) foran deg. (Hastigheten vil

kanskje ikke kunne opprettholdes, avhengig
av bilens tauevekt.)

Hvis bryteren for batterilading brukes når bi-

len har stått parkert på et sted med høy tem-

peratur i et lengre tidsrom. kan det hende at

ladingen ikke fungerer.

Ladetiden for å nå full lading av kjørebatte-
riet kan forlenges avhengig av tilstanden til

kjørebatteriet, kjøreforholdene eller omgi-

velsene.

Motoren kan stoppe når batteriet nærmer seg

full lading.

Hvis du trykker på bryteren for batterilading

for å generere elektrisitet mens bilen kjøres

på bensin. kan drivstofforbruket økes.

Ta hensyn til miljøet.
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Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS)

%  MERK

Q  Hvis  du  har motoren i gang mens bilen står

parken. kan du bli ilagt bot  i  henhold til gjel-

dende forskrifter for tomgang.

Bruk bryteren for batterilading i henhold til

gjeldende forskrifter.

Hvis du trykker på bryteren for batterilading

for  å  generere elektrisitet mens bilen kjøres

på bensin, kan drivstofforbruket økes.

Når bryteren for batterispa-
ring er ON

Når bryteren for batterisparing slås på under

kjøring i modus for batterilading, endres mo-

dusen til modus for batterisparing.

Hvis du trykker på bryteren for batterilading,

går modusen tilbake til modus for batterila-

ding.

7-24 Start og kjøring

  
Acoustic Vehicle Alerting

System (AVAS)    
l00h3l6UlU5l

Acoustic Vehicle Alerting System (AVAS) er

en enhet som bruker lyd til å varsle fotgjen-

gere om bilen. Lyden starter når bilens ha-

stighet er ca. 35 km/t eller lavere og motoren

ikke er i gang.

Lyden starter når AVAS brukes i følgende si-

tuasjoner.

O Hvis bilens hastighet er ca. 3 km/t eller

lavere og motoren ikke er i gang, og

bremsepedalen ikke holdes inne.

O Hvis bilens hastighet er ca. 3 km/t til

35 krn/t og motoren ikke er i gang.

Lyden starter ikke i følgende situasjoner.

O Hvis bilens hastighet er ca. 3 km/t eller

lavere, og bremsepedalen holdes inne.

O Hvis bilens hastighet er ca. 35 km/t eller

høyere.

O Hvis velgerspaken står i stillingen “P”

(PARKERING).
O Når AVAS OFF-indikatoren på måleren

lyser.

O Når motoren er i gang.

OGGN16E1

Når driftsmodusen settes til ON, tennes AV-

AS OFF-indikatoren i noen sekunder før den

slukkes igjen.

333».
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A  ADVARSEL
Q Vær spesielt oppmerksom på fotgjengere

selv om Acoustic Vehicle Alerting System

(AVAS) er aktivert.

Det kan være at fotgiengere ikke legger

merke til at bilen kommer, noe som kan

forårsake en ulykke med alvorlig persons-

kade eller dødsfall. 



A  FORSIKTIG
Q Kontroller  alltid  at indikatorlampen slukkes

før  du kjører.

Hvis  indikatorlampen blinker, settes  drifts-

modusen til OFF. og deretter til OFF enda

en gang. Tilstanden er normal hvis indika—

torlampen  slukkes. Hvis indikatorlampen

blinker igjen, må du få bilen kontrollert  av  et

autorisert MITSUBISHI MOTORS-verksted
så snart som  mulig.

AVAS  OFF-bryter
l'(V063l'01040

Hvis  driftsmodusen settes til ON. slås AV-

AS-systemet automatisk på.

AVAS-systemet skal være  på  under normal

kjøring.

Ved  kjøring på motorvei og lignende er det

mulig å slå av AVAS-systemet ved å trykke

på  AVAS  OFF-bryteren.

Hvis du trykker på AVAS OFF-bryteren, de-

aktiveres lydalarmen og indikatorlampen ten-

nes.

Hvis du trykker på AVAS OFF-bryteren

igjen, aktiveres  AVAS  og indikatorlampen

slukkes.

     

AZ
Ly
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Q Acoustic Vehicle  Alerting System (AVAS)

må aldri slås av hvis det er [are for at fot-

giengere kan passere.

J/
J AJAlO278O

V  MERK
Q Hvis driftsmodusen er satt til OFF mens

AVAS-systemet er slått av. og driftsmodu-

sen  settes til ON igjen. aktiveres AVAS-sy-

stemet.

Q Hvis AVAS OFF-bryteren holdes inne etter

at AVAS-systemet er slått av, aktiveres sper-

re for feil bruk og systemet slås på igjen.

OGGN16E1

Bremsing

Bremsing
[300607002967

Alle deler av bremsesystemet er kritiske for

sikkerheten. Vi anbefaler at du får utført in-

speksjoner etter regelmessige intervaller, som

angitt i serviceheftet.

A  FORSIKTIG
Q Unngå en kjørestil som innebærer kraftig

nedbremsing, hvil  aldri foten på bremsepe-

dalen under kjøring.

Dette fører til overoppheting av bremsene og

tap av bremseevne.

Bremsesystem

Driftsbremsen er delt inn i to bremsekretser.

Din bil har servobremser. Hvis én krets svik-

ter, er den andre kretsen tilgjengelig for å

stanse bilen. Hvis servostøtten av en eller an-

nen grunn skulle bli borte, vil bremsene fort-

satt virke. Selv om bremsepedalen trås så

langt  inn  som det er mulig å bevege den eller

det er vanskelig å trykke den inn, må du  i  sli-

ke situasjoner fortsette å trå bremsepedalen

hardere og lengre inn enn vanlig, stoppe bilen

så snart det er mulig og få reparert bremsesy-

stemet.
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Bremsing

A ADVARSEL 
Q  Ikke slå av Plug-in Hybrid EV-systemet

mens bilen er i bevegelse. Hvis du slår av
Plug-in Hybrid EV-systemet under kjø-

ring, vil bremsekraftforsterkeren slutte  å

fungere, og effekten til bremsene vil redu-

seres.
Q  Få bilen undersøkt umiddelbart hvis ser-

vostøtten svikter eller bremsehydraulik-

ken slutter å fungere.

Varselskj ermbilde l

Bremsevarsellampen tennes for  å  vise at det

er en feil  i  bremsesystemet. Det vises også en

advarsel på multiinforrnasjonsdisplayet. Se

"Advarsellampe for bremser og Advarsels-

skjermbilde for bremser” på  sidene 6-43,

6-45.

Når bremsene er våte

Kontroller bremsesystemet mens du kjører

med liten fart like etter at du har startet, spe-

sielt hvis bremsene er våte, for  å  bekrefte at

de fungerer normalt.

Et vannbelegg kan danne seg på  bremseski-

vene og forhindre normal funksjon etter kjø-

ring i kraftig regnvær eller gjennom store

vanndammer, eller etter at bilen har blitt va-

sket. Hvis dette skulle skje, tørker du bremse-

ne ved  å  kjøre sakte mens du trår lett på

bremsepedalen.

7-26 Start  og kjøring

Kjøring i nedoverbakker

A ADVARSEL

. Ikke la det ligge gjenstander eller plasser
en tykk gulvmatte under bremsepedalen.

Det kan forhindre full pedalgang, som

kan være nødvendig i en nødsituasjon.
Sørg for at pedalen kan brukes fritt til en-

hver tid. Pass på at gulvmatten sitter på
plass.

A FORSIKTIG
O Sett velgerspaken i “B”-stilling alt etter hvor

bratt bakken er eller hastigheten i en lang
nedoverbakke. og bruk den regenerative

bremsen.

Hvis du trår inn bremsepedalen og gang på

gang reduserer farten, kan fotbremsen over-

opphetes og bremsens effektivitet svekkes.

OGGN16E1
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A FORSIKTIG
Q  Den regenerative bremsens effektivitet redu-

seres når kjørebatteriet nærmer seg full la-

ding og bremsen taper sin effekt ved full la-
ding.

Ettersom fotbremsen er i funksjon, må der-

for fotbremsen brukes til å på forhånd redu-

sere farten.

indikatoren for energiforbruk slutter å beve-

ge seg i ladesonen i nærheten av full lading.

Gå til "indikator for energiforbruk” på side

6-02

[ slike tilfeller må du på forhånd kjøre i lav

hastighet.

Bruk om nødvendig fotbremsen til å reduse-

re hastigheten før hastigheten økes.

Den regenerative bremsen vil fungere igjen

hvis den gjenværende strømmen i kjørebat-

teriet brukes.

Bremsepute

O Unngå hard oppbremsing.

Nye bremser må kjøres inn ved at de

brukes moderat de første 200 km.

O Skivebremsene er utstyrt med en varse-

lanordning som gir fra seg hvinende,

metallisk lyd under bremsing hvis brem-
seklossene har nådd slitasjegrensen. Få

skiftet bremseklossene umiddelbart hvis

du hører en slik lyd.



A ADVARSEL 
Q Kjøring med slitte bremseklosser gjør at

det  er  vanskeligere å stoppe, og det kan

føre til ulykker.

Bakkestartassistent
E00o2800lZ3'

Bakkestartassistenten gjør det lettere å starte i

bratte oppoverbakker ved at den hindrer at bi-

len beveger seg bakover. Den opprettholder
bremsekraften i ca. to sekunder når du flytter

foten fra bremsepedalen til gasspedalen.

A FORSIKTIG
Q Du  må  ikke stole blindt på at bakkestartassi-

stenten hindrer at bilen beveger seg bakover.

Under visse omstendigheter kan bilen beve-

ge seg bakover til tross for at bakkestartassi-

stenten er aktivert hvis ikke bremsepedalen

er trådd tilstrekkelig inn, hvis det er tung last

i bilen eller veien er svært bratt eller glatt.
Q Bakkestartassistenten er ikke konstruert for  å

holde bilen i ro i oppoverbakker i mer enn to

sekunder.

Q Ved kjøring i oppoverbakker må du ikke sto-

le på at bakkestartassistenten holder bilen i

ro i stedet for å trå på bremsepedalen.

Dette kan forårsake ulykker.

&  FORSIKTIG
Q lkke sett driftsmodusen til ACC eller OFF

mens bakkestanassistenten er i drift. Bakke-

startassistenten kan slutte å fungere, og det

kan oppstå en ulykke.

Betjening
E-i00b2I«In1‘«hx

l. Stans bilen helt med bremsepedalen.

2. Flytt velgerspaken til posisjon

V MERK
Q Hvis du skal rygge opp en bakke, setter du

velgerspaken i "R"—stilling.

3. Slipp opp bremsepedalen, og bakkestar-

tassistenten opprettholder bremsekraften

som ble brukt til  å  stoppe i ca. to sekun-

der.

4. Trå inn gasspedalen. Bakkestartassisten-

ten reduserer bremsekraften gradvis når

bilen begynner å bevege seg.

V  MERK
Q Bakkestartassistenten aktiveres når alle føl-

gende forhold oppfylles.

0GGN16E1

Bakkestartassistent

%  MERK
o Plug-in Hybrid EV-systemet er i drift.

(Bakkestartassistenten aktiveres ikke

mens Plug-in Hybrid EV-systemet starter

opp eller rett etter at Plug-in Hybrid EV-

systemet er startet.)
- velgerspaken står i en annen stilling enn

"P" eller

— Bilen står helt i ro. og bremsepedalen er

trådd inn.
o l-låndbremsen er ikke på.

Q Bakkestartassistenten griper ikke inn hvis
gasspedalen trås inn før bremsepedalen slip-

pes.
Q Bakkestartassistenten fungerer også ved ryg-

ging i en oppoverbakke.

Varselskjermbilde
F0(7hZXZ(H369

Hvis det oppstår en unormal tilstand i syste-

met. tennes følgende varsellampe/advarsel-

skjermbilde.

Varsellampe

Gi
ee
Varselskjermbilde
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Bremseforsterkersystem

A  FORSIKTIG
Q Bakkestartassistenten aktiveres ikke hvis ad-

varselen vises. Kjør forsiktig i gang.

Q Parker bilen  på  et trygt sted og stopp Plug—in

Hybrid EV-systemet.

Stan Plug-in Hybrid EV—systemet på nytt og

kontroller om displayet/indikatoren slukkes.

noe som betyr at bakkestartassistenten fun-

gerer normalt igjen.

Hvis de fortsatt vises eller vises igjen ofte, er

det ikke nødvendig å stanse bilen umiddel-

bart, men du bør få den kontrollert av et au-

torisert MITSUBISHI MOTORS-verksted

snarest mulig.

Bremseforsterkersystem
l-ttorsFltu  1 S-Io

Bremseassistansesystemet kobles inn når fø-

reren ikke er i stand til å trå hardt nok på

bremsepedalen når dette er nødvendig (for

eksempel i nødstoppsituasjoner). og gir stone

bremsekraft.

Hvis bremsepedalen trås brått inn. aktiveres

bremsene med storre kraft enn vanlig.

7-28 Start og kjøring

A  FORSIKTIG
Q Bremseforsterkersystemet er ikke et system

som er beregnet på å bruke større bremse-

kraft enn kapasiteten tilsier. Sørg for at du

alltid holder tilstrekkelig avstand til bilen

foran. og ikke stol alt for mye på bremsefor-

sterkersystemet.

V  MERK
Q Når bremseassistansesystemet er i funksjon.

opprettholder det stor bremseevne selv om

bremsepedalen slippes litt opp.

Funksjonen deaktiveres ved å ta foten helt

bort fra bremsepedalen.

Q Når bremseforsterkersystemet er i bruk kan

det hende bremsepedalen føles myk. at peda-

len flytter seg i små bevegelser sammen med

lyden fra ABS-funksjonen. eller at karosseri-

et og rattet vibrerer. Dette skjer når bremse-

forsterkersystemet fungerer nonnalt og indi-

kerer ikke at det er noe galt. Fortsett å trykke

bestemt på bremsepedalen.

Q Du kan hore en driftslyd når bremsepedalen

trås brått inn mens bilen står i ro. Dette er in-

gen indikasjon på feil. Bremseassistansesy-

stemet fungerer normalt.

Q Når varsellampen for de blokkeringsfrie

bremsene (ABS) eller varsellampen for aktiv

stabilitetskontroll (ASC) tennes. fungerer ik-

ke bremseassistansesystemet.

OGGN16E1

Nødstoppsi

Dette er en innretning som reduserer mulig-

heten for kollisjoner bakfra gjennom rask og

automatisk blinking av nødblinklysene for å

varsle biler som kommer bakfra under brå-

bremsing. Når nødstoppsignalsystemet er i

funksjon, vil varsellampen for nødblinklys

blinke samtidig på instrumentpanelet.

A  FORSIKTIG
Q Hvis ABS-advarselen eller ASC-advarselen

vises, kan det hende at nødstoppsignalsyste-

met ikke fungerer. Se "Varsellampe/skjerm-

bilde for ABS" på side 7-30.

Se  “ABS—varselskjennbilde" på side 7-34.

V  MERK
Q [Tilstand som aktiverer nødstoppsignalsyste-

met]

Systemet aktiv eres når alle folgende forhold

oppfylles.

o  Bilen kjorer i 55 km t eller mer.

-  Bremsepedalen er trykt inn. og systemet

registrerer en bråbrems basen på bilens

retardasjon og driftstilstanden til de blok-

keringsfrie bremsene (ABS).

[Tilstand som deaktiverer nødstoppsignalsy-

stemet]



V  MERK
Systemet deaktiveres når en av følgende for-

hold oppfylles.

-  Bremsepedalen slippes.

o  Bryter for varselblinklys trykkes inn.

-  Systemet registrerer at det ikke forelå

noen  bråbremsing på grunnlag av bilens

retardasjon og driftstilstanden til de blok-

keringsfrie bremsene (ABS).

F.(70(>[)" [(72-IX‘)

Omgivelsene kan påvirke bremsefunksjonen.

Ved plutselig oppbremsing når det er snø, is,

olje,  vann  osv. på veioverflaten, kan skrens

oppstå. l så fall reduseres styrekontroll og

bremseeffekt slik at bremselengden øker. Bi-

len kan også spinne ukontrollert.

ABS forhindrer at hjulene låses ved opp-

bremsing. slik at retningsstabiliteten beholdes

og bremseeffekt og kontroll over bilen sikres.

Råd om bruk

O Hold alltid samme avstand til bilen foran

deg som du ville ha gjon i en bil uten

ABS.

Sammenlignet med biler uten ABS. kan

din bils bremselengde være lengre i dis-

se tilfellene:

°  Kjøring på grus eller snødekte veier.

— Kjøring med utstyr for veigrep på snø

(kjettinger).

— Kjøring på veier der veibanen har hull

eller andre ujevnheter.

°  Kjøring på humpete veier eller veier

som er i dårlig stand.

O Bruk av ABS er begrenset til plutselige

oppbremsinger. Systemet kan også for-

hindre at hjulene låses når du kjører over

kumlokk, metallplater som brukes ved

veiarbeid eller ved kjøring over trapper

eller nivåforskjeller i veibanen. veimer-

king eller andre overflater der hjulene

har dårlig grep.

O Når ABS er i funksjon, kan du kjenne en

pulsering i bremsepedalen, og du kan

kjenne vibrasjoner i karosseriet og på

rattet. Du kan også høre en karakteristisk

lyd. Det kan også føles som om bremse-

pedalen prøver å motvirke trykket.

Dette er normalt i forbindelse med ABS

og er ikke et tegn på funksjonsfeil.

Hvis dette skjer, trykker du litt fastere

på bremsepedalen for å bruke ABS.

Unngå å pumpe med bremsepedalen.

Dette vil medføre redusert bremseef-

fekt.

OGGN16E1

Blokkeringsfrie bremser (ABS)

O Du vil høre en motorlyd fra Plug-in Hy-

brid EV-systemrommet umiddelbart et-

ter at bilen settes i bevegelse etter start

av Plug-in Hybrid EV-systemet. Hvis

bremsepedalen trykkes inn på dette tids-

punktet, kan du føle at pedalen pulserer.

Denne pulseringen skyldes selvdiagno-

sen til ABS, og tyder ikke på at noe er

galt.

O ABS fungerer når bilens hastighet er

over ca. 10 km/t. ABS slutter å fungere

hvis bilen saktner farten til under ca.

5 km/t.

A  FORSIKTIG
Q Selv ABS kan ikke forhindre at naturens fy-

siske lover virker inn på bilen. Det kan for

eksempel ikke forhindre ulykker som følge

av for høy fart i en kurve, for kort avstand til

bilen foran eller vannplaning. Det er fremde-
les førerens ansvar å ta forholdsregler, be-

dømme hastigheten og bruke bremsene rik-

tig i slike situasjoner.

Q  Kontroller at dekkene på alle fire hjul er av

samme type og dimensjon.

Hvis dekktypen eller -dimensjonen ikke er

lik på alle hjul, kan det hende at ABS ikke

fungerer som det skal.
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Blokkeringsfrie bremser (ABS)

A  FORSIKTIG
Q  Det må ikke monteres differensialsperre som

ikke er en original MITSUBISHI MOTORS-

del, da det kan føre til at ABS ikke fungerer

som det skal.

. Vi anbefaler at du kontakter et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Varsellampe/skjermbilde for
ABS

E0060”202 ill

Varsellampe

 
Varselskjermbilde

Hvis det er feil i systemet, tennes varsellam-

pen for ABS, og advarselen vises på multiin-

fonnasjonsdisplayet.

Under normale forhold vil ABS-varsellam-

pen kun tennes når driftsmodusen settes til

ON, og den slukkes igjen etter et par sekun-

der.

7-30 Start og kjøring

A  FORSIKTIG
Q  Følgende varsellamper/advarsler indikerer at

ABS ikke fungerer og at kun det vanlige

bremsesystemet fungerer. (Standardbremse-

systemet fungerer nomialt.) Hvis dette skjer,

må bilen tas med til et autorisert
MITSUBISHI MOTORS-verksted.
- Når driftsmodusen settes til  ON  og varsel-

lampen ikke tennes, eller den fortsetter å

lyse uten å slukkes.

— Varsellampen tennes under kjøring.

— Varselskjermbildet vises under kjøring.

Hvis Varsellampen/displayet
tennes under kjøring

li00b0",‘w03-J13

Hvis kun varsellampen/skjerm-
bildet for ABS vises

O  Unngå hard oppbremsing og kjøring i

høy hastighet. Stopp bilen på et trygt

sted.

Start Plug-in Hybrid EV-systemet på

nytt og kontroller om lyset slukkes etter

noen minutters kjøring. Hvis lyset sluk-

ker og forblir slukket under kjøring, er

det ingen problemer i systemet.

Hvis lampen ikke slukker, eller hvis den

tennes igjen når bilen er i bevegelse, må

bilen snarest kontrolleres.

OGGN16E1

O  Hvis du staner Plug-in Hybrid EV-syste-

met når spenningen i hjelpebatteriet er

utilstrekkelig, kan Varsellampen/skjerm-

bildet for ABS tennes. Dette er imidler-

tid ikke et tegn på feil i ABS-systemet.

Når kjørebatteriet lades, lades også hjel-

pebatteriet, og Varsellampen/skjermbil-

det vil da slukkes. Hvis varsellampen/

skjermbildet fortsetter å lyse også etter

at batteriet er tilstrekkelig ladet, eller

Varsellampen/skjermbildet lyser ofte. må

du få bilen kontrollen av et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Hvis ABS-varsellampen/
sk'ermbildet og varsellampen/
skjermbildet for bremsene lyser
samtidig

Varsellampe

() (G))



Varselskjermbilde

Det kan hende at ABS og funksjonen for

bremsekraftfordeling ikke virker, og dermed

kan hard oppbremsing gjøre bilen ustabil.

Unngå hard oppbremsing og kjøring i høy ha-

stighet. Stans bilen umiddelbart på et trygt

sted, og kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

W  MERK
Q  ABS—varsellampen og varsellampen for

bremser tennes samtidig, og advarslene vises

vekselvis på infonnasjonsskjerrnen på mul-

tiinformasjonsdisplayet.

Etter kjøring på  isete veier
F.006lS8003l9

Etter kjøring på snø, må du fjeme snø og is

som har lagt seg rundt hjulene.

Pass på at hjulhastighetsfølerne (A) og led-

ningene  på  hvert hjul  på  biler med ABS ikke

skades.

Foran Bak

A  
AAOI I zlms

Elektrisk servostyresystem (EPS)
E0061910l29-I

Servostyringen er i drift mens Plug-in Hybrid

EV-systemet er aktivert.

Den bidrar til å redusere kraften som trengs
for å dreie på rattet.

Servostyringen har mekaniske styreegenska-

per som kan benyttes hvis servostyringen

skulle svikte. Hvis servostyringen av en eller

annen grunn svikter, kan du fremdeles styre

bilen, men du vil merke at du bruker mer

krefter  på  å styre. I så fall må du få bilen kon-

trollert av et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

OGGN16E1

Elektrisk servostyresystem (EPS)

A  ADVARSEL
O  Ikke stopp Plug-in  Hybrid  EV-systemet

mens bilen er i bevegelse. Stopp av Plug-

in  Hybrid  EV-systemet vil gjøre det svært

tungt å dreie på rattet, noe som kan forår-
sake ulykker.

V  MERK
Q Når du gjentatte ganger tar rattet helt ut til

hver side (som for eksempel når du skal ma-

nøvrere bilen inn på en parkeringsplass), kan

en beskyttelsesfunksjon bli aktivert for å

hindre overoppheting i servostyringen. Den-

ne funksjonen vil gjøre at rattet gradvis blir

tyngre å dreie. I så fall må du begrense drei-

ingen av rattet for en stund. Når systemet er

nedkjølt, vil styrefunksjonen fungere som

normalt igjen.

O  Hvis du dreier på rattet mens bilen står stille

med frontlysene på. kan lysene bli svake.

Denne adferden er ikke unormal. Frontlyse-

ne går tilbake til normal styrke etter en liten

stund.

Varselskjermbilde for elektrisk
servostyring
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Aktiv  stabilitetskontroll (A SC)

Ved funksjonsfeil i systemet vises advarselen

på informasjonsskjermen på multiinforrna-

sjonsdisplayet.

A  FORSIKTIG
Q Hvis varselskjennbildet vises mens Plug-in

Hybrid EV-systemet er  i  drift. må du få bilen

kontrollert av et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted så snart som mulig.

Det kan bli tyngre å dreie på rattet.

Aktiv Stabilitetskontroll

(ASC) 
11006 l (fM-MS

Den aktive stabilitetskontrollen (ASC) kon-

trollerer ABS. antispinnsystemet og stabili-

tetskontrollen for å opprettholde bilens stabi-

litet og trekkraft. Vi anbefaler deg å lese dette

avsnittet i sammenheng med teksten om

ABS, antispinn og stabilitetskontroll.

Blokkeringsfrie bremser (ABS) —> s. 7-29

Antispinnfunksjon  »  s. 7-32

Stabilitetskontroll —> s. 7-32

7-32 Start og kjøring

A  FORSIKTIG
Stol ikke blindt på ASC-systemet. Selv ASC

kan ikke forhindre at fysikkens lover påvir-

ker bilen.

Som alle andre systemer har også dette sine

begrensninger. og det kan ikke hjelpe deg

med å opprettholde trekkraften og kontrollen

over bilen i enhver situasjon. Utforsvarlig

kjøring kan føre til ulykker. Det er førerens

ansvar  å  kjøre forsiktig. Dette betyr å ta hen-

syn til trafikken. veier og miljømessige for-

hold.
Kontroller at dekkene på alle fire hjul er av

samme spesifiserte type. Ellers virker kan-

skje ikke ASC som det skal.

lkke monter differensialsperre (LSD) som

du har kjøpt på ettermarkedet. på bilen. ASC

kan slutte å fungere som det skal.

V  MERK
Funksjonslyder kan høres fra Plug-in Hybrid

EV-systemrommet i følgende situasjoner.

Lyden skyldes kontroll av ASC-funksjone-

ne. Du kan kjenne støt i bremsepedalen hvis

du trår den inn. Dette er ikke et tegn på at

noe er galt.

— Når driftsmodusen settes til ON.

o  Når bilen har kjørt en stund etter at Plug-

in  Hybrid  EV-systemet er slått på.

OGGN16El

V  MERK
Q Når ASC er aktivert. kan du føle vibrasjon

fra karosseriet eller høre hvinelyd fra Plug-in

Hybrid EV-systemrommet.

Dette indikerer at systemet fungerer normalt.

Det betyr ikke at noe er galt.

Q Når ABS-varsellampen lyser er ikke ASC

aktivert.

Antispinnfunksjon
HNDIulUUUUOÅ-

På glatte underlag vil antispinnfunksjonen

forhindre at hjulene spinner for mye. og der-

med blir det lettere å starte bilen når den står

stille. Den gir også tilstrekkelig trekkraft og

styreytelse når bilen snus og du trår inn gass-

pedalen.

A  FORSIKTIG
O  Bruk kjettinger og hold moderat hastighet

ved kjøring på snø- eller isdekt veibane.

Stabilitetskontroll
I‘l)()(I\‘)H)l0‘)K

StabiIitetskontrollfunksjonen er beregnet på å

hjelpe føreren med å beholde kontrollen over

bilen på glatte veier eller ved hurtige unna-

manøvre. Systemet fungerer ved å kontrollere

Plug-in Hybrid EV-systemet og bremsen for

hven hjul.



V  MERK
Q Stabilitetskontrollen fungerer ved hastighet

fra ca.  15  km"! og oppover.

“ASC  OFF”-bryter
l*006l‘920l5Sl

ASC aktiveres automatisk når driftsmodusen

settes til ON. Du kan deaktivere systemet ved

å holde inne “ASC OFF"—bryteren  i  3 sekun—

der eller mer.

Når ASC blir deaktivert. tennes symbolet!

indikatoren å. Du slår på ASC igjen ved å

trykke kort på “ASC OFF"—bryteren. «i»-indi-
katoren slås av.

 
uuitiwå

A  FORSIKTIG
Q Av sikkerhetsmessige årsaker bør bryteren

"ASC OFF" kun brukes når bilen står stille.

Q Påse at ASC er på under kjøring under nor-

male forhold.

&  FORSIKTIG
Q Hvis du slår av ASC for å kjøre ut av søle.

sand el.l.. trykker du på "ASC OFF"-bryte-

ren  for  å aktivere ASC raskt etter å ha kjørt

ut. Ikke slå av ASC med mindre det er nød-
vendig.

Q Hvis hjulet fortsetter å spinne når du tråkker

for hardt på gasspedalen mens ASC er slått

av, kan deler som transakselen bli skadet. og

dette kan føre til en uventet ulykke.

V  MERK
Q Når bilen skal kjøres ut av sole. sand eller

nysnø. kan det hende at effekten til Plug-in

Hybrid EV—systemet ikke øker når du trår på

gasspedalen. Hvis du slår ax ASC ved å

trykke på "ASC OFV-bryteren i slike situa-

sjoner. blir det enkelt å dreie på rattet. og det

kan bli lettere å manøvrere bort.

Se "Hvis bilen blir sittende fast i sand. sole

eller sno" på side 9-2l .

Q Ved å bruke "ASC OFW-bryteren slås både

stabilitetskontrollfunksjonen og antispinn—

funksjonen av.

Q Hvis du fortsetter å trykke på "ASC OFF"-

bryteren etter at ASC er slått ax. aktiveres

beskyttelsen mot teilbetjening. og ASC slås

på igjen.

OGGN16E1

Aktiv stabilitetskontroll (ASC)

ASC-driftsindikator eller ASC
OFF-indikator

[.1I0bl9,‘~(Hb3S

Q ASC-driftsindikator

??  - Indikatoren blinker når  ASC  er
i drift.

Q ASC OFF-indikator
ee . .
°" - Denne indikatoren tennes når

ASC blir slått av med “ASC

OFF"—bryIcren.

A  FORSIKTIG

O  Når iii-indikatoren blinker. er ASC aktivert.
noe som betyr at veien er glatt eller at hjule-

ne på bilen begynner å gli ut. Hvis dene

skjer. må du redusere hastigheten.

Q Hvis temperaturen i bremsesystemet fortset-

ter å øke på grunn av kontinuerlig bremse-

kontroll på glatt veibane. blinker å-indika-

toren. For å forhindre at bremsesystemet

overopphetes blir bremsestyringen i vei-

grepskontrollfunksjonen midlertidig opphe-

vet.

Plug-in Hybrid EV-systemets styring av vei-

grepskontrollfunksjonen og normal brem-

sing påvirkes ikke. Parker bilen på et trygt
sted. Når temperaturen i bremsesystemet har

sunket. vil «Z.-indikatoren slukkes og vei-

grepskontrollfunksjonen vil begynne å fun-

gere igjen.
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Automatisk hastighetskontroll*

V  MERK
O  å-indikatoren kan tennes når du starter

Plug-in Hybrid EV-syrstemet. Dette skyldes

at batterispenningen sank et lite øyeblikk da

Plug—in  Hybrid  EV-syfstemet ble stanet. Det-

te er ikke et tegn på  feil.  forutsatt at indika-

toren slukkes med det samme.

ASC-varsellampe/skjermbilde
l*006l9-!(\](v55

Hvis det oppstår en unormal tilstand i syste-

met. tennes følgende varsellampe/advarsel-

skjermbilde.

Varsellampe

Q  - ASC-driftsindikator
??

9  — ASC GFF-indikator
$a”

Varselskjermbilde

7-34 Start  og kjøring

A  FORSIKTIG
Q Systemet kan ha en funksjonsfeil.

Parker bilen på et trygt sted og stopp Plug-in

Hybrid EV-systemet.

Stan Plug-in Hybrid EV-systemet på nytt,

og kontroller om displayet/indikatoren sluk-

kes. Hvis de slukkes. foreligger det ingen

feil. Hvis de ikke slukkes eller vises gjentat-

te ganger. er det ikke nødvendig å stoppe bi-

len umiddelbart. men vi anbefaler  å  få bilen
kontrollert.

Automatisk

hastighetskontr0ll* 
I-Ohm)? I  02251

Den automatiske hastighetskontrollen er et

system som gjor at bilen holder en innstilt ha-

stighet. Systemet kan aktiveres når hastighe-

ten er  40  km/t eller høyere.

A  FORSIKTIG
Q Av sikkerhetsgrunner skal du deaktivere den

automatiske hastighetskontrollen hvis du ik-

ke ønsker å kjøre med innstilt hastighet.

Q Bruk ikke den automatiske hastighetskon-

trollen når kjøreforholdene ikke tillater at du

holder konstant hastighet. Dette gjelder for

eksempel i sterk trafikk eller på svingete vei-

er. ved isete. snødekt. våt eller glatt veibane,

eller i bratt nedoverbakke.

OGGN16E1

W  MERK
Q Det er ikke sikken at den automatiske ha-

stighetskontrollen er i stand til å oppretthol-

de den innstilte hastigheten  i  oppover- eller

nedoverbakke.

Hastigheten kan synke i bratt oppoverbakke.

Du kan bmke gasspedalen hvis du vil opp-

rettholde innstilt hastighet.

Hastigheten kan overstige innstilt hastighet i

bratt nedoverbakke. Du må bruke bremsen
for å styre hastigheten. Dette fører til at kjø-

ring med innstilt hastighet blir deaktivert.

Det regenerative nivået BO eller Bl kan ikke

velges når hastighetskontroll er i bruk. Lyd-
signalet utløses hvis du prov er å velge ett av

disse nivåene.

Brytere for automatisk hastig-
hetskontroll

 
AHAl08425



A- CRUISE  CONTROL ON/OFF-bryter
Brukes for å slå den automatiske hastig-
hetskontrollen på og av.

B- Bryteren  SET -

Brukes for  å  redusere innstilt hastighet

og stille inn ønsket hastighet.

C- Bryteren  RES  +

Brukes for å øke innstilt hastighet og gå

tilbake til opprinnelig innstilt hastighet.

D- CANCEL-bryter
Brukes for  å  deaktivere kjøring med inn-

stilt hastighet.

V  MERK
O  Pass på å bruke de forskjellige bryterne for

den automatiske hastighetskontrollen riktig.

Kjøring med innstilt hastighet kan deaktive-

res automatisk hvis to eller flere brytere for

den automatiske hastighetskontrollen tryk-

kes samtidig.

Aktivere
EOU609302397

1. Med driftsmodusen satt til ON trykker

du på CRUISE CONTROL ON/OFF-
bryteren (A) for å slå på den automatiske

hastighetskontrollen. Indikatordisplayet

på instrumentpanelet tennes.

 
CRUISE ‘Q

OGGN16E1

Automatisk hastighetskontroll*

2. Øk eller reduser hastigheten til ønsket
hastighet, og trykk deretter ned og slipp

opp bryteren SET - (B). Bilen holder nå

den ønskede hastigheten.

“SET”-indikatoren vises på informa-

sjonsskjermen på instrumentpanelet.

 
AHAl 08441

V  MERK
Q  Når du slipper bryteren  SET  - (B), blir bilens

hastighet angitt.

Øke innstilt hastighet
F0060940  l  779

Den innstilte hastigheten kan økes på to for-
skjellige måter.

Bryteren RES  +

Trykk opp og hold inne bryteren RES  +  (C)

under kjøring i den innstilte hastigheten, så

øker hastigheten deretter gradvis.
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Automatisk hastighetskontroll*

Når du når den ønskede hastigheten, slipper

du bryteren. Hastigheten som bilen skal hol-

de. er nå innstilt.

 
AHAl08454

Hvis du vil øke hastigheten i små trinn, tryk-

ker du opp bryteren RES  +  (C) i mindre enn

ca. 1 sekund og slipper den.

For hvert trykk på bryteren RES  +  (C) økes

bilens hastighet med ca. 1,6 km/t.

7-36 Start og kjøring

Gasspedal

Ved kjøring i innstilt hastighet bruker du

gasspedalen for å nå ønsket hastighet. Deret-

ter trykker du ned bryteren  SET  - (B) og slip-

per bryteren igjen med det samme for å stille

inn en ny ønsket hastighet.

 
AHA108467

Slik reduserer du innstilt ha-

stighet
H)l)6(J95U17l3

Den innstilte hastigheten kan reduseres på to

forskjellige måter.

Bryteren SET -

Trykk ned og hold inne bryteren SET - (B)

under kjøring i innstilt hastighet. så vil ha-

stigheten senkes gradvis.

OGGN16E1

Når du når den ønskede hastigheten. slipper

du bryteren. Hastigheten som bilen skal hol-

de. er nå innstilt.

 
AHA 108441

Trykk ned bryteren SET - (B) i mindre enn

ca. 1 sekund og slipp den for å redusere ha-

stigheten i små trinn.

Hver gang du trykker ned bryteren SET - (B).

reduseres bilens hastighet med ca. 1.6 km/t.



Bremsepedal

Ved  kjøring i  innstilt hastighet bruker du

bremsepedalen. som kobler ut hastighetskon—

trollen. Trykk deretter ned bryteren  SET  -

(B). og slipp bryteren igjen med en gang for å

stille inn en ny hastighet.

i  
AHAl08483

Øke eller redusere hastigheten
midlertidig

l1)1w)%fI1306

Øke hastigheten midlertidig

Trå på gasspedalen på vanlig måte. Når du

slipper pedalen, går du tilbake til den innstilte

hastigheten.

i

AA000l395

V  MERK
Q  Under xisse kjøreforhold kan den forhånds-

innstilte kjorehastigheten kobles ut. Dersom

dette skjer. se "Aktivere" på side 7—35 og

gjenta fremgangsmåten for å stille inn ha-

stighelen.

Senke hastigheten midlertidig

Trå  på bremsepedalen for å senke hastighe-

ten. Trykk opp bryteren RES + (C) for å gå

tilbake til tidligere innstilt hastighet.

OGGN16E1

Automatisk hastighetskontroll*

Se "Gjenoppta innstilt hastighet" på side

7-38.

i  
AHA108496

Deaktivere j
HIOh0‘7'0I('xh5

Kjøring med innstilt hastighet kan deaktive-

res slik:

O  Trykk på CRUISE CONTROL ON/

OFF—bryteren (A) (hastighetskontrollen

slås ax").

O  Trykk på CANCEL-brjweren (D).
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Automatisk hastighetskontroll*

O Trå  på  bremsepedalen.

 
Al-IAl08438

Kjøring med innstilt hastighet deaktiveres au-

tematisk:

O Når hastigheten synker til ca.  15  km/t el-

ler mer under innstilt hastighet, for ek-

sempel i en oppoverbakke.

O Når hastigheten synker til ca. 40 km/t el-

ler lavere.

ONår den aktive stabilitetskontrollen

(ASC) aktiveres.

Se "Aktiv stabilitetskontroll (ASC)" på

side 7-32.

7-38 Start og kjøring

A  ADVARSEL 
Q  Flytt aldri velgerspaken til “N” (NØY-

TRAL) under kjøring, selv om kjøring

med innstilt hastighet deaktiveres når du
skifter til “N” (NØYTRAL).
Dette vil oppheve den regenerative brem-

sen og kan forårsake en alvorlig ulykke.

A  FORSIKTIG
Q  Hvis kjøring med innstilt hastighet deaktive-

res automatisk i andre situasjoner enn de

som er nevnt over, kan det hende at det er en

feil i systemet.

Trykk på CRUISE CONTROL ON/OFF-
bryteren for å slå av hastighetsreguleringen.

Få bilen undersøkt av et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

V  MERK
Q Den regenerative bremsen kan ikke betjenes

mens ACC (Adaptive Cruise Control Sy-

stem) er i drift.

Q Hvis du utfører én av følgende operasjoner.

kan Iydsignalet utløses og spakstillingen au-

tomatisk settes til "N'-stilling:

n  Den elektriske parkeringsbryteren trykkes

inn under kjøring.

o  Velgerspaken settes til "R" under kjøring

forover.

—  Velgerspaken settes til "D" under ryg-

ging.

OGGN16E1

V  MERK
— Velgerspaken settes til "B" når spakstil-

lingen er

Gjenoppta innstilt hastighet
F[)0609X()IK5X

Hvis den automatiske hastighetskontrollen

deaktiveres av forhold som er beskrevet un-

der "Deaktivere" på side 7-37, kan  du  gjen-

oppta den tidligere innstilte hastigheten ved  å

trykke opp bryteren RES  +  (C) når du kjører i

en hastighet på ca. 40 km/t eller høyere.

“SET”-indikatoren vises på infonnasjons-

skjermen på instrumentpanelet.

 
AHAlO8454

I visse situasjoner kan du imidlertid ikke bru-

ke bryteren til å gjenoppta den tidligere inn-

stilte hastigheten. Hvis ett av følgende er til-

felle, må du gjenta prosedyren for hastighets-

innstilling:



O  Du  har trykket på CRUISE CONTROL

ON/OFF-bryteren.

O Driftsmodusen er satt til  OFF.

O lndikatoren slukkes.

Hastighetsbegrenser*
E00o.UZOl0‘)R

Hastighetsbegrenseren er en funksjon for fø-

rerassistanse som forhindrer bilen fra å over-

skride hastigheten som er innstilt av føreren,

ved at Plug-in Hybrid EV-systemet kontrolle-

rer motorkraften.

A  FORSIKTIG
Q  Ettersom systemet ikke bruker bremsepeda-

len (hydraulisk brems), kan bilens hastighet

overskride den innstilte hastigheten i ned-

overbakker.

Hvis føreren ønsker  å  holde bilens hastighet

i slike situasjoner, må bremsepedalen bru-

kes.

Hvis bilens hastighet overskrider den innstilte

hastigheten (ca.  3  km/t). vil indikatoren blin-

ke på kombinasjonsdisplayet.

Hvis bilens hastighet overskrider den innstilte

hastigheten med omtrent +3 krn/t i mer enn

fem sekunder etter alannmeldingen. utløses

et lydvarsel i maksimalt IO sekunder.

Hvis du reduserer den innstilte hastigheten og

bilens hastighet overskrider denne hastighe-

ten med ca. +3 krn/t mens du kjører uten

noen alannmelding, vises alarmmeldingen,

men lydvarselet utsettes.

Hvis bilens hastighet fortsetter å overskride

den innstilte hastigheten med ca. +3 km/t  i

omtrent 30 sekunder etter at alarmmeldingen

ble vist, vil i så fall lydvarselet utløses i mak-

simalt 10 sekunder.

Hvis bilens hastighet reduseres til under den
innstilte hastigheten etter visning av alarm-

meldingen. forsvinner meldingen. Hvis lyd-

\  arselet er utløst. stopper også dette.

V  MERK
Q  Av sikkerhetshensyn eller basen på førerinn-

stillinger gis det imidlertid prioritet til lyda-

larmer og visuelle advarsler.

OGGN16E1

Hastighetsbegrenser*

Kontrollbrytere for hastighets-
begrenser

IMYhTvFDlOFC

Rattet har fire brytere for betjening av hastig-

hetsbegrenseren.

 
AJAl l 1669

A- ON/OFF-bryter for hastighetsbegren-

seren

For å slå på/av hastighetsbegrenseren.

B- Bryteren SET -

For innstilling av gjeldende bilhastighet

til en innstilt hastighet eller redusere den

innstilte hastigheten.

C- Bryteren RES  +

For å gjenoppta en innstilt hastighet som

er lagret i minnet for hastighetsbegrense-

ren eller øke den innstilte hastigheten.

D- CANCEL-bryter

For å avbryte hastighetsbegrenseren.
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Hastighetsbegrenser*

V  MERK
Q Trykk  på en bryter om gangen.

Q Hastighetsbegrenseren kan bli avbrutt auto-

matisk hvis to eller flere brytere trykkes inn

samtidig.

Informasjon  om  hastighetsbe-
grenseren på multiinforma-
sjonsdisplayet

Hl[l(\‘~‘vJ1llV)‘~'

Infonnasjon  om  hastighetsbegrenseren vises

på multiinfomtasjonsdisplayet  i  kombina-

sjonsvisningen.

 
Tanum-mit

7-40 Start og kjøring

A- Kontrollstatus

Det  fins  Ire kontrollstatuser:

LIMIT  OFF

Når hastighetsbegrenseren er satt til

STANDBY. kan bilens hastighet over-

skride den innstilte hastigheten.

LIMIT

Når hastighetsbegrenseren er aktivert.

Bilen kontrolleres slik at den ikke

overskrider innstilt hastighet.

OVER LIMIT

Når bilens hastighet overskrider den

innstilte hastigheten med mer enn ca.

3 km/t.

B- ON—indikasjon for hastighetsbegren-

seren

Ved oppstart av hastighetsbegrenseren

vises symbolet for hastighetsbegrense-

ren.

C- lnnstilt hastighet

Viser den innstilte hastigheten, hvis den

er lagret.

Oppstart l
l~WVfi7‘~‘H‘.HI5

Forst trykker du på ONOFF-bryteren for

oppstart av hastighetsbegrenseren når drifts-

modusen er satt til ON.

lndikasjonen for hastighetsbegrenseren vises

på kombinasjonsdisplayet.

OGGN16E1

Aktivere
IImn‘v‘~nu:H5.‘

Øk eller reduser hastigheten til onsket hastig-

het. og trykk ned bryteren  SET  -  (B). Hastig-

hetsbegrenseren lagrer nåværende bilhastig-

het i minnet når du slipper bryteren SET  -

(B). Hastighetsbegrenseren igangsetter nå

kontroll for å unngå overskridelse av den inn-

stilte hastigheten.

  
AJAlll698

Hvis nåværende bilhastighet er lavere enn ca.

30 km/t (minimumshastigheten som kan an-

gis). settes hastigheten til ca. 30 km/t.

Den innstilte hastigheten vises på kombina-

sjonsdisplayet.

Kontrollstatusen "LIMIT" vises også på

kombinasjonsdisplayet.



ä
Øke innstilt hastighet

Ved hjelp av bryteren i
lrmo33w1U-I-I

Trykk  opp bryteren RES  +  kontinuerlig.

Den innstilte hastigheten som vises på kom-

binasjonsdisplayet. økes da gradvis.

Når den innstilte hastigheten når ønsket ha-
stighet. slipper du opp bryteren RES  +  (C).

 
AJAlll672

Den innstilte hastigheten økes med ca.  5  km/t

per halve sekund.

Hvis føreren bare ønsker å øke den innstilte

hastigheten litt. kan dette gjøres xed å trykke

opp bryteren RES  *  i mindre enn et halvt se-

kund og slippe den.

Den innstilte hastigheten økes med l km/t for
hvert trykk.

Ved hjelp av CANCEL-bryte-

ren, gasspedalen og bryteren

SET -

Trykk på CANCEL-bryteren (D) for å deakti-

vere hastighetsbegrenseren.

 
AJAll1702

Kontrollstatusen "LIMIT" endres til kontroll-

statusen “LIMIT OFF" på kombinasjonsdi-

splayet.

 

OGGN1GE1

Hastighetsbegrenser*

Øk farten til ønsket hastighet, og trykk deret-

ter ned og slipp opp bryteren SET - (B).

li'

 
AJAl  l 1685

Kontrollstatusen "LIMIT" vises igjen. og

innstilt hastighet oppdateres.

Slik reduserer du innstilt ha-

stighet
Imm:.ummI1‘

Ved  hjelp av bryteren SET  -

Trykk  ned bryteren SET - (B).

Den innstilte hastigheten som vises på kom-

binasjonsdisplayet, reduseres da gradvis.
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Hastighetsbegrenser*

Når den innstilte hastigheten når ønsket ha-

stighet. slipper  du  opp bryteren SET  -  (B).

 
A.lAlll698

Den innstilte hastigheten reduseres med ca.

5  km/t per halve sekund.

Hvis føreren bare ønsker å redusere den inn-

stilte hastigheten litt. kan dette gjøres ved  å

trykke på bryteren  SET  - (B) i mindre enn et

halvt sekund og slippe den opp.

Den innstilte hastigheten reduseres med

l km/t for hvert trykk.

7-42 Start og kjøring

Ved hjelp av CANCEL—bryte-

ren, bremsepedalen og bryteren

SET -

Trykk på CANCEL-bryteren (D) for å deakti-

vere hastighetsbegrenseren.

 
AJAlll702

Kontrollstatusen "LlMlT" endres til kontroll-

statusen “LIMIT  OFF" på kombinasjonsdi-
splayet.

 

OGGN16E1

Reduser farten til ønsket hastighet. og trykk

deretter ned og slipp opp bryteren  SET  - (B).

 
AJA1l1698

lndikasjonen for hastighetsbegrenseren vises

igjen. og innstilt hastighet oppdateres.

Øke bilens hastighet midlerti-
dig

E0063J3l)l(l2(l

Føreren kan øke hastigheten midlertidig i en

nødsituasjon.

Hastighetsbegrenseren deaktiveres midlerti-

dig, og bilens hastighet kan økes.



Hastighetsbegrenseren gjenopptas når bilens

hastighet reduseres til under den innstilte ha-

stigheten.

 
AAOWlJ9!

Trå inn gasspedalen i bånn (over en sperreha-

ke som øker pedalreaksjonskraften før peda-

len er tråkket helt inn).

A  FORSIKTIG
Q Hastighetsbegrenseren kan forårsake plutse-

lig akselerasjon, alt etter gasspedalens posi-

sjon. Utvis derfor forsiktighet hvis plutselig

akselerasjon inntreffer.

Hvis bilens hastighet overskrider den innstilte

hastigheten med ca. +3 km/t, vil alarmmel-

dinger vises på kombinasjonsdisplayet.

 
A  FORSIKTIG

Q Utvis forsiktighet hvis den innstilte hastighe-

ten overskrides.

W  MERK
Q Føreren kan endre den innstilte hastigheten i

en nødsituasjon.

Deaktivere
I5006F-HOIOSU

Bruk én av følgende metoder for å deaktivere

funksjonen. Statusen for ON-indikasjon for

hastighetsbegrenseren og kontrollstatusen

"LIMIT" vil da vises. og den innstilte hastig-

heten endres.

O Trykk på CANCEL-bryteren.

O Trykk på ON/OFF-bryteren for hastig-

hetsbegrenseren.

O Hvis du trykker på CRUISE CONTROL

ON/OFF-bryteren eller ACC ON/OFF-

bryteren, avbrytes hastighetsbegrense-

ren.

OGGN16E1

Hastighetsbegrenser*

V  MERK
Q Hvis hastighetsbegrenseren avbrytes av an-

dre tilstander, kan det skyldes en feil i syste-

met.

Avslutt bruken av hastighetsbegrenseren og

slå av funksjonen. Få bilen kontrollert av et

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

A  FORSIKTIG
Q Når hastighetsbegrenseren deaktiveres, kan

det forårsake plutselig akselerasjon, alt etter

gasspedalens posisjon. Vær forsiktig.

Gjenoppta j
E(I0b,‘~-85010-IR

Hastighetsbegrenseren lagrer den innstilte ha-

stigheten i minnet når systemet blir deakti-

vert. Hastighetsbegrenseren kan gjenopptas

ved å trykke opp bryteren RES  +  (C).

 
AJAl  I  I672
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ACC (Adaptive Cruise Control System)*

Når bilens hastighet er høyere enn den  inn-

stilte hastigheten. vil imidlertid hastighetsbe-

grenseren umiddelbart igangsette kontroll. og

bilen senker fanen som om gasspedalen kob-

les helt ut.

A FORSIKTIG
Q Avhengig av kjøremotstanden kan rykk opp-

stå. Vær forsiktig.

EOOOFJOUI l bb

ACC opprettholder en innstilt hastighet uten

at du trenger å bruke gasspedalen. Ved hjelp

av en sensor (A) måler systemet også den re-

lative hastigheten og distansen mellom bilen

din og kjøretøyet foran. og opprettholder en

innstilt følgedistanse til kjøretøyet foran ved

å automatisk redusere farten hvis du kommer

for nær.

ACC er et system for førerassistanse som

gjør det mer komfortabelt å kjøre på motor-

vei. Bremselysene tennes under automatisk

bremsing.

7-44 Stan og kjøring

Du kan også velge et alternativ for hastig-

hetskontroll uten kontroll av følgedistansen.

   AJA 1 09024

W  MERK
Q Kontrollfunksjonene for den regenerative

bremsen kan ikke betjenes mens ACC

(Adaptive Cruise Control System) er i drift.

Hvis du prøver på dette. utløses lydsignalet.

Q Hvis du aktiverer ACC (Adaptive Cruise

Control System) når spakstillingen er "B"

(inkludert BO til BS), endres spakstillingen

til

A  ADVARSEL
Q Føreren er selv ansvarlig for forsvarlig

kjøring.

Selv om ACC er i bruk, må du alltid følge

med på omgivelsene og kjøre på en for-
svarlig måte.

OGGN16E1

A ADVARSEL
Q Stol aldri bare på  ACC. ACC  er et system

for å redusere belastningen på føreren.
ACC  er ikke et system for å unngå kolli-
sjon eller et system for automatisk kjø-

ring. Systemet er ikke beregnet på å kom-
pensere for uoppmerksomhet fra førerens

side under kjøring, enten på grunn av di-

straksjoner eller skjødesløshet eller redu-

sert sikt på grunn av regn og tåke.
Det er aldri en erstatning for trygg og for-

siktig kjøring. Vær alltid beredt til å bru-

ke bremsene manuelt.

Q Det kan hende at systemet ikke registre-

rer den faktiske situasjonen riktig, avhen-

gig av typen kjøretøy foran og dets til-

stand, værforhold og veiforhold.

l tillegg kan systemet være ute av stand til

å redusere hastigheten tilstrekkelig hvis
kjøretøyet foran bråbremser eller et an-

net kjoretøy trenger seg inn i veibanen

slik at kjøretøyet ditt nærmer seg kjøre-

tøyet foran.

Uriktig bruk av dette systemet eller uopp-

merksomhet forover fordi du stoler for
mye på  ACC, kan føre til en alvorlig ulyk-
ke.

A FORSIKTIG
Q l følgende situasjoner kan systemet bli mid-

lertidig ute av stand til å påvise et kjøretøy
foran bilen. eller det utløser kontroll- og



A FORSIKTIG
alarrnfunksjonene ved  å  påvise noe annet

enn et kjøretøy foran  bilen:

-  Ved kjøring på  svingete veier (inkludert

innkjøring og utkjøring til slike veier) el-

ler kjøring langs et stengt kjørefelt i veiar-

beidsområder eller lignende soner.

  å

\\ XX

o  Når bilens posisjon i et kjørefelt er usta-

bil, bilen ofte styres til høyre og venstre

eller kjøringen er ustadig på grunn av tra-

fikkulykker. havarerte kjøretøy osv.

o  Ved kjøring på  veien som kjøretøyet foran

kjører i en forskjøvet posisjon fra ditt kjø-

retøy.

t, åg

  n l
AJMl0l396

Q  Bruk aldri ACC-systemet i følgende situa-

sjoner: Manglende overholdelse av disse

punktene kan forårsake ulykker.

A FORSIKTIG
- På veier med tett trafikk eller veier som er

svært svingete eller sterkt kupert.

På veier med glatte overflater, for eksem-

pel isete eller snødekte veier eller grusvei-

er.
Under dårlige værforhold (regn. snø.

sandstormer osv.).

l bratte nedoverbakker.

l bratte oppover- og nedoverbakker eller

veier med svært vekslende helling.

l trafikk som krever hyppig veksling mel-
lom akselerasjon og fartsreduksjon.

Når nærhetsalarmen ofte utløses.

Når bilen din taues eller den tauer et annet

kjøretøy.

Når det er koblet en kraftmåler eller te-

stutstyr til bilens understell.

Ved feil lufitrykk  i  dekkene.

Ved montering av reservedekk i en nødsi-

tuasjon.

Når utstyr for veigrep på snø (kjettinger)

er montert.
O  Husk å ta følgende forholdsregler for å holde

systemet i god driftstilstand.

Uriktig håndtering av systemkomponentene

kan føre til svekket sensorytelse.

- Unngå kraftige støt mot sensoren. og tu-

kle aldri med eller fjem festeskruene for

sensoren.
— Dekselet foran sensoren og selve sensoren

skal holdes rene.

OGGN16E1

ACC (Adaptive Cruise Control System)*

A FORSIKTIG
- lkke dekk til sensormonteringsområdet

(skyggelagt område i illustrasjonen) med

klistremerker, skilt, skjenner eller lignen-

de.

 
.-\JM10:9s7

— Dekselet foran sensoren må ikke lakkeres

eller modifiseres på noen måte.

- Unngå å bruke dekk med annen størrelse

enn angitt. og slit dekkenejevnt.

— lkke modifiser bilens oppheng.

Q Hvis dekselet foran sensoren eller selve sen-

soren er defonnert som følge av en ulykke.

må du avslutte all bruk av ACC-systemet og

kontakte et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.
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ACC  (Adaptive Cruise Control System)*

Når ACC ikke registrerer kjø-
retøy i veibanen foran deg in-
nenfor den innstilte distansen

Bilen kjører i hastigheten du har Valgt.  Du

kan velge en hastighetsinnstilling mellom ca.

40 og 180 km. t.

W  MERK
Q Hvis bilens hastighet overskrider  den  innstil-

te hastigheten i en nedoverbakke. aktiverer

systemet autotnatisk bremsen for  å  opprett-

holde riktig hastighet.

Q l-lvis du trår inn bremsepedalen mens den

automatiske bremsen er aktivert. vil bremse-

pedalen foles hard. Dette er helt normalt.

Hvis du trår pedalen lengre inn. økes brem-

sekraften.

Q Litt støy kan avgis under automatisk brem-

sing. men dette skyldes bremsekontrollen og

er helt normalt.

7-46 Start og kjøring

Når ACC registrerer kjøretøy i
veibanen foran deg innenfor
den innstilte distansen

ACC igangsetter kontroll for  å  opprettholde

en følgedistanse (tidsmellomrom i samsvar

med bilens hastighet) mellom bilen din og

kjøretøyet foran. og aktiverer også bremser

om nødvendig.

Hvis kjøretøyet foran stopper, reagerer ACC-

systemet ved  å  stoppe bilen.

Trå inn bremsepedalen så snart bilen stanser.

OGGN16E1

V MERK
Q Hvis du ikke trår inn bremsepedalen innen to

sekunder etter en automatisk stopp. varsles

du om automatisk avbrudd av ACC med et

lydsignal og en melding på displayet. og

ACC gårtil ventemodus.

Bilen innleder deretter krypekjøring når

bremsene slippes opp.

A FORSIKTIG
Q Forlat aldri bilen når den er stoppet med au-

tomatisk bremsing.

Når ACC ikke lenger registrerer noe kjøretøy

foran deg. hører du et lydsignal og symbolet

for bil foran forsvinner fra skjemten. Bilen

akselererer sakte for  å  gjenoppta innstilt ha-

stighet. og fortsetter  å  kjøre i denne hastighe-

ten.



A ADVARSEL
Q  Bilen kan akselerere opp til den innstilte

hastigheten  i  følgende situasjoner. Trå om
nødvendig inn bremsen for redusere
farten.

o Når din bil ikke lenger følger bilen for-

an, for eksempel ved en avkjøring på en
motorvei eller når din bil eller bilen
foran skifter kjørefelt.

B

uz.

l AJM 101400

A DVARL
- Ved kjøringi svinger.
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[Hvis bilen furan, tar av eller endrer kjøre-
felt ug en annen stillestående bil befinner
seg foran denne bilen, vil ACC ikke utføre

fartsreduksjonskontroll i forhold til den
stillestående bilen. '

Nærhetsalarm
E0063470l079

Når ACC-systemet er aktivt og bilen din

kommer for nært kjøretøyet foran fordi ACC-

systemet ikke har tid til å reagere pga. hurtig

nedbremsing av kjøretøyet foran eller et an-

net kjøretøy som brått svinger inn i veibanen,

vil ACC-systemet utløse et lydsignal og en

advarselsmelding.

Hvis dette skjer, øker du følgedistansen ved  å

trå på bremsepedalen eller velge annen farts-

reduksjonskontroll.

OGGN16E1

ACC (Adaptive  Cruise  Control System)*

A  FORSIKTIG
Q  Når ACC-systemet ikke er i bruk, må du slå

av systemet for å forhindre at det starter ved

en feiltagelse og forårsaker en uventet ulyk-

ke.

O Bruk aldri ACC-systemet fra utsiden av kjø-

retøyet.
O Verken kontroll eller advarsel utløses i føl-

gende situasjoner:

- Når noe annet enn en bil nærmer seg, for

eksempel en fotgjenger.

— Når det har oppstått feil i systemet (hvis

ACC-systemet registrerer feil, vises

"ACC  SERVICE REQUIRED” (ACC-
service kreves)).

Q ACC-systemet utfører verken akselerasjons-

eller fartsreduksjonskontroll og utløser bare

en advarsel i følgende situasjon:

-  Kjøretøyet foran deg er parkert eller for-

flytter seg i en svært lav hastighet.

Q  I  følgende situasjoner vil ACC-systemet

kanskje ikke kunne opprettholde den innstil-

te hastigheten eller distansen til kjøretøyet
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A  FORSIKTIG

foran, og vil kanskje ikke varsle føreren,

hvis systemet ikke kan påvise kjøretøyet for-

an på riktig måte:

— Når et kjøretøy svinger inn i veibanen like

foran deg.

-  Når kjøretøyet foran er forskjøvet til ven-

stre eller høyre.

Når kjøretøyet foran trekker en tilhenger.

Kjøretøyet foran deg forflytter seg i en

hastighet som er mye lavere enn hastighe-

ten til bilen din.

Når kjøretøyet er en motorsykkel eller en

sykkel.

En varetilhenger uten container.

Kjøretøyet har last som stikker ut fra til-

hengeren.

Når kjøretøyet har lav vekt.

-  Når kjøretøyet har svært høy bakkekla-

ring.

Når det er mye kjøring i bratte bakker

oppover og nedover.

Ved kjøring på ujevn veibane.

Når du kjører i en tunnel.

Når du frakter svært tung last i baksetene

elleri bagasjeområdet.

Når Plug-in Hybrid EV-systemet starter

opp.
Ved kjøring på svingete veier (inkludert

innkjøring og utkjøring til slike veier) el-

ler kjøring langs et stengt kjørefelt i Veiar-

beidsområder eller lignende soner.

7-48 Start og kjøring

A  FORSIKTIG
o  Når det er skitt på dekselet foran sensoren

eller på selve sensoren. eller hvis snø og

is har festet seg på dekselet*.

o  Når vann, snø eller sand fra veien spruter

opp fra kjøretøyet foran deg eller et mot-

gående kjøretøy*.

*: Etter at ACC-kontrollen er blitt avbrutt

automatisk på grunn av at det er oppdaget en

tilstand med redusert ytelse. fungerer ikke

ACC i den midlertidige tilstanden og infor-

merer føreren med lydsignal og indikasjon.

Når ACC er i korrekt driftstilstand igjen, av-

brytes indikasjonene. Hvis indikasjonene ik-

ke avbrytes, kan det være en feil i systemet.

Ta kontakt med et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

Bryter for automatisk hastig-
hetskontroll

l ()(7(u.HX()  I  U5-I
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“ACC  ON/OFF”-bryter

Brukes for å slå ACC eller den automati-

ske hastighetskontrollfunksjonen på og

av.
Bryteren  “SET  —”

Brukes for å stille inn ønsket hastighet

og redusere den innstilte hastigheten.

Bryteren  “RES  +”

Brukes for å betjene ACC i opprinnelig

innstilt hastighet samt for å øke den inn-

stilte hastigheten.

“CANCEL”-bryteren

Brukes for å avbryte kontrollfunksjonen

for ACC eller den automatiske hastig-

hetskontrollen.

Bryter for ACC-avstand

Brukes for å endre innstillingen av av-

standen mellom bilen din og bilen foran.

V  MERK
Betjen de ulike bryteme på riktig måte, i tur

og orden.

ACC kan slås av eller kontrollfunksjonen

avbrytes hvis du trykker på to eller flere bry-

tere samtidig.



Visning av  kjørehjelp
EUOb,‘~~l‘)[IHH3

5- Symbol for  følgedistanseinnstiiling:

indikerer innstilt følgedistanse. To indi-

kasjonstyper: "Ventemodus" og “Aktiv”

Symbol for

følgedistan-

seinnstilling
1  4 3

 Lang

2  5

Middels

TA006e7hI

Kort

1- ACC-indikator:

indikerer at ACC er slått på.

2- Kontrollstatusindikator:

indikerer at AC C -systemet er aktivt.

3- innstilt hastighet:

indikerer måihastigheten.

4- Symbol  for kjøretøy foran:

Tennes når radaren registrerer et kjøre-

tøy foran deg.  To  indikasjonstyper:

"Ventemodus" og "Aktiv"

Tilstand
Visning

Ventemodus Aktiv

Registrering

av kjøretøy

foran  

Tilstand

Ventemodus Aktiv

-
-E
-1
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ACC (Adaptive Cruise Control System)*

Bruke ACC j
Ef)(Jh.‘~50012l,‘»

Oppstart  av  systemet (sette i
ventemodus)

Trykk kort på “ACC ON/OFF”-bryteren

mens driftsmodusen er satt til “ON” for å ak-

tivere ACC.

 AJAX  10460

Informasjonsskjermbildet  på  muitiinforma-

sjonsdispiayet går over til visning av infor-

masjon om ACC.

Når ACC aktiveres, settes systemet i vente-

modus, og ingen av kontroiifunksjonene er

stanet.
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V  MERK
Q  Selv om  ACC  er aktivert når driftsmodusen

settes til "OFF". aktiveres ikke systemet au-

tomatisk når driftsmodusen neste gang settes

til "ON".

Aktivere ACC-kontroll

Slå på  ACC.  og trykk ned bryteren "SET

under  kjøring.

7-50 Start og kjøring

Når ønsket hastighet nås, slipper  du  bryteren

“SET —". Denne hastigheten stilles inn. og

ACC innleder hastighetskontroll med den

innstilte hastigheten.

 
AJA110473

Den innstilte hastigheten vises på informa-

sjonsskjermen på multiinformasjonsdisplayet.

ACC kan velges mellom ca. 40 km/t og

180 km/t.
Du kan stille inn og starte hastighetskontroll

når du kjører i ca. 10410 km/t når det er regi-

stren et kjøretøy foran deg. l så fall settes

målhastigheten til 40 km/t.

Hvis du stiller inn en hastighet utenfor dette

området. starter ikke ACC-systemet hastig-

hetskontroll.

OGGN16E1

Når ACC-systemet er initialisert. hører du et

lydsignal og "SETm-indikatoren tennes på

skjermen. Displayet som viser innstillingen

for følgedistanse og symbolet for bil foran

(bare når ACC registrerer et kjøretøy foran

deg). går samtidig til kontrollmodusxisnin-

gen.

%  MERK

Q  ACC-systemet kan ikke starte kontroll når

én av følgende tilstander foreligger. Du vars-

les om følgende tilstander med et lydsignal.

— Hvis bilens hastighet er lavere enn ca.

10 km t eller høyere enn 180 km, t.

— Når bilen kjører i en hastighet mellom ca.

10 km t og 40 km t og ACC-systemet ik»

ke har registrert et kjøretøy foran deg.

o  Når ASC er satt til  OFF.

— Når  ABS.  ASC eller  TCL  er aktix ert.

— Når spaken er satt til "P" (PARKERING).

"R" (REVERS) eller "N" (NØYTRAL).
-  Når du trår på bremsepedalen.



V  MERK
o  Når parkeringsbremsen er satt på.

-  Når  systemet anser ytelsen som svekket

på grunn av kontaminerende  stoffer  på

sensoren.
— Når det har oppstått en unormal tilstand  i

systemet.

Øke innstilt hastighet

lnnstilt hastighet kan økes på to  forskjellige

måter.

Ved  hjelp av bryteren “RES +”: l

Den  innstilte hastigheten økes med  1  km/t

hver  gang du trykker  opp bryteren “RES +"

mens ACC-kontroll er aktivert. Hvis du  hol-

der bryteren i denne stillingen, økes  den inn-

stilte hastigheten i trinn på  5  km/t.

 
AJAl10486

V  MERK
Q Det er en forsinkelse mellom innstillingen av

en ny hastighet og faktisk akselerasjon til

denne hastigheten.

Q Hastighetsinnstilling kan utfores selx om det

er registrert et kjoretoy foran deg. l  så  fall

okes imidlertid bare den innstilte hastighe-

ten. uten at faktisk akselerasjon finner sted.

Q Når du holder bryteren inne. horer du et lyd-

signal hver gang den innstilte hastigheten

endres.

A  FORSIKTIG
Q Hastighetsinnstillingen bor settes til en pas-

sende hastighet i henhold til kjoreforholde-

ne.

lVed hjelp av gasspedalen:

Når gasspedalen trås inn mens du kjører med

ACC-kontroll aktivert. kan du midlertidig ak-

selerere bilen over grensen for den gjeldende

innstilte hastigheten.

OGGN16E1

ACC (Adaptive  Cruise  Control System)*

Når bilens hastighet når ønsket hastighet,

trykker du ned og slipper opp bryteren “SET

Den  nye hastigheten stilles da inn i syste-

met.

ll!

 
AJAl  l  0558

[Å FORSIKTIG
Q ACCs bremsekontroll og nærhetsalarmfunk-

sjoner fungerer ikke når gasspedalen er tryk-

ket inn.

Q indikasjonen for innstilt hastighet på di-

splayet gar til "---" når  gasspedalen trås inn.

Denne indikasjonen vises så lenge du trår på

pedalen.
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V  MERK

Q ACC-kontroll med opprinnelig innstilt ha-

stighet gjenopptas så snart du slipper opp

gasspedalen. Under bestemte forhold kan det

imidlertid hende at bremsekontroll— og

alarmfunksjonene i ACC-systemet ikke fun-

gerer i et kort tidsrom etter at du slipper opp

gasspedalen.

Q Justering av innstilt hastighet er umulig

mens gasspedalen er tråkket inn.

Slik reduserer du innstilt ha-
stighet

Innstilt hastighet kan reduseres på to forskjel-

lige måter.

7-52 Start og kjøring

[ved hjelp av bryteren “SET —”:

Den innstilte hastigheten reduseres med

l km/t hver gang du trykker ned bryteren

“SET —” mens ACC-kontroll er aktivert. l-lvis

du holder bryteren i denne stillingen, reduse-

res den innstilte hastigheten i trinn på 5 km/t.

 AJA110473

V  MERK
Q Det er en forsinkelse mellom innstillingen av

en ny hastighet og faktisk fartsreduksjon til

denne hastigheten.

Q Hvis det er et kjøretøy foran deg og bilen din

følger dette kjøretøyet i en hastighet som er

lavere enn den innstilte hastigheten, reduse-

res bare den innstilte hastigheten uten at en

faktisk fartsreduksjon finner sted.
Q Når du holder bryteren inne, hører du et lyd-

signal hver gang den innstilte hastigheten

endres.

OGGN16E1

J  A  FORSIKTIG
Q Hastighetsinnstillingen bør settes til en pas-

sende hastighet i henhold til kjøreforholde-

ne.

K Ved hjelp av bremsepedalen:

Hvis du trår inn bremsepedalen mens ACC-

kontroll er aktivert, avbrytes kontrollen, slik

at du kan sakke farten på bilen.
Når bilens hastighet reduseres til ønsket ha-
stighet, trykker du ned bryteren “SET —”. Den

nye hastigheten stilles da inn i systemet.

i

 
AJA1l0561

W’ MERK
Q ACC-kontroll avbrytes hvis du trår inn

bremsepedalen, og ACC-kontroll gjenopptas

ikke selv når du slipper opp pedalen.



Slik akselererer  du  bilen mid-
lertidig

Du trår bare inn gasspedalen for å midlertidig

akselerere bilen. Når du slipper opp pedalen,

reduseres farten på bilen automatisk til den

innstilte hastigheten, og ACC-systemet star-

ter kontrollen på nytt.

 
AADO0Il9S

A  FORSIKTIG
Q ACCs bremsekontroll og nærhetsalarmfunk-

sjoner fungerer ikke når gasspedalen er tryk-

ket inn.

Q Hastighetsinnstillingen bør settes til en pas-

sende hastighet i henhold til kjøreforholde-

ne.

V  MERK
Q lndikasjonen for innstilt hastighet på di-

splayet går til  “---" når gasspedalen trås inn.

Denne indikasjonen vises så lenge du trår på

pedalen.

Q  Under  bestemte forhold kan det hende at

bremsekontroll- og alarmfunksjonene i

ACC-systemet ikke fungerer i et kort tids-

rom etter at du slipper opp gasspedalen.

Q Justering av innstilt hastighet er umulig

mens gasspedalen er tråkket inn.

Slik avslutter du ACC-kontroll

LAvbryte ACC-kontroll

Du kan avbryte ACC-kontroll ved å bruke én

av metodene nedenfor.

Når kontroll avbrytes, settes systemet i vente-

modus. Du kan få systemet til å starte kon-

trollen på nytt ved å bruke bryteren “SET —”

eller “RES +” hvis forholdene for aktivering

av kontroll oppfylles.

O  Trykk på “CANCEL"—knappen.

OGGN16E1

ACC (Adaptive Cruise Control System)*

O  Trå på bremsepedalen.

   
AJA1l0574

V  MERK
Q Du kan også avbryte ACC-kontroll ved å

trykke på "ACC ON/OFF"-bryteren. Hvis du

trykker på denne bryteren, slås ACC av.

Når systemet går til ventemodus som følge av

avslutning av ACC-kontroll, slukkes  “SET”-

indikatoren. Displayet som viser innstillingen

for følgedistanse og symbolet for bil foran
(bare når ACC registrerer et kjøretøy), går

samtidig til ventemodusvisning.
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ACC-kontroll avbrytes automatisk og ACC

går til ventemodus i situasjonene som er opp-

ført nedenfor. Du varsles om disse tilstandene

med et lydsignal og en melding i displayet.

Du kan få systemet til å starte kontrollen på

nytt ved å bruke bryteren "SET —” eller "RES

+” hvis forholdene for å gjenoppta kontroll

gjenopprettes.

O Når du stopper bilen fordi bilen foran

stopper.

O Når  ASC  slås av.

O Når ABS,  ASC  eller TCL er i drift.

7-54 Start og kjøring

ONår spaken er satt til “P” (PARKE-

RING), "R" (REVERS) eller “N”
(NØYTRAL).

 A  ADVARSEL
Q  Selv om kjøring med innstilt hastighet de-

aktiveres når du skifter til “N” (NØY-

TRAL), må du aldri flytte velgerspaken

til “N” (NØYTRAL) under bruk  av den

regenerative bremsen. Dette kan forårsa-

ke en alvorlig ulykke.

Når parkeringsbremsen er satt på.

Når  ACC  avbrytes fordi systemet anser

ytelsen som svekket og funksjonen er

midlertidig driftsudyktig på grunn av

følgende situasjoner, informeres føreren

med et lydsignal og en indikasjon på

skjermen.

° Under dårlige værforhold (regn, snø,

sandstormer osv.).

° Når sensoren er skitten eller blokkert

av snø og is.

° Når et kjøretøy foran deg eller et mot-

gående kjøretøy spruter vann. snø el-

ler sand mot sensoren.

° Når bremseklossene er overopphetede.

° Når du kjører i lite trafikk med få kjø-

retøy og hindringer foran deg.

Når  ACC  går tilbake til normal drift,

slukkes indikatoren. Hvis indikatoren

fortsatt vises, kan det foreligge feil i sy-

OGGN16E1

stemet. Ta kontakt med et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

O Når det oppstår et problem i systemet. (I

så fall avbrytes ACC-kontroll automa-

tisk, og systemet slås av. Du varsles om

en slik tilstand med et lydsignal og en

melding på displayet. Hvis meldingen

fortsatt vises etter at du har satt driftsmo-

dusen til “ON”, må du kontakte et god-

kjent MITSUBISHI MOTORS-verk-
sted.)



O  Når det oppstår en  annen  tilstand som

forårsaker kontrollavbrudd. (En slik si-

tuasjon kan indikere feil. Slå av ACC og

kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.)

Slik slår du av ACC

Trykk på "ACC ON/OFF”-bryteren når ACC

er i ON-tilstand for å slå av ACC.

E?”
AJAI  10460

W  MERK
Q Hvis du trykker på bryteren, slås ACC av

selv om systemet er aktivert.

Q Den innstilte hastigheten avbrytes når ACC

slås av eller driftsmodusen settes til “OFF”.

Q Hvis ACC er i ON-tilstand når driftsmodu-

sen settes til “OFF”, settes systemet i OFF-

tilstand neste gang driftsmodusen settes til

“ON”.

Slik gjenopptar du kontroll

Etter avslutning av ACC-kontroll (f.eks. ved

å sette systemet i ventemodus) ved å trykke

på “CANCEL”-bryteren eller trå på bremse-

pedalen, kan du gjenoppta ACC-kontroll med

opprinnelig innstilt hastighet ved å trykke

opp bryteren “RES —”.

 
AJAl10486
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ACC (Adaptive Cruise Control System)*

V  MERK
Q Forholdene som må oppfylles før ACC-kon-

troll kan gjenopptas, er de samme som for

start av ACC-kontroll.

Slik endrer du innstillingen for
følgedistanse

Hver gang du trykker på innstillingsbryteren

for følgedistanse, endres innstillingen i rek-

kefølge mellom de tre alternativene “Long”,

“Middle” og ”Short”, og går tilbake til

“Long” etter ”Short”. Distanseinnstillingen

tilbakestilles når driftsmodusen settes til

“OFF” eller når ACC settes til “OFF”, og set-

tes automatisk til "Long" når du neste gang

setter ACC til “ON”.

 AJAU0587
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V  MERK
Q  Følgedistansen varierer etter hastigheten. Jo

høyere den innstilte hastigheten er, desto

lengre blir følgedistansen.

Følgedistanseinnstilling: "Long"

 
 
Slik aktiverer du automatisk
hastighetskontroll (Cruise Con-
trol)

Hvis du holder inne "ACC ON/OFF”-bryte—

ren med driftsmodusen satt til “ON” og ACC

i OPP-tilstand, aktiveres automatisk hastig-

hetskontroll. lnformasjonsskjermen på mul-

tiinformasjonsdisplayet endres deretter til

skjermbildet for automatisk hastighetskon-

troll, og du hører et lydsignal.

7-56 Start og kjøring

Automatisk hastighetskontroll slås av hvis du

setter driftsmodusen til “OFF”.

—» "System for automatisk hastighetskontroll

(Cruise Control)” på side 7-34

A  FORSIKTIG
Q  Automatisk hastighetskontroll (Cruise Con-

trol) utløser ikke noe varsel for nærhetsalarm

og kontroll av distansen mellom bilen og

kjøretøyet foran.

[-110635101126

FCM bruker en sensor (A) for å bestemme

distansen til et kjøretøy foran deg i samme

kjørefelt og dette kjøretøyets hastighet i for-

hold til hastigheten til bilen din. Hvis syste-

met påviser en risiko for at bilen kan front-

kollidere med bilen foran, vil systemet utløse

en visuell advarsel og en lydalarrn (advarsels-

funksjon for frontkollisjon), øke bremsevæ-

sketrykket (FCM-bremsefyllingsfunksjon) og

aktivere bremsekraftassistanse når du trår inn

bremsepedalen (FCM-bremseassistansefunk—

sjon) for å unngå en frontkollisjon.

OGGN16E1

Når risikoen for kollisjon anses som enda

større, vil systemet aktivere bremsene i mo-

derat grad for å signalisere at du bør bremse.

Hvis systemet anser at en kollisjon er nært

forestående, igangsettes nødbremsing for å

redusere kollisjonsrelaterte skader eller unn-

gå kollisjon (FCM-bremsefimksj on).

Bremselysene tennes under automatisk brem-

sing.

Hvis du slår på eller av FCM-funksjonen, vil

også UMS-systemet (Ultrasonic Misaccelera-

tion Mitigation System) slås på eller av sam-

tidig. (På biler som er utstyrt med UMS-sy-

stem (Ultrasonic Misacceleration Mitigation

System).)

   AJA109024



A ADVARSEL
Q Føreren er selv ansvarlig for forsvarlig

kjøring. FCM-systemet reduserer kolli-

sjonsrelaterte skader eller kollisjoner så

mye som mulig.

Systemet er ikke beregnet på å kompense-

re for uoppmerksomhet fra førerens side

under kjøring, enten på grunn av distrak-

sjoner eller skjødesløshet eller redusert

sikt på grunn av regn og tåke.
Det er aldri en erstatning for trygg og for-

siktig kjøring. Vær alltid beredt til å bru-

ke bremsene manuelt.

Q FCM virker ved å unngå frontkollisjoner
så mye som mulig. Effekten av funksjons-

innkobling vil imidlertid variere avhengig

av ulike situasjoner og forhold, for eksem-

pel kjøreforhold og veiforhold samt sty-

ring, akselerasjon og oppbremsing, noe

som betyr at funksjonens ytelse ikke alltid

er den samme.

Ved fare for kollisjon må du iverksette al-

le nødvendige tiltak for å unngå kollisjon,

for eksempel ved å trå kraftig på bremse-

pedalen enten systemet er aktivert eller

ikke.

Advarselsfunksjon for front-
kollisjon
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Hvis systemet påviser en risiko for at bilen

kan kollidere med bilen foran, advarer denne

funksjonen deg om den potensielle faren med

en visuell advarsel og en lydalarrn.

FCM (Forward  Collision  Mitigation System)*

Når denne funksjonen utløses, hører du et

lydsignal og får samtidig opp meldingen

“BRAKE” (Brems) på informasjonsskjermen

på multiinformasjonsdisplayet.

A FORSIKTIG
Q Denne funksjonen fungerer ikke for et kjøre-

tøy foran som forflytter seg svært sakte i for-

hold til bilen din.

Q Under enkelte forhold kan det hende at lyda-

larrnen ikke fungerer i det hele tatt eller at

den nesten ikke er hørbar. lkke stol blindt på

systemet. Ved fare for kollisjon må du iverk-

sette alle nødvendige tiltak for å unngå kolli-

sjon. for eksempel ved å trå kraftig på brem-

sepedalen enten systemet er aktivert eller ik-

ke.

OGGN16E1

FCM-bremsefyllingsfunksjon
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Hvis systemet påviser en risiko for at bilen
kan kollidere med bilen foran, fyller denne

funksjonen bremselinjen med ekstra bremse-

væske for a gjøre bremsene mer følsomme

for trykket på bremsepedalen.

FCM-bremseassistansefunk-
sjon
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Hvis systemet påviser en risiko for at bilen

kan kollidere med bilen foran, utløser denne

funksjonen bremseassistansen før bremseas-

sistanseoperasjonen.

&  FORSIKTIG
Q Bremseassistansefunksjonen utløses kanskje

ikke når bremsepedalen betjenes på bestemte

måter.

lkke stol blindt på systemet. Ved fare for

kollisjon må du iverksette alle nødvendige

tiltak for å unngå kollisjon. for eksempel ved

å trå kraftig på bremsepedalen enten syste-

met er aktivert eller ikke.

FCM-bremsefunksjon
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Hvis systemet påviser en høy risiko for at bi-

len kan kollidere med kjøretøyet foran, akti-

verer systemet bremsene i moderat grad for å

signalisere at du bør bremse.
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Hvis systemet anser at en kollisjon er uunn-

gåelig, igangsettes nødbremsekontroll for å

redusere kollisjonsrelaterte skader eller, hvis

situasjonen tillater det, for å unngå kollisjon.

Når nødbremsekontroll utløses, varsles du

om faren ved hjelp av en visuell advarsel og

en lydalarrn, på samme måte som for advar-

selsfunksjonen for frontkollisjon.

Når nødbremsen er aktivert, varsles du om

dette med en melding på informasjonsskjer-

men på multiinformasjonsdisplayet.

A  FORSIKTIG
Q Ikke bruk FCM som normal bremsing.

Q Etter aktivering av F CM og påfølgende stans

av bilen vil den automatiske bremsen deakti-

veres. Bilen vil deretter begynne å krype, så

husk derfor å trå inn bremsepedalen for å

holde bilen i ro.

7-58 Start og kjøring

A  FORSIKTIG
Q Når du trår inn bremsen under automatisk

bremsing, føles pedalen fast.

Dette er ikke unormalt.
Du kan trå hardere på pedalen for å hjelpe til

å bremse.
Q I følgende situasjoner utløser ikke systemet

verken kontroll eller alarmer.

-  Kjøretøyet foran deg forflytter seg i en
hastighet som er mye lavere enn hastighe-

ten til bilen din.

-  Når et kjøretøy plutselig svinger inn i vei-

banen foran deg.
— Når distansen til kjøretøyet foran er svært

kort.

-  For en bil som nærmer seg i motgående

kjøreretning.

o  Når hastigheten til bilen din er mye lave-

re.
- Når velgerspaken er satt til “P” (PARKE-

RING), “R” (REVERS) eller “N” (NØY-

T RAL).

OGGN16E1

A  FORSIKTIG
— Når det har oppstått feil i systemet (hvis

systemet påviser feil etter selvdiagnostise-

ring, vises meldingen “FCM SERVICE

REQUIRED” (FCM-service kreves) og

“FCM OFF”—indikatoren tennes på infor-

masjonsskjerrnen på multiinformasjonsdi-

splayet).

Hvis meldingen fortsatt vises etter at du
har satt driftsmodusen til OFF og deretter

tilbake til ON igjen, må du kontakte et au-

torisert MITSUBISHI MOTORS—verk-

sted.

Q Bremsefunksjonen vil ikke fungere i følgen-

de situasjoner.

o  Bilen din kjører i ca. 30 km/t eller mer

mens kjøretøyet foran står i ro eller kjører

svært sakte.

— ASC er satt til OFF.

Q Advarselsfunksjonen for frontkollisjon og/

eller FCM-bremsefunksjonen vil kanskje ik-

ke aktiveres i følgende situasjoner.



A FORSIKTIG
— Når en motorsykkel, sykkel, en fotgjen-

ger, et dyr, nedfalne gjenstander eller noe

annet enn en bil befinner seg foran bilen.

— Når et kjøretøy plutselig dukker opp rett
foran deg.

-  Når et kjøretøy svinger inn i veibanen like

foran deg.

— Når kjøretøyet foran er forskøvet til ven-

stre eller høyre.

— Når kjøretøyet foran trekker en tilhenger.

-  En varetilhenger uten container.

— Kjøretøyet har last som stikker ut fra til-

hengeren.

— Kjøretøyet har lav kjøretøyhøyde.

— Kjøretøyet har svært høy bakkeklaring.

— Når en annen gjenstand befinner seg i

nærheten av bilen.

— Ved kjøring på en vei med mange og tette

svinger, samt ved innkjøring til og utkjø-
ring fra slike veier.

— Ved rask akselerasjon og fartsreduksjon.

— Når systemet anser førerens styring, akse-

lerasjon, oppbremsing eller giring som

handlinger for å unngå kollisjon.

— Når du kjører på en vei med en blanding

av bratte opp- og nedoverbakker.

— Når veioverflaten er humpete og ujevn.

— Når du kjører i en tunnel.

— Når kjøretøyet har skiftet kjørefelt, og

kjøretøyet umiddelbart nænner seg kjøre-

tøyet foran.

— I et kort tidsrom etter at bilen er svingt til

venstre eller høyre.

FCM (Forward Collision Mitigation System)*

A FORSIKTIG
— Når du frakter svært tung last i baksetene

eller i bagasjeområdet.
— Etter at motoren har gått i lang tid.

— Under dårlige værforhold (regn, snø,

sandstorrner osv.).*

— Når det er skitt på dekselet foran sensoren

eller på selve sensoren, eller hvis snø og

is har festet seg på dekselet*.

— Når vann, snø eller sand fra veien spruter

opp fra kjøretøyet foran deg eller et mot-

gående kjøretøy”.

*: Når systemet registrerer at påvisningsytel-

sen er svekket og FCM er midlertidig ute av

stand til automatisk drift på grunn av oven-

nevnte forhold, vises meldingen “FCM

TEMPORARILY NOT AVAILABLE”

(FCM er midlertidig utilgjengelig), og

“FCM OFF”-indikatoren tennes.

I tillegg kan det vises i følgende situasjoner.
— Når bremsen er overopphetet.

— Når du kjører i lite trafikk med få kjøretøy

og hindringer foran deg.

Når FCM er i driftstilstand, deaktiveres indi-

katoren automatisk. Når indikatoren vises

hele tiden, har det oppstått feil i systemet. Ta

kontakt med et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

OGGN16E1

A FORSIKTIG

Q Faktorer som for eksempel distanseforholdet

mellom bilen din og kjøretøyet foran, føre-

rens måte å styre kjøretøyet på og trafikk

som forflytter seg uregelmessig på grunn av

ulykker eller havarerte kjøretøy, kan forhin-

dre korrekt drift av kontroll- og alarrnfunk-

sjonene i FCM—systemet.

Q  Når systemet anser førerens styring eller ak-
selerasjon som handlinger for å unngå kolli-

sjon, kan kontroll- og alarrnfunksjonene i

F  CM-systemet avbrytes.

Q  Kontroll- og alarrnfunksjonene i FCM-syste-

met kan utløses i følgende situasjoner.
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A

7-60

FORSIKTIG
o Når det finnes et  byggverk  (B) ved siden

av innkjøringen til en sving og et vei-

kryss.

Q  %

/
n AJMl0l426

o Ved kjøring over en smaljembro.

o Ved passering gjennom en port med liten

klaring over og til siden.

o Når det er metallgjenstander, trinn eller

fremspring i veibanen.

o Når du raskt næmier deg et kjøretøy foran

for å kjøre forbi det.

o  Ved kjøring gjennom en elektronisk bom-

stasjon.

o  Ved kjøring under en veibro. en gangbro

eller en liten tunnel.

o  Ved kjøring i et fleretasjes parkeringshus.

o  Når veien stigende og plutselig endres un-

der kjøring.

o  Ved stans svært nær en vegg eller et kjø-

retøy foran.

Start og kjøring

A  FORSIKTIG
o Ved forbikjøring nær et kjøretøy eller en

gjenstand.

"åå i
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o Ved kjøring på veien som kjøretøyet foran
kjører i en forskjøvet posisjon fra ditt kjø-

retøy.

 AJMl0l4-12

Q Slå av systemet på forhånd når bilen befin-

ner seg i én av følgende situasjoner, ettersom

systemet kan aktiveres uten forvarsel.

o Når bilhjulene drives av motoren i en

heis.

o Når bilen din taues eller den tauer et annet

kjøretøy.

o Når bilen fraktes på en trailer.

o Ved sponskjøring på en racerbane.

OGGN16E1

A  FORSIKTIG
o Når det er koblet en krahmåler eller te-

stutstyr til bilens understell.

o Ved feil dekktrykk.

o Ved montering av reservedekk i en nødsi-

tuasjon.

o Når utstyr for veigrep på snø (kjettinger)

er montert.
Q Feil håndtering av systemkomponenter kan

føre til problemer som redusert sensorytelse
og, i siste instans, ulykker. Husk å ta følgen-

de forholdsregler for å holde systemet i god

driftstilstand.

-  Unngå kraftige støt mot sensoren. og tu-

kle aldri med eller fjern festeskruene for

sensoren.
- Dekselet foran sensoren og selve sensoren

skal holdes rene.



A  FORSIKTIG
o  Ikke dekk til sensormonteringsområdet

(skyggelagt område  i  illustrasjonen) med

klistremerker, skilt, skjenner eller lignen-

de.
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-  Dekselet foran sensoren må ikke lakkeres

eller modifiseres på noen måte.

o Unngå å bruke dekk med annen størrelse

enn angitt, og slit dekkenejevnt.

o  Ikke modifiser bilens oppheng.

Q Hvis sensormonteringsområdet på bilen er

deformert som følge av en ulykke eller andre

årsaker, må du slå av systemet og kontakte

et autorisert MITSUBISHI MOTORS-verk-

sted.

FCM (Forward Collision Mitigation System)*

V  MERK
Q Det høres en lyd når automatisk bremsing

aktiveres, dette er en funksjon i bremsekon-

trollen og er ikke unormalt.

ON/OFF-bryter for FCM-sy-
stemet og UMS-systemet
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Denne bryteren brukes til å slå på og av

FCM-/UMS-systemet og velge ønsket tids-

innstilling for kollisjonsalarrn.

Når du holder inne bryteren, endres ON/OFF-

tilstanden for FCM-/UMS-systemet fra ON

til OFF og omvendt. Hvis du trykker kort på

bryteren med FCM i ON-tilstand, kan du en-

dre tidsinnstillingen for kollisjonsalann.
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W  MERK
Q  Når du holder inne ON/OFF-bryteren for

FCM—systemet og UMS-systemet for å endre

ON/OFF-tilstanden for FCM, endres også

ON/OFF-tilstanden for UMS samtidig.

Slå på/av systemet

Du kan sette systemet fra OFF til ON eller

ON til OFF ved å holde inne ON/OFF-bryte-

ren for FCM-systemet og UMS-systemet

mens driftsmodusen er satt til "ON".

Når systemet slås på, hører du et lydsignal,

informasjonsskjermen på multiinformasjons-

displayet viser tidsinnstillingen for kolli-

sjonsalarm som for øyeblikket er valg, og

"FCM OFF"-indikatoren på skjermen sluk-

kes.

Når systemet slås av, hører du et lydsignal og

meldingen “FCM OFF” vises på skjermen

samtidig som “FCM OFF”-indikatoren ten-

nes.
“FCM OFF”-indikatoren er slått sammen

med  "UMS  OFF”-indikatoren.
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Hvis driftsmodusen settes til ON, slås FCM

på igjen.

Endre tidsinnstilling for alarm

Trykk kort  på  ON/OFF-bryteren for  F  CM—sy-

stemet og UMS—systemet for å endre tidsinn-

stillingen for utløsning av alarmen for front-

kollisjon. Hver gang du trykker på bryteren,

endres tidsinnstillingen for alarmen vekselvis

mellom "FAR" (tidlig alarm) og “NEAR”

(sen alarm).

Den valgte alarmtidsinnstillingen vises  på  in-

fonnasjonsskjennen  på  multiinforrnasjonsdi-

splayet mens du angir valget ditt. Systemet

lagrer den siste alarmtidsinnstillingen i min-

net, også etter at du har slått av FCM eller har

satt driftsmodusen til “OFF”.

Når “NEAR” velges

Når “FAR” velges

7-62 Start og kjøring

3—"£
FC M  FAR  MODE 

A  FORSIKTIG
Q  For FCM-bremsefylling, FCM-bremseassi-

stanse og FCM-bremsefunksjoner kan ikke

tidsinnstillingen for funksjonsutløsning en-

dres.
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   UMS-system (Ultrasonic Misacceleration  Mitigation  System)*
I- 0004 ‘\-$00033

UMS-systemet (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System) forhindrer brå stan og reduserer kollisjonsrelaterte skader ved å oppheve moto-

reffekten i opptil ca. 5 sekunder hvis systemet registrerer et kjøretøy eller en hindring innenfor en avstand på ca. 4 meter foran eller bak bilen din,

eller hvis du trår inn gasspedalen for brått eller kraftig. Systemet aktiveres når bilen er stoppet i et kryss eller du kjører forover eller bakover i en

hastighet på ca. IO km/t.

Når UMS-systemet (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System) er i drift, får du opp en advarsel på informasjonsskjermen på multiinforrna-

sjonsdisplayet. og lydsignalet utløses i intervaller.

UMS-systemet (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System) slås av eller på i henhold til ON/OFF-tilstanden for FCM (Forward Collision

Mitigation System). (På biler som er utstyn med FCM (Forward Collision Mitigation System).)

 
Situasjon Driftsvisning Lydsignal

Hvis det registreres en hindring foran bilen din Støtvis lydsignal

mens girvelgeren står i "D" (KJØR) og du trår

inn gasspedalen for brått eller kraftig, opphe-

ves motoreffekten i opptil ca. 5 sekunder. »

O ”
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*UMS: Ultrasonic misacceleration Mitigation

System
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Situasjon Driftsvisning Lydsignal

Hvis det registreres en hindring bak bilen din

ACCELERATION
PEDAL PRESSED »

Stotvis lydsignal

mens velgerspaken står i "R" (REVERS) og du

trår inn gasspedalen for brått eller kraftig. opp-

heves motoreffekten i opptil ca. 5 sekunder.  
"ö ...

*UMS: Ultrasonic misacceleration Mitigation

System

A  ADVARSEL
Q Stol ikke blindt på UMS-systemet (Ultrasonic Misacceleration  Mitigation  System).  Det  er aldri en erstatning for trygg og forsiktig kjøring. Ta alltid

hensyn til omgivelsesforholdene når du betjener gasspedalen. Feilmanøvrer kan føre til alvorlige ulykker.

Q UMS-systemet (Uiuasonic Misacceleration  Mitigation System) er ikke en funksjon som opprettholder bilens stoppetilstand. Du må derfor trå inn

bremsepedal i henhold til omgivelsesforholdene.

Q Avhengig av  situasjonen kan det hende at systemet ikke aktiveres selv om det befinner seg et kjøretøy eller en hindring foran eller bak bilen din, og

dette kan føre til alvorlige ulykker hvis bilen plutselig settes i bevegelse.

Q Hvis bilen blir stående på en jernbaneovergang fordi systemet aktiveres som følge av at bommen feilaktig registreres som en hindring, kan du

bruke følgende fremgangsmåter for å rolig kjøre bilen av jernbaneovergangen uten noen panikk:

o  Slipp opp foten fra gasspedalen, og trå pedalen forsiktig inn igjen.

— Slå av systemet. (Trykk kontinuerlig på ON/OFF-bryteren for  F  CM-systemet og UMS-systemet i mer enn  3  sekunder.)

o Trå kontinuerlig inn gasspedalen i mer enn  5  sekunder.

o Trå deretter gasspedalen raskt inn så langt som mulig mer enn  3  ganger.

Q Ikke utfør inspeksjon av driften av systemet på egen hånd. Avhengig av situasjonen kan dette føre til at systemet ikke fungerer på riktig måte, noe

som kan forårsake alvorlige ulykker.
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A  FORSIKTIG
O  UMS-systemet (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System) fungerer ikke under følgende forhold:

— Driftsmodusen er satt til en annen posisjon enn ON.

— UMS-systemet (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System) er slått av ved hjelp av ON/0FF—bryteren for FCM-systemet og UMS-systemet.

— Girvelgeren står i “P” eller “N”.

— ASC er slått av ved hjelp av ““ASC OFF”-bryter” på side 7-33.

Q Det kan av og til skje at en motorsykkel, en sykkel eller en fotgjenger registreres som hindringer, men dette er ikke hensikten med driften av UMS-systemet

(Ultrasonic Misacceleration Mitigation System).

Q  Det kan hende at UMS-systemet (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System) ikke fungerer under følgende forhold:

— Ved kjøring på et sted der utendørstemperaturen plutselig endrer seg (tunnel, garasje osv.).

— Under dårlige værforhold (regn, sterk vind, snø, sandstonner osv.).

— Når du er for nær en hindring.

— Når et kjøretøy svinger inn i veibanen like foran eller bak deg.

— Når bilen din endrer kurs og umiddelbart nærmer seg en hindring.

— Når bare en del av hindringen er innenfor sensorenes registreringsområde.

— Når regn, snø, vann eller skitt har festet seg på sensoren.

— Når sensoren er svært varm eller kald (bilen står parken lenge i direkte sollys eller kaldt vær).

— Rett etter at Plug-in Hybrid EV-systemet har startet.

— Ved kjøring på en vei med mange og tette svinger, samt ved innkjøring til og utkjøring fra slike veier.

— Når du kjører på en vei med en blanding av bratte opp- og nedoverbakker.

— Når veioverflaten er humpete og ujevn.

— Når systemet anser førerens styring eller giring som handlinger for å unngå kollisjon.

— l en kort periode etter at systemet har tolket gjentatt tråkking på gasspedalen i intervaller på noen få sekunder, som en utløsningsoperasjon.

-  Når bilens karosseri er svært skråstilt som følge av tung last eller feil justering av dekktrykk.

-  Når kjøringen er ustabil som følge av en ulykke eller problemer.

— Systemet mottar ultrasonisk lyd fra andre kilder (homet på andre biler, motorsykler, bremser, radioer, kraftig regn. vannspmt, utstyr for veigrep på snø

(kjettinger) osv.).

— Når hindringen ikke er vertikal mot bakken eller ikke befinner seg i en rett vinkel mot bilens kjøreretning, eller i omgivelser med ujevne vegger eller

bølgeformede murer.

— Føleme eller omgivelsene er blitt tørket av for hånd, eller det har blitt festet klistremerker eller tilbehør på dem.
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A  FORSIKTIG
Q  Driften av UMS-systemet (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System) kan avbrytes når systemet anser håndteringen av bilen som handlinger for å unngå

kollisjon eller når hindringen beveger seg utenfor registreringsområdet til sensoren.

O  UMS-systemet (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System) kan utløses i følgende situasjoner:

o Når vann, snø eller sand fra veien spruter opp fra kjøretøyet foran deg eller et motgående kjøretøy.

-  Når det er gjenstander, trinn eller fremspring i veibanen.

o Når parkeringsporten eller jembanebommen bare er halvveis hevet.

o Når veiens hellingsgrad plutselig endrer seg.

o Når du kjører gjennom damp, tåke eller røyk.

o Når du kjører svært nært kjøretøyet foran deg, og når du stopper svært nært et kjøretøy foran eller bak deg eller en mur.

-  Når det finnes en hindring i en sving eller et kryss.

o Når du kjører bilen inn i veibanen fra en lukeparkering.

-  Når det finnes ultrasonisk lyd i nærheten av bilen din, for eksempel fra hom på andre biler, motorlyd fra en motorsykkel, luftbremsestøy fra et større

kjøretøy. en bildetektor, sonarsystemer i kjøretøy osv.

o Når elektrisk utstyr som er tilgjengelig på markedet (radioantenner osv.), installeres i nærheten av sensoren.

o Ved kjøring på grusvei.

o Når omgivelsene er overgrodd av ugress.

Q  Slå av systemet ved å trykke på ON/OFF-bryteren for FCM-systemet og UMS-systemet på forhånd når du kjører bilen under følgende forhold, ettersom

systemet kan reagere på uventet vis:

o Når du kjører ut fra en grafi eller gjørme.

o Før kjøring inn i automatisk vaskehall.

o Ved bruk av bilheis eller mekanisk parkering.

o Når bilhjulene drives av motoren i en heis.

o Når bilen din taues eller den tauer et annet kjøretøy.

o Når bilen fraktes på en trailer.

o Ved kjøring på en racerbane.

o Når det er koblet en kraftmåler eller testutstyr til bilens understell.

o Ved feil dekktrykk.

o Når kjettinger brukes.
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A  FORSIKTIG

UMS—system (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System)*

Q  Feil håndtering av systemkomponenter kan føre  til  problemer som redusert sensorytelse og,  i  siste instans, ulykker.

Husk  å  ta følgende forholdsregler for å holde systemet i god drifistilstand.
o  Unngå kraftig støtbelastning mot sensoren.

o  Sensoren må holdes ren.

— Ikke dekk til sensoren med klistremerker eller lignende.

— Ikke modifiser bilens oppheng.

O  Hvis støtfangeren utsettes for et sammenstøt, kan det oppstå sensorfeil som forhindrer at systemet fungerer på riktig måte. Få bilen undersøkt av et autorisert

MITSUBISHI MOTORS—verksted.

Registreringsområder for hin-
dringer

F0O64350004"

Registreringsområdene til sensorene er be-

grenset. Videre er ikke føleme i stand til å

oppdage lave eller tynne gjenstander eller
gjenstander nær støtfangeren bak. Husk der-

for å kontrollere omgivelsene når du kjører,

slik at du unngår farer.

Plassering av sensorene l
li006<l3600035

Sensorene (A) er plassert på 4 steder på støt-

fangeme foran og bak.

A  FORSIKTIG
Q  Det kan hende at UMS-systemet (Ultrasonic

Misacceleration Mitigation System) ikke

fungerer fordi sensoren ikke kan registrere

kjøretøyet foran eller en hindring i følgende

situasjoner:

— Et kjøretøy med tilhenger osv.

— En varetilhenger uten container.

— Et kjøretøy med last som stikker ut fra til-

hengeren.

— En hindring med lav høyde.

— Et kjøretøy med svært høy bakkeklaring.

— Et kjøretøy som er svært tilsmusset.

— Et kjøretøy eller en hindring som er til-

dekket av snø.

— Et kjøretøy som har samme form som en

biltrailer.

o  Hindringer som har samme form som en

stolpe, for eksempel en veistolpe eller et

gatelys.

 
AJAl  10789
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UMS-system (Ultrasonic Misacceleration Mitigation System)*

A  FORSIKTIG
o  Hindringer i høy posisjon fra bakken.

-  Hindringer som er myke og som lett ab-

sorberer ultrasonisk lyd, for eksempel

bløtt materiale eller snø.

Hindringer med spiss vinkelforrn.

Et nettinggjerde med store masker.

Et bevegelig objekt.

Når det finnes kraftig støy eller ultraso-

nisk lyd i nærheten av bilen din, for ek-

sempel fra hom på andre biler, motorlyd

fra en motorsykkel, luftbremsestøy fra et

større kjøretøy, en bildetektor, sonarsyste-

mer i kjøretøy osv.

Når elektrisk utstyr som er tilgjengelig på

markedet (radioantenner osv.), installeres

i nærheten av sensoren.
— Når det finnes en hindring som ikke kan

registreres mellom bilen din og en hin-

dring som kan registreres.

V  MERK
Q Følerne registrerer ikke gjenstander like un-

der eller nær støtfangeren. Hvis en gjenstand

eller hindring er lavere enn monteringsstedet

til sensorene, kan det hende at sensorene ik-

ke fortsetter å registrere hindringen selv om

de innledningsvis registrerte den.
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Slå på/av UMS-systemet (Ul-
trasonic Misacceleration Miti-
gation System)

E00!)-'HKU()U53

UMS-systemet (Ultrasonic Misacceleration

Mitigation System) slås på automatisk når

driftsmodusen settes til ON. I tillegg slås

UMS-systemet (Ultrasonic Misacceleration

Mitigation System) av eller på i henhold til

ON/OFF-tilstanden for FCM.

Se . “ON/OFF-bryter for FCM-systemet og

UMS-systemet” på side 7-61

Varselskjermbilde J
Enr><.4:«m:>n:5

Når sensoren er midlertidig ut-

ilgjengelig
E00(y47(i()[lll33

Eksempel: Når front- og/eller ryggesensorene

er midlertidig utilgjengelige.

Når advarselen vises, er sensorene midlerti-

dig utilgjengelige av en eller annen grunn, for

eksempel omgivelsesforhold eller økning av

sensortemperaturen. Kontakt et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted hvis ad-
varselen vises kontinuerlig.

OGGN16E1

Hvis det har oppstått feil i sen-

soren eller systemet
l ()ll6440UOU3()

Eksempel: Hvis det har oppstått feil i begge

sensorene.

Når advarselen vises, fungerer ikke UMS-sy-

stemet (Ultrasonic Misacceleration Mitigati-

on System) som normalt, fordi det foreligger

funksjonsfeil i systemet. Få inspisert bilen

hos et autorisert MITSUBISHI MOTORS-

verksted snarest mulig.



LDW  (Lane  Departure

Warning)* 
E00035 "O l 076

LDW-systemet bruker et kamera (A) til å

gjenkjenne kjørefeltet som bilen kjører i, og

varsler deg med en lydalarm og en visuell

alarm på infonnasjonsskjennen på multiin-

formasjonsdisplayet når det er sannsynlig at

bilen vandrer fra kjørefeltet.

/  A
X
 

  
AAD! 10549

lil

  l:l

AADII-SD42

Slik betjener du LDW
l50063580l05l

lndikasjonen  på  informasjonsskjermen på

multiinformasjonsdisplayet endres på følgen-

de måte avhengig av tilstanden i systemet.

Slå  på  systemet

Når du setter driftsmodusen til "ON", vises

“LDW”-indikatoren  på  informasjonsskjer-

men  på  multiinfonnasjonsdisplayet for  å  sig-

nalisere at systemet er i ON-tilstand.

OGGN16E1

LDW (Lane Departure Warning)*

Slå  av  systemet

Når du trykker  på  LDW-bryteren, slukkes

“LDW”-indikatoren  på  informasjonsskjer-

men på multiinformasjonsdisplayet for  å  sig-

nalisere at systemet er i OFF-tilstand. Trykk

på  bryteren igjen for å sette systemet tilbake

til  "ON”.

/

”il

/ fø?
V  MERK

O  Når du setter driftsmodusen til "OFF” med

systemet satt til “OFF”, gjenopprettes syste-

met til  "ON".  (“LDW l”-modus)

Du kan også velge “LDW 2”—modus som

alltid setter LDW-systemet i ‘OFF-tilstand’.

l Trykk  på  LDW-bryteren, og systemet

.  settes i ’OFF-tilstand’.

2 Trykk og hold LDW-bryteren inne i

.  ca. 10 sekunder. “LDW 2"-indikat0-

ren vises  på  multiinformasjonsdi-

splayet.
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LDW (Lane Departure Warning)*

W  MERK
3  Trykk på LDW-bryteren, og “LDW”-

.  indikatoren øverst til høyre på mul-

tiinformasjonsdisplayet slukkes.
For  å  gå tilbake til “LDW 1”—modus. sett sy-
stemet i UFF-tilstand", trykk og hold LDW-

bryteren inne i mer enn ca. 10 sekunder.

“LDW 1”’-indikatoren vises på multiinfor-

masjonsdisplayet.

Ventemodus

I Ventemodus kan systemet gjenkjenne kjøre-

feltet bilen kjører i og utløse en lydalarm når

kjøretøyet forlater kjørefeltet.

Systemet går automatisk fra ON-tilstand til

Ventemodus hvis alle følgende forhold opp-

fylles samtidig. “LDW”-indikatoren på infor-

masjonsskjermen endres til

(grønn).

O Bilen kjører i 65 km/t eller mer.

O Blinklyshendelen benyttes ikke.

O Varselblinklyset er ikke aktivert.

O Bremsepedalen er ikke trykket inn.

O Omgivelsesforholdene er tilstrekkelig

gode til at systemet kan gjenkjenne kjø-

refeltmarkeringene  på  begge sider.
O Systemet er satt i ON-tilstand.
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V  MERK
Q  Systemet forblir i ON-tilstand i omtrent sju

sekunder etter at varselblinklyset har sluttet

å blinke eller blinklyshendelen har gått tilba-

ke til utgangsposisjon.

Advarsel når kjørefeltet forlates

Et lydsignal utløses i intervaller og meldin-

gen “LANE DEPARTURE” (Kjørefeltet for-

lates) vises  på  informasjonsskjermen. -in-

dikatoren blinker gult når bilen er i ferd med

å forlate eller har forlatt kjørefeltet i vente-

modus.

OGGN16E1

Se MERK
Q Hvis advarselen fortsetter i 3 sekunder eller

mer, går systemet til Ventemodus før advar-

selen stopper.

Advarsel om problem i syste-
met

F.0063590l023

Hvis det oppstår et problem i systemet, får du

opp en visuell advarsel som er spesifikk for

problemtypen, samt en lydalarm.

For varmt LDW-kamera

Alarmen nedenfor vises hvis systemet mid-

lenidig blir uvirksomt på grunn av for høy

temperatur i LDW-kameraet.

Hvis kameraet kjøles ned til under den for-

håndsbestemte temperaturen, gjenopptar sy-

stemet automatisk normal drift.



V  MERK
Q Advarselsmeldingen kan slettes midlertidig

ved å sette LDW-bryteren til "OFF".

Deaktivering av LDW  på  grunn
av  feil

Alarmen nedenfor vises hvis LDW går til en

inaktiv tilstand på grunn av feil.

Hvis dette skjer, må du kontakte et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted for få ut-

ført en kontroll av systemet.

A  FORSIKTIG
Q LDW har enkelte ytelsesbegrensninger. Stol

ikke blindt på systemet.

o  LDW er ikke beregnet på å redusere risikoer

knyttet til manglende oppmerksomhet under

kjøring (f.eks. fordi du ser på noe til siden

for bilen, er uoppmerksom osv.) eller dårlig

sikt på grunn av dårlig vær osv. Vær opp-

merksom under kjøring og utvis forsiktighet.

Q Det kan hende at systemet ikke er i stand til

å registrere kjørefeltet på riktig måte under

følgende forhold. Sett om nødvendig LDW-

bryteren til “OFF”.

— Ved kjøring på en vei med kjørefeltmar-

keringer (hvite eller gule) som er slitte el-

ler tilsmurt av skitt i en grad som gjør
dem ugjenkjennelige for systemet.

— Når kjørefeltmarkeringene er ubestemme-

lige, f.eks. ved kjøring i regn, snø eller tå-

ke, eller når du kjører mot solen.

— Når bilen kjører på et sted der kjørefelt-

markeringene avbrytes, f.eks. ved innkjø-

ring til en bomstasjon eller et knutepunkt

på motorveien.

— Ved kjøring på veier med gamle kjørefelt-

markeringer som er delvis fjemet, skyg-

ger, rester av snø, store søledammer som

kan forveksles med kjørefeltmarkeringer

(spesielt etter regnbyger når veioverflaten
reflekterer lyset) eller lignende forstyrren-

de faktorer.

— Ved kjøring i et annet felt enn kjørefeltet

og forbikjøringsfeltet.

OGGN16E1

LDW (Lane Departure Waming)*

A  FORSIKTIG
— Ved kjøring ved siden av en lukket kjøre-

feltseksjon eller i et provisorisk kjørefelt i

et veiarbeidsområde.
Ved kjøring i et svært smalt kjørefelt.

Når følgedistansen mellom bilen din og

kjøretøyet foran blir svært redusert (spesi-

elt når en markering skjules av et kjøretøy

foran som forflytter seg for nært marke-

ringen).

Ved innkjøring til et veikryss eller et an-

net sted på veien der kjørebanene har en

komplisert planløsning.

Ved passering av en veiseksjon der antall

kjørefelt økes/reduseres eller flere kjøre-

felt krysser hverandre.

Når kjørefeltet er markert av doble linjer

eller linjer som på annet vis er spesielle.

Ved kjøring på svingete eller ujevn vei.

Ved kjøring på glatt veibane som er til-

dekket av regn, snø, is osv.

Ved passering av et punkt på veien der ly-

set plutselig endrer seg, for eksempel ved

innkjøring til eller utkjøring fra en tunnel.

Ved kjøring i skarpe svinger.

Når veibanen gjenspeiler lys som skinner

fra motsatt retning av kjøreretningen.

Når bilen krenger fordi den kjører over

uregelmessigheter eller andre ujevnheter i

veibanen.

— Når hovedlysbelysningen er utilstrekkelig

på grunn av kontaminerte eller svekkede

linser eller feil innstilte lys.
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Overvåkningssystemet for dekktrykk  (TPMS)

A  FORSIKTIG
o  Når bilen heller for mye til en side på

grunn av tung bagasje eller feiljusten

dekktrykk.
o  Når frontlysene fra møtende trafikk blen-

der LDW-kameraet.

o  Når bilen er utstyrt med dekk som ikke er

standarddekk (innbefattet svært slitte

dekk), bruker utstyr for veigrep på  snø

(kjettinger) eller har ikke-spesifiserte

komponenter som for eksempel et modifi-

sert oppheng.

o  Når frontruten er tildekket av regn. snø,

støv osv.
Q  Følg instruksjonene nedenfor for å opprett-

holde gode driftsforhold for LDW-systemet.

o  Hold alltid frontruten ren.

o  Unngå kraftige støt eller kraftig trykk mot

LDW-kameraet. Ikke gjør forsøk på å de-

montere kameraet.

o  Det er under ingen omstendigheter tillatt å

forstyrre installasjonen av LDW-kameraet

eller fjeme det. Kameraet er nøyaktig ju-

stert fra fabrikk.

o  Ikke sett ting som klistremerker på områ-

det foran LDW-kameralinsen på frontru-

ten.
o  Bruk kun originaldeler fra MITSUBISHI

MOTORS  ved utskiftning av frontrutevi-

skeme.
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Overvåkningssystemet for
dekktrykk (TPMS) 
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Overvåkningssystemet for dekktrykk  (TPMS)

bruker dekktrykksensorer (A) på hjulene til å

overvåke dekktrykket. Systemet indikerer ba-

re når et dekk har altfor lavt trykk.

Utgangsdekktrykket kan stilles på ønsket ver-

di av føreren ved hjelp av tilbakestillings-

funksjonen. (Varselterskelen for lavt dekk-

trykk angis basen på tilbakestillingen.)

Dekktrykksensor-ID-ene for to sett med dekk

kan registreres av et autorisert  MITSUBISHI

MOTORS-verksted. og gyldig ID-sett kan

endres ved hjelp av bryteren på multiinfor-

masjonsdisplayet. (Dette er hensiktsmessig

ved skifte mellom sommerdekk og vinter-
dekk.)
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W  MERK
Q  Overvåkningssystemet for dekktrykk

(TPMS)  erstatter ikke behovet for å sjekke

dekktrykket regelmessig.

Pass på at du sjekker dekktrykket slik det er

beskrevet i "Dekk" på side I 1-09.

Q Dekktrykksensoren (B) er monten på den vi-

ste plassen.

Skift ut tetning og underlagsskive (C) med

en ny når dekket skiftes.

Kontakt et autorisert  MITSUBISHI

MOTORS-verksted for mer informasjon.

C

 AFZl014]2

Varsellampe/-display for  dekk-
trykkovervåkning

(L)
Når driftsmodusen er satt til ON, tennes nor-

malt varsellampen for overvåkningssystemet

for dekktrykk og slukkes etter noen sekunder.

I'()0b3 'I000'K



Hvis det er altfor lavt trykk i ett eller flere av

bildekkene, vil varsellampen fortsette  å  lyse

når driftsmodusen er satt til ON.

Se "Hvis varsellampen/displayet tennes un-

der kjøring" på side 7-74, og iverksett nød-

vendige tiltak.

V  MERK
Q  I tillegg vises advarselen på multiinforma-

sjonsdisplayet.

A  FORSIKTIG
Q  Hvis varsellampen ikke tennes når driftsmo-

dusen settes til ON, betyr det at overvå-

kningssystemet for dekktrykk (TPMS) ikke

fungerer som det skal. Få undersøkt syste-

met hos et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

I slike situasjoner kan en feil i systemet hin-

dre overvåkningen av dekktrykket. Unngå

bråbremsing. skarpe svinger og kjøring i høy

hastighet.

Overvåkningssystemet for dekktrykk (TPMS)

A  FORSIKTIG
Q  Hvis det oppdages en feil i overvåkningssy-

stemet for dekktrykk (TPMS), blinker var-

sellampen i ca. ett minutt og lyser deretter

kontinuerlig. Varsellampen gir ytterligere

varsler hver gang Plug-in Hybrid EV-syste-

met startes på nytt så lenge feilen vedvarer.

Kontroller om varsellampen slukkes etter

noen minutters kjøring.
Hvis den slukkes under kjøring, er det ikke

noe problem.

Hvis imidlertid varsellampen ikke slukkes,

eller hvis den blinker igjen når Plug-in Hy-

brid EV—systemet startes på nytt, må du få

bilen kontrollen av et godkjent

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

I slike situasjoner kan en feil i systemet hin-

dre overvåkningen av dekktrykket. Av sik-

kerhetsgrunner bør du unngå bråbremsing,

skarpe svinger og kjøring i høy hastighet når
varsellampen lyser under kjøring.

w  MERK
Q I tillegg vises advarselen på multiinforma-

sjonsdisplayet.

OGGN16E1

Hvert dekk, inkludert reservedekket (hvis bi-

len er utstyrt med dette). bør sjekkes måned-

lig når det er kaldt, og fylles til dekktrykket

som anbefales av bilprodusenten på dekk-

trykketiketten. (Hvis bilen har dekk i en an-

nen dimensjon enn det som angis på dekk-

trykketiketten. må du fastslå riktig dekktrykk

for de dekkene.)

Som en ekstra sikkerhetsfunksjon er bilen ut-

styrt med overvåkningssystem for dekktrykk

(TPMS) som varsler når ett eller flere av dek-

kene har for lavt trykk.

Hvis varsellampen lyser. må du stoppe og

sjekke dekkene så raskt som mulig og fylle

dem til riktig trykk. Kjøring på dekk med alt-
for lavt trykk fører til at dekket overopphetes

og kan føre til feil på dekket.

For lavt trykk øker dessuten drivstofforbruket

og reduserer levetiden til dekkmønsteret, og

kan påvirke styringen av bilen og bilens

stoppevne.
Vær oppmerksom på at overvåkningssyste-

met for dekktrykk (TPMS) ikke er en erstat-

ning for riktig vedlikehold av dekkene. Det er

førerens ansvar å opprettholde riktig dekk-
trykk, selv om det lave dekktrykket ikke har

nådd et nivå som gjør at varsellampen for

lavt dekktrykk i overvåkningssystemet for

dekktrykk (TM PS) tennes.

Bilen er også utstyrt med en varsellampe som

viser når systemet ikke fungerer som det skal.

Varsellampen er kombinert med varsellam-

pen for lavt dekktrykk.
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Overvåkningssystemet for dekktrykk (TPMS)

Hvis systemet oppdager en feil. blinker var-

sellampen i ca. ett minutt og lyser deretter

kontinuerlig. Denne sekvensen gjentas når bi-

len startes på nytt så lenge feilen fortsatt fm-

nes.
Når varsellampen er tent. kan det hende at sy-

steinet ikke kan oppdage eller signalisere lavt

dekktrykk.

Feil i overvåkningssystemet for dekktrykk

(TPMS) kan oppstå av flere ulike grunner,

for eksempel montering av erstatningsdekk

eller andre dekk eller hjul på bilen som hin-

drer overvåkningssystemet for dekktrykk

(TPMS) i å fungere skikkelig. Sjekk alltid

varsellampen for feil på overvåkningssyste-

met for dekktrykk (TPMS) etter at du har

skiftet ett eller flere dekk eller hjul på bilen

for å sikre at det nye eller alternative dekket

og hjulet tillater at overvåkningssystemet for

dekktrykk (TPMS) fungerer som det skal.

Hvis varsellampen/displayet
tennes under kjøring

E006.?‘,‘~000”9

I. Hvis varsellampen lyser, må du unngå

hard oppbremsing. skarpe manøvre og

høye hastigheter. Stopp og juster dekke-

ne til riktig lufttrykk så snart som mulig.

Juster reservehjulet samtidig. Se "Dekk"

på side 11-09.

7—74 Start og kjøring

V  MERK
Q I tillegg vises advarselen på multiinforma-

sjonsdisplayet.

Q Ved inspeksjon eller justering av lufttrykket

i dekkene. må du ikke bruke makt på ventils-

pindelen. for å unngå at den brekker.

Q Etter å ha inspisert eller justen dekktrykket

må du alltid sette ventilhetten på ventilspin-

delen igjen.

Uten ventilhetten kan smuss eller fuktighet

komme inn i ventilen. noe som resulterer i

skader på dekktrykksensoren.

Q Ikke bruk ventilhetter av metall. noe som

kan føre til en metallreaksjon og resultere i

korrosjon og skader på dekktrykksensorene.

Q Når justeringene er gort. vil varsellampen

slukkes etter noen minutters kjøring.

2. Hvis varsellampen fortsetter å lyse etter

at du har kjørt i cirka 10 minutter etter at

du har justert dekktrykket, kan ett eller

flere av dekkene være punktert. lnspiser
dekket. Hvis det er punktert, må det re-

pareres av et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted så snart som mulig.

OGGN16E1

 A  ADVARSEL
Hvis varsellampen/displayet lyser mens

du kjører, må du unngå hard oppbrem-

sing, skarpe manøvrer og høye hastighe-

ter.

Kjøring med dekk med for lavt trykk på-
virker bilens ytelse negativt og kan føre til

en ulykke.

A FORSIKTIG
Det kan skje at varsellampen/displayet ikke

tennes umiddelbart i tilfelle en kraftig punk-

tering eller rask lekkasje.

V  MERK
For å unngå risiko for skade på dekktrykk-

sensorene. må du la punktene dekk utbedres

på et autorisert MITSUBISHI MOTORS-

verksted. Hvis dekkutbedringen ikke gjøres
på et autorisert MITSUBISHI MOTORS-

verksted. blir skader på dekktrykksensoren

ikke omfattet av garantien.

Ikke bruk punkteringsreparasjonsspray på

noen av dekkene.
En slik spray kan skade dekktrykksensorene.

La punkteringer utbedres på et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Bruk av dekkreparasjonssettet kan skade

dekktrykksensoren. Bilen må straks kontrol-

leres og repareres av et MITSUBISHI

MOTORS-verksted etter bruk av dekkrepa-

rasjonssettet.



Det kan skje at overvåkningssystemet for

dekktrykk (TPMS) ikke fungerer normalt i

følgende tilfeller:

O Et trådløst anlegg eller en enhet som

bruker samme frekvens befinner seg i

nærheten av bilen.

O Snø eller is har satt seg fast inne i skjer-

mene og/eller på hjulene.

O Batteriet til dekktrykksensorene er dødt.

O Det brukes ikke MITSUBISHI

MOTORS GENUINE-hjul.

O Det brukes hjul som ikke er utstyrt med

dekktrykksensorer.

O Det brukes hjul med lD-koder som ikke

er lagret i bilen.

O Det er satt inn et tonet vindu som påvir-

ker radiobølgesignalene.

W  MERK
Q Dekktrykket varierer med omgivelsestempe-

raturen. Hvis bilen utsettes for svært varie-

rende omgivelsestemperaturer. kan dekk-

trykket reduseres (slik at Varsellampen-di-

splayet tennes) når omgivelsestemperaturen

er relativt lav. Juster dekktrykket hvis var-

sellampen/displayet slås på.

Overvåkningssystemet for dekktrykk (TPMS)

Når dekk og felg skiftes ut l
l'0063’4000Z5

Hvis det monteres nye felger med nye dekk-

trykksensorer . må lD-kodene deres program-

meres inn i overvåkningssystemet for dekk-

trykk. La hjulskift utføres av et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted for å unn-

gå risiko for skade på dekktrykksensorene.

Hvis hjulskift ikke gjøres på et autorisert
MITSUBISHI MOTORS-verksted, dekkes

det ikke av garantien.

A  FORSIKTIG
Q Bruk av uoriginale hjul vil hindre riktig

passform for dekktrykksensorene. noe som

resulterer i lufilekkasje eller skade på senso-

rene.

Tilbakestilling av varselterske-
len for lavt dekktrykk

l1l063'5[i00'l

Terskelen angis ut fra dekktrykket når tilba-

kestillingsfunksjonen utføres, med ved hjelp

av følgende prosedyre.

l. Bruk bryteren på multiinforrnasjonsdi-

splayet for å skifte fra informasjons-

skjermbildet til menyskjermbildet.

Se "Bryter på multiinformasjonsdisplay”

på side 6-05.

Se "Endre funksjonsinnstillingene" på

side 6-l6.

OGGN16E1

2. Trykk lett på bryteren på multiinforrna-

sjonsdisplayet for å velge

"" (tilbakestilling av varsel-
terskelen for lavt dekktrykk).

3. Hold nede bryteren på multiinforrna-

sjonsdisplayet i minst tre sekunder. til

lydsignalet utløses.

 
AJ A l 06863

4. Varsellampen begynner å blinke sakte.

5. Kjør en stund. Tilbakestillingen er full-

ført når Varsellampen slås av.

V  MERK
Q TilbakestilIingsfunksjonen bør utføres hver

gang dekktrykket eller dekkrotasjonen juste-

res.

Start og kjøring 7-75



Ryggefølersystem*

%  MERK

Q Tilbakestillingsfunksjonen bør utføres når
dekket er kaldt. Hvis den utføres når dekket
er varrnt (f.eks. ener kjøring) kan det hende

at det varsles om lavt dekktrykk tidligere

enn normalt.

Endre dekk-ID-sett

E0063760()()72

Hvis to sett av dekktrykksensor-ID-er er regi-

strert i mottakeren, kan  gyldig dekk-ID-sett

endres på følgende måte.

l.

2.

7-76

Bruk bryteren på multiinfomtasjonsdi-

splayet for å skifte fra informasjons-

skjermbildet til menyskjermbildet.

Se "Bryter på multiinfonnasjonsdisplay"

på side 6-05.

Se "Endre funksjonsinnstillingene" på

side  6-16

Trykk lett på bryteren på multiinfonna-

sjonsdisplayet for å velge

(endring av dekk-ID-sett).

Start og kjøring

3. Hold nede bryteren på multiinforrna-

sjonsdisplayet i ca. tre sekunder eller

mer. Innstillingen endrer valgt dekk—lD-

sett.

2  MENU

ä  (D RESEY

4.
l], nrsn   

AJA I 06889

4.  Gyldig dekk-lD-sett endres. og tallet i

“SET"-indikatoren for overvåkningssy-

stemet for dekktrykk (TPMS) endres.

V  MERK
Q Hver gang denne prosedyren utføres. endres

dekk-ID-settet. (l - 2 - l - 2 ...)

Q Dekk-ID-settet endres IKKE hvis det bare er

registrert ett lD-sett.

Q Når dekk—lD—settet endres. stanes tilbakestil-

lingsfunksjonen for varselterskelen for lavt

dekktrykk automatisk. (Varsellampen be-

gynner å blinke sakte.) Hvis dekket er varmt

når dette skjer. bør tilbakestillingsfunksjo-

nen utføres igjen når dekket er kaldt.

OGGN16E1

Ryggef0lersystem*
IL>1)(~l5*(m‘~‘J

Dette systemet aktiveres når du rygger bilen.

Det bruker hjøme- og ryggefølere for å regi-

strere hindringer. og informasjonsskjennbil-

det på multiinformasjonsdisplayet samt lyd-

varsling til å opplyse deg om den omtrentlige

avstanden til hindringen.

A  FORSIKTIG
Q Ryggeføleme hjelper deg med å fastslå den

omtrentlige avstanden mellom bilen og en

hindring bak bilen. Systemet har visse be-

grensninger med hensyn til hvilke områder
og gjenstander som kan registreres, og det

kan hende at det ikke registrerer alle hindrin-

ger. Av den grunn må du ikke stole på ryg-

geføleme alene. Vær like forsiktig ved ryg-

ging som du er i biler uten dette systemet.

Q Hold øye med omgivelsene når du skal ryg-

ge, slik at du er helt trygg. Stol ikke blindt

på ryggeføleme.



Registreringsområder for hin-
dringer

EOU6l560l590

Registreringsområdene til hjøme- og rygge-

følerne er begrenset til områdene som vises

på bildet. Videre er ikke følerne i stand til å

oppdage lave eller tynne gjenstander eller

gjenstander nær støtfangeren bak. Kontroller

derfor omgivelsene der du skal rygge, slik at

du unngår farer.

Plassering av hjørne- og rygge-
følerne

Det er to hjørnefølere (A) på hjømene til den
bakre støtfangeren og to ryggefølere (B) midt

på den bakre støtfangeren.

 
AJA109213

Roy gefølernes registreringsom-
ra er

Avhengig av om bilen har tilhengerfeste eller
ikke, kan du endre ryggeføleren fra standard-
stilling til stillingen for tilhengerfeste. Ved

bruk av stillingen for tilhengerfeste endres
systemet slik at området der tilhengerfestet er

montert, utelukkes fra registreringsområdet.
Biler uten tilhengerfeste

Registreringsområdet er ca. 60 cm (A) fra

hjømefølerne, 150 cm (B) fra ryggefølerne.

 
AJAlll324

Biler med tilhengerfeste

OGGN16E1

Ryggefølersystem*

Registreringsområdet er ca. 60 cm (A) fra

hjørnetølerne, 150 cm (B) fra ryggeføleme.

Områdene som ikke registreres (C), er innen-

for ca. 20 cm (D) fra støtfangeren.

 
AJA1ll337

V  MERK
Q Hvis den bakre støtfangeren har vært utsatt

for et sammenstøt. kan det hende at hjørne-

eller ryggefølerne ikke fungerer og denned

hindrer at systemet fungerer som det skal. Få

bilen undersøkt av et autorisen

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Q  Føleme registrere ikke gjenstander like un-

der eller nær støtfangeren. Hvis en gjenstand

eller hindring er lavere enn monteringsstedet

til hjøme- eller ryggefølerne, kan det hende

at følerne ikke fortsetter  å  registrere den selv

om de først registrerte den.
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Gå til "Endre registreringsområdene” på side

7-79 for informasjon om hvordan du endrer

registreringsområdene.

A  FORSIKTIG
Q Det kan hende at ryggefølersystemet ikke

fungerer på riktig måte i følgende situasjo-

ner:
— Følerne eller følernes omgivelser er dekt

med is, snø eller søle.

— Følerne er frosne.

— Systemet mottar ultrasonisk lyd fra andre

kilder (homet på andre biler, motorsykler.

bremser, radioer, kraftig regn, vannsprut,

utstyr for veigrep på snø (kjettinger) osv.).

— Føleme er svært varme eller kalde (bilen

står parkert lenge i direkte sollys eller

kaldt vær).

— Bilen heller merkbart.

— Bilen kjøres på ujevnt underlag (hull i

veien, bakker, grus, gress).

— Bilen er for nær en hindring.

-  Følerne eller omgivelsene er blitt tørket

av for hånd, eller det har blitt festet kli-

stremerker eller tilbehør på dem.

Q  Ryggefølersystemet kan ha problemer med å

registrere følgende:

-  Tynne gjenstander som trådnett eller tau.

— Objekter som absorberer lydbølger, f.eks.

snø.
-  Gjenstander med spiss vinkelform.

-  Gjenstander med glatt overflate, f.eks.

glass.

7-78 Start og kjøring

A  FORSIKTIG
— Lave gjenstander som f.eks. kantstein.

W  MERK
Q  Varsellyden  kan  være lavere enn den norma-

le varsellyden når ryggefølersystemet mottar

ultrasonisk lyd fra andre kilder, men dette er

ikke tegn på funksjonsfeil. Varsellyden opp-

hører, og systemet veksler til normal drifts-

tilstand igjen når denne lyden ikke lenger

mottas.

OGGN16E1

Betjening
EOUOISTUIQR"

For å betjene systemet flytter du velgerspa-

ken til posisjon "R" mens driftsmodusen er

satt til ON. lndikatorlampen (A) for rygge-

sensorsystemet tennes når ryggesensorsyste-

met brukes. Trykk på “SONAR”—bryteren for

å  slå av systemet. lndikatorlampen for rygge-

sensorsystemet (A) slukkes.

    Ø
U /,

J  AJAl1l723

 l l
V  MERK

Q  Ryggesensorsystemet kan kun betjenes eller

stanses med "SONAR”—knappen når velgers-

paken er satt til posisjon “R”.



Varsel Om hindringer l Ryggeføler (biler uten tilhengerfeste)

Hvis det er en hindring bak bilen. vises en
advarsel på informasjonsskjermen på multiin- Avstand fra bile" til AdvafseldisPlaYf
fonnasjonsdisplayet. og et lydsignal utløses. hindringen lydsYklus

Ca. 150 til 80 cm intervall

Ca. 80 til 40 cm intervall. hurtig

Opptil ca. 40 cm Konstant

l Ryggeføler (biler med tilhengerfeste) Avstand fra bilen til Advarseldisplay/

hindringen lydsyklus

uonzoxv. Ca. 150 til l00 cm intervall

l— Hjørnesensor (venstre)

2- Ryggesensor
Ca. l00 til 60 cm intervall. hurtig

3_ H]-gmesensor (høyre) Opptil ca. 60 cm Konstant

l"i°"'°f°'" l  A  FORSIKTIG
Avstand  fra  bilen til  Advarseldisplay/ . De angi"? 3"5‘3"d°“e °F b?” mel" 5°m f?"

hindringen lydsyklus feranse, ettersom forskjellige faktorer kan

forarsake feil. som temperaturen, fuktigheten

Ca. 60 til 40 cm intervall eller fonnen på hindringene.

Ca. 40 til 20 cm intervall. hurtig

Opptil ca. 20 cm Konstant

OGGN16E1

l  Endre registreringsområdene

Ryggefølersystem*

l  V  MERK
Q Hvis sensorene registrerer flere hindringer

samtidig, viser informasjonsskjermen på

multiinformasjonsdisplayet retningen til

hver av hindringene. Hindringen som er
nærmest bilen. prioriteres imidlertid over an—

dre hindringer. og lydsignalet varsler om den

nærmeste hindringen.

l-ll0ol5l<()lZ57

Registreringsområdene kan endres slik:

lBiler med tilhengerfeste

Systemet er slått av med "SONAR"-bryteren:

Trykk på “SONAR“-bryteren i ca. 3 sekunder

og slipp den. Varsellyden høres to ganger for

å varsle at registreringsområdet har blitt en-

dret.

Biler uten tilhengerfeste

Systemet er slått av med “SONAR"—bryteren:

Trykk på "SONAR"-bryteren i ca. 3 sekunder

og slipp den. Lydsignalet utløses en gang for

å  varsle om at registreringsområdet er endret.

V  MERK
Q  Registreringsområdet endres ikke hvis du

holder "SONAR"-bryteren inne i l0 sekun-

der eller mer.
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V  MERK
Q  Etter at du har trykket på "SONAR"-bry'te-

ren. fungerer ryggesensorsystemet forskjel-

lig i henhold til innstilt registreringsområde.

- Innstilling når tilhengerfeste ikke er mon-

tert

Når velgerspaken flyttes til vil ryg-

gesensorsystemet  fungere  selv om hjøme—

sensorene ble stoppet  ved  å trykke på

"SONAR"—bryteren.

Innstilling når tilhengerfeste  er  montert

Når ryggesensorsystemet ble stoppet ved

å trykke på “SONAR“—bryteren, vil ikke

dette systemet fungere før Plug-in Hybrid

EV-systemet er stanset. selv om velgers-

paken settes til

For å gjenoppta driften av ryggesensorsyu

stemet trykker du på "SONARTbryteren

eller stopper og staner Plug-in Hybrid

EV-systemet på nytt. og setter deretter

velgerspaken til

7-80 Start og kjøring

Advarseldisplay for ryggesen-
sor

l()06l590l-I50

Hvis det er feil på ryggesensorsystemet. blin-

ker indikatorlampen for sensoren der det har
oppstått feil, og lydsignalet lyder i ca. 5 se-

kunder. Selv etter at lydsignalet har stoppet

og advarselen har forsvunnet fra displayet,

fortsetter indikatorlampen (A) på “SONAR”-

bryteren å blinke inntil systemet går tilbake

til normal tilstand. Få bilen undersøkt av et

autorisert MITSUBISHI MOTORS-verksted.

 ll  U f”J  AJAH1728

OGGN16E1

Sens0rsystem*
E00trJ"000J‘

Ved lukeparkering eller parkering i en gara-

sje vil disse sensorene varsle føreren om

eventuelle objekter i nærheten av bilen og

hvor langt unna de befinner seg, ved hjelp av

et lydsignal og en sensorvisning på infonna-

sjonsskjennen på multiinformasjonsdisplayet.

A  FORSIKTIG
Q  Sensorsystemet hjelper deg med å fastslå

den omtrentlige avstanden mellom bilen og

eventuelle objekter. Systemet har visse be-

grensninger med hensyn til hvilke områder

og gjenstander som kan registreres, og det

kan hende at det ikke registrerer alle hindrin-

ger. Av den grunn må du ikke stole på sen-

sorsystemet alene. Vær like forsiktig under

kjøring som du er i biler uten dette systemet.

Q Hold øye med omgivelsene når du skal ryg-

ge, slik at du er helt trygg. Stol ikke blindt

på sensorsystemet.



Registreringsområder for hin-
dringer

[500647800015

Registreringsområdene til hjørne- og rygge-

føleme er begrenset til områdene som vises

på bildet. Videre er ikke sensorene i stand til

å oppdage lave eller tynne gjenstander eller

gjenstander nær støtfangeme foran og bak.

Kontroller derfor omgivelsene der du skal

rygge, slik at du unngår farer.

Plassering av hjørne- og rygge-
følerne

Det finnes åtte sensorer (A) i støtfangerne

foran og bak.

  
AJA  I  10789

Registreringsomrfider

Avhengig av om bilen har tilhengerfeste eller

ikke, kan du endre sensorsystemet mellom

standardmodus og tilhengerfestemodus. Ved
bruk av stillingen for tilhengerfeste endres

systemet slik at området der tilhengerfestet er

montert, utelukkes fra registreringsonirådet.

Eiler uten tilhengerfeste j

Registreringsområdet er ca. 60 cm (A) fra

front- og hjømesensorene og l50 cm (B) fra

ryggesensorene.

 
AHAl  09262

0GGN16E1

Sensorsystem*

Bil

Registreringsområdet er ca. 60 cm (A) fra

front- og hjørnesensorene og 150 cm (B) fra

ryggesensorene. Områdene som ikke registre-

res (C), er innenfor ca.  20  cm (D) fra støtfan-

geren.

T

er med tilhengerfeste

 
V  MERK
Q Føleme registrere ikke gjenstander like un-

der eller nær støtfangeren. Hvis en gjenstand

eller hindring er lavere enn monteringsstedet

til sensorene, kan det hende at sensorene ik-

ke fortsetter å registrere hindringen selv om

de innledningsvis registrene den.

Gå til "Endre registreringsområdene” på side

7-79 for informasjon om hvordan du endrer

registreringsområdene.
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A  FORSIKTIG
Q  Det kan hende at sensorsystemet ikke funge-

rer på riktig måte i følgende situasjoner:

-  Føleme eller følemes omgivelser er dekt

med is, snø eller søle.

— Når temperaturforskjellen er for stor.

o  Føleme er frosne.

o  Systemet mottar ultrasonisk lyd fra andre

kilder (homet på andre biler, motorsykler,

bremser, radioer, kraftig regn, vannsprut,

utstyr for veigrep på snø (kjettinger) osv.).

o  Følerne er svært vanne eller kalde (bilen

står parken lenge i direkte sollys eller

kaldt vær).

— Bilen heller merkbart.

o  Bilen kjøres på ujevnt underlag (hull i

veien, bakker, grus, gress).

o  Bilen er for nær en hindring.

o  Føleme eller omgivelsene er blitt tørket

av for hånd, eller det har blitt festet kli-

stremerker eller tilbehør på dem.

- Rett etter at Plug-in Hybrid EV-systemet

har startet.

Q Sensorsystemet kan ha problemer med å re-

gistrere følgende:

o  Tynne gjenstander som trådnett eller tau.

- Objekter som absorberer lydbølger, f.eks.

snø.
-  Gjenstander med spiss vinkelfonn.

— Gjenstander med glatt overflate, f.eks.

glass.

-  Lave gjenstander som f.eks. kantstein.

7-82 Start og kjøring

A  FORSIKTIG
Q Hvis støtfangeren utsettes for et sammenstøt,

kan det oppstå sensorfeil som forhindrer at

systemet fungerer på riktig måte. Få bilen

undersøkt av et autorisert MITSUBISHI
MOTORS-verksted.

V  MERK
Q  Når en sensor mottar ultrasonisk lyd utenfra,

vil sensoren for den tilhørende delen blinke

med konstant frekvens. Når lyden ikke len-

ger mottas. går sensoren tilbake til normal

drift.

OGGN16E1

Betjening
E006-1810006-l

Sett driftsmodusen til ON for å betjene syste-

met. Indikatorlampen (A) for sensorsystemet

tennes når sensorsystemet brukes. Trykk på

"SONAR"-bryteren for å slå av systemet. In-

dikatorlampen for sensorsystemet (A) sluk-

kes.

 
ll  U /JAJAHW28



Varsel  om hindringer

Hvis det er en hindring i nærheten av bilen,

vises en advarsel på informasjonsskjemten på

multiinforrnasjonsdisplayet. og et lydsignal

utløses.

1?,‘

i å 't

AHAl09259

i- Hjørneføler

2. Frontsensor

3. Ryggesensor

Front- og hjørnesensor

Avstand fra bilen til Advarseidispiay/

hindringen lydsyklus

Ca. 60 til 40 cm intervall

Ca. 40 til 30 cm intervall. hurtig

Opptil ca. 30 cm Konstant

Ryggeføler (biler uten tilhengerfeste)

Avstand fra bilen til Advarseldisplay/

hindringen lydsyklus

Ca. 150 til 80 cm intervall

Ca. 80 til 40 cm intervall. hurtig

Opptil ca. 40 cm Konstant

Ryggeføier (biler med tiihengerfeste)

Avstand fra bilen til Advarseidispiay/

hindringen lydsyklus

Ca. 150 til 100 cm intervall

Ca. 100 til 60 cm intervall. hurtig

Opptil ca. 60 cm Konstant

A  FORSIKTIG
0  De angitte avstandene er bare ment som re-

feranse, ettersom forskjellige faktorer kan

forårsake feil. som temperaturen. fuktigheten

eller formen på hindringene.

OGGN16E1

Sensorsystem*

V  MERK
Q  Hvis sensorene registrerer flere hindringer

samtidig. viser informasjonsskjermen på
multiinformasjonsdisplayet retningen til

hver av hindringene. Hindringen som er

nærmest bilen. prioriteres imidlertid ot er an»

dre hindringer. og lydsignalet varsler om den

nærmeste hindringen.

Endre registreringsområdene
Ffillh-$.\20()lH')

Registreringsområdene kan endres slik:

Biler  med tiihengerfeste

Systemet er slått av med "SONAR"-bryteren:

Trykk på “SONAR"-bryteren i ca. 3 sekunder

og slipp den. Varsellyden høres to ganger for

å varsle at registreringsområdet har blitt en-

dret.

Biler uten tiihengerfeste

Systemet er slått av med “SONAR“-bryterenz

Trykk på “SONAR"-bryweren i ca.  3  sekunder

og slipp den. Lydsignaiet utløses én gang for

å varsle om at registreringsområdet er endret.

V  MERK
Q Modusen for registreringsområdet kan kun

endres når velgerspaken er satt til "R" (RE-

VERS).
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V  MERK

Q Registreringsområdet endres ikke hvis  du

holder "SONAR"—bryteren inne  i  10 sekun-

der eller mer.

Q Etter at du har trykt  på  “SONAR"—bryleren,

fungerer sensorsystemet forskjellig i henhold

til innstilt registreringsområde.

o  Innstilling når tilhengerfeste ikke  er  mon-

tert

Når velgerspaken flyttes til "R" (RE-

VERS). \il sensorsystemet fungere selv

om hjømesensorene ble stanset ved  å

trykke på "SONARWbryteren.

Innstilling når tilhengerfeste  er  montert

Når sensorsystemet ble stoppet ved  å  tryk-

ke på “SONAR"-bryteren. vil ikke dette

systemet fungere før Plug-in Hybrid EV-

systemet er stanset. selv om xelgerspaken
flyttes til "R" (REVERS).
For  å  gjenoppta driften av sensorsystemet

trykker  du  på "SONAR"-bryteren eller

stopper og starter Plug-in Hybrid EV-sy-

stemet på nytt. og setter deretter velgers-

paken til "R" (REVERS).
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Varselskjermbilde
l lrflt>JS,‘~I'>0(1h(\

Hvis det er feil på sensorsystemet. blinker in-

dikatorlampen for sensoren der det har opp-

stått feil, og lydsignalet lyder i ca. 5 sekun-

der. Selv etter at lydsignalet har stoppet og

advarselen har forsvunnet fra displayet. fon-

setter indikatorlampen (A) på  "SONAR"—bry—

teren å blinke inntil systemet går tilbake til

normal tilstand.  Få  bilen undersøkt av et au-

torisert MITSUBISHI MOTORS-verksted.

     Ø

ll Uzlxä
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Ryggekameraet  er  et system som viser sikten

bak bilen  på  skjennen i MITSUBISHI Multi

Communication System (MMCS) eller  på

DISPLAY AUDIO.

OGGN16E1

A  FORSIKTIG
Q Ryggekameraet er et hjelpesystem som gjør

det mulig for bilføreren å se om det  er  hin-

dringer bak bilen. Systemet har begrenset

rekkevidde, så du  må aldri stole fullt  på  det.

Kjør like varsom som  du  ville gjort hvis bi-

len ikke var utstyrt med ryggekamera.

Q Kontroller med egne øyne at området rundt

bilen er trygt. Stol ikke  på  ryggekameraet

alene.

Ryggekameraets synsrekkevid-
de

Ryggekameraets visningsrekkevidde vises i

illustrasjonene. Kameraet kan ikke vise beg-

ge sidene. nedre del av bakre støtfanger osv.

Kontroller at det  er  helt trygt rundt bilen når

du  rygger.



Ryggekameraets plassering

Ryggekameraet (A) er integrert i delen nær

baklukens håndtak.

 
AJAl09037

Ryggekameraets synsrekkevid-
de

 

AAD! 10565

 
AA0l1DS7fl

Bruke  ryggekameraet

Hvis du setter velgerspaken i “R”-stilling

med driftsmodusen satt til ON, vises sikten

bak bilen automatisk på skjennen i

MITSUBISHI Multi Communication System

(MMCS) eller på DISPLAY AUDIO. Når du
flytter velgerspaken til en annen stilling, går

visningen på skjermen tilbake til den opprin-

nelige.

A  FORSIKTIG
Q Ryggekameraet har en spesiell linse som kan

gjøre at objekter som vises på skjermen, ser

ut som de er nærmere eller lengre unna enn

de faktisk er.

OGGN16E1

Ryggekamera*

V  MERK
Q Ettersom ryggespeilet har en spesiell linse.

kan det hende at strekene på bakken mellom
parkeringsplasser ikke ser parallelle ut på

skjermen.

Q I følgende situasjoner kan det være vanske-

lig å se informasjon på skjermen. Det betyr

ikke at noe er galt.

— Dårlig lys (natt)

-  Når lyset fra solen eller lyset fra en bils

hovedlykter skinner direkte på linsen
Q Hvis kameraet er varmt og deretter avkjøles

på grunn av regn eller bilvask. kan det opp-

stå dugg på linsen. Det betyr ikke at noe er

galt.

Q Det er ikke mulig å se hindringer helt når

linsen er skitten. Hvis det blir vanndråper.

snø, søle eller olje på linsen, skal du tørke av

den forsiktig. slik at du ikke lager riper.

Q Følg disse sikkerhetsreglene. Hvis de ikke

overholdes. kan det føre til at kameraet ikke

fungerer som det skal.

-  Utsett ikke kameraet for fysisk støt.

— Påfør ikke voks på kameraet.

— Hell ikke kokende vann over kameraet.

o  Ta ikke kameraet fra hverandre.

Referanselinjer på skjermen
1:006-19l0ll()Z‘¥

Referanselinjer og øvre flate på bakre støt-

fanger (A) vises på skjermen.

O  Den røde linjen (B) angir ca. 50 cm bak

bakre støtfanger.
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Ryggekamera*

O De to grønne linjene (C) angir ca. 20 cm

utenfor bilens karosseri.

O Korte tverrlinjer (l til 3) angir avstanden

fra bakre støtfanger.

 
Kontroller at omradet rundt bilen er trygt./

7
A

AGoozH 15

1. Omtrent ved den bakre kanten til bakre

støtfanger

2. Ca. 100 cm

3. Ca.  200  cm

Avvik mellom visningen og den
faktiske veibanen

Referanselinjene for avstanden og bilens

bredde er basert på en plan, flat veibane.  I

følgende tilfeller forekommer det avvik mel-

lom referanselinjene på displayet og avstan-

dene i den faktiske veibanen.
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Når bakparten på bilen er belastet med
vekten fra passasjerer og bagasje i bilen

Referanselinjene fremstår som nærmere enn

den faktiske avstanden.
En hindring i en oppoverbakke vil derfor sy-

nes å være lengre unna enn den faktisk er.

 
AHA l 08571

A: Faktiske objekter

B: Objekter som vises på skjermen

Bar det er en oppoverbakke bak bilen

Referanselinjene fremstår som nærmere enn

den faktiske avstanden.

OGGN16E1

En hindring i en oppoverbakke vil derfor sy-

nes å være lengre unna enn den faktisk er.

 
A: Faktiske objekter

B: Objekter som vises på skjermen

l Når det er en nedoverbakke bak bilen

Referanselinjene fremstår som lengre unna

enn den faktiske avstanden.



Trucken kan imidlertid slå borti bilen, etter-

som truckens karosseri i virkeligheten er

utenfor kursen som vises på skjennen.

En hindring i en nedoverbakke vil derfor sy-

nes å være nærmere enn den faktisk er.

 
A

AHAl08597

A: Faktiske objekter

B:  Objekter som vises på skjermen

Når det er solide objekter i nærheten av

bilen

Når det er solide objekter i nærheten av bilen,

kan avstanden som vises på skjermen, avvike

fra den faktiske avstanden.

Ettersom referanselinjene ikke er i kontakt

med truckens karosseri. ser det ut som om

den ikke vil slå borti bilen i følgende illustra-

sjon.

 
AHE l 00397

OGGN16E1

Ryggekamera*

Når du nærmer deg solide objekter

Referanselinjene for avstanden og bilens

bredde er ment  å  indikere avstanden til et

flatt objekt, for eksempel en plan, flat veiba-

ne. Dette kan medføre at avstanden til et ut-

stikkende objekt som vises på skjermen, av-
viker fra den faktiske avstanden til det utstik-

kende objektet. Ikke bruk referanselinjene

som en faktisk angivelse av avstanden til so-

lide objekter.

Eksempel: Eksempel: På skjermen ser punkt

B ut til å være nærmest, deretter punkt  C  og

A i rekkefølge etter avstanden. Punktene A

og B er i virkeligheten like langt fra bilen, og

punkt  C  er lengre unna enn punktene  A  og B.

kontroller .tl grimm mm‘! but‘: cv mg 
AHAl  11663

Start og kjøring 7-87



Omgivelseskamera*

Omgivelseskamera*
E00645000033

Omgivelseskameraet er et system som viser

en omgivelsesvisning fra fire kameraer (dvs.

"Frontvisningskamera", "Sidevisningskame-

raer (høyre og venstre)” og “Ryggekamera”)

på en skjerm på bakspeilet eller i

MITSUBISHI Multi-Communication System

(MMCS). Systemet hjelper føreren med luke-

parkering og parkering i parkeringslommer.

A FORSIKTIG
Q Omgivelseskameraet er et hjelpesystem som

gjør det mulig for føreren å sjekke at områ-

det rundt bilen er trygt. Rekkevidden for bil-
devisning er begrenset. Ikke stol blindt på

omgivelseskameraet. Vær like forsiktig ved

kjøring som du er i biler uten omgivelseska-

mera.
Systemet har begrenset rekkevidde, så du må

aldri stole fullt på det. Kjør like varsomt som

du ville ha gjort hvis bilen ikke var utstyrt

med omgivelseskamera.

Q Kontroller med egne øyne at området rundt

bilen er trygt. Vær spesielt oppmerksom på

bilens fire hjømer, som er dødvinkler der ob-

jekter ikke vises via omgivelseskameraet.

Stol ikke på omgivelseskameraet alene.

7-88 Start og kjøring

A FORSIKTIG
Q Ikke bruk omgivelseskameraet når sidespei-

lene er foldet inn og/eller dørene og/eller

bakluken er åpen. Under slike omstendighe-

ter vil ikke omgivelseskameraet kunne vise

den korrekte rekkevidden.

Kameraenes plassering

Kameraene er innebygd på stedene som vises

nedenfor.

 
AJAIlOSBO

A: Ryggekamera

B: Frontvisningskamera

C: Sidevisningskamera

OGGN16E1

A ADVARSEL 
Q Ikke installer noe i nærheten av kamerae-

ne som kan forstyrre driften  av  dem.

Visningsrekkevidde for  omgi-
velseskameraet

E006-35100063

Omgivelseskameraenes visningsrekkevidde

er begrenset til områdene som vises i illustra-

sjonene. Kameraene kan ikke vise begge si-

dene av og den nedre delen av støtfangeme

foran og bak, osv. Kontroller med egne øyne

at området rundt bilen er trygt når du kjører.

Visningsrekkevidde for omgi-
velseskameraene



B

 
A B,C

A: Frontvisningskamera

B: Sidevisningskamera (høyre)

C: Sidevisningskamera (venstre)

D:  Ryggekamera

Visningstyper for omgivelseska-
meraet

To ulike visningstyper vises på henholdsvis

venstre og høyre side.

OGGN16E1

Omgivelseskamera*

Start og kjøring
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OmgiVe1seskamera*

Fugleperspektiv/modus for bak-
overvlsning

Bilens omgivelser og området bak bilen vi-

ses.

 
Kontroller at området rundt bilen  i

er trygt. —

AJA111731

Sidevisning/modus for bakover-
visning

Bilens omgivelser på passasjersidene og om-

rådet bak bilen vises.

Fugleperspektiv/modus for
frontvisning

Bilens omgivelser og området foran bilen vi-

ses.

   
Kontroller at odt nd bie  .  i
er trygt.

AJAl1l757

Sidevisning/modus for frontvis-
ning

Bilens omgivelser på passasjersidene og om-

rådet foran bilen vises.

 
Kontroller at området mndt bilen  i
er trygt. 3

AJA111744
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Kontroller at området mndt  i
bilen er trygt.

AJAlll760

OGGN16E1

AFORSIKTIG
Q Kameraene har spesiallinser som kan gjøre

at objektene som vises på skjermen, ser ut

som de er nærmere eller lengre unna enn de

faktisk er.

V  MERK
Q Ettersom kameraene har spesiallinser, kan

det hende at strekene på bakken mellom par-

keringsplasser ikke ser parallelle ut på skjer-

men.
Q I følgende situasjoner kan det være vanske-

lig å se informasjon på skjermen. Det betyr

ikke at noe er galt.

- Dårlig lys (natt)

o  Når lyset fra solen eller lyset fra en bils

hovedlykter skinner direkte på linsen.

— Hvis et fluorescerende lys skinner direkte

på linsen, kan skjermvisningen flimre.

Det betyr ikke at noe er galt.

Q Hvis kameraet er varmt og deretter avkjøles

på grunn av regn eller bilvask, kan det opp-

stå dugg på linsen. Det betyr ikke at noe er

galt.

Q Hvis utetemperaturen er svært høy eller

svært lav, kan bildene fra kameraet bli ut-

ydelige.

Det betyr ikke at noe er galt.

Q Hvis det er montert et radiosett i nærheten av

kameraet, kan bildene fra kameraet forårsake

forstyrrelser i det elektriske anlegget, slik at

det ikke lenger fungerer som det skal.



V  MERK
Q  Det er ikke mulig å se hindringer helt når

linsen er skitten. Hvis det blir vanndråper,

snø, søle eller olje på linsen, skal du tørke av

den forsiktig, slik at du ikke lager riper.

O  Følg disse sikkerhetsreglene. Hvis de ikke

overholdes, kan det føre til at kameraet ikke

fungerer som det skal.

— Ikke utsett kameraet for fysisk belastning,

for eksempel ved å slå mot det eller kaste

gjenstander mot det.

— Ikke bruk organiske stoffer som voks,

oljefjemer og glassrens på kameraet.

Tørk umiddelbart bort slike stoffer hvis

uhellet er ute.

-  Hell ikke kokende vann over kameraet.

— Spray eller sprut aldri vann på kameraet

eller rundt kameraet.

o Kameraet må ikke kobles fra. tas fra hve-

randre eller modifiseres.

-  lkke lag riper i kameraet. Dette kan for-

vrenge bildene fra kameraet.

Slik bruker du omgivelseskame-
raet

Omgivelseskameraet kan bare brukes når

driftsmodusen er satt til  ON.

Drift med velgerspaken

Når du setter velgerspaken til “R” (RE-

VERS), vises fugleperspektivet/bakovervis-

ningen på skjermen på bakspeilet eller i

MITSUBISHI Multi-Communication System

(MMCS). Når du flytter velgerspaken til en
annen posisjon, forsvinner visningen.

%  MERK
Q  Skjermen for passasjersidene kan byttes til

sidevisning ved å trykke på bryteren.

Drift med bryteren

Når du trykker på bryteren (A), vises fugle-

perspektivedfrontvisningen.

A

AHAI08887

OGGN16E1

Omgivelseskamera*

V  MERK
Q  Hvis det ikke utføres noen handling innen 3

minutter etter at omgivelseskameraet vises

ved å trykke på bryteren mens velgerspaken

står i en annen stilling enn “R” (REVERS),

forsvinner visningen.

Endring av  skjermen (girp0si-
sjon ss s)

Hvis du trykker på bryteren, endres modusen

for omgivelseskameraet på følgende måte:

l  Skjerm på bakspeilet

Fugleperspektiv/modus for bakovervisning

—) Sidevisning/modus for bakovervisning %
OFF

n

Bryter

AJAl0l855
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Omgivelseskamera*

Skjerm  i  MITSUBISHI Multi-Communi-

cation System (MMCS)

Fugleperspektiv/modus for bakovervisning

% Sidevisning/modus for bakovervisning

Endring av  skjermen  (annen
girposisi on enn “R”)

Hvis  du  trykker på bryteren, endres modusen

for omgivelseskameraet fra Fugleperspektiv/

modus for frontvisning % Sidevisning/

modus for frontvisning % OFF.

V  MERK
Q Se egen bruksanvisning hvis du vil ha infor-

masjon om endring av skjermen  i

MITSUBISHI Multi-Communication Sy-

stem (MMCS).

Q Hvis du setter velgerspaken til "R" (RE-

VERS) mens frontvisningen vises på skjer-

men på førersiden. endres skjermen på fører-

siden til modus for bakovervisning. Når du

flytter velgerspaken til en annen posisjon.

endres skjermen på førersiden til modus for

frontvisning.

Q Når du trykker på bryteren i en kjørehastig-

het på ca. IO krn/t eller mer, kan kun sidevis-

ningen vises på skjermen på passasjersiden.
Q Frontvisningen vises ikke i en kjørehastighet

som overskrider ca. 10 km/t.

Q Visningen kan forsinkes under veksling av

skjermen.
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Slik tolker du skjermen
l'l)0(>-1540003"

I en annen modus enn modus for fuglepers-

pektiv gir linjene på skjermen følgende infor-

masjon. Linjene må utelukkende brukes som

en veiledning.

A FORSIKTIG
Q Hvis kameraet og området rundt kameraet

skulle slå borti noe, kan det hende at visnin-

gen og linjene på skjermen ikke vises på rik-

tig måte. I så fall bør du få systemet under-

søkt av et autorisert MITSUBISHI

MOTORS—verksted.

Modus for frontvisning

Referanselinjer for avstand, bilens bredde og

øvre flate på støtfangeren foran (A) vises på

skjennen.

O Den røde linjen (B) angir ca. 50 cm fra

den fremre kanten på støtfangeren foran.

O De to grønne linjene (C) angir den om-

trentlige bredden på bilen.

O Den oransje linjen (D) angir bilens for-

ventede kurs når føreren dreier på rattet

ved kjøring forover. Linjen forsvinner

når rattet er i nøytral stilling.

O Omtrentlig avstand fra bilens karosseri

er som følger:

OGGN16E1

 
/  Kontroller at området rundt

A  bilen er trygt.

AHAl08890

1- Ca. 100 cm fra den fremre kanten

på støtfangeren foran.

V  MERK
Q Når linjene for forventet kurs vises i front-

visningen. vises også linjene for forventet

kurs i fugleperspektiv (foran: heltrukken lin-

je, bak: stiplet linje).

AHZl0l232



Modus for bakovervisning
E0064560006E

Referanselinjer for avstand, bilens bredde og

øvre flate på bakre støtfanger (A) vises på

skjermen.
O Den røde linjen (B) angir ca. 50 cm bak

den bakre kanten på bakre støtfanger.

O De to grønne linjene (C) angir den om-

trentlige bredden på bilen.

O Den oransje linjen (D) angir bilens for-

ventede kurs når føreren dreier på rattet
og holder det i posisjon. Linjen forsvin-

ner når rattet er i nøytral stilling.
O Omtrentlig avstand fra bilens karosseri

er som følger:

   
/  Kontroller at området mndt bilen  i

A  er trygt. -

AIAl l l959

l- Ca. 100 cm fra den bakre kanten på bak-

re støtfanger.

2- Ca.  200  cm fra den bakre kanten på bak-

re støtfanger.

FORSIK; G‘: ,
O Alt etter antallet personer i bilen, drivstoff-

mengden, vekten på og plasseringen av ba-

gasje, og/eller tilstanden i veibanen, kan det

hende at linjene i ryggekameravisningen ik-

ke er nøyaktig plassert i forhold til den fakti-

ske veien.

Husk at referanselinjene bare er veiledende,

og utfør alltid en visuell sikkerhetskontroll

av omgivelsene og området bak deg mens du
kjører.

V  MERK
Q Når linjene for forventet kurs vises i bako-

vervisningen, vises også linjene for forventet

kurs i fugleperspektiv (foran: stiplet linje,

bak: heltrukken linje).

f" -—-——

AHZ10l245

Avvik  mellom visningen og den

faktiske veibanen
E00645900045

Referanselinjene for avstanden og bilens

bredde er basert på en plan, flat veibane.

OGGN16E1

Omgivelseskamera*

I følgende tilfeller forekommer det avvik

mellom referanselinjene på displayet og av-

standene i den faktiske veibanen.

Når bakparten på bilen er belastet med

vekten fra passasjerer og bagasje i bilen

Referanselinjene fremstår som nærmere enn

den faktiske avstanden.

En hindring i en oppoverbakke vil derfor sy-

nes å være lengre unna enn den faktisk er.

 
AHA10857l

A: Faktiske objekter

B: Objekter som vises på skjermen

Når det er en oppoverbakke bak bilen

Referanselinjene fremstår som nærmere enn

den faktiske avstanden.

Start og kjøring 7-93



Omgivelseskamera*

En hindring i en oppoverbakke vil derfor sy- En hindring i en nedoverbakke vil derfor sy- Trucken kan imidlertid slå borti bilen, etter-

nes  å  være lengre unna enn den faktisk er. nes å være nærmere enn den faktisk er. som truckens karosseri i virkeligheten er

utenfor kursen som vises på skjermen.

   AI-[Al08597

A: Faktiske objekter A: Faktiske objekter

B: Objekter som vises på skjermen B: Objekter som vises på skjermen

Når det er en nedoverbakke bak bilen Når det er solide objekter i nærheten av

Referanselinjene fremstår som lengre unna bilen

enn den faktiske avstanden. Når det er solide objekter i nærheten av bilen,

kan avstanden som vises på skjermen, avvike

fra den faktiske avstanden.

Ettersom referanselinjene ikke er i kontakt  medltruckens akarosseri, ser det ut som om AHEIOOJOO

den ikke vil sla borti bilen l følgende illustra-

sjon.
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Når  du nærmer deg solide objekter
Referanselinjene for avstanden og bilens

bredde er ment å indikere avstanden til et

flatt objekt, for eksempel en plan, flat veiba-

ne. Dette kan medføre at avstanden til et ut-

stikkende objekt som vises på skjermen, av-

viker fra den faktiske avstanden til det utstik-

kende objektet. Ikke bruk referanselinjene

som en faktisk angivelse av avstanden til so-

lide objekter.

Eksempel: Eksempel: På skjermen ser punkt

B ut til å være nærmest, deretter punkt C og

A i rekkefølge etter avstanden. Punktene A

og B er i virkeligheten like langt fra bilen, og

punkt C er lengre unna enn punktene A og B.

 
Modus for sidevisning

E00646l00060

Referanselinjer for bilens bredde og fronten

av bilen vises på skjermen.

l- Omtrentlig bredde på bilen inkludert si-

despeil.

2- Omtrentlig plassering av akselsenter på

forhjulet.

3- Ca. 50 cm fra den fremre kanten på støt-

fangeren foran.

3

2

1

AJAll1773

OGGN16E1

Omgivelseskamera*

Modus for fugleperspektiv
E00646200029

En luftvisning der bilen ses ovenfra vises,

slik at du enkelt kan fastslå bilens plassering

og riktig kurs ved parkering i parkeringslom-

mer.

AHAl08920
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Bagasje

A  FORSIKTIG
Q Fugleperspektivet er en simulert visning som

kombinerer bildene fra kameraene, dvs.

"Frontvisningskamera", "Sidevisningskame-
raer (høyre og venstre)” og "Ryggekamera?

l modus for fugleperspektiv vil derfor objek-

tene se ut som om de er lengre unna enn de

faktisk er. I tillegg vil det finnes dødvinkler i
nærheten av den faktiske bilen, og disse so-

nene vises ikke på skjermen. Du kan kollide-
re mot noe selv om det ser ut til å være nok

avstand mellom bilen din og et objekt, og

det kan finnes et objekt i et område som ser

ut til å være fritt. Kontroller med egne øyne

at området rundt bilen er trygt.

Q Bilikonet som vises i modus for fuglepers-

pektiv, avviker fra den faktiske bilen i farge

og størrelse. Et objekt i nærheten av bilen

kan derfor se ut til å være i kontakt med bi-

len, og det posisjonsmessige forholdet mel-

lom bilen og objektet kan avvike fra det fak-

tiske forholdet.

Q Bildet består av behandlingsområder i de fire

hjømene av fugleperspektivdisplayet, hoved-

sakelig i grenseseksjonene av visningene fra

hvert kamera. I nærheten av grenseseksjone-

ne kan derfor skarpheten på visningene redu-

seres, og et objekt kan forsvinne og dukke

opp på nytt på skjermen.

W  MERK
Q Ettersom visningene fra de fire kameraene

(dvs. “Frontvisningskamera”, “Sidevisnings-

7-96 Start og kjøring

V  MERK
kameraer (høyre og venstre)” og "Ryggeka-

mera”) behandles basert på en plan, flat vei-

bane, kan bildet vises på følgende måte i

modus for fugleperspektiv:

- Et objekt ser ut til å ha falt ned, og ser

lengre og større ut.

- Et objekt i høyde fra veibanen kan dukke

opp i grenseseksjonene for behandlings-

områdene i bildet.

Q Lysstyrken på visningene fra hvert kamera

kan variere avhengig av lysforholdene.

Q Et objekt over kameraet vises ikke.

Q Et objekt som vises i modus for frontvisning

eller modus for bakovervisning, vises kan-

skje ikke i modus for fugleperspektiv.

Q Visningen i modus for fugleperspektiv kan

forskyves fra dens korrekte plassering når

monteringsstedet og vinkelen på hvert kame-
ra endres.

Q Linjene på veien kan se ut som om de er for-

skjøvet eller bukter på seg i grenseområdene

i visningene.

OGGN16E1

Bagasje
E0060990  l  497

Forholdsregler for lasting av
bilen

A  FORSIKTIG
Q Bagasjen må ikke stables høyere enn toppen

av seteryggen. Forsikre deg om at lasten ik-

ke kan flytte på seg under kjøring. Det kan

føre til farlige situasjoner og personskade

hvis førerens sikt hindres av last, og last kan

slynges inn i kupeen ved bråbremsing.

Q Legg tung last eller bagasje foran i bilen.

Styringen kan bli ustabil hvis det blir for

tung last bak i bilen.

Taklast

A  FORSIKTIG

Q Bruk et takstativ som passer til din bil. Ikke

plasser last direkte på taket.

Montering: Se monteringsveiledningen som

følger med takstativet.



V  MERK
Q Bruk originalt MITSUBISHI MOTORS—tak-

stativ. ettersom brakettene som skal brukes.

har en spesiell fonn. Kontakt et autorisert

MITSUBISHI  MOTORS-verksted for nær-

mere informasjon.

Forholdsregler ved  bruk av
takstativ

A  FORSIKTIG
Q Pass på at vekten på lasten ikke overskrider

bilens tillatte taklast.

Hvis tillatt taklast overskrides, kan det føre

til skade på bilen.

Taklast henviser til totalt tillatt last på taket

(vekten på takstativet pluss vekten på la-

sten).

Se  "Maksimal taklast" på side 12-05 for

nøyaktige spesifikasjoner.

Q Hold lav hastighet og unngå brå manøvre

som plutselig oppbremsing eller brå svinger

ved kjøring med last på taket.

Pass dessuten på  å  fordele lasten jevnt på

takstativet. med de tyngste gjenstandene ne-

derst. Gjenstandene som transporteres må ik-

ke være bredere enn takstativet.

Den ekstra vekten på taket kan forhøye bi-

lens tyngdepunkt og virke inn på bilens ma-

nøvreringsegenskaper.

Dette innebærer at feil som gjøres under kjø-

ring. eller nødmanøvere. vil kunne føre til at

man mister kontrollen og at det oppstår

ulykker.

A  FORSIKTIG
Q Kontroller alltid at lasten er godt festet til

takstativet før kjøreturen starter og etter å ha

tilbakelagt en kort strekning.

Kontroller jevnlig under kjøreturen at lasten

fortsatt er godt festet.

V  MERK
Q Unngå vindstøy og økt drivstofforbruk: Ta

av takstativet når det ikke er i bruk.

Q Fjem takstativet før du bruker en automatisk

vaskehall.

Q Pass på at det blir nok klaring til å heve sol-
taket (hvis bilen har soltak) og/eller baklu-

ken ved montering av et takstativ.

Kjøring med tilhenger

For å kunne kjøre med tilhenger må du ha

montert et tilhengerfeste som oppfyller alle

relevante forskrifter. Har du spørsmål. kan du

ta kontakt med et godkjent  MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

Forskriftene angående tilhengere kan variere

fra land til land. Vi anbefaler at du følger for-

skriftene som gjelder i området der du kjører

med tilhenger.

OGGN16E1

Kjøring med tilhenger

A  FORSIKTIG
Q Fare for ulykker!

Slepestang skal monteres som spesifisert av

MITSUBISHI MOTORS.

Maksimal tilhengervekt med
bremser og maksimalvekt på
tilhengerfestet

Overskrid aldri maksimalvekten med bremser

og maksimal tilhengervekt som vist i spesifi-

kasjonene.

(Se side 12-05.)

Hvis du kjører med tilhenger i høyder på over

l.000 m over havet, skal vekten reduseres

med l0  %  av totalvekten for hver økning på

1.000 m over havet, ettersom motorens effekt

svekkes på grunn av reduksjon i atmosfære-

trykket.
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Kjøring med tilhenger

Monteringsspesifikasjoner for
tilhengerfestet

Se følgende tabell for festepunktene (A) for

tilhengerfestet.

 
"1j52’a‘

\fi7‘—
6189

fir

Mot 1 2035

 
Multima

1 698  mm

2 69  mm

3 369  mm
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4 105  mm

5 815 mm

6 441 mm

(i egenvekttilstand)

7 489 mm

(i egenvekttilstand)

408 mm

(i lastet tilstand)

8 527 mm

(i egenvekttilstand)

9 537 mm

(i egenvekttilstand)

10 473 mm

l l 528  mm

12 583  mm

Råd  om  bruk

O  Påse at kjørehastigheten ikke overskrider

100 km/t når du har en tilhenger festet til

bilen. Husk også å overholde lokale for-
skrifter hvis fartsgrensen med tilhenger
er begrenset til mindre enn 100 km/t.

O  For  å  motvirke støt ved bråbremsing, må

du starte nedbremsingen med et lett

trykk på bremsepedalen, og øke trykket

gradvis.

OGGN16E1

Overoppheting

Dette skjer vanligvis som følge av mekanisk

svikt. Hvis bilen overopphetes, må du stoppe

og kontrollere om vannpumpen eller drivrem-

men er løs eller ødelagt, om lufiinntak er

blokkert eller om kjølevæskenivået er lavt.

Hvis disse elementene er tilfredsstillende,

kan overopphetingen være forårsaket av en

rekke mekaniske årsaker som må kontrolleres

på et kompetent verksted.

A  FORSIKTIG
Q Hvis motoren overopphetes, må du lese de-

len om “Overoppheting av motoren” i "l

nødstilfeller" for du tar korrigerende tiltak.

Parkering

Det anbefales ikke å parkere i en bratt skrå-

ning med tilhenger.

Hvis parkering i en bratt skråning ikke kan

unngås, må veihellingen være mindre enn

12  %, og følgende fremgangsmåte skal føl-

ges.
1.  Aktiver parkeringsbremsen på bilen og

tilhengeren (hvis montert).

2. Sett girvelgeren i "P".

3. Plasser klosser eller blokker på dekkene

på både bil og tilhenger.

4. Drei forhjulene inn mot veiskulderen for

å hindre at bilen beveger seg.



Kjøre  i  lange oppoverbakker
med  tilhenger

Når gjenværende mengde på kjørebatteriet er

lavt, eller ved kjøring i høy hastighet i lange

motbakker ved høy temperatur, reduseres

batterieffekten og bilens hastighet kan redu-

seres.
Bilens hastighet kan gjenopprettes hvis kjøre-

batteriet lades.

V  MERK
Q  Hvis gjenværende mengde på kjørebatteriet

kan økes på forhånd i lademodus. kan det

hindre at bilens hastighet avtar i lange mot-

bakken

Se "Bryter for batterilading" på side  7-22.
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Kjøring med tilhenger
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Ventilasjonsdyser

Ventilasjonsdyser
E00-00 I IVINYC

 
1- Ventilasjonsdyser på førersiden

2- Ventilasjonsdyser på passasjersiden

W  MERK
Q Drikkevarer må ikke plasseres oppe på in-

strumentpanelet. Klimaanlegget kan skades

hvis  det søles drikke i dysene.

Justering av  luftstrøm og ret-
ning

E0O7U0Z0ll9l<3

Ventilasjonsdyser på førersiden

Flytt knappen (A) for  å  justere retningen på

luftstrømmen.

8-02 For behagelig kjøring

For  å  stenge ventilatoren skyver du knappen
(A) helt inn mot ytre side.

  AAmnJn

l- Lukk

2- Åpne

Ventilasjonsdyser på passasjer-
siden

Flytt knappen (A) for  å  justere retningen på

luftstrømmen.

OGGN16E1

For  å  stenge ventilatoren skyver du knappen
(A) helt mot venstre side.

 AADI l 2325

l- Lukk

2- Åpne

V  MERK
Q Vær forsiktig slik at du ikke søler drikke

osv. inn i ventilene.

Dette kan føre til at klimaanlegget ikke fun-
gerer normalt.



Ventilasjonsdyser

F  unksjonsvelger l  7-1 Defrosterposisjon
F 00726501460

Endre mengden lufi fra Vemilasjonsdysene Luft strømmer hovedsakelig til frontruten og

ved å trykke på MODUS- eller defrosterbry- døwmduene"
teren. (Se "Modusbryter" på side 8-10, “De-

frosterbryter” på side 8-1 I.) V

Q  Luftstrømsgraden for føtter/hode kan regule-

res med modusvelgeren satt til "67-1'". og

luftstrømsgraden for benvarme/defroster kan

reguleres med modusvelgeren satt til **3f'47'””.
Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nærmere informa-

sjon.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi-Commu-
nication System (MMCS). kan justeringene

gjøres via skjermen. Se egen bruksanvisning
for nærmere beskrivelse. 

74" Hode (ansikt) l

Luft strømmer bare mot den øvre delen av

kupéen.

loi-i Føtter/hode l

Luften strømmer til øvre og nedre del av ku-

péen.

-,-i Føtter l

J
Luft strømmer til nedre del av kupéen. front-

ruten og dørvinduene.

 
Luften strømmer til nedre del av kupéen.

$  Benvarme-ldefrosterposisjon 
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Automatisk klimaanlegg

Automatisk klimaanlegg
E00‘()'_‘-IOI-I16

Kjøling eller oppvarming kan kun utføres når KLAR—kontrollampen lyser. Når driftsmodusen er  satt  til ON. er kun viften tilgjengelig.

V  MERK
Q  Hvis visningsskjermbildet for kjørebatterinivå viser 0. er ikke kjøling mulig selv om klimaanlegget slås på.

Se "Visningsskjermbilde for kjørebatterinivå" på  side 6-10.

O  Hvis motoren ikke kan startes  på  grunn av drivstoffmangel e.l., er ikke oppvarming mulig selv om klimaanlegget slås på.

ø  Betjeningspanel
E0()"UZ50Z'HZ

To-sone automatisk klimaanlegg

1 2  
AAl 008694
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1- Temperaturkontrollbryter på førersiden

(biler med venstreratt)

Temperaturkontrollbryter på  passasjersi-

den (biler med høyreratt)

2- Bryter for klimaanlegg

3- Bryter for viftehastighet

4- MODUS-bryter
5- Temperaturkontrollbryter på  passasjersi-

den  (biler  med venstreratt)

Temperaturkontrollbryter  på  førersiden

(biler med høyreratt)

6- Valgbryter for lufttilførsel

7- Defrosterbryter

8- AUTO-bryter
9- Bryter for varmetråder i bakrute

—) s. 6-5l

l0- OFF-bryter

l  I- Temperaturdisplay på førersiden (biler

med venstreratt) —)  s.  8-07

Temperaturdisplay på  passasjersiden (bi-
ler med høyreratt) —> 5. 8-07

OGGN16E1

Automatisk klimaanlegg

l2- Indikator for to-sone

l3- Display for funksjonsvalg

14- Temperaturdisplay på  passasjersiden (bi-
ler med venstreratt) —> s.  8-07

Temperaturdisplay på førersiden (biler

med høyreratt) —> s.  8-07

15- Indikator for klimaanlegg

16- Display for viftehastighet

For behagelig kjøring 8-05



Automatisk klimaanlegg

V  MERK
Q Det er en foler for kupelufttemperatur (A) på stedet som er illustrert.

Ingen gjenstander må plasseres oppå denne føleren, ettersom den da ikke vil fungere riktig.

  i  o - )
E A AJZl00244

Q Ettersom driften av klimaanlegget kontrolleres mens ECO-modus er aktivert. kan du føle at klimaanleggets effektivitet er svak.

I tillegg på biler uten elektrisk varmeapparat. kan ikke varrneytelsen oppnås når ECO-inodus er i bruk siden motorstart er kontrollert. Avbryt i så fall ECO-

modus.

—» "Bryter for ECO-modus" på side 6—5I
Q Selv om ECO-modus er aktivert. kan du velge normal drift av klimaanlegget.

På biler som er utstyrt med MITSUBISHI Multi Communication System (MMCS). kan innstillingen endres via skjermen. Se egen bruksanvisning for nær-

mere beskrivelse.

Q I ekstrem kulde kan kvaliteten på klimaanleggets kontrollpanel svekkes. Dette er ikke et tegn på feil.

Problemet forsvinner når bilens innvendige temperatur stiger til normalt nivå.

Bryter for viftehastighet
l{l1(}70Z80l,‘v'l

Trykk på  A  på viftehastighetsbryteren for å

øke viftehastigheten.

Trykk på  V  på viftehastighetsbryteren for å

redusere viftehastigheten.
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Valgt viftehastighet vises på displayet (A). w

Q Klimaanleggets temperaturverdi endres  i

overensstemmelse med visningsenheten for

utendørstemperatur på multiinfomtasjonsdi-

splayet.

Se "Endre temperaturenhet" på side 6-18.

Q Når kjølevæsketemperaturen er lav, vil ikke

temperaturen på luften fra vanneapparatet

endres umiddelbart, selv om du har valgt

vann luft med bryteren.

Ventilasjonsinnstillingen endres  til  "W,/'"

og viftehastigheten reduseres mens systemet

 
“"‘°m2 betjenes i  AUTO-modus for å hindre at det

l- Øke dannes dugg på frontruten og de andre vind-

2- Redusere “ene-
Q Når du føler at innstillingstemperaturen er

for vann eller kald, kan du justere innstillin-

Temperaturkontrollbryter gen  slik at temperaturen føles mer behagelig.

P00703001673 Kontakt et autorisert MITSUBISHI

TfYkk På *  eller '  Pa temPer3turk0T1tT0“' MOTORS-verksted for nænnere informa-
bryteren for å stille inn ønsket temperatur. sjon.
valgt temperatur vises på di5p]aye[(A)_ Q Hvis temperaturen settes til laveste eller

høyeste innstilling, endres luftvalget og kli-

maanleggsfunksjonen på følgende måte.

Hvis du betjener luftvelgeren manuelt etter

en automatisk veksling, velges manuell drift.

— Hurtig oppvarming (når temperaturen er

satt til høyeste innstilling)

Friskluft slippes inn og klimaanlegget

stanser.

— Hunig kjøling (når temperaturen er satt til

laveste innstilling)

Luften inne i bilen resirkuleres. og klima-

anlegget er i drift.

 
AADHZJSI
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Automatisk  klimaanlegg

V  MERK
Q Når klimaanlegget settes til hurtig oppvar-

ming, starter motoren (bortsett fra for biler

med elektrisk varmeapparat).

lnnstillingene ovenfor er fabrikkinnstillinger.

Luftvalg- og klimaanleggsbryteme kan til-
passes (funksjonsinnstillingen endres), og

den automatiske vekslingen av friskluft og

klimaanlegget kan endres etter behov, i tråd

med forholdene.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted for nærmere informa-

sjon.

Se "Tilpasning av bryteren for klimaanleg-

get” på side 8-09.

Se "Tilpasse lufttilførselen” på side 8-08.
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Automatisk  klimaanlegg

Lsynkronisert  modus  og modus  for to-sone

Temperaturen på førersiden og passasjersiden

kan reguleres hver for seg. “DUAL”—indika—

toren  vil  da vises  på  displayet (A).

A

 
AADI 12367

O Synkronisert modus

Hvis temperaturkontrollbryteren på fø-

rersiden trykkes inn. vil også temperatu-

ren  på  passasjersiden reguleres  til  sam-

me innstillingstemperatur som på fører-

siden.

O Modus for to-sone

Hvis temperaturkontrollbryteren på pas-

sasjersiden trykkes inn under synkroni-

sert modus. går systemet over til modus

for to-sone. l modus for to-sone kan

temperaturen på førersiden og passasjer-

siden stilles inn hver for seg ved hjelp av

de separate temperaturkontrollbryteme.

Trykk på AUTO-bryteren for å  gå  tilba-

ke til synkronisert modus.

8-08 For behagelig kjøring

Valgbryter for lufttilførsel

Endre lufttilførselen ved å trykke på luftvalg-

bryteren.

O Friskluft: indikatorlampen (A) er slukket

Friskluft føres inn i kupéen.

O Resirkulert luft: indikatorlampen (A) er

på

Luften resirkuleres i kupéen.

ES.D° .14 97

 
AAD! 11370

A  FORSIKTIG
Q Bruk  av resirkuleringsfunksjonen i lengre

perioder kan gjøre at vinduene tildugges.

OGGN16E1

V  MERK
Q  Som regel bør friskluftinnstillingen brukes

for å holde frontruten og sidevinduene klare.

og for hurtig å ljeme dugg eller is fra front-

ruten.
Hvis du ønsker høy kjøleeffekt. eller hvis

luften utenfor inneholder støv eller er for-
urenset på annen måte. bruker du resirkule-

ringsfunksjonen. Skift til friskluft periodevis

for å øke ventilasjonen. slik at vinduene ikke

tildugges.

Q Når  kjølevæsketemperaturen stiger til et

visst nivå. slås luftvalget automatisk over til

resirkulering. og indikatorlampen (A) ten-

nes.  På  dette tidspunktet kobles ikke syste-

met om til friskluft. selv om luftvalgbryteren

trykkes inn.

Q  Når utendørstemperaturen er høy. kobles ik-

ke systemet om til friskluft. selv om luft-

valgbry1eren trykkes inn eller klimaanlegget

er i drift. Dette er for å beskytte klimaan-

leggskompressoren. og er ikke et tegn på

feil.

Tilpasse lufttilførselen

F,00'7396U005l

Funksjoner kan endres etter behov. som be-

skrevet nedenfor.

O Aktivere automatisk kontroll av luftvel-
ger

Når du trykker på AUTO-bryteren, kon-

trolleres også luftvelgerbryteren automa-

tisk.



Automatisk klimaanlegg

O  Deaktivere automatisk kontroll av luft- AUTO-bryter Bryter for klimaanlegg

velger WTIIWlZOlJIll-l" l l?()7(P5lIZ‘~Z"

Selv om du trykker på AUTO-bryteren,  Når  du trykker på AUTO-bryteren. tennes in- Trykk på bryteren for  å  slå på klimaanlegget.
kontrolleres ikke luftvelgerbryteren au- dikatorlampen (A), og funksjonsvalget. vifte- "it"-indikatoren vises på skjermen (A).

lomatisk. hastigheten.  valg av resirkulert kupéluft/
friskluft. temperaturjustering og klimaanlegg

O  Velge metode  for  endring PÅ/AV-status reguleres automatisk.
Hold  nede valgbryteren  for  lufttilførsel i

10 sekunder eller mer.

°  Når innstillingen endres fra aktivert til

deaktivert

vil du høre  3  pip. og indikatorlampen

vil blinke  3  ganger.

°  Når innstillingen endres  fra  deaktivert

til aktivert

vil du høre 2 pip, og indikatorlampen

vil blinke  3  ganger.

På biler som er utstyrt med

MITSUBISHI  Multi  Communication %  MERK
System (MMCS), kan innstillingen også

endres via skjermen. Se egen bruksan-

visning for  nærmere beskrivelse.

 
AAOl 12396 Trykk på bryteren igjen  for  å slå det av.

AADI lus]

O  “$"—indikatoren blinker hvis det oppdages

en feil i klimaanlegget. Trykk én gang på

klimaanleggsbryteren for å slå det av. og

trykk deretter én gang til for å slå det på

w igjen. Hvis “$”—indikaI0ren ikke begynner

å blinke igjen i løpet av et kon tidsrom. er

det ingenting som er feil. Få undersøkt pro-

blemet hvis lampen begynner  å  blinke igjen.

Q Fabrikkinnstillingen er "Aktiver automatisk

kontroll av luftvelger".

Q Når du trykker på defrosterbryteren, går ven-

tilatoren automatisk over til utvendig luft.

selv om "Deaktiver automatisk kontroll av

luftvelger" er innstill. for å unngå tildugging

av vinduene.

Tilpasning av bryteren  for  klimaanlegget

I  l>(7“-‘VIJUOZF

Funksjoner kan endres etter behov. som be-

skrevet nedenfor.

OGGMGE1 For behagelig kjøring 8-09



Automatisk klimaanlegg

O Aktivere automatisk kontroll for klima-

anlegget

Når du trykker på AUTO-bryteren eller

temperaturkontrollbryteren settes til mi-

nimumstemperatur, kontrolleres kli-

maanleggsbryteren automatisk.

O Deaktivere automatisk kontroll av kli-

maanlegget

Klimaanleggsbryteren kontrolleres ikke

automatisk så lenge du ikke bruker bry-

teren.

E O Velge metode for endring

Hold bryteren for klimaanlegget inne i

10 sekunder eller mer.

— Når innstillingen endres fra aktivert til

deaktivert:

Du hører tre pipelyder, og "år"-indi-

katoren blinker tre ganger.

-  Når innstillingen endres fra deaktivert

til aktivert:

Du hører to pipelyder, og "til”-indika-

toren blinker tre ganger.

På biler som er utstyrt med

MITSUBISHI Multi Communication

System (MMCS), kan innstillingen også

endres via skjermen. Se egen bruksan-

visning for nærmere beskrivelse.

8-l0 For behagelig kjøring

V  MERK
Q  Fabrikkinnstillingen er "Aktivere automatisk

kontroll av klimaanlegget".

Q  Når du trykker på defrosterbryteren, går kli-

maanlegget til automatisk drift selv om “De-

aktivere automatisk kontroll av klimaanleg-

get” er innstilt, for å unngå tildugging av

vinduene.

OFF-bryter
I-300702700038

Trykk på bryteren for å slå av klimaanlegget.

E5J3° ...g 97

 
AAOIIZAOO

OGGN16E1

MODUS-bryter
E0070330003l

Hver gang du trykker på MODUS-bryteren,

endres modusen i følgende rekkefølge:  "  74"‘

" 7-1"’. Valgt
modus vises på displayet (A). (Se “Funk-

sjonsvelger” på side 8-03.)

ts. W

—» "nu!." —» ";;-l." —» ud", —»

 
AA0ll24l3



Bruke  anlegget som automatisk
klimaanlegg

Defrosterbryter
l"(l0'70}90l 106

Funksjonsvalget skifter til "Wa/'" når  du  tryk-

ker denne bryteren. lndikatorlampen (A) ten-

nes også. Valgt  modus  vises i displayet (B).

(Se "Funksjonsvelger" på side 8-03.)

ll7fl‘U-II022bl

Automatisk klimaanlegg

V  MERK
Q  Hvis viftehastighetsbryteren. klimaanleggs-

bryteren. modusbryteren eller valgbrdvteren

for lufttilførsel betjenes når systemet står i

AUTO. overstyrer den aktiv ene funksjonen

tilsvarende funksjon i den automatiske st.v-

 
AAD] [1425

V  MERK
Q  Når du trykker på defrosterbryteren. aktive-

res klimaanlegget automatisk. og friskluft (i

motsetning til resirkulert kupéluft) velges.

Denne automatiske vekslingen utføres for å

forhindre tildugging av vinduene. selv om

"Deaktivere automatisk kontroll av klimaan-

legget" eller "Deaktivere automatisk luft-

valgkontroll” er innstilt. (Se "Tilpasning av

bryteren for klimaanlegget" på side 8-09.

"Tilpasse lufttilførselen" på side 8-08.)

Q Når du trykker på defrosterbryteren. kan mo-

toren starte (bortsett fra for biler med elek-

trisk varrneapparat).

 
AAOI 12.119

Under normale forhold skal du bmke syste-

met i AUTO-modus og følge disse anvisnin-

gene:

1. Trykk på AUTO-bryteren.

2. Sett temperaturkontrollbryteren til øn-

sket temperatur.

Funksjonsvalget. viftehastigheten. resir-

kulert luft/frisklufttilførsel. temperatur-

justeringen og klimaanleggsstatusen

PÅ/AV styres automatisk.

OGGN16E1

ringen. Alle andre funksjoner styres fortsatt

automatisk.

Bruk  av  systemet som manuelt
styrt klimaanlegg

I  UU'U-1200239

Viftehastighet og viftemodus kan styres ma-

nuelt ved å sette bryteren for viftehastighet

og funksjonsbryteren  (MODE) til ønsket stil-

ling.

Trykk på AUTO-bryteren for å gå tilbake til

automatisk drift.

Duggijerning på frontruten og

dørvinduene
luu‘u-I,‘-u2n1<-:

A  FORSIKTIG
.  For størst mulig sikkerhet må du sørge for å

ha god sikt gjennom alle vinduene.

For behagelig kjøring 8-11



Viktige råd om bruk av klimaanlegget

I  For  normal  duggfjerning

    
    

25.3 ‘N est:  a 234 ?,:

i?.-t=t=t.-t

AJA10l735

l. Still inn luftvelgerbryteren til lufttilfør-

sel utenfra.

2. Sett funksjonsbryteren (MODE) til

"Wu-i"-
3. Velg ønsket viftehastighet ved å trykke

på bryteren for viftehastighet.

4. Velg ønsket temperatur ved å trykke på

temperaturbryteren.

5.  Trykk  på bryteren for klimaanlegget.

8-I2 For behagelig kjøring

l j Rask duggfjerning

     
89.5‘ 091 73 39.3

l
630  

AJA l 08098

l. Trykk  på  defrosterbryteren for  å  skifte til

"W,.i”-stilling.
2. Sett viften  på  maksimal hastighet.

3. Still inn temperaturen  på  maksimal var-

me.

V  MERK
0  For effektiv duggfjerning ledes luftstrøm-

men fra sideventilasjonsdysene mot dørvin-

duene.

Q  Sett ikke temperaturen  på  maksimal kjøling.

Kald luft strømmer mot vinduene og hindrer

at de tildugges.

OGGN16E1

Viktige råd om bruk av

klimaanlegget 
U)0'UK ‘~I13(l0.\

O Parker bilen i skyggen.

Parkering i sollys kan føre til at bilen

blir svært varm innvendig, slik at det tar

lengre tid å kjøle ned kupeen.

Hvis bilen  må  parkeres i solen, åpnes

vinduene de første minuttene klimaan-

legget brukes, slik at den vanne luften

slippes ut.

O Lukk vinduene når klimaanlegget er i

bruk. Når friskluft kommer inn gjennom

åpne vinduer, reduserer det effektiviteten

til kjølingen.

O For mye kjøling er ikke godt for helsen.

Hold forskjellen mellom bilens tempera-

tur innvendig og den utvendige tempera-

turen til 5 til 6 °C.

O Ved bruk av kjøleanlegget må du sørge

for at luftinntaket, som befinner seg for-

an frontruten, er fritt for hindringer som

løv og lignende. Løv som samler seg i

luftinntaket kan redusere luftstrømmen

og tette igjen vanndreneringen.

O For sterk avkjøling eller oppvarming kan

virke inn  på  EV-rekkevidden. For størst

mulig EV-rekkevidde bør du derfor opp-

rettholde en passende temperatur.



Anbefalinger vedrørende kli-
maanlegg-kjølemiddel og smø-
remidler

Hvis klimaanlegget synes å virke mindre ef-

fektivt enn vanlig, kan årsaken være at det

lekker kjølemiddel. Vi anbefaler at du får un-

dersøkt systemet.

Bilens  klimaanlegg må fylles med kjølemid-

delet HFC-l34a og smøremiddelet POE

MA68EV.

Bruk av annet kjøle- eller smøremiddel vil

forårsake stor skade.  noe  som  igjen  vil med-

føre at hele klimaanlegget må skiftes ut. Det

anbefales ikke å slippe ut smøremiddel i at-

mosfæren.

Det nye kjølemiddelet HFC-l34a i  bilen  ska-

der ikke ozonlaget.

Vi  anbefaler at du gjenvinner  og resirkulerer

kjølemiddelet for gjenbruk.

Ved langvarig opphold  i  bru-
ken av klimaanlegget

Klimaanlegget bør brukes minst fem minutter

per uke, også når det er kaldt ute. Dette gjø-

res for å hindre blokkering og for å opprett-

holde best mulige driftsforhold for klimaan-

legget.

   

Luftrenser
l-00"0R400' l  X

Klimaanlegget har et innbygd luftfilter som

renser luften for forurensning og støv.

Luftfilteret skal skiftes jevnlig. ettersom ren-

seevnen reduseres etter hvert som det samler

opp pollen og smuss. Se "SERVICEHEFTE"

hvis du vil ha informasjon om vedlikehold-

sintewall.

w MERK
Q  Bruk  under  spesielle forhold. som ved kjø-

ring på støvete veier og hyppig bruk av kli-

maanlegget. kan gjøre det nødvendig å skifte

ut filteret med kortere intervaller. Når du fø-

ler at luftstrømmen er lavere enn normalt el-

ler når frontruten eller vinduene lett tildug-

ges. bør luftfilteret byttes.

Vi anbefaler at du får undersøkt bilen.

Fjernstyrt klimakontroll*
li007,‘\540l0'7~l

Du kan starte klimaanlegget før du skal bruke

bilen.

Du finner mer informasjon under "Fjemstyrt

klimakontroll” på side  3-23.

OGGN16E1

Luftrenser

1300713901059

Ved oppvarming startes motoren. ettersom

oppvarrningssystemet benytter varme fra kjø-

levæsken.

l biler med elektrisk varmeapparat brukes
strømmen som er lagret i kjørebatteriet. også

til oppvamiing, noe som reduserer antall gan-

ger motoren starter.

Lydanlegget kan kun brukes når driftsmodu-

sen for strømbryteren er satt til ON eller

ACC.

V  MERK
Q  Hvis du vil lytte til lydanlegget mens Plug-in

Hybrid EV-systemet ikke er i drift. setter du

driftsmodusen for strømbryteren til ACC.

Hvis driftsmodusen for strømbryteren blir

stående i ACC, vil strømmen til tilbehøret

automatisk slås av etter et bestemt tidsrom,

og du vil ikke lenger kunne bruke lydanleg-

get. Strømmen til tilbehøret slås på igjen

hvis driftsmodusen for strømbryteren betje-

nes i ACC.

Se "Automatisk utkoplingsfunksjon for

ACC-strøm" på side 7-10.

For behagelig kjøring 8-13



LW/MW/FM-radio/CD-spiller*

V  MERK
Q  Hvis en mobiltelefon  brukes  i bilen. kan det

komme  stoy fra lydanlegget. Dette betyr ik-

ke  at det er noe galt med lydanlegget. Mobil-

telefoner bor brukes så langt fra lydanlegget

som mulig.

Q  Slå av lydanlegget umiddelbart hvis frem-

medlegemer eller vann kommer inn i anleg-

get, eller  hvis  det kommer røyk eller unor-

mal lukt fra anlegget.  Vi  anbefaler ut du får

undersøkt bilen. Du må ikke forsøke å repa-

rere anlegget selv. Unngå kontinuerlig bruk

uten at anlegget blir kontrollen av en kyndig

person.

Viktige punkter hva angår
bruk

E00"35500()Z T-

Funksjon for iP0d/iPh0ne-av-
spilling*

O Dette produktet støtter avspilling av

lydspor fra iPod/iPhone-enheter. Etter-

som versjonene varierer. kan imidlertid

ikke avspilling garanteres.

O Vær oppmerksom på at betjeningsmeto-

dene kan variere, avhengig av iPod/

iPhone-modellen eller versjonen.

8-I4 For behagelig kjøring

Utføre rengjøring
l{lI0'35'000I5

O Tørk produktet med en myk klut hvis det

blir skittent.

O Bruk en myk klut som er dyppet i vann

og et nøytralt rengjøringsmiddel hvis

produktet er svært skittent. Husk å vri

kluten godt opp. Ikke bruk benzen, for-

tynningsmidler eller andre kjemiske sub-

stanser. Dette kan skade overflaten.

Varemerker  
E00',‘~5i0lI3.\‘

O Produktnavn og andre egennavn er vare-

merker eller registrerte varemerker tilhø-

rende sine respektive eiere.

O Selv om det ikke angis noen spesifikk

betegnelse for varemerker eller registrer-

te varemerker, skal disse likevel over-

holdes i sin helhet.

Made for

iPod iPhone

"Made for iPod” og "Made for iPhone"

betyr at et elektronisk tilbehør er laget

spesifikt for  å  kobles til henholdsvis

OGGN16E1

iPod eller iPhone. og at utvikleren har

sertifisert at tilbehøret oppfyller ytelses-

standardene til Apple.

iPhone. iPod. iPod classic. iPod nano og

iPod touch er registrene varemerker for

Apple lnc. i USA og andre land.

Apple er ikke ansvarlig for driften av

denne enheten eller dens samsvar med

sikkerhetsstandarder eller forskriftsmes-

sige standarder.

V  MERK
Q  iPod- og iTunes—lisensiering gir individuelle

brukere tillatelse til privat reproduksjon og

avspilling av materiale som ikke er opphavs-

rettsbeskyttet samt materiale som kan kopie-

res og reproduseres i samsvar med loven.

Brudd på opphavsretten er forbudt.

O For biler med Bluetooth” 2.0—grensesnitt
kan typene av enheter som kan tilkobles. va-

riere.

Du finner nærmere opplysninger om dette på

MITSUBISHI MOTORS‘ hjemmeside.
Vennligst les og godta "Advarsel vedrørende

koblinger til andre selskapers nettsteder".

Nettsidene som er nevnt ovenfor kan fore

deg videre til andre nettsider enn

MITSUBISHI MOTORS‘ hjemmeside.

http:Wwww.mitsubishi-motorscom/en/

products/index.html



 
iPod
5. generasjon (video)

60GB 8OGB

B
iPod  nano
6. generasjon
8GB 16GB

©
iPod  nano
3. generasjon (video)

4GB 8GB

 
iPod  classic 

© @
iPod iPod classic iPod  classic

5. generasjon (video) 160GB (2009) 160GB (2007)

30GB

© ©
iPod nano iPod nano
5. generasjon (videokamera) 4. generasjon (video)

8GB 16GB
8GB 16GB

@ 0
iPod nano iPod  nano
2. generasjon (aluminium) 1. generasjon

1GB 2GB 4GB
2GB 4GB 8GB

OGGN16E1

LW/MW/FM-radio/CD-spil1er*

©
iPod  classic

8OGB

For behagelig kjøring

AA5013326
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LW/M W/FM-radio/CD-spiller*

o

O&.;

iPod  touch

4. generasjon

SGB 32GB 64GB

L

iPhone 4S

16GB 32GB 64GB

8-16 For behagelig kjøring

iPod  touch

3. generasjon

32GB 64GB

._

G.O.,
iPhone 4

16GB 32GB

OGGN16E1

iPod  touch

2. generasjon

8GB 16GB 32GB

iPhone 3GS

8GB 16GB 32GB

iPod  touch

1. generasjon

8GB l6GB 32GB

iPhone  3G

8GB 16GB

AJ5100I28



Håndtering av CD-er
E00’,‘»590l 0-I0

Denne delen forklarer forsiktighetsregler ved

håndtering av CD-er.

Viktige  punkter hva  angår
håndtering

O Fingeravtrykk eller andre merker på av-

lesningsflaten på CD-en kan føre til at

det blir vanskeligere  å  lese innholdet.

Når du holder i CD-en, må du ta tak i

begge kantene, eller i én kant og i hullet

i midten, for å ikke berøre avlesningsfla-

ten.
O Ikke fest papir eller klistremerker på

CD-en for å unngå skader.

O Ikke prøv å sette inn CD-en med kraft

hvis det allerede er en CD i enheten.

Dette kan føre til skader på CD-en eller

funksjonsfeil.

Rengjøring

O Rengjør avlesningsflaten på CD-en med

jevne mellomrom. Ikke tørk i sirkelbeve-

gelse ved rengjøring. Tørk forsiktig ut-

over fra midten av CD-en og mot kante-

ne.

O Nye CD-er kan ha en ring rundt ytter-

kanten eller i hullet i midten. Husk å se

etter slike. Slike ringer kan føre til feil.

Du må derfor huske å fjerne dem.

Viktige punkter hva angår
oppbevaring

O Når CD-er ikke er i bruk, skal de oppbe-

vares i etuiene og beskyttet mot direkte

sollys.

O Hvis CD-er ikke skal brukes i løpet av

en lengre periode, skal de tjemes fra

produktet.

Miljø for CD-avspilling J

Under kalde værforhold og når bilen er kald
innvendig (for eksempel midtvinters), kan det

danne seg kondensering (vanndråper) på CD-

en og innvendige optiske komponenter hvis

du slår på varmeapparatet og umiddelbart

prøver å bruke produktet. Dette kan føre til at

produktet ikke fungerer som det skal.

Under slike forhold ijemer du CD-en og ven-

ter et øyeblikk før du bruker systemet.

Opphavsrett l

Uautorisert reproduksjon, kringkasting, of-

fentlig fremvisning, utleie av CD-er og andre

handlinger som innbefatter annet enn person-

lig bruk, er forbudt ved lovgivning.

OGGN16E1

Håndtering av CD-er

CD-typer som kan spilles av
E00"3h0UIll35

Følgende merker er trykt på CD-etiketten,

pakken eller omslaget.

gi; Maksi-

Type n- ma! Kommentarer
Sjo avspiI-

n  lingstid

CD-DA 12 74 mi- —
ä  cm nutter

UEITALILIIO

CD-TEXT 12 74 mi- —
°°"""‘—" cm nutter

munn Aunlu
TEXT

CD—R/RW 12 —
curantur!” cm

-CD som inne-

holder MP3-filer

DIGITAL AIJDIIJ

com um‘

DIGIYAI.  AIJDID

Pew n tab e

CD-typer som ikke kan spilles
av

O Det gis ingen garantier hva angår avspil-

ling av andre CD-er enn dem som er be-

skrevet i "CD-typer som kan spilles av”.

For behagelig kjøring 8-1 7



Lydfiler (MP3/WMA/AAC)

O  8  cm CD-er kan ikke brukes.

O lkke sett inn CD-er med uregelmessig

fonn (for eksempel hjerteformede CD-

er). Dette kan føre til funksjonssvikt.

CD-er med transparente seksjoner kan

heller ikke spilles av.

O CD-er som ikke er ferdige, kan ikke spil-

les av.

O Selv om en CD er brent med riktig for-

mat på et innspillingsutstyr eller en data-

maskin, kan programvareinnstillinger og

miljøer, særegenheter ved CD-en, skader

eller merkinger, samt skitt eller konden-

sering på linsen inni produktet, føre til at

CD-en ikke kan spilles av.

O Avhengig av CD-en kan det hende at en-

kelte funksjoner ikke kan brukes, eller at

CD-en ikke kan spilles av.

O lkke bruk CD-er med sprekker eller

skjevheter.

O Hvis det er klistremerker på CD-en, re-

ster av fjemede klistremerker eller tape,

skal ikke CD-en brukes.

O CD-er med dekorative etiketter eller kli-

stremerker skal ikke brukes.

CD-er som ikke er standard

Dette produktet spiller av lyd-CD-er. Vær

imidlertid oppmerksom på følgende punkter

hva angår CD-standarder.

O Påse at du bruker CD-er med på eti-

kettflaten.

8— l  8 For behagelig kjøring

O Det gis ingen garantier hva angår avspil-

ling av andre CD-er enn standard-CD-er.

Selv om lyden kan spilles av, kan ikke

lydkvaliteten garanteres.

O Følgende kan oppstå ved avspilling av

andre CD-er enn standard-CD-er.

° Støy under avspilling.

° Rykk i lydgjengivelsen.

° Manglende gjenkjennelse av CD-en.

° Manglende avspilling av første spor.

° Det kan ta lengre tid enn vanlig før

avspilling av sporene starter.

° Avspilling kan starte midt i selve spo-

ret.

° Enkelte deler vil kanskje ikke spilles
av.

° Spor kan låse seg under avspilling.

° Spor kan spilles av med feil.

Lydfiler (MP3/WMA/AAC)
F00‘/J6l000Z6

Dette produktet kan spille av lydfiler i MP3-/

WMA-/AAC-forrnat fra CD-ROM, CD-
R/RW og USB-enheter.

Enkelte begrensninger foreligger for filene og

mediene som kan brukes. Les derfor følgende

før du lagrer lydfiler i MP3-/WMA-/AAC-

format på CD-plater eller USB-enheter.

l tillegg må du lese brukerhåndbøkene for

CD-R/RW-stasjonen og skriveprogrammet,

og sørge for at du bruker dem på riktig måte.

OGGN16E1

Hvis lydfilene i MP3-/WMA-/AAC-fonnat
inneholder tittelinformasjon eller andre data,

kan disse dataene vises.

A  FORSIKTIG
0  CD-ROM- og CD-R/RW-medier kan bare

spille av lydfiler i MP3—format.

0  Kopiering av lyd-CD-er eller filer og distri-

busjon av disse gratis eller mot en avgift, el-

ler opplasting av filer til servere via lntemett

eller andre ressurser, er et lovbrudd.

Q  lkke tilføy filtypene “.mp3”, “.wma” eller

“.m4a” til andre filer enn filer i MP3-/

WMA-/AAC-forrnat. Avspilling av CD-pla-

ter der slike filtyper er brent, kan medføre

feil identifisering av filene for avspilling,

noe som kan resultere i krafiig støy og ska-

der på høyttaleme.

V  MERK
Q  Avhengig av tilstanden til platebrenneren el-

ler brenningsprogramvaren som brukes, kan

det hende at korrekt avspilling ikke er mulig.

Se i så fall brukerhåndboken for produktet

eller programvaren.

Q Avhengig av datamaskinens operativsystem,

versjon, programvare eller innstillinger, kan

det hende at det ikke vises noen filtype for
filer. Tilføy i så fall filtypene “.mp3”,

“.wma” eller “.m4a” ved kopiering av filene.

Q Filer som er større enn  2  GB, kan ikke spil-

les av.



Dataformater som kan spilles
av

E00736200027

Dataformatene som kan spilles av på CD-er

(CD-ROM, CDR/RW) og USB-enheter, va-

rierer.

Dataformat CD USB-enhet

MP3 0 O

WMA X 0

AAC X 0

Mappestruktur J
E0073630003l

Opptil åtte mappenivåer kan gjenkjennes.

Du kan opprette en mappestruktur som Sjan-

ger - Artist - Album - Spor (lydfiler  i  MP3-/

WMA-/AAC-format) for administrasjon av

spor.

Mappe

Lydfil

 

lit.

1. nivå 2. nivå 3. nivå 4. nivå  5.  nivå

Spesi-

Navn fikasjo- Forklaring
ner

lS096 Nivå  I  Maksimalt åtte

60 tegn for filnavn

Form ?.i”Z‘iiTf§iL-
pesifika- y?  '

sjoner menske store

bokstaver med

enkle byte, tall,

“_” kan brukes)

OGGN16E1

Navn

Formats-

pesifika-

sjoner

Flerøkt

Maks i-

malt an-

tall nivå-

er

Maksi-

malt an-

tall map-

per

Maksi-

malt an-

tall fi-

ler*l

Begrens-

ninger for

filnavn

og map-

penavn

Støttede

formater

for USB

For behagelig kjøring

Lydfiler (MP3/WMA/AAC)

Spesi-

fikasjo- Forklaring

ner

ISO96 Joliet Filnavn på

60-ut— maksimalt 64

videlse tegn kan bru-

kes.

Støttes ikke (kun første økt støt-

tes)

8 nivåer (hvis roten er l. nivå)

700 mapper (innbefattet rotmap-

De)

65 535 filer (totalt antall på me-

diet, inkluderer ikke andre filer

enn MP3-, WMA og AAC-filer)

Maksimalt 64 byte (32 tegn for

Unicode). Filer/mapper med len-

gre filnavn eller mappenavn enn

dette, vil ikke vises eller spilles

av.

Anbefalt filsystem er FAT32.

Kun 1 partisjon
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Lydfiler (MP3/WMA/AAC)

*1; Inkluderer ikke andre filer enn

MP3/WMA/AAC-filer. Hvis mange

spor lagres i samme mappe, kan det

imidlertid hende at de ikke gjenkjennes

selv om antallet er lavere enn maksi-

malt antall spor. Del i så fall sporene

opp i flere mapper.

V  MERK
Q  Rekkefølgen for visning av mapper og lydfi-

ler på dette produktet. kan være ulik rekke-

følgen for visning på en datamaskin.

Hva er MP3?
E00'36—J000Z9

MP3 er en forkortelse for “MPEG-1 Audio

Layer 3". MPEG er en forkortelse for “M0-

tion Picture Expetts Group”, som er en vi-

deokomprimeringsstandard som benyttes i vi-

deo-CD-er osv.

MP3 er én av lydkomprimeringsmetodene

som inngår i MPEG-lydstandarden. Den re-

duserer kvaliteten på lyder som er utenfor

hørselsoppløsningen til menneskeøret og som

skjules av høyere lyder, og gir denned data

av høy kvalitet med lavere datastørrelse.

Ettersom denne metoden kan komprimere

CD-lyd til ca. l/l0 av opprinnelig datastørrel-

se uten et merkban tap, kan ca. 10 CD-er

skrives til en enkelt CD-R/RW-plate.
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A  FORSIKTIG
Q  MP3-filer som avviker fra standardene til

høyre, vil kanskje ikke spilles av på riktig

måte, eller fil-/mappenavn vil kanskje ikke

vises korrekt.

Standarder for MP3-filer som
kan spilles av

Spesifikasjonene for MP3-filer som kan spil-

les av, vises nedenfor.

Modell Detaljer

3pesifikasj0- MPEG-1 AUDIO LAYER3

“er MPEG-2 AUDIO LAYER3

Samplingsfre- MPEG-1: 32/44. 1/48
kvens  [kHz]

MPEG-2: 16/22.05/24

Bithastighet MPEG-1: 32 til  320
[kbps] .

MPEG-2: 8 til 160

VBR (varia- Støtte

bel bithastig-

het)

Kanalmodus Stereo/Delt stereo/To kana-

ler/Mono

Filtype mp3

OGGN16E1

Modell Detaljer

Støttet ko- ID3-kode Ver. 1.0, Ver. l.l,

deinforrna- Ver. 2.2. Ver. 2.3, Ver. 2.4

sjon (ISO-8859-l, UTF-l6 (Uni-

Code)), Titler, Artistnavn,

Albumnavn

Maksimalt 64 tegn

antall tegn

som kan vises

på displayet

Hva er  WMA?
I:00‘3h(70l0,‘~1

WMA er en forkortelse for Windows Media

Audio, som er et lydkomprimeringsforrnat fra

Microsoft. Dette er et komprimeringsformat

som har et høyere komprimeringsforhold enn

MP3.

V  MERK
Q Microsoft, Windows Media og Windows er

registrerte varemerker for Microsoft Corpo-

ration i USA og andre land.

A  FORSIKTIG
O  WMA støtter DRM (Digital Rights Manage-

ment). Dette produktet kan ikke spille av

WMA-filer som er beskyttet ved hjelp av

dette systemet.



A  FORSIKTIG
Q  WMA-filer som avviker fra standardene til

høyre, vil kanskje ikke spilles av på riktig

måte, eller f1l-/mappenavn vil kanskje ikke

vises korrekt.
O  “Pro”, “Lossless” og “Voice” støttes ikke.

Standarder for WMA-filer som
kan spilles  av

Spesifikasjonene for WMA-filer som kan

spilles av, vises nedenfor.

Modell Detaljer

Spesifikasjo- Windows Media Audio Ver-

ner sjon 7.0/8.0/9.0

Samplings- 32/44,1/48

frekvens

[kHz]

Bithastighet 48 til 320

[kbps]

VBR Støtte

(variabel bit-

hastighet)

Kanalmodus Stereo/Mono

Filtype wma

Støttet ko- WMA-koder

deinforma- Tittelnavn, Artistnavn, Al-

sjon bumnavn

Modell

Maksimalt

antall tegn

som kan vises

på displayet

Hva er  AAC?

Detaljer

64 tegn

E00"36R0l033

AAC er en forkortelse for Advanced Audio

Coding, som er en lydkomprimeringsstandard

som benyttes i “MPEG-2” og “MPEG-4”.

AAC gir 1,4 ganger mer effektiv komprime-

ring enn MP3, med tilsvarende lydkvalitet.

&  FORSIKTIG
O  AAC støtter DRM (Digital Rights Manage-

ment). Dette produktet kan ikke spille av

AAC-filer som er beskyttet ved hjelp av det-

te systemet.
Q AAC-filer som avviker fra standardene til

høyre, vil kanskje ikke spilles av på riktig

måte, eller fil-/mappenavn vil kanskje ikke

vises korrekt.

Standarder for AAC-filer som
kan spilles  av

Spesifikasjonene for AAC-filer som kan spil-

les av, vises nedenfor.

OGGN16E1

Lydfiler (MP3/WMA/AAC)

Modell Detaljer

Spesifikasjoner Advanced Audio Co-

ding

MPEG4/AAC-LC
MPEG2/AAC-LC

Sam‘ MPEG4 8/11,025/12/16/22.05
plmgsfre- /24/32/44. 1/48

kvens
kH MPEG2 8/11,025/12/16/22.05
[  2] /24/32/44. 1/48

Bithastig- MPEG4 sm 320
het [kbps] _

MPEG2 Stil 320

VBR (variabel bitha- Støtte

stighet)

Kanalmodus Stereo/Mono

Filtype m4a

Støttet kodeinforma- AAC-koder eller

sjon lD3-koder

Tittel, Artistnavn,

Albumnavn

Maksimalt antall 64 tegn

tegn som kan vises

på displayet
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Viktige punkter hva angår sikkerhet for kunden

Viktige punkter hva angår

sikkerhet for kunden
      

E00737000035

Dette produktet leveres med en rekke indika-

sjoner i bildeform samt punkter som angår

håndtering, slik at du kan bruke produktet på

en korrekt og sikker måte, samt forhindre

ulykker og skader på deg selv, andre brukere

eller eiendom.

A ADVARSEL
Q Føreren skal ikke stirre overdrevent på

displayet under kjøring.

Det kan forårsake ulykker hvis føreren
ikke følger med på veien.

Q Føreren skal ikke utføre kompliserte

handlinger under kjøring.

Det kan forårsake ulykker hvis føreren

utfører kompliserte handlinger under kjø-

ring og ikke følger med på veien.

Stans derfor bilen på et trygt sted før slike
handlinger utføres.

Q Ikke bruk utstyret hvis det har oppstått
driftsfeil, for eksempel hvis lydgjengivel-

sen ikke fungerer.  "

Dette kan føre til ulykker, brann eller

elektrisk støt.
Q Pass på at vann eller andre fremmedlege-

mer ikke trenger inn i produktet.
Dette kan føre til røykutvikling, brann,

elektrisk støt eller funksjonsfeil.
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A ADVARSEL
Q Ikke stikk fremmedlegemer inn i CD-lu-

ken.

Dette kan føre til brann, elektrisk støt el-

ler funksjonsfeil.

Q Hvis det skulle oppstå unormale tilstan-

der pga. at vann eller fremmedlegemer

har trengt inn i produktet, og det oppstår

røykutvikling eller uvanlig lukt, må du

umiddelbart avslutte bruken av produktet

og rådføre deg med et autorisert

MITSUBISHI  MOTORS-verksted.
Fortsatt bruk av produktet kan føre til

ulykker, brann eller elektrisk støt.

Q Produktet må ikke tas fra hverandre eller
endres.

Dette kan føre til funksjonsfeil, brann el-
ler elektrisk støt.

Q Ikke ta på antennen eller frontpanelet i

tordenvær.
Dette kan føre til elektrisk støt fra lyn-

nedslag.

A FORSIKTIG
Q lkke blokker ventilasjonshull eller kjølerib-

ber på produktet.

Blokkering av ventilasjonshull eller kjølerib-
ber kan forhindre avlutting av varme fra pro-

duktet, noe som kan forårsake brann eller

funksjonsfeil.

OGGN16E1

A FORSIKTIG
Q lkke skru opp volumet så høyt at du ikke hø-

rer lyder utenfra når du kjører.

Det kan føre til ulykker hvis du ikke kan hø-

re lyder utenfra når du kjører.

Q lkke stikk hånden eller fingre inn i CD-lu-

ken.

Dette kan forårsake skader.

Driftstaster
E00737 100023

Slå strømmen PÅ/AV
FO073”20l089

l. Trykk på PWR/VOL-tasten.

 
AAOI 13377

Slå på strømmen, og gjenoppta avspil-

ling fra forrige status.

2. Trykk på PWR/VOL-tasten.

Slå strømmen AV.



V  MERK
0  Hold nede KILDE-knappen på rattet for  å

også slå lydfunksjonen PÅ/AV.

Reguler volumet
E007373000Z5

1. Vri på PWR/VOL-tasten for å regulere

volumet.

 
AAOI I  3380

Vri PWR/VOL-tasten med urviseren for

å  øke Volumet og mot urviseren for å re-

dusere volumet.

W  MERK
Q  Maksimumsverdien for volum er 45, og mi-

nimumsverdien er 0.

Q  Startinnstillingen for volum er “I7”.

Sett inn/løs ut CD-er
E00737400026

l. Sett inn CD-en i CD-luken med etikett-

flaten opp.

 
AADl 11393

Skyv inn CD-en et lite stykke til produk-

tet drar inn CD-en. Avspilling starter.

2. Trykk på  A  -tasten.

CD-en løses ut fra produktet. Ta ut CD-

en.

FolRSiKTliG.   = i Å. —
Q  Stans bilen på et trygt sted der det er tillatt å

stoppe før du bytter CD.

Q Ikke stikk hånden, fmgre eller fremmedlege—

mer inn i CD-luken. Dette kan føre til ska-

der, røykutvikling eller brann.

O  8 cm CD-er støttes ikke.
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Driftstaster
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Driftstaster

Forklaring av  knapper
E0073750lZS5

Dette avsnittet forklarer navnene og funksjonene for hver del.

 AA100B825

1- A  -tasten 4- lRPT-tasten 8- DISP—tasten

Brukes til å løse  ut  en CD. Gjentakelse av avspilling (for lydspor). Endre innholdet på displayet.

2- 3«-tasten/4»-tasten Brukes som programmeringstast l (for 9- PTY/SCAN-tasten

Rask forover-/bakoverspoling (for lyds- radio). Skanneavspilling (for lydspor). PTY-søk

por). 5- RADIO-tasten (for radio).

Brukes som programmeringstast 3 og 4 Bytter radio og bånd. 10- TP-tasten

(for radio). 6- PWR/VOL-tasten Motta trafikkmeldinger.

3- ZRDM-tasten Juster volumet, og slå strømmen ON/ ll- CD-luke

Vilkårlig avspilling (for lydspor). Brukes OFF. l2- PAGE-tasten

som programmeringstast  2  (for radio). 7- MEDIA-tasten Sidevisning for displayindikator.

Bytt mellom CD og andre kilder.
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13- 5 HI -tasten

Avspilling/pause for Bluetooth-lydspor',

og programmeringstast 5 for radio.

14- 6 :3-tasten

Returtast under søk etter lydspor, og

stopp av BIuetooth-lydsporf.

Brukes som programmeringstast 6 (for

radio).

15- I« -tasten/»I-tasten

Velg lydspor/fil (for lydspor). Utfør au-

tomatisk stasjonsvalg eller valg av grup-

pe/tjeneste (for radio).

16- MENU—tasten

Bytt til Menu-modus.

Driftstaster

l7- ) /SEL-tasten

Juster lydkvalitet og velg elementer.

Velg stasjoner manuelt (for radio).

'Krever bruk av en Bluetooth-kompatibel lydenhet (kjøpes separat) i utstyr etter type (for biler med B1uetooth® 2.0-grensesnitt).

Rattknapper for lydsystemet
E00',‘~'60  l  360

 
AJAll06l7

1- Bryter for volum opp/ned

Juster volum for lydfunksjoner og mo-

biltelefonfunksjoner.

2- CH  <-knapp, >-knapp

Velg CD  og andre lydkildespor og radio-

stasjoner.

Hold tasten nede for å hoppe frem og til-

bake gjennom spor.

3- KlLDE-knapp

Hold tasten nede for å slå lydfunksjonen

PÅ/AV. l tillegg veksles det mellom lyd-

kilde hver gang du trykker på tasten.

Rekkefølgen for veksling vises nedenfor.

Funksjonen hopper over kilder som ikke

er tilkoblet og velger neste kilde.

OGGN16E1

,  _  CD  eller MP3

gr iPod'1 eller USB-enhet
 

,  Bluetooth-lydsmfz
LT

AADIIAOBA

*1; En iPod-kabel (kan kjøpes separat)

kreves.

'a*-; Krever bruk av en Bluetooth-kompati-

bel lydenhet (kjøpes separat) (for biler

med Bluetooth”? 2.0-grensesnitt).

*3; Krever tilkobling av en DAB-motta-

ker.
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Lytt til radio

Lytt  til  radio
E00‘) "D0032

Denne delen forklarer hvordan du lytter til

FM-, MW- og LW-radioprogrammer.

Slik lytter du til  radio l

Trykk på RADIO-tasten for å bytte bånd.

Bytt mellom FMl-, FM2-, FM3-, MW- og
LW-bånd.
Det valgte båndet vises på displayet.

V  MERK
Q Veksler  i  rekkefølgen FMI, FM2, FM3,

DABl*, DAB2*, DAB3*, MW og LW.

*: Når en DAB—mottaker er tilkoblet.

Stasjonsvalg, manuelt/søk l

Vri b/SEL-tasten til frekvensen du vil lytte

til.

p /SEL_ta_ For mottak av en lavere fre-
Sten kvens.

(mot urvise-

ren)
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p  /SEL_ta_ For mottak av en høyere fre-

Sten kvens.

(med urvise-

ren)

»Ltasten Slipp opp tasten for å starte et

(hold nede) stasjonssøk. Søket stopper nar

n stasjon mottas.

'«-tasten
(hold nede)

Programmeringsminne

Registrer radiostasjonen på forhånd, og velg

dette på et senere tidspunkt.

1. Still inn til frekvensen som skal registre-

res.

2. Hold nede en hvilken som helst tast fra

lRPT til 6 :.

Du hører et lydsignal, og programme-

ringstasten registreres.

V  MERK
Q Programmeringsminnet kan registrere mak-

simalt  6  stasjoner for hvert bånd (FMl,

FM2. FM3).
Q Hvis du velger en programmeringstast som

allerede har en registrert stasjon. overskrives

tasten med det nye programvalget.

OGGN16E1

W  MERK
Q Hvis du trykker på programmeringstasten.

velges den tidligere registrene frekvensen.

Automatisk minne (automatisk
lagring)

De  6  beste stasjonene med sterkest signal kan

automatisk registreres i rekkefølge ved hjelp

av programmeringstastene.

Hold nede RADIO-tasten.

Når automatisk lagring er fullført, mottar pro-

duktet stasjonen som er registrert i program-

meringstasten [l].

A  FORSIKTIG
Q Vær oppmerksom på at den tidligere regi-

strene frekvensen i minnet, blir overskrevet.

V  MERK
Q Ved bruk av automatisk lagring for FMl og

FM2, byttes det til FM3.

PTY-søk

Velg PTY (programinnhold), og utfør et au-

tomatisk søk etter stasjoner.



1. Trykk på PTY/SCAN-tasten under FM-

mottak.

Modus for PTY-valg aktiveres.

2. Vri på  P  /SEL-tasten for  å  velge PTY.

PTY-indikatoren (programinnhold) blin-

ker, og stasjonsvalg starter automatisk.

Når en stasjon mottas, vises Stasjonsnav-

net.

V  MERK
Q  Funksjonen mottar stasjonen som først opp-

dages.

o  10 sekunder etter mottak avbrytes modus for

PTY-søk.

Lytt til  DAB*
E00739l000l~l

Denne delen forklarer hvordan du lytter til

DAB.

Slik lytter du til  DAB l

l. Trykk på RADIO-tasten for å bytte

bånd.
Veksle mellom DABl—,

DAB3-bånd.
Det valgte båndet vises på displayet.

DAB2- og

V  MERK
Q  Veksler i rekkefølgen FMl.  FM2.  FM3,

DAB1. DAB2, DAB3, MW og LW.

Velg en tjeneste

1. Hold nede tasten l« eller »l.

Mottar kabeltjenestene for ensemblene

som kan mottas.

2. Trykk på tasten l« eller »t for å velge

tjeneste.

Mottar automatisk lavere ka-
'«-Iasten - -

beltjenester innenfor en-

(hold nede) semblene som kan mottas.

Mottar automatisk høyere
»'-tasten — -

kabeltjenester innenfor en-

(hold nede) semblene som kan mottas.

l«-ta5ten Veksler til lavere tjenester.

»Ltasten Veksler til høyere tjenester.

V  MERK
Q  Hvis du går til første eller siste tjeneste in-

nenfor ensemblet. veksles det til neste en-

semble.

OGGN16E1

Lytt til DAB*

Registrer tjenesten

Registrer tjenesten på forhånd. og velg dette

på et senere tidspunkt.

l. Still inn til tjenesten som skal registre-

res.
2. Hold nede en hvilken som helst tast fra

I  RPT til 6  b  .

Du hører et lydsignal, og programme-
ringstasten registreres.

V  MERK
Q  Hvis  du  velger en programmeringstast som

allerede har en registrert tjeneste. overskri-

ves tasten med det nye programvalget.

O  Hvis du trykker på programmeringstasten.

velges den tidligere registrene tjenesten.

Søk etter en tjeneste j

Søk etter ensembler og tjenester som kan
mottas.

1.Vri på J2/SEL-tasten for å velge en-

semblet.

2. Trykk på D/SEL-tasten.

Tjenestenavnet innenfor det valgte en-

semblet vises.

3. Vri på J9/SEL-Iasten for å velge tjene-

sten.
4. Trykk på D/SEL-tasten.

Motta den valgte tjenesten.
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Lytt til trafikkmeldinger

V  MERK
Q Hvis tekstinformasjonen  for  tjenestenavnet

ikke kan hentes. vises det ingenting.

Q Hvis ingen operasjon utføres  innen  10 se-

kunder. avbrytes modus  for  søk etter tjene-

ste.

PTY-søk l

Velg PTY (programinnhold), og utfør  et au-

tomatisk  søk  etter tjenester.

1.  Trykk  på PTY/SCAN-tasten.

Modus  for PTY-valg aktiveres.

2. Vri på D/SEL-tasten for å velge PTY.

3.  Trykk  på tasten l« eller »l.

PTY-søk starter.

l«-[a5[en Lavere PTY—søk starter.

»l_[ag1en Høyere PTY-søk starter.

V  MERK
Q Ved valg av  PTY  trykker du på  en  hvilken

som helst tast fra  lRPT  til 6  D  for å bytte

til PTY-en som  er  registrert  som  en  for-

håndsinnstilling.

Q Ved valg av  PTY  velger du  PTY—en  som

skal registreres og holder nede  en  hvilken

som helst tast  fra lRPT  til 6 => for å regi-

strere  PTY-en  som en forhåndsinnstilling.

8-28 For behagelig kjøring

V  MERK
Q Hvis ingen operasjon utføres innen  to  sekun-

der  under  status  for  PTY-valg. starter et sok

oppover innenfor den valgte PTY-en.

Lytt til tra

Denne delen forklarer hvordan du lytter til

trafikkmeldinger.

Slik lytter  du  til trafikkmeldin-
ger

1. Trykk på TP-tasten i en annen  modus

enn MW- eller LW-modus.

Hvis trafikkmeldinger sendes. mottar du

dem.

A  FORSIKTIG
Q Ved mottak av MW- eller LW-signal kan ik-

ke trafikkmeldinger mottas.

V  MERK
Q Ved mottak av trafikkmeldinger indikeres

"TRAF INF" på  displayet. og hvis tekstin-

formasjon kan mottas. Vises stasjonsnavnet.

OGGN16E1

W  MERK
Q Veksler til volumet  for  tidligere mottatte tra-

likkmeldinger eller nødsendinger hvis tra-

fikkmeldinger mottas. Volumet ved mottak

av trafikkmeldinger eller nødsendinger blir

brukt ved mottak av påfølgende sendinger.

Ventemodus for trafikkmeldin-
ger

Veksler automatisk til stasjonen som  sender

trafikkmeldinger  når  kringkasting av trafikk-

meldinger starter.

l.  Trykk  på TP-tasten i en annen modus

enn MW- eller LW-modus.

"TP" vises på displayet. og produktet går

til ventemodus.

Hvis trafikkmeldinger  sendes,  mottar  du

dem.

2.  Trykk  på TP-tasten i en annen  modus

enn MW- eller LW-modus.

"TP" forsvinner fra displayet, og vente-

modus  avbrytes.

A  FORSIKTIG
Q Ved mottak av MW- eller LW-signal avbry-

tes ventemodus for trafikkmeldinger.



Lytt til CD-er
['(h[l".‘\‘800U59

Denne delen forklarer hvordan du lytter til

audio-CD-er (CD-DA/CD-TEXT).

Spille  av  CD-er J

Sett  inn  CD-platen.

Sett inn  en  CD-plate for å automatisk starte

avspilling. —» "Sett inn/løs ut CD-er” på side

8-23
Hvis CD-platen allerede er satt inn i produk-

tet. trykker du på MEDIA-tasten for å bytte

til  CD  som kilde.

Velge spor l

Trykk på tasten l« eller »l for å velge spor.

Disse tastene muliggjør valg av neste eller

forrige spor.

Rask forover- eller bakovers-

poling

Hold nede tasten 3« eller 4».

Rask forover-lbakox erspoling er mulig.

Bytte avspillingsmodus l

Du kan velge gjentakelse av avspilling. vil-

kårlig avspilling eller skanneavspilling.

Gjentakelse  av  avspilling (RPT)

Trykk på lRPT-tasten.

Gjenta avspilling av sporet som for øyeblik-

ket spilles av.

W  MERK
Q Funksjonen avbrytes med et nytt trykk på ta-

sten.

Q Valg av et spor. utlosing av CD-platen og

rask foroverspoling eller bakoverspoling ax-

bryter funksjonen.

Vilkårlig avspilling (RDM)

Trykk på ZRDM-tasten.

Spill av sporene på CD-platen i vilkårlig rek-

kefølge.

V  MERK
Q Funksjonen avbrytes med et nytt trykk på ta-

sten.

Q Utlosing av CD-platen av bryter funksjonen.

OGGN16E1

Lytt til CD-er

Skanneavspilling (SCAN)

Trykk på PTY/SCAN-tasten.

Spill av de første 10 sekundene av hvert spor

på hele CD-platen i rekkefølge.

V  MERK
Q Trykk på denne tasten igjen under avspilling

hvis du vil lytte til det aktuelle sporet. Sporet

spilles da av på vanlig måte.

Lytt til MP3
l  l>()"—'0O003-1

Denne delen forklarer hvordan du lytter til

lydfiler på en CD-plate.

A  FORSIKTIG
Q CD-ROM- og CD-R/RW-medier kan bare

spille av lydfiler i MP3-format.

Slik lytter du til  MP3

Sett inn CD-platen.

Sett inn en CD-plate for å automatisk starte

avspilling. —» "Sett inn/løs ut CD-er" på side

8-23

Hvis CD-platen allerede er satt inn i produk-

tet. trykker du på MEDIA-tasten for å bytte

til CD som kilde.
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Lytt an MP3

V  MERK

Q Avhengig av tilstrukturen kan avlesning av

innholdet på platen ta litt tid.

Velg spor (fil) l

Trykk på  tasten t« eller »I for å velge  spor.

Disse tastene muliggjør valg av neste eller

forrige spor.

Rask f0r0ver- eller bak0vers-

pofing

Hold  nede tasten 3« eller 4».

Rask forover-bakoverspoling er mulig.

Bytte avspillingsmodus ]

Du  kan velge gjentakelse av avspilling, vil-

kårlig avspilling eller skanneavspilling.

Gientakelse av avspilling (RPT)

Trykk på lRPT-tasten.

Gjenta avspilling av sporet som for øyeblik-

ket spilles av.

8-30 For behagelig kjøring

V  MERK
Q Funksjonen av brytes med et nytt trykk på ta—

sten.
Q Valg av en fil. utlosing av CD-platen og rask

forov erspoling eller bakoverspoling avbryter

funksjonen.

Gjentakelse  av  avspilling for
mappe

Hold nede lRPT-tasten.

Gjenta avspilling av sporene i mappen som

for øyeblikket spilles av.

V  MERK
Q Funksjonen avbrytes med et nytt trykk på ta-

sten.

Q Funksjonen for gjentakelse av avspilling for

mappe avbrytes ikke selv om du velger en

ftl.

Vilkårlig avspilling (RDM)

Trykk på ZRDM-tasten.

Spill av sporene i mappen i vilkårlig rekke-

følge.

OGGN16E1

%  MERK
Q Funksjonen avbrytes med et nytt trykk på ta—

sten.

Vilkårlig avspilling av mappe

Hold nede ZRDM-tasten.

Spill av alle sporene i mapper på CD-platen i

vilkårlig rekkefølge.

V  MERK
Q Funksjonen avbrytes med et nytt tryrkk på ta—

sten.

Skanneavspilling (SCAN)

Trykk på SCAN-tasten.

Spill av de første 10 sekundene av hvert spor

i mappen som for øyeblikket spilles av, i rek-

kefølge.

Søk etter spor

Søk i mapper og filer. og velg et spor.

l. Vri på y/SEL-tasten for å velge mappe.

2. Trykk på D/SEL-Iasten.

Filene i den valgte mappen vises.

3. Vri på y/SEL-tasten for å velge fil.



4.  Trykk på  p/SEL-tasten.

Den valgte filen (lydspor) spilles  av.

W  MERK
O Trykk på 6  S  -tasten mens mappen er  Valgt

for  å  avbryte modus for søk ener spor.

Q Hvis ingen operasjon utføres innen l0 se-

kunder etter valg av mappen, avbrytes mo-

dus for søk etter spor.

O  Velg mappen, og hold nede P/SEL-tasten
for å starte avspilling av det første sporet i

mappen.

O Trykk på  6  D -tasten mens filen er valgt for

å gå tilbake til forrige operasjon.

O Hold nede 6 D-tasten mens filen er valgt

for å avbryte modus for søk etter spor.

Q Hvis ingen operasjon utføres innen fem se-

kunder etter valg av filen, spilles filen av.

Q CD-operasjoner som valg av et spor. avbry-

ter modus for søk etter spor.

Lytt til iP0d
I~00‘.‘vR00l‘,‘0I

Ved  å  koble kommersielt tilgjengelige iPod/

iPhone-enheter til produktet, kan du spille av

spor på disse enhetene via produktet.

A  FORSIKTIG
Q Ikke la iPod/iPhone-enheten ligge igjen uten

tilsyn i bilen.

A  FORSIKTIG
Q Hold  aldri  slike enheter i hånden for å betje-

ne dem mens du kjører. Dette kan forårsake

ulykker.

Q Det gis ingen erstatning for datatap som føl-

ge av tilkobling av iPod/iPhone-enheter til
produktet.

Q Avhengig av hvordan enhetene håndteres,

kan lydfiler gå tapt eller skades. Dataene bør
derfor sikkerhetskopieres.

V  MERK
Q Avhengig av generasjonen. modellen eller

programvareversjonen for iPod iPhone-en-

heten. kan det hende at avspilling via dette

produktet ikke er mulig. (—>8-l4) Det er hel-

ler ikke sikkert at avspilling som forklart i

dette dokumentet er mulig.

O For biler med Bluetoothjl 2.0—grensesnitt

kan typene av enheter som kan tilkobles, va-

riere.

Du finner nærmere opplysninger om dette på

MITSUBISHI MOTORS’ hjemmeside.
Vennligst les og godta "Advarsel vedrørende

koblinger til andre selskapers nettsteder".

Nettstedene som er nevnt ovenfor kan føre

deg videre til andre nettsider enn

MITSUBISHI MOTORS‘ hjemmeside.
http://www.mitsubishi-motors.com/en/

products/index.html

Q Vi anbefaler bruk av iPod/iPhone-enheter

med siste programvareversjon.

OGGN16E1

Lytt til iPod

W  MERK
Q Gå til "Koble til en iPod" på side  8-74  for

informasjon om hvordan du kobler til iPod/'

iPhone-enheter.

Q Bruk en vanlig iPod-kabel ved tilkobling av

iPodriPhone-enheten.

Q Plasser enheten slik at du ikke trenger å utfø-

re potensielt farlige handlinger mens du kjø-

rer, for eksempel tilkobling av kabelen.

Q Av sikkerhetshensyn skal bilen stoppes før

tilkobling eller fjerning av iPod/iPhone-en-

heten.

Q Avhengig av statusen til iPod/iPhone-enhe-

ten kan det ta litt tid før enheten gjenkjennes

eller avspilling starter.

Q Avhengig av iPodiPhone-enheten kan det

hende at knappfunksjonene på produktet ik-

ke kan betjenes mens iPod/iPhone-enheten

er tilkoblet.

Q Spesifikasjoner og innstillinger i iPod/iPho-

ne-enheten kan føre til at tilkobling ikke er

mulig, eller avvik i funksjoner eller visning.

Q Det kan hende at sporinformasjon ikke vises

på riktig måte. avhengig av lyddataene på

iPod/iPhone-enheten.

Q Det kan hende at avspilling av iPod/iPhone-

enheten ikke aktiveres etter start av Plug-in

Hybrid EV-systemet. avhengig av statusen

for bilen og enheten.

Q Det kan hende at data som inneholder opp-

havsrettsbeskyttet informasjon. ikke kan

spilles av.

Q Vi anbefaler at EQ-innstillingene (Equalizer)

på iPod iPhone—enheten settes til "flat".
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Lytt til iPod

W  MERK

Q Betjen iPodiPhone-enheten mens den er

koblet til produktet.

Q Hvis iPod iPhone kobles til via Bluetooth

som en Bluetooth-kompatibel lydenhet. skal

ikke iPod iPhone—enheten kobles til med en

iPod—kabel. Tilkobling med begge metoder

vil fore til feil.

Q Hvis en iPod/iPhone-enhet ikke fungerer

som  den  skal. fjemer  du  enheten fra produk-

tet. tilbakestiller og kobler til på nytt.

Spille av iPod l

Trykk på MEDIA-tasten for å velge iPod som

kilde.

Den valgte kilden vises på displayet.

Velg spor (fil) l

Trykk på tasten t« eller »I for å velge spor.

Disse tastene muliggjør valg av neste eller

forrige spor.

Rask forover- eller bakovers-

poling

Hold nede tasten 3« eller 4».

Rask forover-/bakoverspoling er mulig.

8-32 For behagelig kjøring

Bytte avspillingsmodus l

Gjentakelse av avspilling og tilfeldig avspil-

ling er mulig.

Gientakelse av avspilling (RPT)

Trykk på lRPT-tasten.

Gjenta avspilling av sporet som for øyeblik-
ket spilles av.

W  MERK
Q Funksjonen avbrytes med et nytt trykk på ta-

sten.

Tilfeldig avspilling (RDM)

Trykk på 2RDM—tasten.

Spill av spor i kategorien som for øyeblikket

spilles av. i vilkårlig rekkefølge.

V  MERK
Q Funksjonen avbrytes med et nytt trykk på ta-

sten.

Tilfeldig avspilling av album

Hold nede ZRDM-tasten.

Spill av albumet i vilkårlig rekkefølge (spor i

en hviken som helst rekkefølge på albumet).

OGGN16E1

%  MERK
Q Funksjonen avbrytes med et nytt trykk på ta-

sten.

Søk etter spor

Søk etter kategorier eller spomavn. og velg et

spor.

l. Vri på p/SEL-tasten for å velge katego-

rt.

2. Trykk på J)/SEL-tasten. Kategorier eller

spor i den valgte kategorien vises.

3. Vri på p/SEL-tasten for å velge katego-

ri eller spor.

4. Trykk på D/SEL-tasten.

Gjenta trinn l til 4. og søk etter spor.

Velg spor. og trykk på ytSEL-tasten for

å starte avspilling.

V  MERK
.  Trykk på  6  => -tasten mens kategorien ( l .ni—

vå) er valgt for å avbryte modus for søk etter
spor.

Q llvis ingen operasjon utføres innen I0 se-

kunder etter valg av kategorien. avbrytes

modus for søk etter spor.

.  Velg kategorien. og hold nede  P  SEL-ta-

sten for å starte avspilling av det første spo-

ret i kategorien.

O  Trykk på 6 S-tasten mens sporet er valgt

for å gå tilbake til forrige operasjon.



V  MERK
O  Hold nede  6  D -tasten mens sporet er  valgt

for å avbryte modus for søk etter spor.

Q Hvis ingen operasjon utføres innen fem se-

kunder etter valg av sporet. spilles filen av.

Q iPod—operasjoner som valg av et spor. avbry-

ter modus for søk etter spor.

Lytt til lydfiler på en USB-

enhet 
E007]650l20l

Ved å koble en kommersielt tilgjengelig

USB-enhet (f.eks. en USB-minneenhet) til

dette produktet. kan du spille av lydfiler via

produktet.

A  FORSIKTIG
Q Ikke la USB-enheten ligge igjen uten tilsyn i

bilen.

Q Hold aldri slike enheter i hånden for å betje-

ne dem mens du kjører. Dette kan forårsake

ulykker.

Q Ikke bruk harddisker, kortlesere eller minne-

lesere. Det kan oppstå skader på selve enhe-

tene eller på dataene som er lagret på enhete-

ne. Hvis slike enheter kobles til ved en feil-

tagelse, setter du driftsmodusen for strøm-

bryteren til OFF og kobler fra enhetene.

Q Vi anbefaler at filene sikkerhetskopieres for

å beskytte mot datatap.

A  FORSIKTIG
Q Vi gir ingen garantier med hensyn til skader

på USB-enheten eller tap eller skader hva

angår data som er lagret på enheten.

Q Avhengig av hvordan enhetene håndteres,

kan lydfiler gå tapt eller skades. Dataene bør

derfor sikkerhetskopieres.

V  MERK
Q Du kan koble til digitale audiospillere som

har støtte for klassespesifikasjonene for mas-

selagring.

Q Hvis du vil ha detaljert informasjon om hvil-

ke typer USB-enheter som kan kobles til og

hvilke filtyper som kan spilles av i biler med

Bluetooth” ZO-grensesnitt. kan du gå til

"Typer  av  enheter som kan tilkobles og fils-

pesifikasjoner som støttes" på side 8-75.

Q Gå til "Koble til en USB-minneenhet" på si-

de 8-73 for informasjon om hvordan du

kobler til USB-enheter.

Q Bruk en tilkoblingskabel når du kobler til en

USB-enhet. Manglende bruk av en tilko-

blingskabel kan føre til unødvendig belast-

ning eller skader på USB-tilkoblingen.

Q Plasser enheten slik at du ikke trenger å utfø-

re potensielt farlige handlinger mens du kjø-

rer, for eksempel tilkobling av kabelen.

Q Av sikkerhetshensyn skal bilen stoppes før

tilkobling eller fjeming av USB-enheten.

Q Kun lydenheter skal kobles til USB-porten.  I

motsatt fall kan enheten eller utstyret skades.

OGGN16E1

Lytt  til lydfiler  på en USB-enhet

V  MERK
Q Avhengig av statusen til USB-enheten kan

det ta litt tid før enheten gjenkjennes eller

avspilling starter.

Q Avhengig av USB-enheten kan det hende at

knappfunksjonene på produktet ikke kan be-

tjenes mens USB-enheten er tilkoblet.

Q Spesifikasjoner og innstillinger i USB-enhe-

ten kan føre til at tilkobling ikke er mulig,

eller avvik i funksjoner eller visning.

Q Det kan hende at sporinforrnasjon ikke vises
på riktig måte, avhengig av lyddataene på

USB-enheten.

Q Det kan hende at avspilling av iPod/iPhone-
enheten ikke aktiveres etter stan av Plug-in

Hybrid EV-systemet. avhengig av statusen

for bilen og enheten.

Q Det kan hende at data som inneholder opp-

havsrettsbeskyttet informasjon. ikke kan

spilles av.

Q Dette produktet kan spille av lydfiler i MP3-,

WMA- og AAC-format.

Q Avhengig av hvilken type USB-enhet som

kobles til. kan det hende at bruk ikke er mu-

lig eller at enkelte funksjoner vil være be-

grenset.
Q Anbefalt

FAT32.

Q Maksimal kapasitet som støttes for USB-

minne, er 32  GB.

Q Betjen USB-enheten som inneholder de regi-

strerte lydfilene når enheten er koblet til det-

te produktet.

filsystem for USB-minne er
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Lytt til lydfiler på en USB-enhet

Avspilling av lydfiler på  en
USB-enhet

Trykk på MEDIA-tasten for  å  stille inn

USB som  kilde. Den valgte kilden vises på

displayet.

Velg spor  (fil) J

Trykk på tasten l« eller »: for  å  velge spor.

Disse tastene muliggjør valg av neste eller

forrige spor.

Rask f0r0ver- eller bakovers-

poling

Hold nede tasten 3« eller 4».

Rask forover-fbakoverspoling er mulig.

Bytte avspillingsmodus l

Du kan velge gjentakelse av avspilling, vil-

kårlig avspilling eller skanneavspilling.

Gjentakelse av avspilling (RPT)

Trykk på l RPT—tasten.

Gjenta avspilling av sporet som for øyeblik-

ket spilles av.

8-34 For behagelig kjøring

V  MERK
Q Funksjonen av brytes med et nytt trykk på la-

sten.

Q Funksjonen av brytes ved valg av en fl.

Gjentakelse av avspilling for
mappe

Hold nede 1RPT—tasten.

Gjenta avspilling av sporene i mappen som

for øyeblikket spilles av.

W  MERK
Q Funksjonen avbrytes med et nytt trykk på ta-

sten.
Q Funksjonen for gjentakelse av avspilling for

mappe avbrytes ikke selv om du velger en

fil.

Vilkårlig avspilling av mappe
(RDM)

Trykk på ZRDM-tasten.

Spill av spor  i  mappen som for øyeblikket

spilles av, i vilkårlig rekkefølge.

V  MERK
Q Funksjonen av brytes med et nytt trykk på ta-

sten.

OGGN16E1

V  MERK
Q Funksjonen for vilkårlig av spilling av mappe

av brytes ikke selv om du velger en fil.

Vilkårlig avspilling av alle map-
per

Hold nede ZRDM-tasten.

Spill av sporene i alle mapper i vilkårlig rek-

kefølge.

V  MERK
Q Funksjonen av brytes med et nytt trykk på ta-

sten.
Q Funksjonen for vilkårlig avspilling av alle

mapper avbrytes ikke selv om du velger en

Skanneavspilling (SCAN)

Trykk på PTY/SCAN-tasten.

Spill av de første lO sekundene av hvert spor

på hele USB-enheten i rekkefølge.

V  MERK
Q Trykk på denne tasten igjen under avspilling

hv is du vil lytte til det aktuelle sporet. Sporet

spilles da av på vanlig måte.



Spille av  spor  på iPod/USB—minneenhet via talestyring (biler med Bluetooth  R  2.0—grensesnitt)

Skanneavspilling av  mappe

Hold nede PTY/SCAN-tasten.

Spill av de første lO sekundene av det første

sporet i hver mappe på USB-enheten  i  rekke-

følge.

V  MERK
Q  Trykk på denne tasten igjen under avspilling

hvis  du  vil lytte til det aktuelle sporet. Sporet
spilles da av på vanlig måte.

Søk etter spor

Søk i mapper og filer, og velg et spor.

l. Vri på  p  /SEL-tasten for å velge mappe.

2. Trykk på p/SEL-tasten.

Filene i den valgte mappen vises.

3. Vri på  J:  /SEL-tasten for å velge fil.

4. Trykk på y/SEL-tasten.

Den valgte filen (lydspor) spilles av.

V  MERK
O Trykk på 6 D-tasten mens mappen er valgt

for å avbryte modus for søk etter spor.

.  Hvis ingen operasjon utføres innen l0 se-

kunder etter valg av mappen, avbrytes mo-

dus for søk etter spor.

V  MERK

O Velg mappen, og hold nede P/SEL-tasten
for å starte avspilling av det første sporet i

mappen.

O Trykk på 6 D-tasten mens filen er valgt for

å gå tilbake til forrige operasjon.

O Hold nede 6 S-tasten mens  filen er  valgt

for å avbryte modus for søk etter spor.

Q  Hvis ingen operasjon utføres innen fem se-

kunder etter valg av filen, spilles filen av.

Q Operasjoner som valg av et spor. avbryter

modus for søk etter spor.

l:(l()7-18700029

Ønskede spor på en iPod eller USB-minneen-

het som er koblet til USB-inngangen, kan

velges og spilles av ved hjelp av talestyring.

Du finner mer informasjon om talegjenkjen-

ningsfunksjonen eller talestyringsfunksjonen

i “B1uetooth® 2.0-grensesnitt” på side 8-51.

Følgende beskriver hvordan du klargjør for

talestyring og avspilling av sporene.

OGGN16E1

Klargjaring for talestyring
lilJ074K80U059

Hvis du vil bruke talestyring. trykker du først

på SPEECH-knappen (A).

A

AJAll03l4

Søke etter artistnavn l
l',()(l7—'l8°0002l

l. Si “Play” (Spill av) i hovedmenyen.

V  MERK

O Bluetoothå 2.0-grensesnittet starter gjen-
kjenning av den tilkoblede enheten.

Hvis den tilkoblede enheten ikke kan gjen-

kjennes eller hvis en tilkoblingsfeil oppstår,

starter Bluetooth” 2.0—grensesnittet en tale-
veiledning. Følg taleveiledningen.

2. Når taleveilederen sier “Would you like

to play by Anist, Album, Playlist or

Genre?” (Vil du spille av etter artist. al-
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brim,‘ spilleliste eller sjanger), sier du  V  MERK V  MERK

"  rtist".
O  søkende" Whengef av antallet Sanger På de" .  Bluetoothg 2.0-grensesnittet starter gjen-

tilkoblede enheten. Det kan ta lenger tid å kjenning av den iilkeblede enheten,

w søke på enheter som inneholder mange san- Hvis den nikebiede enheten ikke kan gjen-

.  Hvis du Sier “Artist <naVn>a- kan du hoppe ger. kjennes eller hvis en tilkoblingsfeil oppstar,

Overmnn 3_ starter Bluetooth” 2.0-grensesnittet en tale-

6. Når taleveilederen sier "Playing <artist- Veilednlnfå Følg ‘aleVe“°d“i“ge“'
navn>” (Spiller  av  <anistnavn>), oppret-

ter systemet en spillelisteindeks for arti- 2. Når taleveilederen sier "Would you like
sten. to play by Artist, Album, Playlist or

Genre?” (Vil du spille av etter artist, al-

bum, spilleliste eller sjanger), sier du

"Album” (Album).

3. Når taleveilederen sier “What Artist

would you like to play?” (Hvilken artist

vil du spille av), sier du navnet til arti-

sten.

4. Hvis det bare finnes ett resultat, fortset-

ter systemet til trinn 6.

5. Hvis det finnes to eller flere resultater,

sier taleveilederen "More than one

V  MERK
Q Hvis bekreftelsesfunksjonen er aktiv. bekref-

ter taleveilederen om artistens navn er riktig.

Hvis artistnavnet er riktig, sier du "Yes” W  MERK
match was found, would you like to play

<artistnavn>?” (Mer enn ett resultat ble

funnet, vil du spille av <aitistnavn>?).

(Ja). Hvis ikke, sier du "No" (Nei). Når tale-

veilederen sier "Artist not found, please try

again” (artisten ble ikke funnet, prøv på

Q  Hvis du sier "Album <navn>” kan du hoppe

over trinn 3.

Hvis du sier «Yes-- (Ja), fonsener Syste- nytt), går systemet tilbake til trinn 2.

met til trinn 6.

Hvis du sier "No" (Nei), blir neste ani- 7. Systemet går ut av stemmegjenkjen-

stresultat uttalt av systemet. ningsmodus og starter avspilling.

3. Når taleveilederen sier "What Album

would you like to play?” (Hvilket album

vil du spille av), sier du navnet på albu-

met.

4. Hvis det bare finnes ett resultat, fortset-

J ter systemet til trinn 6.
E°°"*°°°°°3° 5. Hvis det finnes to eller flere resultater,

l" Si “play”(Spi11aV)i hovedmenyen" sier taleveilederen "More than one

match was found, would you like to play

<album title>?” (Mer enn ett resultat ble

funnet, vil du spille av <albumtittel>).

Hvis du sier “Yes” (Ja), fortsetter syste-

met til trinn 6.

%  MERK Søke etter albumtittel

Q  Hvis du sier "No" (Nei) til tre av eller alle

artistene som foreslås av systemet, sier tale-

veilederen "Artist not found, please try

again” (Artisten ble ikke funnet, prøv på

nytt). og systemet går tilbake til trinn 2.
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Hvis du sier “No” (Nei), blir neste al-

bumresultat uttalt av systemet.

V  MERK
Q  Hvis  du  sier "No" (Nei) til tre av eller alle

albumtitlene  som  foreslås av systemet. sier

taleveilederen "Album not found, please try

again” (Albumet ble ikke funnet, prøv på

nytt), og systemet går tilbake til trinn 2.

6. Når taleveilederen sier "Playing <album

title>” (Spiller av <albumtittel>), oppret-

ter systemet en spillelisteindeks for al-

bumtittelen.

V  MERK

Q Hvis bekreftelsesfunksjonen er aktiv, bekref-

ter taleveilederen om albumtittelen er riktig.

Hvis albumtittelen er riktig, sier du "Yes"

(Ja). Hvis ikke, sier du "No" (Nei). Når tale-

veilederen sier "Album not found, please try

again" (albumet ble ikke funnet. prøv på

nytt), går systemet tilbake til trinn 2.

7. Systemet går ut av stemmegjenkjen-

ningsmodus og starter avspilling.

Søke etter spilleliste
E00'49  I  00010

1.  Si  “Play” (Spill av) i hovedmenyen.

W  MERK

O  Bluetooth” 2.0-grensesnittet starter gjen-
kjenning av den tilkoblede enheten.

Hvis den tilkoblede enheten ikke kan gjen-

kjennes eller hvis en tilkoblingsfeil oppstår.

starter Bluetoothg 2.0-grensesnittet en tale-

veiledning. Følg taleveiledningen.

2. Når taleveilederen sier “Would you like

to play by Artist, Album, Playlist or

Genre?” (Vil du spille av etter artist, al-

bum, spilleliste eller sjanger?), sier du

"Playlist" (Spilleliste).

W  MERK
Q Hvis du sier "Playlist <name>” (Spilleliste

<navn>), kan du hoppe over trinn 3.

Hvis enheten ikke har noen spilleliste, sier

taleveilederen "There are no playlists stored

on device” (Ingen spillelister er lagret på en-

heten), og systemet går tilbake til trinn 2.

3. Når taleveilederen sier "What Playlist

would you like  to  play?” (Hvilken spille-

liste vil du spille av), sier du navnet på

spillelisten.

4. Hvis det bare finnes ett resultat, fortset-

ter systemet til trinn 6.

5. Hvis det finnes to eller flere resultater,

sier taleveilederen "More than one

match was found, would you like to play

<playlist>?” (Mer enn ett resultat ble

OGGN16E1

funnet, vil du spille av <spilleliste>?).

Hvis du sier “Yes” (Ja), fortsetter syste-

met til trinn 6.

Hvis du sier "No” (Nei), blir neste spil-

lelistenavn lest opp av systemet.

V  MERK
o  Hvis du sier "No" (Nei) til tre av eller alle

spillelistene som foreslås av systemet, sier

taleveilederen "Playlist not found, please try

again” (Spillelisten ble ikke funnet, prøv på

nytt). og systemet går tilbake til trinn 2.

6. Når taleveilederen sier "Playing <play-

list>” (Spiller av <spilleliste>), oppretter

systemet en indeks for spillelisten.

V  MERK
Q  Hvis bekreftelsesfunksjonen er aktiv, bekref-

ter taleveiledningen om spillelistens navn er
riktig. Hvis spillelistens navn er riktig. sier

du "Yes" (Ja). Hvis ikke, sier du "No" (Nei).

Når taleveilederen sier "Playlist not found,

please try again” (Spillelisten ble ikke fun-

net, prøv på nytt), går systemet tilbake til

trinn 2. Se "Innstilling av bekreftelsesfunk-

sjon” på side 8-54.

7. Systemet går ut av stemmegjenkjen-

ningsmodus og starter avspilling.
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Søke  etter sjanger
E00'49I0002]

l. Si "Play" (Spill av) i hovedmenyen.

V  MERK

C  Bluetooth” 2.0—grensesnittet starter gjen-

kjenning av den tilkoblede enheten.

Hvis  den tilkoblede enheten ikke kan gjen-

kjennes eller hvis en tilkoblingsfeil oppstår,

starter Bluet00th® 2.0-grensesnittet en tale-

veiledning. Følg taleveiledningen.

B  2. Når stemmeveiviseren sier "Would you

like to play by Artist, Album, Playlist or

Genre?” (Vil du spille av etter artist. al-

bum, spilleliste eller sjanger) sier du

"Genre" (Sjanger).

W  MERK
Q Hvis du sier "Genre <type>” (sjanger <ty—

pe>) kan du hoppe over trinn 3.

3. Når taleveilederen sier "What Genre

would  you like to play?” (Hvilken sjan-

ger vil du spille av), sier du musikkty-

pen.

4. Hvis det bare finnes ett resultat, fortset-

ter systemet til trinn 6.

5. Hvis det finnes to eller flere resultater,

sier taleveilederen "More than one

match was found, would you like to play

8-38 For behagelig kjøring

<genre>?" (Mer enn ett resultat ble fun-

net, vil du spille av <sjanger>). Hvis du

sier "Yes" (Ja), fortsetter systemet til

trinn 6.

Hvis du sier “No” (Nei), blir neste sjan-

gerresultat uttalt av systemet.

V  MERK
Q Hvis du sier "No" (Nei) til tre  av  eller alle

sjangrene som foreslås av systemet, sier tale-

veilederen "Genre not found, please try

again” (Sjangeren ble ikke funnet, prøv på

nytt). og systemet går tilbake til trinn 2.

6. Når taleveilederen sier "Playing <gen-

re>” (Spiller av <sjanger>), oppretter sy-
stemet en spillelisteindeks for sjangeren.

V  MERK
Q Hvis bekreftelsesfunksjonen er aktiv, bekref-

ter taleveiledningen hvis sjangeren er riktig.

Hvis sjangeren er riktig, sier du "Yes" (Ja).

Hvis ikke, sier du "No" (Nei). Når taleveile-

deren sier "Genre not found. please try

again” (Sjangeren ble ikke funnet, prøv på

nytt). går systemet tilbake til trinn 2. Se

"Innstilling av bekreftelsesfunksjon” på side

8-54.

7. Systemet går ut av stemmegjenkjen-

ningsmodus og starter avspilling.

OGGN16E1

Lytt til Bluetooth-lydspor*
E00'36"01I3J

Dette produktet kan spille av lydspor på kom-

mersielt tilgjengelige Bluetooth-kompatible

lydenheter.

A  FORSIKTIG
Q Hold aldri slike enheter i hånden for å betje-

ne dem mens du kjører. Dette kan forårsake

ulykker.

Q lkke la Bluetooth-lydenheten ligge igjen

uten tilsyn i bilen.

Q Avhengig av hvordan enhetene håndteres,

kan lydfiler gå tapt eller skades. Dataene bør

derfor sikkerhetskopieres.

V  MERK
Q Avhengig av hvilken type Bluetooth-kompa-

tibel lydenhet som kobles til, kan det hende

at bruk ikke er mulig eller at enkelte funk-

sjoner vil være begrenset.

Q Les brukerhåndbøkene for kommersielt til-

gjengelige Bluetooth-kompatible lydenheter.

Q Volumnivåene kan variere avhengig av hvil-

ken type Bluetooth-kompatibel lydenhet som

brukes. Vi anbefaler at du skrur ned volumet

før tilkobling for å unngå et altfor høyt lyd-

nivå.

—» "Reguler volumet" på side 8-23



Lytt til Bluetooth—lydspor*

%  MERK Spille  av  Bluetooth-lydspor Bytte  avspillingsmodus l

°  Avhengig a” 5Fa‘“_5"'“ *" B'”et°°tl1"V4°"he' 1. Trykk på MEDIA-tasten for å velge Du kan velge gjentakelse av avspilling, vil-
ten kan det le mt ed før enheten glenlqelmes Bluetooth-l ds or som kilde kårli avs illin eller sk nn avs illin
eller avspilling starter. y p ' g p g e' e p g"

Q Spesifikasjoner og innstillinger i Bluetooth- . . .. . . . .
lydenheten kan føre til at tilkobling ikke er Den Valgte kllden Vlses Pa dlsPlaYet- glentakelse av avspllllng

mulig, eller avvik i funksjoner eller visning. Trykk på lRPT-tasten.

Q Det kan hende at sporinformasjon ikke vises 2. Trykk på 5 HI -tasten. Avspilling av

på riktig måte, avhengig av lyddataene på B1 t th_1 d t rt . . . . .
BIuetOOth-lydenheten. ue OO y Spor S a  er Gjenta avspllllng av sporet som for øyebllk-

Q Det kan hende at avspilling av iPod/iPhone- ket Spllles aV-

enheten ikke aktiveres etter start av Plug-in  w

Hyeele eV-eyelemee evlleeele ev elelueee O  Hold nede 5  HI  —tasten for å stanse avspil- w
for bllen og enheten. 1. .dl ...d. u

.  _l:ngkr1:n åe 61 . . f .. . ,. Q Veksler i rekkefølgen Gjentakelse AV,

° ly p '  as e" or a  S  Oppe avspl ' Gjentakelse av l spor, Gjentakelse av alle

Koble tll en Bluetooth kompa lmg" spor og Gjentakelse AV hver gang du tryk-

tlbel lydenhet ker på lRPT-tasten.

_ Velg spor  (fil) l
Gå til "Koble tll B1ueto0th® 2.0-grensesnitt_ _ Vilkårlig avspilling (RDM)
og B1“9t00th®‘e“het” På Slde 8'57 for 111' Trykk på tasten l« eller »l foråvelge spor.
formasjon om hvordan du kobler til Blue- T1'YkkP52RDM‘ta5ten~

t00'fh-enh€te11- Disse tastene muliggjør valg av neste eller . .. .

Metodene nedenfor beskriver situasjoner et- forrige spor. SP1“ 3V 5P0TeI1e Pa B1Uet00th'1Ydenheten 1
ter at tilkobling er fullført. Vllkårllg rekkefølge-

Rask forover- eller bakovers-

V  MERK poling V  MERK
.  Hvis iPod/iPhone kobles til via Bluetooth O  Funksjonen avbrytes med et nytt trykk på ta-

som en Bluetooth—kompatibel lydenhet, skal Held nede lesten 3« eller 4»' Ste“-

ikke iPod/iPhone-enheten kobles til med en . .
ipfääääigeg...Tilkobling med begge metoder Rask forover-/bakoverspollng er mulig. Skanneavspilling (SCAN)

Vl .

Trykk på PTY/SCAN-tasten.
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Lytt til Bluetooth-lydspor*

Spill av de første 10 sekundene av hvert spor

på hele Bluetooth-lydenheten i rekkefølge.

V  MERK
Q  Trykk på denne tasten igjen under avspilling

hvis du vil lytte til det aktuelle sporet. Sporet

spilles da av på vanlig måte.
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Displayindikator

Displayindikator
1-100738 I  00033

Denne delen forklarer innholdet  på  displayindikatoren.

H
T  E! FI Ei lil  H Fl P1 E AAl008779

Endre visningsmodus l  A  l=oRslK11c; Under DAB-m0ttak*
1-00785011" . . ,  . ' —— ' , "  «—. .  . . . Q Endring av innholdet pa displayet kan være Veksler 1  rekkefølgen TJe“e5tenaVn — En"

Du kan endre Innholdet pa dlsplaymdlkauy risikabelt under kjøring. Kontroller derfor semblenavn” og "CH-nr. (CH-ID)".
ren- sikkerheten før du gjør dette.
Trykk på DISP-tasten for å endre innholdet

på displayet. V  MERK

V Q Hvis tekstinformasjonen for tjenestenavnet

Hver gang du trykker på DISP-tasten, endres  .  Oppiii i] tegn kan Vises Samtidig. Hvis du og ensemblenavnet ikke kan hentes. vises

iI1I1h01d€t På displayet. vil vise 12 eller flere tegn. trykker du på PA- det ingenting-

GE-tasten for å vise etterfølgende tegn.
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Under CD-DA-avspilling

Veksler i rekkefølgen "CD-tittel”, "Sportit-

tel" og "Driftsstatus".

V  MERK
Q  Hvis  ingen tekstinformasjon er tilgjengelig

for visning, vises “NO TITLE".

Under MP3/WMA/AAC-avspil-
ling

Veksler  i  rekkefølgen "Mappetittel”, “Finit-

tel” og “Driftsstatus”.

V  MERK
Q Hvis ingen tekstinformasjon er tilgjengelig

for visning, vises “NO TITLE".

Visning av  ID3-koden

Hold nede DISP-tasten.

Endrer visningen av ID3-koden.

[DISP] Hver gang du trykker på tasten, veks-

les elementene i rekkefølgen “Albumnavn”,

"Spomavn". "Artistnavn", “Sjangemavn”*
og “Driftsstatus”.

*: Vises ved avspilling av lydfiler på en

USB-enhet (for biler med Bluetoothg
ZO-grensesnitt).
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V  MERK

Q  Under  visning av lD3-koden kan du holde

nede DlSP-tasten for å bytte til visning av

mappetittel.

Q Det kan hende at visning av sjangernavn ik-

ke er mulig.

Under iP0d-avspilling
I-110738901096

Veksler i rekkefølgen "Albumer", “Spor-

navn”, “Artistnavn”, “Sjangernavn”* og

“Driftsstatus”.

V  MERK
Q Hvis ingen tekstinfonnasjon er tilgjengelig

for visning. vises "NO TITLE".

Q Sjangemavn vises i utstyr etter type (for bi-

ler med Bluetooth); 2.0—grensesnitt).

Q Det kan hende at visning av sjangernavn ik-

ke er mulig.

Under Bluet00th® 2.0-avspil-
ling*

l§0073‘300l036

Driftsdetaljene er de samme som i "Under

iPod-avspilling" på side 8-42.

OGGN16E1

  Justering av  lydkvalitet og

volum/balanse     
E()(]”,‘~82Ul lol

Endre lydkvalitetsinnstillinger.

J ustere  lydkvalitet og v0lum/
balanse

1. Trykk på J>/SEL-tasten for å velge inn-

stillingselementer.

Hver gang du trykker på J>/SEL-tasten,

veksles elementene i rekkefølgen BASS,

DISKANT, FADER, BALANSE, SCV
(hastighetskompensert volum) og Av-

bryt.
2. Vri på p/SEL-tasten for åjustere.

Ju-

ste-

rings- Vri mot urvise- Vri med urvise-

ele- ren ren

men-

ter

BAS -6til0 0ti1+6

S  (lavt Low Pass- (høyt Low Pass-

volum) volum)



Ju-

ste-

rings-

ele-

men-

TRE

BLE

(di-

skant

FA-

DER

BA-

LAN-

CE

(ba-

lanse)

SCV

Systeminnstillinger

Vri mot urvise-

ren

-6til0
(lavt High Pass-

volum)

CENTER til RE-

AR 1 l

(fremhevelse av

REAR)

LEFT  I  1 til

CENTER

(fremhe\ else av

LEFT)

OFF,  LOW

(SCV-effekten er

satt til av/lav)

Vri med urvise-

ren

0 til +6

(høyt High Pass-

volum)

FRONT  ll til

CENTER

(fremhevelse av

FRONT)

CENTER til

RIGHT  l l

(fremhevelse av

RIGHT)

MID, HIGH

(SCV-effekten er

satt til middels/

høy)

E0073B30l IHR

Endre systeminnstillinger, for eksempel klok-

keslett. på produktet.
1. Trykk på MENU-tasten.

2

*t.

.  Trykk på D/SEL-tasten for  å  velge inn-

stillingselementer.

Hver gang du trykker på b/SEL-tasten,

veksles elementene i rekkefølgen DAB-

innstilling", Gracenote  DB*2, AF,
REG, TP-S. PI-S, PTY-språkinnstillin-

ger, PHONE-innstillinger. CT, Juster

klokkeslett og Avbryt.

. Vri på  p  /SEL-tasten for  å  stille inn.

.Trykk på b/SEL-tasten for å bekrefte

innstillingen.

lnnstillingene er fullført. og neste inn-

stillingselement vises.

Vises når en DAB-mottaker er tilkoblet.

;  Vises ved avspilling av lydfiler (for bi-

ler med Bluetoothg 2.0-grensesnitt).

DAB-innstilling*

Endre  DAB-innstillinger

(“Innstil1ingsverdi” med fet skrifttype indike-

rer standardinnstillinger fra fabrikk.)

lnnstillings- lnnstillings- lnnstillings-

navn verdi innhold

DAB-DAB 01:]: Bytt til en an-

Link settings , nen tjeneste

ON ved lav mot-

taksfølsomhet.

OGGN16E1

lnnstillings-

navn

DAB Band

settings

Systeminnstillinger

lnnstillings-

verdi

BAND lll

L-BAND

BOTH

RDS-innstilling

lnnstillings-

innhold

Sett program-

båndet som

brukes, til

mellom 174

og 239 MHz.

Sett program-

båndet som

brukes, til

mellom 1452

og 1490

MHZ.

Sett program-

båndet som

brukes, til

Band Ill og

L-Band.

Endre RDS-innstillinger

("lnnstillingsverdi" med fet skrifttype indike-
rer standardinnstillinger fra fabrikk.)
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Systeminnstillinger

Innstillings-

navn

AF

REG

8-44

Innstillings-

verdi

AF ON

AF OFF

REG  ON

REG OFF

lnnstillings-

innhold

Utfør auto-

matisk  spo-

ring av sam-

me stasjon

som pro-

grammet som

mottas.

lkke  utfør  au-

tomatisk spo-

ring av sam-

me stasjon

som pro-

grammet som

mottas.

lkke utfør au-
tomatisk spo-

ring av  den

lokale stasjo-

nen  for  pro-

grammet som

mottas.

Utfør auto-

matisk spo-

ring av  den

lokale stasjo-

nen for pro-

grammet som

mottas.

For behagelig kjøring

lnnstillings-

navn

TP-S

Pl-S

lnnstillings-

verdi

TP—S ON

TP-S OFF

Pl-S  ON

OGGN16E1

Innstillings-

innhold

Innstillings-

navn

Pl-S

lnnstillings-

verdi

Utfør auto- Pl-S OFF

matisk søk et-

ter trafikk-

meldinger

(TP-stasjo-

ner).

lkke utfør au-

tomatisk søk

etter trafikk-

meldinger

(TP-stasjo-

ner).

PTY ENGLBH

Utfør søk et-

ter den sam-

me stasjonen

eller den lo-

kale stasjo-

nen for den

som er regi-

strert i pro-

grammerings-

kanalen.

FRANCAB

lnnstillings-

innhold

lkke utfør søk

etter den

samme sta-

sjonen eller

den lokale

stasjonen for

den som er

registrert i

programme-

ringskanalen.

Still inn vis-

ningsspråket

for søk etter

programinn-

hold (PTY-

søk) til en-

gelsk.

Still inn vis-

ningsspråket

for søk etter

programinn-

hold (PTY-

søk) til

fransk.



Systeminnstillinger

Innstillings- Innstillings- Innstillings- Innstillings- Innstillings- Innstillings- V  MERK
navn verdi innhold navn verdi innhold . . .  . .

Q For a tulllørejusteringen av klokkeslett. hol-

PTY DEUTSCH  Still inn vis- CT CT  ON Oppdater der du nede  p  SEL-tasten inntil sekundene
ningsspråket klokkeslettet tilbakeslilles til "00".

for søk etter hvis data om

programinn- klokkeslett PHONE—innstillinger
hold  (PTY- mottas.

søk) til tysk. CT OFF ikke oppdater Endre innstillingene foar taleinnkobling foir

inn vis- klokkeslettet, mobiltelefonen Og spraket lOf BlUCIOOIh

ningsspråket selv om data 2‘0'gre”SeSnmet' _  I  _  _
for søk ener om klokke- Det kan hende  at. PHOlNlE-innstillinger ikke

programm” sielt mottas. kan angis. avhengig av bilmodell.

hold  (PTY- E

søk) til *: Du må trykke på [TP]—tasten og sette W MERK

svensk" .\.8::.moduS for trafikkmeldinger m Q Avbryt funksjoner som mobilielefonens “ta-

ESPANOL still inn Vis- ' stelås". og koble til fra ienteskjemien.

n-n SS råk i _  . Q Mens  du  er tilkoblet. kan det hende at mobil-

l g  p  e Innstlllmg av klokkeslett telefonfunksjoner (mottak av anrop osv.) ik-
for søk etter .

ro raminn- ke fungerer korrekt.

å  l§(PTY Sett CT-innstillingen i RDS-innstillingene til  O  Avhengig av avstanden mellom produktet og
°  _ ' -~CT OFF" for å  aktivere manuell innstilling mobiltelefonen. forholdene i bilen og skjer-

SØkl "l , mingstyper. kan det hende at tilkobling ikke
ai klokkeslett. _  :  , :

spansk. er mulig.  l  sa tall ma mobiltelefonen plasse-
1. Velg "YES" på skjermen "Juster klokke-

lTALlANO Still inn vis- slett", og trykk på p /SEL-tasten.

ningsspråket

res så nært produktet som mulig.

Q Selv om mobiltelefonen er Bluetooth—kom—

patibel. kan egenskaper og spesifikasjoner

fOF SØk eller Still inn timene. Trykk på  P  /SEL-tasten medføre at korrekt drift ikke er mulig.

programinn- igjen for å stille inn minuttene. Q Av sikkerhetshensyn må ikke mobiltelefo-

hOld (PTY- 2. Vri på p/SEL-tasten for å justere klok- nen brukes mens du kjører. Stans bilen på et
Søk) til ila, kesletiei. trygt sted før du bruker mobiltelefonen.

liensk. 3. Trykk på p/SEL-tasten.

Justeringen er fullført.
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Systeminnstillinger

V  MERK
Q Selv om mobiltelefonen er Bluetooth—kom-

patibel. kan telefonspesifikasjoner og -inn-

stillinger medføre  avvik  på displayet eller

forhindre korrekt drift.

Q Det kan hende at enkelte modeller ikke gir

noen bekreftelse på tilkobling. eller at de
muligens ikke kan kobles til idet hele tatt.

Støttede profiler

Håndfri HFP(v1 .5)

Overføring av tele- OPP(vl.l),

fonliste PBAP(vl .0)

Biler uten Bluet00th® 2.0-gren-
sesnitt

Et håndfrisett (kan kjøpes separat) kreves.
("InnstillingSverdF med fet skrifttype indike-

rer standardinnstillinger fra fabrikk.)

Innstillingsverdi Innstillingsinnhold

PHONE  OFF  Ikke  bruk taleinnkobling

for mobiltelefonen.

PHONE  MUTE Demp lyden under ta-
leinnkobling for mobilte-

lefonen.
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Innstillingsverdi Innstillingsinnhold

PHONE  ATT

PHONE  IN-L

PHONE IN-R

PHONE  IN-LR

Biler med Bluet00th® 2.0-gren-
sesnitt

(“Innstillingsverdi” med  fet  skrifttype indike-

Velg lydutgang fra alle
høyttalere under taleinn-

kobling for mobiltelefo-

nen.

Velg lydutgang fra ven-
stre høyttaler foran under

taleinnkobling for mobil-

telefonen.

Velg lydutgang fra høyre

høyttaler foran underta-

leinnkobling for mobilte-

lefonen.

Velg lydutgang fra ven-

stre og høyre høyttalere

foran under taleinnkob-

ling for mobiltelefonen.

rer standardinnstillinger fra fabrikk.)

OGGN16E1

Innstillings-

navn

PHON E IN set-
tings

HFM voice

language set-

tings

Innstil-

lingsverdi

PHONE

lN-R

Innstillings-

innhold

Velg lydutgang

fra høyre høyt-

taler foran un-

der taleinnkob-

ling for mobil-

telefonen.

Velg lydutgang

fra venstre

høyttaler foran

under taleinn-

kobling for

PHONE

IN-L

mobiltelefonen.

ENG- ndre talespra-

us“ [ket for handfri-

d  I  .FRENCH mo u en

(FRANS

K)

GER-
MAN

(TYSK)

SPANISH
(SPANSK

)

ITALIAN
(ITA-

LIENSK)



Innstillings- Innstil- Innstillings-

navn lingsverdi innhold

HFM voice  DEUTCH Endre talesprå-

language set- (NEDER- ket for håndfri-
tings LANDSK modulen.

)

PORTU-
GUESE

(PORTU-
GISISK)

RUSSI-

AN

(RUS-

SISK)

V  MERK
Q Vises  kanskje ikke. avhengig av  bilmodel-

len.

Gracenote  DB  (Biler med Blue-

t00th® 2.0-grensesnitt)

Versjonsnummeret kan bekreftes.

1. Velg “Gracenote DB", og trykk på  p/

SEL-tasten.

2. Vri på p/SEL-tasten. og velg “DB Ver-

sion".

3. Trykk på b/SEL-tasten.

DB-versjonen vises.

OGGN16E1

Systeminnstillinger
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Feilsøking

Feilsøking
F007384Ul075

Kontroller disse punktene hvis det vises en melding på displayet, eller hvis du tror at noe ikke fungerer som det skal.

Hvis denne meldingen vises

En melding vises på produktet avhengig av situasjonen som har oppstått.

Modus Melding Årsak

CD CHECK DISC CD-platen er satt inn opp ned.

Det er kondensering på CD-platen.

DISC ERROR CD-platen er skadet.

CD-platen er skitten.

INTERNAL E Det har oppstått funksjonsfeil i stasjonen.

HEAT  ERROR  Temperaturen i produktet er høy.

USB FILE  ERROR  Det er valgt filer som ikke kan spilles av.

USB  BUS PWR Høy eller lav elektrisk strøm eller spenning.

LSI ERROR Det har oppstått en intem funksjonsfeil.

UNSUPPORTED Lydftler som ikke støttes. er avspilt.

FORMAT

UNSUPPORTED En USB-enhet som ikke støttes, er koblet til.

DEVICE
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l

Tiltak

Sett inn platen med etikettsiden opp.

Vent en stund før du setter den inn igjen.

Rengjør avlesningsflaten på platen.

Kontroller at det ikke er problemer med CD-platen, og

sett den inn igjen. Hvis problemet vedvarer, kan du ta

kontakt med et autorisert MITSUBISHI MOTORS-

verksted.

Ta ut CD-platen, og vent til temperaturen synker til

normal temperatur.

Velg filer som kan spilles av.

—» “Lydfiler (MP3/WMA/AAC)” på side 8-18

Slå strømmen AV og vent en liten stund. Hvis problemet

vedvarer. kan du ta kontakt med et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Bekreft hvilke lydfiler som kan spilles av.

—» “Lydfiler (MP3/WMA/AAC)“ på side 8-18

Koble til en USB-minneenhet.



Modus

iPod

Annen

Melding

NO SONG

VER  ERROR

ERROR DC

Feilsøking

Årsak Tiltak

En iPod/iPhone som ikke inneholder lydspor, er koblet Koble til en iPod/iPhone som inneholder lydspor.

til.

Denne iPod/iPhone-programvareversjonen støttes ikke. Bytt til en programvareversjon som støttes.

Slå strømmen AV og vent en liten stund. Hvis proble-

met vedvarer, kan du ta kontakt med et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Unonnal likespenning er sendt til høyttaleme.
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Link-system*

Hvis du tror at noe ikke fungerer som det skal

Her er en liste over symptomer, årsaker og tiltak hvis  du  tror at noe ikke fungerer som det skal.

Symptomer

Ingen lyd eller svak lyd.

Balanse eller fader er vridd til én side.

CD-platen kan ikke settes

inn.

Det er ingen CD-plate i produktet, men produktet signa-

liserer innlasting.

CD-platen kan ikke spilles

rav.
Det er kondensering på CD-platen.

CD-platen er skitten.

Lyden hopper på samme

sted.

Ingen lyd, selv om CD-pla-

ten er satt inn.

E00"6-I50  l  569

leses  av.

Link-systemet styrer enheter som er koblet til

via USB-inngangen eller Bluetoothg 2.0-

grensesnittet, slik at de tilkoblede enhetene

kan styres ved hjelp av knappene i bilen eller

talekommandoer.
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Volumet er satt til minimum.

Det er allerede en CD-plate i produktet.

CD-platen er satt inn opp ned.

CD-platen er skadet eller skitten.

Skader eller skitt på CD-platen gjør at dataene ikke kan

Årsak Tiltak

Juster volumet.

—» "Reguler volumet" på side 8-23

Juster balanse eller fader.

—» "Justere lydkvalitet og volum/balanse” på side 8-42

Løs ut CD-platen.

—» "Sett inn/løs ut CD-er” på side 8-23

Trykk én gang på utløsingstasten.

—» "Sett inn/løs ut CD-er” på side  8-23

Sett inn platen med etikettsiden opp.

Vent en stund før du setter den inn.

Rengjør avlesningsflaten på platen.

Kontroller CD-platen.

Kontroller CD-platen. Hvis du bruker CD-R/RW-plater,

kan ulike egenskaper føre til at avspilling ikke er mulig.

Se følgende deler for betjeningsanvisning.

Se "Bluetooth? ZO-grensesnitt” på side

8-51.

Se "USB-inngang" på side 8-73.

Se "Lytt til iPod" på side 8-31.

Se "Lytt til lydfiler på en USB-enhet” på side

8-33.

OGGN16E1

Se "Spille av iPod-spor/spor på USB-min-

neenhet via talestyring" på side 8-35.

Se "Lytt til Bluetooth-lydspor" på side 8-38.

Bluetoothi er et registrert varemerke for

BLUETOOTH SIG. INC.



Sluttbruker-lisensavtale for
Link-system

1500764600013

Du har anskaffet en enhet som inneholder

programvare som er lisensiert av

MITSUBISHI MOTORS CORPORATION
fra JOHNSON CONTROLS Inc (forretnings-

enheten Automotive Experience), og deres

tredjepartsleverandører. På denne nettsiden

finner du en fullstendig liste over disse tred-

jepartsleverandørene og deres sluttbrukerav-

taler:

http://www.jciblueconnect.com/faq/fulldis-

closure.pdf

Bluet00th® 2.0-grensesnitt’~‘
E00726002299

Med B1uetooth® 2.0-grensesnittet kan du rin-

ge opp/motta håndfrisamtaler i bilen via en

B1uetooth®-kompatibel mobiltelefon, basert

på  den trådløse kommunikasjonsteknologien

kjent som Bluetooth”? Du kan også spille av
musikk fra en Bluetoothg-musikkspiller via
bilens høyttalere.

Systemet er utstyrt med en stemmegjenkjen-

ningsfunksjon, som gjør at du kan foreta

håndfrisamtaler med enkle bryteroperasjoner

og stemmekommandoer ved hjelp av et defi-

nert stemmetre.

BluetoothE 2.0-grensesnittet kan brukes når

driftsmodusen er satt til  ON  eller ACC.

Før du kan bruke Bluetooth® 2.0-grensesnit-

tet, må du koble sammen (pare) Bluetooth?-

enheten og Bluetooth® 2.0-grensesnittet. Se

“Koble til Bluetooth® 2.0-grensesnitt og
B1uetooth®-enhet” på side 8-57.

Bluetooth® er et registrert varemerke for

BLUETOOTH  SIG, INC.

  A  ADVARSEL
O Selv om Bluetooth” Lil-grensesnittet kan

brukes til håndfrisamtaler, må du ikke la

bruk nv mobiltelefonen distrahere deg fra

trygg kjøring dersom du bruker den mens

du kjører bil. Alt som distraberer deg fra

trygg kjøring, inkludert bruk av mobilte-

lefon, øker faren for ulykker.

Q  Følg gjeldende lovverk der du er når det

elder bruk av mobiltelefon under kjø-

nng.
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Bluetoothg 2.0-grensesnitt*

V  MERK
o  Hvis driftsmodusen blir stående i ACC. vil

strømmen til tilbehøret automatisk slås av et-

ter en viss tid og du vil ikke lenger kunne

bruke Bluetoothg 2.0-grensesnittet. Strøm-

men til tilbehøret slås på igjen hvis du betje-
ner strømbryteren.

Se "Automatisk utkoplingsfunksjon for
ACC-strøm” på side 7-l0.

O Bluetoothg 2.0—grensesnittet kan ikke brukes

hvis BluetoothE-enhetens batteri er utladet

eller hvis enheten er slått av.

O Det er ikke mulig å foreta håndfrisamtaler

hvis tjenesten ikke er tilgjengelig på telefo-
nen.

O Hvis du legger B1uetooth®—enheten i baga—
sjerommet, vil du kanskje ikke kunne bruke

Bluetoothæ 2.0-grensesnittet.

O Enkelte Bluetoothg-enheter er ikke kompa-

tible med Bluetoothä ZO-grensesnittet.
Q Du kan bekrefte Link System-programvare-

versjonen ved å trykke tre ganger på HANG—

UP—knappen (trykk og hold to ganger og

trykk deretter kort på knappen) innen 10 se-

kunder.

O Du finner mer informasjon om Bluetoothg

2.0—grensesnittet på nettsiden til

MITSUBISHI MOTORS.
Vennligst les og godta "Advarsler om lenker

til andre selskapers nettsider". ettersom de

kobler til andre sider enn MITSUBISHI

MOTORS” nettside.

http://www.mitsubishi—motors.com/en/

products/index.html
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Bluetooth  ”  2.0-grensesnitt*

W  MERK
Q  Programvareoppdateringer fra produsenter

av mobiltelefoner/digitale lydenheter kan en-

dre enhetstilkoblingen.

Styrekontrollbryter og mikro-
fon

l()lY‘I"Z0\-151

Styrekontrollbryter og mikrofon —> s. 8-52

Stemmegjenkjenningsfunksjon —) s. 8-53

Nyttige talekommandoer —> s. 8-54

Talerregistreringsfunksjon —) s.  8-56

Koble til Bluetooth? 2.0-grensesnitt og Blue-

toothR-enhet —) s. 8-57

Betjene  en  musikkspiller som  er  tilkoblet via

Bluetooth? —» s. 8-63

Ringe  opp og motta

—> s.  8-63

Telefonbokfunksjon —) s. 8-66

håndfrisamtaler  
l- Bryter for volum opp/ned

2- TALE-knapp

3- TA-OPP-knapp

4- HANG-UP—knapp

5- Mikrofon

Bryter for volum  opp

Trykk  opp denne bryteren for å øke volumet.

Bryter for volum  ned

Trykk ned  denne  bryteren for  å  redusere vo-

lumet.
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TALE-knapp

O Trykk  på denne knappen  for å  endre  til

stemmegjenkjenningsmodus

Mens systemet er i stemmegjenkjen-

ningsmodus vises "Listening" (Lytter)

på  radioens display.

O Hvis du trykker kort  på  knappen i stem-

megjenkjenningsmodus. vil  den  avbryte

veiledningen og tillate talekommandoer.

Hvis du trykker ned knappen lenger, de-

aktiveres stemmegjenkjenningsmodusen.

O Hvis du trykker kort  på denne  knappen

under en samtale. aktiveres stemmegjen-

kjenning og talekommandoer tillates.

TA-OPP-knapp

O Trykk på  denne  knappen når  en  innkom-

mende  samtale mottas. for å svare telefo-

nen.

O Hvis det kommer inn en annen samtale

under samtalen, trykk på denne knappen

for å sette den første innringeren  på  vent

og snakke med den nye innringeren.

°  l slike tilfeller kan du trykke kort på

knappen for å veksle mellom innrin-

geme. Du bytter til første innringer.

og den andre innringeren settes på

vent.



-  For å opprette en treveis samtale i sli-

ke tilfeller, trykker du på SPEECH-

knappen for å gå inn i stemmegjen-

kjenningsmodus, og deretter sier du

“Join calls" (Foren samtaler).

HANG-UP-knapp

O Trykk på denne knappen ved innkom-

mende anrop for å avvise anropet.

O Trykk på denne knappen under en sam-

tale for å avslutte den aktuelle samtalen.

Hvis en annen samtale står på vent, skif-

ter du til den samtalen.

O Hvis denne knappen trykkes i talegjen-

kjenningsmodus, blir talegjenkjennings-

modus deaktivert.

V  MERK
O Når du trykker på SPEECH-knappen for

starte stemmegjenkjenningsmodus med en

mobiltelefon i systemet, vises aktuell infor-

masjon om mobiltelefonen på radioens di-

splay, slik som "gjenværende batterilevetid”,

"signalstyrke" eller "nettveksling”*.

*: Enkelte mobiltelefoner sender ikke denne

informasjonen til Bluetoothg 2.0-grensesnit-

tet.

O Samtale venter og treveis samtaler kan bare

brukes av Bluetooth? ZD-grensesnittet hvis

mobiltelefonen støtter disse tjenestene.

Mikrofon

Stemmen din vil bli gjenkjent av en mikrofon

i takkonsollen, slik at du kan utføre håndfri-

samtaler med stemmekommandoer.

W  MERK
O Hvis du holder en mobiltelefon i nærheten

av mikrofonen, kan den skape støy i stem-

men på telefonen. Plasser mobiltelefonen så

langt fra mikrofonen som mulig hvis støy

oppstår.

Stemmegjenkjenningsfunksjon
E00'Z",‘\(l(}5lJ

Bluetoothg 2.0-grensesnittet er utstyrt med
stemmegjenkjenningsfunksjon.

Du kan bruke talekommandoer til å utføre

forskjellige handlinger og ringe opp eller

motta håndfrisamtaler.

Med B1uet0oth® 2.0-grensesnittet er stemme-

gjenkjenning mulig på engelsk, fransk,

spansk, italiensk, tysk, nederlandsk, portugi-

sisk og russisk. Fabrikkinnstillingen er en-

gelsk eller russisk.

OGGN16E1

BluetoothP 2.0-grensesnitt*

V  MERK
O Hvis den talekommandoen du gir skiller seg

fra den forhåndsdefinerte kommandoen eller

ikke kan kjennes igen på grunn av støy i

omgivelsene eller andre årsaker. vil Blue-

tooth“ 2.0-grensesnitlet be deg gjenta tale-
kommandoen opptil 3 ganger.

O For å oppnå best mulig ytelse og redusere

omgivelsesstøynivået ytterligere. bør du luk-

ke bilvinduene, senke viftehastigheten og

avholde deg fra å prate med eventuelle pas-

sasjerer mens du aktiverer stemmegjenkjen-

ningsfunksjonen.

O Enkelte talekommandoer har

kommandoer.

O Enkelte funksjoner er kanskje ikke tilgjenge-

lige. avhengig av valgt språk.

alternative

Velge språk

l. Trykk på SPEECH-knappen.

. Si "Setup" (Oppsett).

. Si “Language” (Språk).

.Taleveilederen sier "Select a language:

English, French, Spanish, Italian, Ger-

man, Dutch, Portuguese or Russian”

(Velg et språk: engelsk, fransk, spansk,

italiensk, tysk, nederlandsk, portugisisk

eller russisk). (Eksempel: Si “English.")

5. Taleveilederen sier "English (French,

Spanish, Italian, German, Dutch, Portu-

guese eller Russian) selected (engelsk

(fransk, spansk, italiensk, tysk, neder-

landsk, portugisisk eller russisk) valgt).

8-53
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Bluetooth” 2.0-grensesnitt*

Is this correct?” (Er dette riktig?). Si

"Yes" (.la).

Svar "No" (Nei) for å gå tilbake til trinn

4.

%  MERK
Q Taleveilederen gjentar meldingen to ganger.

Den første meldingen er på det gjeldende

språket, og den andre meldingen er på det

valgte språket.

Q Hvis mange oppføringer er registrert i bilens

telefonbok, tar det lenger tid å endre språket.

Q Hvis språket endres, slettes mobiltelefonbo-

ken som er importert til Bluetoothg 2.0-
grensesnittet. Hvis du vil bruke det må du

imponere det på nytt.

6. Når taleveiledningen sier "English

(French, Spanish, Italian. German.

Dutch, Portuguese eller Russian) selec-

ted" (engelsk (fransk, spansk, italiensk,

tysk, nederlandsk, portugisisk eller rus-

sisk) valgt) fullføres språkskifteproses-

sen og systemet går tilbake til hovedme-

nyen.

Nyttige talekommandoer
E00"600000I  9

Hjelpefunksjon
E007b0l000l0

Bluetoothg 2.0-grensesnittet er utstyrt med

en hjelpefunksjon.
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Hvis du sier "Help" (Hjelp) når systemet ven-

ter på en talekommando, kommer det opp en

liste med kommandoer som kan brukes i den-

ne situasjonen.

Avbryte
FDIVGOILHOII

Du kan avbryte på to måter.

Hvis du er i hovedmenyen, sier du “Cancel”

(Avbryt) for å gå ut av Bluetoothq”; 2.0-gren-
sesnittet.

Hvis du står hvor som helst ellers i systemet,

si “Cancel” (Avbryt) for å gå tilbake til ho-

vedmenye.

V  MERK
Q Du kan gå tilbake til forrige meny ved å si

"Go Back" (Gå tilbake). (hvis bilen har slikt
utstyr)

Innstilling av bekreftelsesfunk-

sjon
Hl0"b04000l3

Bluetoothg 2.0-grensesnittet er utstyrt med

en bekreftelsesfunksjon.

Når bekreftelsesfunksjonen er aktivert, har du

flere muligheter enn vanlig til å bekrefte en
kommando når du foretar forskjellige innstil-

linger av Bluetoothg ZO-grensesnittet. Dette

gjør at du kan redusere mulighetene for at en

innstilling endres ved et uhell.

OGGN16E1

Bekreftelsesfunksjonen kan slås på eller av

ved å følge fremgangsmåten nedenfor.

l. Trykk på SPEECH-knappen.

2. Si "Setup" (Oppsett).

3. Si “Confirmation prompts" (Bekreftel-

sesmeldinger).

4. Taleveilederen sier “Confirmation

prompts are <on/off‘> (Bekreftelsesmel-

dinger er på/av). Would you like to tum

confirmation prompts <off/on>” (Vil du

slå bekreftelsesmeldingene <av/på>).

Svar “Yes” (Ja) for å endre innstillingen

eller svar “No” (Nei) for å beholde den

gjeldende innstillingen.

5. Taleveilederen vil si “Confirmation

prompts are <off/on>” (Bekreftelsesmel-

dinger er <av/på>), og deretter går syste-

met tilbake til hovedmenyen.

Sikkerhetsfunksjon
E00'6051Jl3-I2

Det er mulig å bruke et passord som sikker-

hetsfunksjon ved å stille inn et valgfritt pass-

ord for Bluetooth? 2.0-grensesnittet.
Når sikkerhetsfunksjonen er slått på, må du

angi et talepassord på 4 sifre for å bruke alle

funksjoner i Bluetoothg ZO-grensesnittet.

bortsett fra mottak.



Stille  inn  passordet

Bruk følgende fremgangsmåte for å slå på

sikkerhetsfunksjonen ved å stille inn et pass-

ord.

l. Trykk på SPEECH-knappen.

. Si “Setup” (Oppsett).

.  Si "Password" (Passord).

.Taleveilederen sier “Password is disa-

bled. (Passord er deaktivert). Would you

like to enable it?” (Vil du aktivere det?).

Svar "Yes" (Ja).

Svar "No" (Nei) for å avbryte innstillin-

gen av passord og vende tilbake til ho-

vedmenyen.

5. Taleveilederen sier "Please say a 4-digit

password (Si et 4-sifret passord). Re-

member this password. (Husk dette pass-

ordet). lt will be required to use this sy-

stem" (Det er nødvendig for å bruke det-
te systemet).

Si et 4-sifret tall som du vil bruke som

passord.

6. For bekreftelse vil taleveilederen si

"Password <4-digit password>. (Passord

<4-sifret passord>). ls this correct?” (Er

dette riktig?). Svar "Yes" (Ja).

Svar "No" (Nei) for å gå tilbake til inn-

leggingen av passord i trinn 5.

7. Når registreringen av passordet er full-

ført, sier taleveiledningen "Password is

enabled” (Passord er aktivert) og syste-

met vender tilbake til hovedmenyen.

-¥>UJI\)

J  v  MERK
Q  Når du aktiverer Plug-in Hybrid EV-syste-

met igjen og trykker på SPEECH-knappen,

blir du bedt om å si passordet.

Det innstilte passordet registreres i Link-sy-

stemet en stund etter at KLAR-kontrollam-

pen er slukket.

Hvis du setter driftsmodusen til ACC eller

ON eller aktiverer Plug-in Hybrid EV-syste-

met rett etter at KLAR-kontrollampen er

slukket. kan det i enkelte tilfeller hende at

det innstilte passordet ennå ikke er registrert

i Link-systemet. l så fall må du stille inn

passordet på nytt.

innlegging av  passord

Hvis et passord er lagt inn og sikkerhetsfunk-

sjonen koblet inn, sier taleveilederen "Hands-

free system is locked. (Håndfrisystemet er

låst). State the password to continue” (Angi

passordet for å fortsette) når SPEECH-knap-

pen trykkes inn for å aktivere stemmegjen-

kjenningsmodus. Si det 4-sifrede passordet

for å legge det inn.

Hvis det angitte passordet er feil, sier talevei-

lederen "<4-sifret passord>, Incorrect passw-

ord. (<4-sifret passord>, Feil passord). Please

try again” (Prøv igjen). Angi det riktige pass-

ordet.

OGGN16E1

Bluetooth?” 2.0-grensesnitt*

V  MERK
Q  Du kan oppgi passordet så mange ganger du

vil.

O Hvis du har glemt passordet, sier du "Can-

cel” (Avbryt) for å avslutte taleinngangsmo-

dus og kontakter et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

I  Deaktivere passordet

Bruk følgende fremgangsmåte for å slå av

sikkerhetsfunksjonen ved å deaktivere pass-

ordet.

V  MERK
Q  Systemet må låses opp for å deaktivere pass-

ordet.

1. Trykk på SPEECH-knappen.

. Si "Setup" (Oppsett).

. Si "Password" (Passord).

. Taleveilederen sier "Password is ena-

bled. (Passord er aktivert). Would you li-

ke to disable it?” (Vil du deaktivere

det?). Svar "Yes" (Ja).

Svar "No" (Nei) for å avbryte deaktive-

ringen av passordet og gå tilbake til ho-

vedmenyen.

5. Når deaktiveringen av passordet er full-

ført, sier taleveilederen "Password is di-

sabled" (Passord er deaktivert) og syste-

met går tilbake til hovedmenyen.

JÅU-llx)
For behagelig kjøring 8-55



Bluetooth” 2.0-grensesnitt*

Talerregistreringsfunksjon
I~UU"Z"JO0Z09

Bluetooth” ZO-grensesnittet kan bruke stem-

meregistreringsfunksjonen for å lage en stem-

memodell for én person per språk.

Dette gjør det lettere for Bluetooth:! 2.0-gren-

sesnittet å gjenkjenne dine talekommandoer.

Stemmemodeller som er registrert med stem-

meregistreringsfunksjonen, kan når som helst

slås av og på.

Stemmeregistrering
li[}()727S[l1Z94

Det tar ca 2-3 minutter å fullføre stemmeregi-

streringsprosedyren.

For å sikre best mulige resultater bør du sitte

i førersetet når du gjør dette, i så stille omgi-

velser som mulig (uten regn eller kraftig

vind, og med bilvinduene lukket). Slå av tele-

fonen under stemmeregistrering, slik at den

ikke avbryter prosessen.

Bruk følgende fremgangsmåte for stemmere-

gistrering.

1. Stopp bilen i et trygt område, trekk par-

keringsbremsen godt til og trykk på den

elektriske parkeringsbryteren.

V  MERK
Q Det er ikke mulig å utføre stemmeregistre-

ring hvis bilen ikke står stille. Pass på at du

har parkert i et trygt område før du begynner

stemmeregistrering.

8-56 For behagelig kjøring

2. Trykk på SPEECH-knappen.

3. Si "Voice training" (Stemmeregistre-

ring).

4. Taleveilederen sier: “This operation

must be performed in a quiet environ-

ment while the vehicle is stopped. (Dette

må utføres i stille omgivelser mens bilen

står stille). See the owner”s manual for

the list of required training phrases. (Se i

instruksjonsboken for listen over kom-

mandoer som brukes under registrerin-

gen). Press and release the SPEECH but-

ton when you are ready to begin. (Trykk

og slipp SPEECH-knappen når du er

klar til å starte). Press the HANG-UP

button to cancel at any time” (Trykk på

HANG-UP-knappen for å avbryte når du

måtte ønske det).

Trykk på SPEECH-knappen for å begyn-
ne stemmeregistreringen.

V  MERK
Q Hvis du ikke begynner stemmeregistreringen

innen 3 minutter etter at du har trykket på
SPEECH-knappen, vil stemmeregistrerings-

funksjonen avbrytes.

Taleveilederen sier da: "Speaker enrollment

has timed out” (Stemmeregistrering har blitt

avbrutt). Du vil deretter høre et pip, og stem-

megjenkjenningsmodus blir deaktivert.

OGGN16E1

5. Taleveilederen vil be om setning l.

Gjenta den tilsvarende setningen som du

finner i tabellen "lnnmeldingskomman-

doer” på side 8-73.

Systemet registrerer stemmen din og

fortsetter til registreringen av neste kom-

mando. Fortsett prosessen til alle frasene

er registrert.

%  MERK
Q Trykk og slipp SPEECH-knappen for å gjen-

ta den siste stemmetreningskommandoen.

Q Hvis du trykker HANG-UP-knappen når

som helst i løpet av prosessen, høres et pip

fra systemet og stemmeregistreringen avslut-

tes.

6. Når alle registreringskommandoene er

lest, sier taleveilederen "Speaker enroll-

ment is complete" (Stemmeregistrerin-

gen er fullført). Systemet vil deretter av-

slutte stemmeregistreringsprosedyren og

gå tilbake til hovedmenyen.

W  MERK
Q Stemmemodellen du har registrert vil auto-

matisk slås på når stemmeregistreringsprose-

dyren fullføres.

Q Kommandoene "Help" (Hjelp) eller “Can-

cel” (Avbryt) vil ikke fungere i denne modu-

sen.



Aktivere og deaktivere stemme-

modellen, og registrere en ny

modell
E00727600096

Stemmemodeller som  er registrert  med  stem-
meregistreringsfunksjonen, kan når  som helst

slås  av og på.

Du kan også  registrere stemmen  på  nytt.

Du kan gjøre  dette  på følgende  måte.

1. Trykk på SPEECH-knappen.

2. Si “Voice training” (Stemmeregistre-

ring).

3. Hvis du har  vært  igjennom  stemmeregi-

streringsprosedyren før, vil stemmevei-

ledningen si: “Enrollment is enabled.

(Stemmeregistrering er aktivert). Would

you like to disable or retrain?” (Vil du

deaktivere eller trene på nytt?) eller “En-

rollment is disabled. (Registrering er de-

aktivert). Would you like to enable or re-

train?” (Vil du aktivere eller registrere

på nytt).

4. Når registrering er “aktiven”, er  stem-

memodellen på, når registrering er “de-

aktivert”, er stemmemodellen av. Si

kommandoen som tilsvarer det du vil

gjøre.

Si “Retrain” (Trene igjen) for å starte

stemmeregistreringsprosedyren og lage

en ny stemmemodell. (Se "stemmeregi-

strering” på side 8-56.)

Koble til  Bluet0oth® 2.0-gren-
sesnitt og Bluetooth®-enhet

E0076060l663

Før du kan ringe opp eller motta håndfrisam-

taler eller spille av musikk med Bluetooth®

2.0-grensesnittfunksjonen, må du koble sam-

men B1uetooth®-enheten og B1uetooth® 2.0-

grensesnittet.

W  MERK
Q  Tilkoblingen er bare nødvendig første gang

enheten brukes. Når enheten er tilkoblet

B1uetooth® 2.0-grensesnittet, trenger du bare

å ta med enheten inn i bilen neste gang, og

den kobles automatisk til B1uetooth® 2.0-
grensesnittet (hvis enheten støtter det). En-

hetens B]ueto0th®-funksjon må være slått

PÅ for tilkobling.

Opptil 7 B1ueto0th®-enheter kan kobles til
Bluetooth® 2.0-grensesnittet.
Hvis flere tilkoblede B1uetooth®-enheter er

tilgjengelige i bilen, vil den mobiltelefonen

eller musikkspilleren som  sist  ble tilkoblet,

automatisk bli koblet til B1uetooth® 2.0-gren-
sesmttet.

Du kan også endre en B1uet0oth®-enhet som

skal kobles til.

OGGN16E1

Bluetooth® 2.0—grensesnitt*

Tilkobling

For å koble en B1uet00th®-enhet til Blue-

tooth® 2.0-grensesnittet kan du bruke én av

følgende to metoder (type l eller type 2).

l Tilkoblingsprosedyre  — type  1*

1. Stopp bilen i et trygt område, trekk par-

keringsbremsen godt til og trykk på den

elektriske parkeringsbryteren.

W’ MERK

O  Du kan ikke koble en B1uetooth®-enhet til

B1uetooth® 2.0-grensesnittet hvis bilen ikke

er parkert. Før du parer en B1uetooth®-enhet

med B1uetooth® 2.0—grensesnittet, må du
forsikre deg om at bilen står parkert på et

trygt sted.

2. Trykk på SPEECH-knappen.
.  Si  “Setup” (Oppsett).

4. Si “Pairing options” (Koblingsalternati-

ver).

5. Taleveilederen sier "Select one of the

following: pair, edit, delete, or list”

(Velg ett av følgende: parvis tilkobling,

redigere, slette eller liste). Si “Pair”

(Parvis tilkobling).

L»)
For behagelig kjøring 8—57



B1uet00th® 2.0-grensesnitt*

V  MERK

Q Hvis  7  enheter allerede er paret, sier talevei-

6.

lederen “Maximum devices paired” (Maksi-

malt antall enheter paret), og systemet av-

slutter tilkoblingsprosessen. For å registrere

en ny enhet, må du slette en enhet og deret-

ter gjenta tilkoblingsprosessen.

(Se "Velge en enhet: Slette en enhet” på side

8-60.)

Taleveilederen vil si "Please say a 4-di-

git pairing code” (Si en 4-sifret tilko-

blingskode). Si det 4-sifrede tallet.

Hvis bekreftelsesfunksjonen er på, vil

systemet bekrefte om tallet du valgte, er

godkjent. Svar "Yes" (Ja).

Svar “No” (Nei) for å gå tilbake til valg

av kode for parvis tilkobling.

V  MERK
O  Enkelte BluetoothE-enheter krever en spesi-

8-58

fikk kode for parvis tilkobling. Se enhetens

bruksanvisning for krav til kode for parvis

tilkobling.

For behagelig kjøring

V  MERK

Q Koblingskoden her brukes kun som tilko-

blingsbekreftelse for Bluetooth®. Det kan

være et hvilket som helst firesifret tall.

Husk paringskoden. da den må tastes inn i

BluetoothR-enheten senere i paringsproses—

sen.
Avhengig av tilkoblingsinnstillingene til

BluetoothR-enheten. kan det være at denne
koden må angis hver gang du kobler Blue-

toothx-enheten til Bluetoothg 2.0—grense-
snittet. Se instruksjonene for enheten for

standard tiIkoblingsinnstillinger.

. Taleveilederen sier "Start pairing proce-

dure on the device. (Stan paringsprose-

dyre på enheten). See the device manual

for instructions” (Se enhetens bruksan-

visning for instruksjoner). Angi det 4-si-

frede tallet du registrerte i trinn 6 på

BluetoothE-enheten.

W  MERK
Q Avhengig av enheten som samsvarer med

Bluetoothg. kan det ta noen minutter å koble

Bluetoothg-enheten til Bluetoothg 2.0—gren-
sesnittet.

OGGN16E1

V  MERK

O  Hvis Bluetooth”; 2.0—grensesnittet ikke gjen-

8.

kjenner Bluetoothä-enheten, sier taleveilede-
ren “Pairing has timed out” (Paring er tids-

avbrutt). og tilkoblingsprosessen avbrytes.

Kontroller at enheten du kobler til, har støtte

for BluetoothR, og prøv å koble den til på

nytt.

Hvis du angir feil tall. sier taleveilederen

“Pairing failed" (Paring mislyktes), og tilko-

blingsprosessen avbrytes.

Kontroller at tallet er riktig. og prøv å koble

til på nytt.

Taleveilederen sier "Please say the name

of the device after the beep” (Si navnet

på enheten etter pipetonen). Du kan til-

ordne et ønsket navn for Bluetoothg-en-

heten, og registrere det som et enhets-

navn. Si navnet du vil registrere etter pi-

petonen.

V  MERK
Q Hvis bekreftelsesfunksjonen er på. vil tale-

veilederen gjenta enhetsnavnet du har uttalt.

og deretter spørre "ls this correct?” (Er dette

riktig?). Svar "Yes" (.la).

For å endre enhetsnavnet svarer du “No”

(Nei) og sier deretter enhetsnavnet på nytt.



9.  Taleveiledningen sier “Pairing comple-

te,” (Kobling fullført) og koblingspro-

sessen avsluttes.

Tilkoblingsprosedyre  — type  2*

1. Stopp bilen i et trygt område, trekk par-

keringsbremsen godt til og trykk på den

elektriske parkeringsbryteren.

V  MERK

O Du kan ikke koble en B1uetooth®—enhet til

Bluet0oth® 2.0—grensesnittet hvis bilen ikke

er parkert. Før du parer en B1uetooth®—enhet

med B1uet00th® 2.0—grensesnittet, må du

forsikre deg om at bilen står parken på et

trygt sted.

2. Trykk på SPEECH-knappen.

3. Si “Pair Device” (Koble til enhet).

l

V  MERK

O Følgende prosedyre (Q) til CD) kan også

4

brukes i stedet for å si “Pair Device” (Koble

til enhet).

Bytt om ønskelig ut dette trinn 3 med føl-

gende prosedyre.

(D Si “Setup” (Oppsett).

®  Si “Pairing options” (K0blingsaltemati-

ver).

®  Taleveilederen sier "Select one of the

following: pair, edit, delete, list or set code”

(Velg ett av følgende: parvis tilkobling, redi-

gere, slette, liste eller angi kode).

Si “Pair” (Parvis tilkobling).

Hvis  7  enheter allerede er paret, sier talevei-

lederen “Maximum devices paired” (Maksi—
malt antall enheter paret), og systemet av-

slutter tilkoblingsprosessen. For å registrere

en ny enhet, må du slette en enhet og deret-

ter gjenta tilkoblingsprosessen.

(Se "Velge en enhet: Slette en enhet” på side

8-60.)

. Taleveilederen sier “Start pairing proce-
dure on the device. (Start paringsprose-

dyre på enheten) See the device manual

for instructions.” (Se enhetens bruksan-

visning for instruksjoner), og sier deret-

ter “The pairing code is <pairing code>.”

(Tilkoblingskoden er <tilkoblingsko-

de>).

OGGN16E1

Bluet00th® 2.0-grensesnitt*

V  MERK

O Enkelte Bluetoothæ-enheter krever en spesi-

fikk tilkoblingskode.

Gå til enhetens bruksanvisning hvis du vil ha

informasjon om krav til tilkoblingskoder, og

les det neste avsnittet, "Hvis enheten din

krever en spesifikk tilkoblingskode" på side

8-60, for å angi tilkoblingskoden.

Tilkoblingskoden du angir her, brukes kun

som tilkoblingsbekreftelse for B1uetooth®.

Avhengig av tilkoblingsinnstillingene til

B1uetooth®-enheten, kan det være at denne

koden må angis hver gang du kobler Blue-

toothæ-enheten til Bluet00th® 2.0-grense-

snittet. Se instruksjonene for enheten for

standard tilkoblingsinnstillinger.

5. Angi det 4-sifrede tallet som ble lest opp

i trinn 4, på Bluet00th®-enheten.

V  MERK
Q  Avhengig av enheten som samsvarer med

Bluetooth®, kan det ta noen minutter å koble

Blueto0th®—enheten til Bluet0oth® 2.0—gren—
sesnittet.

For behagelig kjøring 8-59
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Bluetooth” 2.0-grensesnitt*

V  MERK

C Hvis Bluetoothg 2.0-grensesninet ikke gjen-

kjenner BluetoothE-enheten, sier taleveilede-

ren “Pairing has timed out” (Paring er tids-

avbrutt), og tilkoblingsprosessen avbrytes.

Kontroller at enheten du kobler til, har støtte

for Bluetooth? og prøv å koble den til på
nytt.

Q  Hvis  du  angir feil tall, sier taleveilederen

“Pairing failed” (Paring mislyktes), og tilko-

blingsprosessen avbrytes.

Kontroller at tallet er riktig, og prøv å pare

den på nytt.

Hvis enheten din krever en spesifikk tilko-

blingskode. må du angi tilkoblingskoden. Gå

til enhetens bruksanvisning hvis du vil ha in-

formasjon om krav til tilkoblingskoden og

les det neste avsnittet, "Hvis enheten din

krever en spesifikk tilkoblingskode” på side

8-60.

6. Taleveilederen sier "Please say the name

of the device after the beep” (Si navnet

på enheten etter pipetonen). Du kan til-

ordne et ønsket navn for Bluetoothg-en-
heten, og registrere det som et enhets-

navn. Si navnet du vil registrere etter pi-

petonen.

8-60 For behagelig kjøring

W  MERK
Q Hvis bekreftelsesfunksjonen er på, vil tale-

veilederen gjenta enhetsnavnet du har uttalt,

og deretter spørre "ls this correct?" (Er dette

riktig?). Svar "Yes" (Ja).

For å endre enhetsnavnet svarer du "No"
(Nei) og sier deretter enhetsnavnet på nytt.

7. Taleveilederen sier “Pairing Complete.

(Paring fullført), Would you like to im-

port the contacts from your mobile devi-

ce now?” (Vil du importere kontaktene

fra mobilenheten nå?). Hvis du svarer

"Yes" (Ja), sier taleveilederen "Please

wait while the contacts are imported.

(Vent mens kontaktene importeres). This

may take several minutes." (Dette kan ta

flere minutter). Svar "No" (Nei) for å

avslutte tilkoblingsprosessen.

Hvis enheten din krever en spesifikk tilko-

blingskode.

Hvis enheten din krever en spesifikk tilko-

blingskode, må du angi tilkoblingskoden.

Følg fremgangsmåtene nedenfor.
1. Trykk på SPEECH-knappen.

2. Si "Setup" (Oppsett).

3. Si "Pairing options” (Koblingsalternati-

ver).

4. Si "Set Code” (Angi kode).

OGGN16E1

5. Taleveilederen sier "Do you want the

pairing code to be random or fixed?”

(Vil du at tilkoblingskoden skal være

vilkårlig eller fast?) Si “Fixed” (Fast).
6. Taleveilederen vil si "Please say a 4-di-

git pairing code” (Si en 4-sifret tilko-

blingskode). Si det 4—sifrede tallet.

7. Taleveilederen sier "Pairing code set to

<pairing code>." (Tilkoblingskoden er

satt til <tilkoblingskode>).

Hvis bekreftelsesfunksjonen er på, vil

systemet bekrefte om tallet du valgte, er

godkjent. Svar "Yes" (Ja).

Svar "No" (Nei) for å gå tilbake til trinn

6.
8. Taleveilederen sier "Do you want to pair

a device now?” (Vil du koble til en enhet

nå?). Hvis du svarer "Yes" (Ja), går sy-

stemet videre til trinn 3 i tilkoblingspro-

sessen. Se "Tilkoblingsprosedyre  —  type

2”.

Velge en enhet
E00"b0”00l[]4

Hvis flere tilkoblede Bluetoothä-enheter er

tilgjengelige i bilen, vil den mobiltelefonen

eller musikkspilleren som sist ble tilkoblet,

automatisk bli koblet til Bluetooth:"? 2.0—gren-
sesnittet.

Du kan koble til en annen paret mobiltelefon

eller musikkspiller ved å følge fremgangsmå-

ten for å endre innstillingen.



Blueto0th® 2.0—grensesnitt*

W  MERK

Q  Du kan når som helst koble til en musikk-

spiller ved å trykke på SPEECH-knappen og

si nummeret, også før alle tilkoblede numre

og enhetsnavn for tilhørende musikkspillere

l er lest opp av systemet.

l  5. Den valgte telefonen blir koblet til Blue-

t00th® 2.0-grensesnittet. Taleveilederen

sier "<device tag> selected” (<enhets-

navn> valgt), og systemet går deretter

tilbake til hovedmenyen.

Velge en mobiltelefon

1. Trykk på SPEECH-knappen.

2. Si “Setup” (Oppsett).

3. Si “Select phone” (Velg telefon).

4. Når taleveilederen sier "Please say”
(Vennligst si), leses numrene til mobilte-

lefonene og enhetsnavnene for de tilhø-

rende mobiltelefonene i rekkefølge, med

den mobiltelefonen som sist ble tilkoblet

l Velge en musikkspiller

1. Trykk på SPEECH-knappen. 5

2. Si “Setup” (Oppsett).

3. Si “Select music player” (Velg musikk-

. Den valgte musikkspilleren blir koblet til

B1ueto0th® 2.0-grensesnittet.
først. , Taleveilederen sier "<enhetsnavn> se-

Si nummeret til den mobiltelefonen du SPj“e‘)- _ _  u ” lected” (<enhetsnavn> valgt), og syste-

vil koble til. 4" Nar talevellederen sær Please Say met går deretter tilbake til hovedmeny-
(Vennligst si), leses numrene til musikk-

spilleme og enhetsnavnene for de tilhø-

rende musikkspilleme i rekkefølge, med

den musikkspilleren som sist ble tilkob-

n
Slette en enhet l

Bruk følgende fremgangsmåte for å slette en

Hvis bekreftelsesfunksjonen er på, spør

systemet deg på nytt om den telefonen

du vil koble til, er riktig. Svar "Yes” (Ja)

for å fortsette og koble til mobiltelefo-

"en- le-t først" - - - tilkoblet B1uet0oth®-enhet fra B1uetooth®
Hvis du Svarer .NO,- (Neil Sier taleveile- Silrlruiäilmerlet til den musikkspilleren du  2  Ogrensesnittet

V1  0  e  1  . ' '
deren "Please say” (Vennligst si). Si

nummeret til den telefonen du vil koble
1. Trykk på SPEECH-knappen.

Hvis bekreftelsesfunksjonen er på, spør .
2. Si “Setup” (Oppsett).

systemet deg på nytt om den musikkspil-tl. -«« - - - » - -1 leren du vil koble til’ er riktig. svar 3.S1)Pa1r1ng options (Koblingsalterriati-

"Yes" (Ja) for å fortsette og koble til Ver" _ _  ,,
V musikkspilleren. 4. Taleveilederen sier Select one of the

following: pair, edit, delete, or list
Q  Du kan når som helst koble til en telefon ved

å trykke på SPEECH—knappen og si numme-

ret, også før alle tilkoblede numre og enhets-

navn for tilhørende mobiltelefoner er lest

opp av systemet.

Hvis du svarer "No” (Nei), sier taleveile-

deren "Please say” (Vennligst si). Si

nummeret til den musikkspilleren du vil

koble til.

OGGN16E1

(Velg et av følgende: parvis tilkobling,

redigere, slette eller liste). Say “Delete”

(Slett).

For behagelig kjøring 8-61
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5.

6.

7

Når taleveilederen sier “Please say”

(Vennligst si), leses numrene til enhete-

ne og enhetsnavnene for de tilhørende

enhetene i rekkefølge, med den enheten

som sist ble tilkoblet først. Når taleveile-

deren har lest opp alle parene, sier den:

"or all” (eller alle).

Si nummeret til enheten du vil slette.

Hvis du vil slette alle tilkoblede telefo-

ner fra systemet, sier du “All” (Alle).

For  å  bekrefte sier taleveilederen “Dele-

ting <enhetsnavn> <nummer>. (Sletter

<enhetsnavn> <nummer>). ls this cor-

rect?” (Er dette riktig?) eller “Deleting

all devices (Sletter alle enheter). ls this

correct?” (Er dette riktig?).

Svar “Yes” (Ja) for å slette telefonen(e).

Svar "No'" (Nei) for å gå tilbake til trinn

4

.Taleveilederen sier “Deleted” (Slettet),

og systemet avslutter deretter slettepro—

sessen.

V  MERK

Q  Hvis enhetsslettingen av en eller annen

8-62

grunn mislykkes, sier taleveilederen "Delete

failed” (sletting mislyktes), og systemet av-

bryter deretter slettingen av enheten.

For behagelig kjøring

Kontrollere en tilkoblet Blue-

t0oth®-enhet
E007(:UR000  l "

Du kan kontrollere en tilkoblet Bluetooth??-
enhet ved å følge trinnene nedenfor.

l.

2.

3.

4.

5.

6.

Trykk på SPEECH-knappen.

Si “Setup” (Oppsett).

Si “Pairing options” (Koblingsaltemati-

ver).

Taleveilederen sier "Select one of the

following: pair, edit, delete, or list”

(Velg et av følgende: parvis tilkobling,

redigere, slette eller liste). Si "List” (Li-

ste).

Taleveilederen leser opp enhetsnavn for

de tilhørende enhetene i rekkefølge, med

den sist tillagte BluetoothE-enheten
først.

Når enhetsnavnene til alle tilkoblede

BluetoothKE-enheter er lest opp, sier sy-

stemet "End of list, would you like to

start from the beginning?” (Slutt på li-

sten, vil du starte fra begynnelsen?).

Svar "Yes" (Ja) for å høre listen en gang

til fra begynnelsen.

Når du er ferdig, svarer du "No" (Nei)

for å gå tilbake til hovedmenyen.

OGGN16E1

V  MERK
Q  Hvis  du  trykker og slipper SPEECH-knap-

pen og sier "Continue” (Fortsett) eller "Pre-

vious” (Forrige) når listen leses opp, vil sy-

stemet gå fremover eller bakover i listen.
Si "Continue" (Fortsett) for å gå videre til

enheten med det neste høyeste nummeret el-

ler "Previous" (Forrige) for å gå tilbake til

forrige enhet.

Q  Du kan endre enhetsnavnet ved å trykke og

slippe SPEECH-knappen og si “Edit" (redi-

ger) mens listen leses opp.

O  Du kan endre telefonen som skal kobles til

ved å trykke og slippe SPEECH-knappen og

si "Select phone" (velg telefon) mens listen

leses opp.

Q  Du kan endre musikkspilleren som skal kob-

les til ved å trykke og slippe SPEECH-knap-

pen og si “Select music player” (velg mu-

sikkspiller) mens listen leses opp.

Endre et enhetsnavn
E007609000l8

Du kan endre enhetsnavnet for en tilkoblet

mobiltelefon eller musikkspiller.

Følg trinnene nedenfor for å endre enhetsnav-

net.

1. Trykk på SPEECH-knappen.

2. Si “Setup” (Oppsett).

3. Si “Pairing options” (Koblingsalternati-

ver).



4. Taleveilederen sier “Select  one  of the

following: pair, edit, delete, or list”

(Velg et av følgende: parvis tilkobling,

redigere, slette eller liste). Si “Edit” (Re-

diger).

5. Taleveilederen sier "Please say" (Venn-

ligst si), og leser  opp numrene til Blue-

toothg-enhetene og enhetsnavnene for

de tilhørende enhetene i rekkefølge, med

den BIueto0th®-enheten som sist ble til-
koblet først.

Når alle tilkoblede enhetsnavn er lest

opp, sier taleveilederen “Which device,

please?" (Hvilken enhet). Si nummeret

på enhetsnavnet du vil endre.

V  MERK
Q Du kan trykke og slippe SPEECH-knappen

mens listen leses opp, og umiddelbart si

nummeret på enhetsnavnet du vil endre.

6. Taleveilederen sier "New name, please"

(Si det nye navnet). Si navnet du vil re-

gistrere som nytt enhetsnavn.

Hvis bekreftelsesfunksjonen er på, sier

veilederen “<New device tag> (<Nytt

enhetsnavn>). Is this correct?” (Er dette

riktig?). Svar "Yes" (Ja).

Svar “No” (Nei), for å si det nye enhets-

navnet du vil registrere på nytt.

7. Enhetsnavnet blir endret.

Når endringen er fullført, sier taleveile-

deren "New name saved” (Nytt navn la-

gret), og systemet går deretter tilbake til

hovedmenyen.

Betjene en musikkspiller som

er tilkoblet via  Bluetooth®
I',0(J76l 001 156

Se "Lytt til Bluetooth-lydspor” på side 8-38

for informasjon om bmk av en musikkspiller

som er tilkoblet via Bluetooth? For biler ut-

styrt med MITSUBISHI Multi-Communicati-

on System (MMCS) eller DISPLAY AUDIO,

se egen bruksanvisning.

Ringe opp og motta håndfri-
samtaler

I-'.l)07bI 100059

Du kan ringe opp eller motta håndfrisamtaler

med BluetoothE-kompatible mobiltelefoner

som er koblet til Bluetooth? 2.0—grensesnit-
tet.

Du kan også bruke telefonboken i Bluetoothg
2.0-grensesnittet til å ringe opp uten å slå te-

lefonnummeret.

"Foreta en samtale” på side 8-63

"SEND-funksjonen" på side 8-65

"Motta anrop" på side 8-65

"Lydutkoblingsfunksjon" på side 8-65

"Veksle mellom håndfri modus og privat mo-

dus" på side 8-65

OGGN16E1

Bluetooth  R 2.0—grensesnitt*

V  MERK
Q Det kan hende at håndfrisamtaler ikke kan

betjenes riktig ved betjening av utgående el-

ler innkommende anrop direkte fra mobilte-
lefonen.

Foreta en samtale
I>,()0'olZ0Ol-J8

Du kan ringe opp på følgende tre måter med

Bluetooth® 2.0-grensesnittet:
Ringe opp ved å si et telefonnummer, ringe

opp med Bluetoothg 2.0-grensesnittets tele-
fonbok, og ringe opp ved å gjenta nummeret.

l  Ringe noen ved å bruke et telefonnummer  l

Du kan foreta en oppringning ved å si tele-

fonnummeret.

l. Trykk på SPEECH-knappen.

2. Si “Dial" (Ring opp).

3. Når stemmeveilederen sier "Number

please" (Si nummeret), sier du telefon-

nummeret.

4. Taleveilederen sier “Dialing <number

recognised>" (Ringer opp <gjenkjent

nummer>).

Bluetooth® 2.0-grensesnittet ringer der-

etter opp.

Hvis bekreftelsesfunksjonen er på, vil

systemet bekrefte telefonnummeret

igjen. Svar "Yes" (Ja) for å bruke dette

nummeret.

For behagelig kjøring 8-63
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o
For a endre telefonnummeret svarer du

"No” (Nei). Systemet sier “Number

please” (Si nummeret), og du må deret-

ter si telefonnummeret på nytt.

W  MERK
Q  Hvis språket er engelsk. vil systemet regi-

strere både "zero" (null) og “oh” (bokstaven

"o”) som tallet "O".

O  Bluetooth” 2.0—grensesnittet støtter tall (0 til
9) og tegn (+, #  og*).

Q  Maksimal telefonnummerlengde som støttes

er som følger:

o  Internasjonale telefonnumre:  +  og telefon-

nummer (inntil 18 sifre).

— lntemasjonale telefonnumre: telefonnum-

mer (inntil 19 sifre).

] Ringe opp med telefonboken

Du kan ringe opp med bilens telefonbok eller

telefonboken i Bluetoothg 2.0-grensesnittet.

Du finner mer informasjon om telefonbøkene

i "Telefonbokfunksjon” på side 8-66.

V  MERK
Q  Hvis du sier "Call" (Ring) når bilens telefon-

3.

4.

bok og mobilens telefonbok er tomme, sier

taleveilederen "The vehicle phone book is

empty. (Bilens telefonbok er tom). Would

you like to add a new entry now?" (Vil  du

legge til en ny oppføring nå?).

Hvis du svarer "Yes" (Ja), sier taleveilede-

ren “Entering the phone book  —  new entry

menu” (Åpner telefonboken - meny for ny

oppføring). Du kan nå opprette data i bilens

telefonbok.

Svar "No” (Nei) for å gå tilbake til hoved-

menyen.

Når taleveiledningen sier "Name please”

(Si navnet), sier du navnet du vil ringe

opp og som er registrert i telefonboken.

Hvis det bare finnes ett resultat, fortset-

ter systemet til trinn 5.

Hvis det finnes to eller flere resultater,

sier taleveilederen "More than one

match was found, would you like to call

<retumed name>'?” (Mer enn ett resultat

V  MERK
Q  Hvis du sier "No" (Nei) til alle navnene sy-

5.

stemet leser opp, sier taleveilederen "Name

not found, returning to main menu” (Navnet

ble ikke funnet, går tilbake til hovedmeny),

og systemet går tilbake til hovedmenyen.

Hvis bare ett telefonnummer er registrert

under navnet du sa, går taleveilederen til

trinn 6.

Hvis det er registrert to eller flere tele-

fonnumre som passer til navnet du sa, si-

er taleveilederen “Would you like to call

<navn> at [home], [work], [mobile], el-

ler [other]?” (Vil du ringe opp <navn>

[hjemme], [på jobb], [mobil] eller [an-

net]?). Velg plasseringen du vil ringe.

V  MERK
o  Hvis det valgte navnet har data i bilens tele-

fonbok, men ikke noe telefonnummer regi-

strert på den valgte plasseringen, sier tale-

1. Trykk på SPEECH-knappen.

8-64

2. Si "Call" (Ring opp).

For behagelig kjøring

ble funnet, vil du ringe <funnet navn>?).

Hvis dette er personen du vil ringe, sva-

rer du “Yes” (Ja).

Hvis du svarer "No” (Nei), blir navnet

på neste person lest opp av taleveilede-

ren.

OGGN16E1

veilederen “{home/work/mobile/other} not

found for <navn> (fant ikke (hjemme/på

jobb/mobil/annet} for <navn>). Would you

like to add location or try again?” (Vil du

legge til en plassering eller prøve på nytt?).

Hvis du svarer "Try again” (Prøv igjen). går

systemet tilbake til trinn 3.

Hvis du sier "Add location" (Legg til plasse-

ring), kan du registrere et nytt telefonnum-

mer på den valgte plasseringen.



V  MERK
Q Hvis det valgte navnet har data i mobiltele-

fonboken. men ikke noe telefonnummer re-

gistrert på den valgte plasseringen. sier tale-

veilederen "lhomework mobile/other: not

found for <name> (fant ikke lhjemme/på

jobb/mobil/annetl for <navn>). Would you

like to try again?" (Vil du prøve igjen?).

Hvis  du  svarer "Yes" (Ja). går systemet til-

bake til trinn 3.

Hvis  du  svarer "No" (Nei). blir oppringnin-

gen avbrutt. Begynn på nytt fra trinn l.

6. Taleveilederen sier "Calling <name>

<location>" (Ringer <navn> <plasse-

ring>), og systemet ringer deretter tele-

fonnummeret.

V  MERK
o  Hvis bekreftelsesfunksjonen er på. vil syste-

met sparre om navnet og plasseringen er rik-

tig. H\ is nav net er riktig. sier du "Yes" (.la).

Hvis du vil endre navnet eller plasseringen

for opprtngningen. svarer du "No" (Nei). Sy.

stemet går tilbake til trinn 3.

Gjenta nummer J

Du kan ringe opp det sist oppringte numme-

ret på nytt. basert på historikken over ringte

samtaleri den innstilte mobiltelefonen.

Bruk denne fremgangsmåten for å ringe opp

på nytt.

l. Trykk på SPEECH-knappen.

2. Si “Redial” (Ring igjen).

SEND-funksjonen
l1W'<>I300035

Under en samtale trykker du på SPEECH-

knappen for å skifte til stemmegjenkjennings-

modus. Si deretter "<numbers> SEND”

(<Nummer> SEND) for å generere DTMF-

toner.
Hvis du for eksempel trenger å simulere et

knappetrykk under en samtale som svar til et

automatisk system, trykker du på SPEECH

og sier "l  2  3 4 pound SEND“ for at telefo-

nen skal sende 1234#.

Motta anrop
l-,0(i7blb0l0(>4

Hvis en innkommende telefonoppringing

mottas mens driftsmodusen er satt til ON el-

ler ACC. slås lydanlegget automatisk på og

kobler inn den innkommende samtalen. selv

om lydanlegget opprinnelig var av.

Taleveiledningen for det innkommende anro-

pet kan sendes ut fra høyttaleren til forsete-

passasjeren.

Hvis CD-spilleren eller radioen var på da den

innkommende oppringingen ble mottatt, vil

systemet dempe lyden fra CD-spilleren eller

radioen og bare sende den innkommende

samtalen.

OGGN16E1

Bluetooth" 2.0-grensesnitt*

For å motta anropet trykker du på TA  TELE-

FONEN-knappen på betjeningsbryteren på

rattet.
Når samtalen er over, går lydanlegget tilbake

til forrige innstilling.

Lydutkoblingsfunksjon
lf()ll"(tll'i[J()ll-ll

Du kan når som helst slå av lyden på bilens

mikrofon under en samtale.

Ved å trykke på SPEECH-knappen og si

"Mute" (Demp) under en samtale, slår du

dempefunksjonen PÅ og lyden på mikrofo-

nen av.
Ved å si "Mute off” (Opphev demping) på

samme måte, oppheves dempingen og lyden

på mikrofonen kobles inn igjen.

Veksle mellom håndfri modus

og privat modus
I  (7fI'h]-100056

Bluetoothg 2.0-grensesnittet kan skifte mel-

lom håndfrimodus (håndfrisamtaler) og pri-

vat modus (samtaler med mobiltelefonen).

Hvis du trykker på SPEECH-knappen og sier

"Transfer call” (Overfør samtale) under en

håndfri samtale, kan du stanse den håndfrie

modusen og snakke i privat modus.

Trykk på SPEECH-knappen igjen og si

"Transfer call" (Overfør samtale) for å vende

tilbake til håndfri modus.

For behagelig kjøring 8-65
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Telefonbokfunksjon
l€0U763 7000l  T

Bluetooth® 2.0-grensesnittet har to typer uni-
ke telefonbøker som er forskjellige fra tele-

fonboken som er lagret i mobiltelefonen. Det-

te er bilens telefonbok og mobiltelefonboken.

Disse telefonbøkene brukes til å registrere te-

lefonnumre og ringe opp ønskede numre via

stemmegjenkjenningsfunksjonen.

V  MERK
Q  Hvis du kopler fra batterikabelen. blir ikke

informasjon som er registrert i telefonboken

slettet.

Bilens telefonbok
Efl0763SOI26Z

Telefonboken brukes når du foretar opprin-

ginger med stemmegjenkjenningsfunksjonen.

Opptil 32 navn kan registreres i bilens tele-

fonbok for hvert språk.

Hver oppføring har 4 plasseringer under

hjem, jobb, mobiltelefon og annet. Du kan re-

gistrere ett telefonnummer på hver plasse-

ring.

Du kan registrere et valgfritt navn som navn

på en telefonbokoppføring som er registrert i

bilens telefonbok.

Navn og telefonnumre kan endres senere.

8-66 For behagelig kjøring

Bilens telefonbok kan brukes med alle tilko-

blede mobiltelefoner.

Registrere et telefonnummer i bilens tele-

fonbok

Du kan registrere et telefonnummer i bilens
telefonbok på følgende to måter: Ved å lese
opp et telefonnummer, og velge og overføre
én telefonbokoppføring fra telefonboken i

mobiltelefonen.

Registrere ved å lese opp et telefonnum-

mer

1. Trykk på SPEECH-knappen.

2. Si "Phone book” (Telefonbok).

3.  Taleveiledningen sier "Select one of the

following: new entry, edit number, edit

name, list names, delete, erase all, or im-

pott contact” (Velg ett av følgende: ny

oppføring, rediger nummer, rediger

navn, liste over navn, slett, slett alle eller

importer kontakt). Si "New entry” (Ny

oppføring).

4. Taleveilederen sier "Name please” (Si

navnet). Si navnet du vil registrere.

OGGN16E1

V  MERK
Q  Hvis maksimalt antall oppføringer allerede

er registrert, sier taleveilederen "The phone

book is full. (Telefonboken er full). Would

you like to delete a name?" (Vil du slette et

navn?). Si "Yes" (.la) hvis du vil slette et re-

gistrert navn.

Si "No“ (Nei) for å gå tilbake til hovedme-
nyen.

5. Når navnet er registrert, sier taleveilede-

ren "home, work, mobile, or other?”

(hjem, jobb, mobiltelefon eller annet?).

Si stedet du vil registrere telefonnumme-

ret for.

W  MERK
.  Hvis bekreftelsesfunksjonen er på. sier tale-

veilederen “<Location> (<Plassering>). ls

this correct?" (Er dette riktig?). Svar "Yes"

(Ja).

Hvis det allerede er registrert et telefonnum-

mer for den valgte plasseringen, vil stemme-

veilederen si "The current number is <tele—

fonnummer>. number please” (Gjeldende
nummer er <telefonnummer>. si nummeret).

Hvis du ikke vil endre telefonnummeret, sier

du "Cancel" (Avbryt) eller det opprinnelige

nummeret for å beholde det i listen.

6. Taleveilederen sier "Number please” (Si

nummeret). Si et telefonnummer for å

registrere det.



W  MERK
Q Hvis språket er engelsk. vil systemet regi-

strere både "zero" (null) og "oh" (bokstaven

"o") som tallet

7. Taleveilederen gjentar telefonnummeret

du  har lest opp, og registrerer deretter

nummeret.
Når nummeret er registrert, sier talevei-

lederen "Number saved. (Nummeret er

lagret). Would you like to add another

number for this entry?" (Vil du legge til

et annet nummer for denne oppførin-

gen?)

Svar "Yes" (Ja) for å legge til et annet

telefonnummer på en ny plassering for

gjeldende oppføring. Systemet vil gå til-

bake til valg av sted i trinn 5.

Svar "No" (Nei) for å avslutte registre-

ringen og gå tilbake til hovedmenyen.

V  MERK
Q Hvis bekreftelsesfunksjonen er på. vil tale-

veilederen gjenta telefonnummeret du har

lest opp. og deretter spørre "ls this correct?"

(Er dette riktig?). Svar "Yes" (Ja).

Si "No" (Nei) for å gå tilbake til registrerin-

gen av telefonnummer i trinn 6.

Velge og overføre én telefonbokoppføring

fra mobiltelefonens telefonbok

Du kan velge én telefonbokoppføring fra mo-

biltelefonens telefonbok, og registrere den i

bilens telefonbok.

V  MERK
Q Overføring er ikke tillatt hvis bilen ikke er

parken. Forsikre deg om at bilen står parkert

på et trygt sted før overføringen utføres.

Q Det kan være at ikke alle data eller alle deler

av dataene blir overført, selv om mobiltele-

fonen støtter Bluetooth"? avhengig av enhe-

tens kompatibilitet.

Q Maksimal telefonnummerlengde som støttes

er 19 sifre. Telefonnumre som inneholder 20

sifre eller mer. blir forkonet til de første  19

sifrene.

Q Hvis telefonnumrene inneholder andre tegn

enn 0 til 9. *. å” eller *. blir disse tegnene
slettet før overføringen.

Q Se instruksjonene for mobiltelefonen for til-

koblingsinnstillinger.

l. Trykk på SPEECH-knappen.

2. Si "Phone book" (Telefonbok).

OGGN16E1

3.

4

Bluetooth ” 2.0—grensesnitt*

Taleveiledningen sier "Select one of the

following: new entry. edit number. edit

name, list names. delete. erase all. or im-

port  contact" (Velg ett av følgende: ny

oppføring. rediger nummer. rediger

navn, liste over navn, slett. slett alle eller

importer kontakt). Si "Import contact"

(Importer kontakt).

. Taleveilederen sier "Would you like to

import a single entry or all contacts?"

(Vil du imponere én enkelt oppføring el-

ler alle kontakter?) Si "Single entry"

(En oppføring).

Bluetooth” 2.0-grensesnittet blir klar-
gjort for å motta overførte telef0nbokda-

ta.

W  MERK
Q Hvis maksimalt antall oppføringer allerede

er registrert. sier taleveilederen "The phone

book is full. (Telefonboken er tull). Would

you like to delete a name?" (Vil du slette et

navn?). Si "Yes" (.la) hvis du vil slette et re-

gistrert nav n.

Si "No" (Nei) for å ga tilbake til hovedme-

nyen.

For behagelig kjøring 8-67



Bluetooth” 2.0-grensesnitt*

5.

6.

Når taleveilederen sier "Ready to receive

a contact from the phone. (Klar til må

motta kontakt fra telefonen). Only a ho-

me, a work, and a mobile number can be

imported” .(Bare et hjemmenummer, et

jobbnummer og et mobilnummer kan

importeres) vil BluetoothE 2.0-grense-
snittet motta telefonbokdata fra den

Bluetoothä-kompatible mobiltelefonen.
Konfigurer den Bluetoothg-kompatible

mobiltelefonen slik at telefonbokoppfø-

ringen du vil registrere i bilens telefon-

bok, kan overføres til Bluetoothæ 2.0-
grensesnittet.

V  MERK

8-68

Hvis Bluetooth" JEG-grensesnittet ikke kan

gjenkjenne den Bluetoothg-kompatible mo-

biltelefonen eller hvis forbindelsen tar for

lang tid, sier taleveilederen "lmpon contact

has timed out” (import av kontakt ble tidsav-

brutt), og systemet avbryter registreringen. l

så fall begynner du på nytt fra trinn l.

Hvis du trykker på HANG-UP-knappen eller

trykker på og holder inne SPEECH-knappen.

avbrytes registreringen.

. Når mottaket er fullført, sier taleveilede-

ren "<Number of telephone numbers that

had been registered in the import sour-

ce> numbers have been imported. (<An-

tall telefonnumre som er registren i im-

For behagelig kjøring

portkilden> numre er importen). What

name would you like to use for these

numbers?” (Hvilket navn vil du bruke

for disse numrene?)

Si navnet du vil registrere for denne tele-

fonbokoppføringen.

V  MERK
Q  Hvis det angitte navnet allerede er i bruk for

8.

9.

10.

en annen telefonbokoppføring. eller ligner

navnet som er brukt for en annen telefonbo-

koppføring, kan navnet ikke registreres.

Taleveilederen sier “Adding <name>”

(Legger til <navn>).

Hvis bekreftelsesfunksjonen er på, vil

systemet spørre om navnet er riktig. Svar

"Yes" (Ja).

Hvis du svarer "No" (Nei), sier taleveile-

deren "Name please” (Si navnet). Regi-

strer et annet navn.

Taleveilederen sier

(Numre lagret).

Taleveilederen sier "Would you like to

impon another contact?” (Vil du impor-

tere en annen kontakt?)

Svar "Yes" (Ja) hvis du vil fonsette regi-

streringen. Du kan fortsette å registrere

en ny telefonbokoppføring fra trinn 5.

Svar "No" (Nei) for å gå tilbake til ho-

vedmenyen.

"Numbers saved”

OGGN16E1

Endre innholdet som er registrert i bilens

telefonbok

l:00739E0002~l

Du kan endre eller slette et navn eller telefon-

nummer som er registrert i bilens telefonbok.
Du kan også høre en liste med navn som er

registrert i bilens telefonbok.

V  MERK
Q  Systemet må ha minst én oppføring.

Redigere et telefonnummer

l.

2.

3.

4.

Trykk på SPEECH-knappen.

Si “Phone book” (Telefonbok).

Taleveilederen sier "Select one of the

following: new entry. edit number, edit

name, list names. delete, erase all, or im-

port contact" (Velg ett av følgende: ny

oppføring, rediger nummer, rediger

navn, liste med navn, slett, slett alle eller

importer kontakt). Si “Edit number”

(Rediger nummer).

Taleveilederen sier "Please say the name

of the entry you would like to edit, or

say list names" (Si navnet på oppførin-

gen du vil redigere, eller si liste med

navn). Si navnet på den telefonbokopp-

føringen du vil redigere.



V MERK
O Si "List names” (Liste over navn) for å få

Ul

6.

lest opp navnene som er registrert  i  telefon-

boken i rekkefølge. Se "Høre listen med re-

gistrene navn" på side  8-69.

. Taleveilederen sier "Home. work, mobi-

le or other?" (Hjemme. jobb, mobil eller

annet?). Velg og si plasseringen der tele-

fonnummeret du vil endre eller legge til,

er registrert.

Hvis bekreftelsesfunksjonen er på, vil

systemet kontrollere navnet og plasserin-

gen igjen. Svar "Yes" (Ja) hvis du vil

fortsette redigeringen.

Svar "No" (Nei) for  å  gå tilbake til trinn

3.

Taleveilederen sier  “Number  please” (Si

nummeret). Si telefonnummeret du vil

registrere.

V  MERK
Q Hvis telefonnummeret allerede er registren

for den valgte plasseringen. sier taleveilede-

ren "The current number is <gjeldende num-

mer> (Gjeldende nummer er <gjeldende

nummer>). New number, please” (Oppgi

nytt nummer). Si et nytt telefonnummer for å

endre det gjeldende nummeret.

7.

8.

Taleveilederen gjentar telefonnummeret.

Hvis bekreftelsesfunksjonen er på, vil
systemet spørre om nummeret er riktig.

Svar "Yes" (Ja).

Svar "No" (Nei) for å gå tilbake til trinn

3.
Når telefonnummeret er registrert. sier

taleveilederen “Number saved" (Num-

mer lagret), og systemet går deretter til-

bake til hovedmenyen.

V  MERK
Q Hvis en plassering som allerede inneholdt et

telefonnummer. er overskrevet med et nytt

nummer. sier taleveilederen "Number chan-

ged" (Nummer endret). og går deretter tilba-

ke til hovedmenyen.

Redigere et navn

1.

2.

3.

4.

Trykk på SPEECH-knappen.

Si "Phone book” (Telefonbok).

Taleveilederen sier "Select one of the

following: new entry. edit number. edit

name. list names. delete. erase all. or im-

port contact” (Velg ett av følgende: ny

oppføring, rediger nummer. rediger

navn, liste med navn, slett, slett alle eller

importer kontakt). Si  “Edit  name” (Redi-

ger navn).

Taleveilederen sier "Please say the name

of the entry you would like to edit. or

say list names" (Si nat net på oppførin-

OGGN1GE1

Bluetooth  "  2.0-grensesnitt*

gen du vil redigere. eller si liste med

navn). Si navnet du vil redigere.

V  MERK
O  Si "List names" (Liste over navn) for å få

5.

lest opp navnene som er registrert i telefon-

boken i rekkefølge. Se "Høre listen med re-

gistrene navn" på side 8-69.

Taleveilederen sier "Changing <name>”
(Endrer <navn>).

Hvis bekreftelsesfunksjonen er på, vil

systemet spørre om navnet er riktig. Svar

"Yes" (Ja) hvis du vil fortsette redigerin-

gen ut fra denne infonnasjonen.

Svar "No" (Nei) for å gå tilbake til trinn

4.

6. Taleveilederen sier "Name please” (Si

navnet). Si det nye navnet du vil regi-

strere.
7. Det registrerte navnet blir endret.

Når endringen er fullført. går systemet

tilbake til hovedmenyen.

IHøre listen med registrerte navn
I‘0()7.‘v‘)‘)(700Z5

l. Trykk på SPEECH-knappen.

2. Si “Phone book” (Telefonbok).

For behagelig kjøring 8-69
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3.

4.

5.

Taleveilederen sier "Select one of the

following: new entry. edit number. edit

name.  list names, delete. erase all, or im-

port contact" (Velg ett av følgende: ny

oppføring. rediger nummer. rediger

navn. liste med navn. slett. slett alle eller

importer kontakt). Si "List names" (Liste

ox er navn).

Bluetooth]? ZO-grensesnittet leser opp

oppføringene i telefonboken i rekkeføl-

ge.

Når taleveilederen har lest opp alle  opp-

føringene. kommer spørsmålet: "End of

list. would you like to start from the be-

ginning?“ (Slutt på listen. vil du starte

fra begynnelsen?) Svar "Yes" (Ja) for å

høre listen én gang til fra begynnelsen.

Når du er ferdig. svarer du "No" (Nei)

for  å  gå tilbake til forrige meny eller ho-

vedmenyen.

V  MERK
O  Du kan ringe. redigere eller slette et navn

8-70

som blir lest opp.

Trykk på SPEECH-knappen. og si "Call"

(Ring) for å ringe til det navnet. "Edit name"

(Rediger navn) for å redigere det eller "De-

lete" (Slett) for å slette det.

Du vil hore et pip. og deretter vil komman-

doen bli utført.

For behagelig kjøring

V  MERK
Q  Hvis du trykker på SPEECH-knappen og si-

er “Continue? (Fortsett) eller "Previous"

(Forrige) mens listen blir lest opp. vil syste-
met fortsette eller spole tilbake listen. Si

"Continue" (Fortsett) for å fonsette til neste

oppføring eller "Previous" (Forrige) for å gå

tilbake til forrige oppføring.

ISlette et telefonnummer

l.

2.

3.

4.

l'.[l(J7-l()(J()0026

Trykk på SPE ECH-knappen.

Si “Phone book" (Telefonbok).

Taleveilederen sier "Select one of the

following: new entry. edit number. edit

name. list names. delete. erase all. or im-

port contact" (Velg ett av følgende: ny

oppføring, rediger nummer. rediger

navn. liste med navn, slett. slett alle eller

importer kontakt). Say "Delete" (Slett).

Taleveilederen sier "Please say the name

of  the entry you would like to delete, or

say list names” (Si navnet på oppførin-

gen du vil slette, eller si liste med navn).

Si navnet på telefonbokoppføringen der

telefonnummeret du vil endre. er regi-
strert.

OGGN16E1

W  MERK
Q  Si "List names" (Liste over navn) for å få

5.

lest  opp navnene som er registrert i telefon-

boken i rekkefølge. Se "Høre listen med re-

gistrerte navn" på side 8-69.

Hvis bare ett telefonnummer er registrert

i den valgte telefonbokoppføringen. sier

taleveilederen “Deleting <name> <loca-

tion>” (Sletter <navn> <plassering>).

Hvis flere telefonnumre er registrert i

den valgte telefonbokoppføringen, sier

taleveilederen "Would you like to delete

[home], [work], [mobile], [other]. or

all?" (Vil du slette [hjem]. Uobb], [mo-

bil], [annet] eller alle?).

Velg plasseringen som skal slettes. og

taleveilederen sier “Deleting <name>

<location>" (Sletter <navn> <plasse-

ring>).

%  MERK
Q  Hvis  du  vil slette telefonnumrene fra alle

plasseringer. sier du "All" (Alle).

6. Systemet spør om du vil slette de valgte

telefonnumrene. Svar "Yes" (Ja) hvis du

vil fonsette med slettingen.

Hvis du svarer "No" (Nei), avbryter sy-

stemet slettingen av telefonnumrene, og

går deretter tilbake til trinn 4.



7. Når slettingen av telefonnummeret er
fullført, vil taleveilederen si “<name>

<location> deleted” (<navn> <plasse-

ring> slettet), og systemet går tilbake til

hovedmenyen.

Hvis alle plasseringer er slettet, sier sy-

stemet '*<name> and all locations dele-

ted" (<navn> og alle plasseringer slet-

tet), og navnet blir fjemet fra telefonbo-

ken. Hvis det fortsatt finnes numre under

oppføringen, beholder navnet de andre

tilhørende numrene.

Slette telefonboken

F00"-1010002‘

Du kan slette all registrert informasjon fra bi-

lens telefonbok.

1. Trykk på SPEECH-knappen.

2. Si “Phone book” (Telefonbok).

3. Taleveilederen sier "Select one of the

following: new entry, edit number. edit

name. list names. delete, erase all. or im-

port contact" (Velg ett av følgende: ny

oppføring. rediger nummer, rediger

navn, liste med navn, slett, slett alle eller

importer kontakt). Si “Erase all" (Slett

alt).

4.

5.

6.

Taleveilederen sier "Are you sure you

want to erase everything from your

handsfree system phone book?" (Er du

sikker på at du vil slette alt fra håndfri-

systemets telefonbok) for  å  bekrefte.

Svar "Yes" (Ja).

Svar "No" (Nei) for  å  avbryte slettingen

av all registrert informasjon i telefonbo-
ken og vende tilbake til hovedmenyen.

Taleveilederen sier "You are about to

delete everything from your hands-free

system phone book. (Du er i ferd med å

slette alt fra håndfrisystemets telefon-

bok). Do you want to continue?” (Vil du

fortsette?) Svar "Yes" (Ja) for å fortset-

te.

Svar "No" (Nei) for å avbryte slettingen

av all registrert informasjon i telefonbo-

ken og vende tilbake til hovedmenyen.

Taleveilederen sier "Please wait, erasing

the handsfree system phone book”

(Vent, sletter håndfrisystemets telefon-

bok), og systemet sletter alle data i tele-

fonboken.

Når slettingen er fullført, sier taleveile-

deren "Hands-free system phone book

erased” (Håndfrisystemets telefonbok er

slettet), og systemet går deretter tilbake

til hovedmenyen.

OGGN16E1

Bluetooth” 2.0—grensesnitt*

Mobiltelefonbok
E007b}900080

Alle oppføringer i telefonboken på mobiltele-

fonen kan overføres i én overføring og regi-

streres i mobiltelefonboken.

Opptil  7  mobiltelefonbøker, hver med opptil

1.000 navn, kan registreres.

Bluetoothæ 2.0-grensesnittet konverterer au-

tomatisk navnene i de overførte telefonbo-

koppføringene fra tekst til tale, og oppretter

navn.

W  MERK
Q Bare mobiltelefonboken som er overført fra

den tilkoblede mobiltelefonen kan brukes

med den aktuelle telefonen.

Q Du  kan ikke endre navn og telefonnumre i

telefonbokoppføringene som er registrert i
telefonboken. Du kan heller ikke velge eller

slette spesifikke oppføringer i telefonboken.

Hvis du vil endre eller slette oppføringene.

endrer du de aktuelle opplysningene i tele-

fonboken på mobiltelefonen. og overfører

deretter telefonboken på nytt.

lmportere telefonboken fra en enhet

Følg trinnene nedenfor for å overføre telefon-

boken fra mobiltelefonen til mobiltelefonbo-

ken.

For behagelig kjøring 8-71
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V MERK
Q Overføringen må utføres mens bilen er par-

ken. Forsikre deg om at  bilen  står parken på

et trygt sted før overføringen utføres.

Q Telefonboken  som  allerede er lagret i mobil-

telefonens telefonbok. overskrives av den la-

grede telefonboken i mobiltelefonen.

Q Det kan være at ikke alle data eller alle deler

av dataene blir overført, selv om mobiltele-

fonen støtter Bluetoothg. avhengig av enhe-

tens kompatibilitet.

Q Bare et hjemme-. jobb- og mobilnummer

kan imponeres.

Q Maksimal telefonnummerlengde som støttes

er 19 sifre. Telefonnumre som inneholder 20

sifre eller mer. blir forkortet til de første 19

sifrene.

Q Hvis telefonnumrene inneholder andre tegn

enn 0 til 9. *.  #  eller +. blir disse tegnene

slettet før overføringen.

Q Se instruksjonene for mobiltelefonen for til-

koblingsinnstillinger.

1. Trykk  på  SPEECH-knappen.

2. Si "Phone book” (Telefonbok).

3. Taleveilederen sier "Select one of the

following: new entry, edit number, edit

name, list names, delete. erase all, or im-

port contact” (Velg ett av følgende: ny

oppføring, rediger nummer, rediger

navn, liste med navn, slett, slett alle eller

importer kontakt). Si "Import contact”

(Importer kontakt).

For behagelig kjøring

4. Taleveilederen sier "Would you like to

import a single entry or all contacts?”

(Vil du imponere én enkelt oppføring el-

ler alle kontakter?) Si "All contacts”

(Alle kontakter).

. Taleveilederen sier “Importing the con-

tact list from the mobile  phone book.

(Importerer kontaktliste fra mobiltele-

fonboken). This may take several minu-

tes to complete. (Dette kan ta flere mi-

nutter). Would you like to continue?"

(Vil du fortsette?) Svar “Yes” (Ja) for  å

starte overføring av telefonboken fra

mobiltelefonen til mobiltelefonboken.

Svar "No" (Nei) for å gå tilbake til ho-

vedmenyen.

Ui

V  MERK
Q Det kan ta litt tid å fullføre overføringen. av-

hengig av antall kontakter.

O  Hvis Bluetooth” ILO-grensesnittet ikke kan

kobles til den Bluetoothg-kompatible mobil-

telefonen. sier taleveilederen "Unable to
transfer contact list from phone" (Kan ikke

overføre kontaktliste fra telefonen). og syste-

met går tilbake til hovedmenyen.

Q Hvis du trykker på HANG-UP-knappen eller

trykker på og holder inne SPEECH-knappen

mens dataoverføringen pågår. blir overførin-

gen avbrutt og systemet går tilbake til ho-

vedmenyen.

OGGN16E1

V  MERK
Q Hvis en feil oppstår under dataoverføringen.

vil all overføring bli avbrutt og taleveilede-

ren sier "Unable to complete the phone book

import” (Kan ikke fullføre import av telefon-

boken). og systemet går deretter tilbake til

hovedmenyen.

Q Hvis det ikke finnes noen kontakter i tele-

fonboken. sier taleveilederen "There are no

contacts on the connected phone” (Det er in-

gen kontakter i den tilkoblede telefonen).

6. Når overføringen er fullført, sier talevei-

lederen "Import complete” (Import full-

ført), og systemet går deretter tilbake til

hovedmenyen.



Innmeldingskommandoer

Frase Engelsk Fransk Spansk Italiensk Tysk

1 123456789 123456789 123456789  123456789  123456789

2  888  5551212  888  5551212  888 555  1212  888  5551212  888  5551212

3  Call Appeler Llamar Chiama Anrufen

4 Dial Composer Marcar Componi Wählen

5  Setup Configurer Configuraciön  Configura Einrichtung

6 Cancel Annuler Cancelar Annulla Abbrechen

7  Continue Continuer Continuar Continua Weiter

8  Help Aide Ayuda Aiuto Hilfe

USB_inngang* Se “Spille av iPod-spor/spor på USB-min-

F.0076l90l373

Du kan koble en iPod* eller USB-minneen-

het til USB-inngangen og spille av musikk

som er lagret på iPod-en eller USB-minneen-

heten.

Dette avsnittet forklarer hvordan du kobler til

og fjemer en USB-minneenhet eller en iPod.

Se følgende deler for mer informasjon om av-

spilling av musikkfilerz

Se "Lytt til iPod” på side 8-31.

Se "Lytt til lydfiler  på  en USB-enhet" på side

8-33.

neenhet  via talestyring” på  side  8-35.

*: “iPod” er et registrert varemerke for Apple

lnc. i USA og andre land.

Koble til en USB-minneenhet  J
l 0ll'bI00l-I0]

1.Parkér bilen  på  et trygt sted og sett

driftsmodusen til  OFF.

OGGN16E1

Nederlandsk

123456789

888  555  1212

Bellen

Nummer keuze

Setup

Annuleren

Doorgaan

Help

Portugisisk

123456789

888 555  1212

Ligar

Marcar

Configurar

C  ancelar

C  ontinuar

Ajuda

USB—inngang*

l-I()(l712400249

Russisk

123456789

888 555  1212

851303

Haöop

HacTpo1”4Ka

OrMeHa

HpoJomkuTb

C  npaska

2.  Åpne dekselet (A) over USB-inngangen

i gulvkonsollboksen.

For behagelig kjøring

 
AAUI 10493
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USB-inngang*

3.  Koble en kommersielt tilgjengelig USB-

kabel (C) til USB-minneenheten (B).

x.
\ ia

K

C

m\D09\14J\

4. Koble USB-kabelen (C) til USB-inngan-

gen (D).

   /\

AAOIIJII1

8-74 For behagelig kjøring

A  FORSIKTIG
O  Hold lokket til gulvkonsollboksen lukket un-

der kjøring. Ellers kan lokket eller innholdet

i gulvkonsollboksen forårsake skader.

V  MERK
Q  USB-minneenheten må ikke kobles direkte

til USB—inngangen.

Dette kan føre til skader  på  USB-minneen-

heten.

Q Pass på at USB—kabelen ikke kommer i klem

når du lukker gulvkonsollboksen.

5. Du kobler fra USB-kabelen ved  å  først

sette driftsmodusen til OFF og deretter

utføre tilkoblingstrinnene i omvendt rek-

kefølge.

Koble til en iPod
I-,ll()7b2l01‘a0I

l.  Parker bilen  på  et trygt sted og sett

driftsmodusen til OFF.

OGGN16E1

2. Åpne dekselet (A) over USB-inngangen

i gulvkonsollboksen.

 
l AAOI tun.!

3.  Koble dokkingkontakten (C) til iPod-en

(B)-

%

c

AAW9flll5

Y MERK

Q Bruk en original dokkingkontakt fra Apple

Ine.



4. Koble dokkingkontakten (C) til USB-

inngangen  (D).

   /\ AAOI l  3120

A  FORSIKTIG
0  Hold lokket til gulvkonsollboksen lukket un-

der kjøring. Ellers kan lokket eller innholdet

i  gulvkonsollboksen forårsake skader.

V  MERK
0  Pass på at kabelen ikke kommer i klem når

du  lukker gulvkonsollboksen.

5. Du kobler fra dokkingkontakten ved å

først sette driftsmodusen til OFF og der-

etter utføre tilkoblingstrinnene i om-

vendt rekkefølge.

Typer av enheter som kan til-
kobles og filspesifikasjoner som
støttes

IU(!'OIIl7WI5

Unntatt biler som er utstyrt med Blue-

tooth?’ 2.0-grensesnitt
Du  finner nærmere detaljer om tilkoblingsba-

re enheter og støttede filspesiftkasjoner på

følgende sider og i følgende håndbøker.

[For biler som er utstyrt med

LW/MW/FM-radio/CD-spilIer[

Se "Lytt til iPod” på side 8-31, "Lytt til lydfi-
ler på en USB-enhet” på side 8-33 og "Lydft-

ler (MP3/WMA/AAC)” på side 8-18.

[For biler som er utstyrt med DISPLAY

AUDIO]

Se  egen bruksanvisning for nærmere beskri-

velse.

[For biler som er utstyrt med

MITSUBISHI Multi-Communication Sy-

stem (MMCS)]

Se  egen bruksanvisning for nærmere beskri-

velse.

For biler som er utstyrt med Bluetooth®

2.0-grensesnitt

Du finner nærmere detaljer om tilkoblingsba-

re enheter og støttede ftlspesifikasjoner i føl-

gende avsnitt.

OGGN16E1

USB-inngang*

Enhetstyper
IiULFGZSOH-Ib

Enheter av følgende typer kan kobles til.

Modellnavn Tilstand

USB-minneenhet Lagringskapasitet

på 256 Mbyte eller

mer

Andre modeller enn Digital lydspiller

USB-minneenheter og som støtter masse-

iPod-er lagring

For tilkoblingbare enheter for "iPod?" "iPod

classic?” "iPod nano?" "iPod touch" og

"iPhone?" gå til MITSUBISHI  MOTORS’
nettside.

Vennligst les og godta "Advarsel vedrørende

koblinger til andre selskapers nettsteder".

Nettsidene som er nevnt ovenfor kan ta deg

videre til andre nettsider enn  MITSUBISHI

MOTORS‘ hjemmeside.

http://www.mitsubishi-motors.com/en/

products/index.html

"iPod", "iPod classic". "iPod nano”. "iPod

touch" og "iPhone" er registrerte varemer-

ker for Apple lnc. i  USA  og andre land.
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Solskjerrner

V  MERK
Q Ax hengig ax hvilken type lQSB-minneenhet

eller annen enhet som er tilkoblet. kan det

være at den tilkoblede enheten ikke fungerer

som den skal eller at de tilgjengelige funk-

sjonene er begrensede.

Q Vi anbefaler bruk  av  en iPod med fastvare

oppdatert til siste versjon.

Q Du kan lade en iPod ved å koble den til

USB-inngangen når driftsmodusen er satt til

ON  eller ACC.

Q Oppbevar ikke USB-minneenheten eller

iPod-en i bilen.

Q Det anbefales å ta sikkerhetskopi av filene i

tilfelle datalap.

Q Unngå å koble andre enheter enn de som er

spesifisert i forrige del til USB-inngangen

(harddisk. kortleser. minneleser osv.). Enhe-

ten og/eller dataene kan bli skadet. l-lvis en

slik enhet kobles til ved en feiltagelse. fjer-

ner du den etter at driftsmodusen er satt til

OFF.

Filspesifikasjoner
E00'(-:3-$(l1lJ‘(x

Du kan spille av musikkfiler med følgende

spesifikasjoner som er lagret på en USB-min-

neenhet eller en annen enhet som støtter mas-

selagring. Spesifikasjonene for avspillingsba-

re filer avhenger av iPod-enheten som er kob-

let til.
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Modell Tilstand

Filformat MP3. WMA. AAC.

WAV

Maksimalt antall ni-

våer Nivå  8

(inkludert rotnivået)

Antall mapper 700

Antall filer 65.535

Solskjermer
lvlm‘II2UZ1‘"

 
1- Stenge for sterkt sollys, foran

2- Stenge for sterkt sollys fra siden

Sminkespeil

Det er et sminkespeil på baksiden av solskjer-

men.

OGGN16E1

Når dekselet foran sminkespeilet åpnes. ten-

nes automatisk belysningen i speilet (A).

 
Aowoolu

A  FORSIKTIG
Q Hvis dekselet foran sminkespeilet er åpent

over lang tid, vil hjelpebatteriet lades ut.

Kortholder

Kort kan oppbevares i holderen (B) på baksi-

den av solskjerrnen.

 



Askebeger* Monteringsstilling for flyttbart ‘ Sigarettenner»?

Askebeger*

I*007ll40ll00 l‘()07l  I  502674

A Det flyttbare askebegeret kan plasseres i den Sigarenenneren ka" brukes "år drlflsmodu"
angitte Stillingen- sen er  satt  til ON eller ACC.

Q  Slukk fyrstikker og sigaretter før  du  legger

dem i askebegeret.

Q Ikke legg papir og andre ting som kan bren-

ne, i askebegrene. Hvis  du  gjør det kan siga- el?

retter o.l. sette fyr på dette og forårsake ska- 7 ‘m

de. OJ 1  )

Q  Lukk alltid askebegeret. Hvis du lar det stå

åpent, kan andre sigarettstumper i askebege- \

ret ta fyr igjen. U / Q

Åpne lokket for å bruke askebegeret. /  x ( \  
Fx ""‘""°”’ /\  AJAI I  1904

f l- Skyv den helt inn.

2 Sigarettenneren går automatisk tilbake til

opprinnelig stilling med et "klikk" når den er

vann. Trekk den ut når du skal bruke den.

Etter bruk settes sigarettenneren helt inn til

opprinnelig stilling i holderen.

    

AAOOZlDOI

V  MERK
O  La ikke sigarettenneren være ute ax holde-

ren. ettersom holderen kan tettes til av even-

tuelle fremmedlegemer og kortsluttes.
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Stikkontakt for tilbehør

A  FORSIKTIG
Q  Du  må ikke berøre varmeelementet eller hyl-

sen rundt sigarettenneren. Hold i håndtaket

for å  unngå  å brenne deg.

Q Bam  må  ikke få lov til å bruke eller leke

med sigarettenneren. Fare for forbrenning!

Q Det er noe galt med sigarettenneren hvis den

ikke spretter ut igjen cirka 30 sekunder etter

at den ble skjøvet inn.

Trekk den ut, og få problemet utbedret av et

autorisert MITSUBISHI MOTORS-verk-

sted.

Q Bruk ikke elektrisk utstyr som ikke er god-

kjent av MITSUBISHI MOTORS. Det kan
skade kontakten. Hvis du bruker sigaretten-

neren når kontakten er skadet, kan det hende

at sigarettenneren ikke spretter ut eller ikke

kommer ut etter at du har trykt den inn.

Q Hvis sigarettennerkontakten brukes som

strømkilde for elektrisk utstyr. må du forsik-

re deg om at det elektriske tilbehøret virker

med 12  V  og har kapasitet på I20  W  eller

mindre. Langvarig bruk av det elektriske ut-
styret mens KLAR-kontrollampen ikke ly-

ser, kan dessuten tappe hjelpebatteriet.
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Tilbehørskontakten kan bmkes når driftsmo-

dusen er satt til ON eller ACC.
Stikkontakt for tilbehør

P00"! H1020-I6

A  FORSIKTIG
Q Bruk bare pluggbart tilbehør som bruker

12  V  og 120  W  eller mindre.

Hvis du bruker mer enn én kontakt om gan-

gen. må du passe på at de elektriske tilbehør-

senhetene er på 12  V  og at det totale strøm-

forbruket ikke overstiger 120 W.

Q Langvarig bruk av det elektriske utstyret

mens Klar-kontrollampen ikke lyser kan tap-

pe hjelpebattenet.

Q Når tilbehørskontaktene ikke er i bruk. må

du passe på å lukke lokket eller sette på dek-

selet, ettersom kontaktene kan bli tilstoppet

av fremmedlegemer og kortslutte.

Gulvkonsoll

 å
/5 AJAI 10604

TQ
AAD I  I 0262

Gulvkonsollboks

Når du skal bruke et pluggbart tilbehør. åpner

du dekselet eller tjemer hetten og setter stik-

kontakten inn i tilbehørskontakten.

/
V  MERK

Q Du kan bruke tilbehørskontakter på tre ste- l

der samtidig.

OGGN16E1



Hekk

//\,

B) än

lnnvendige lys

 
1- Bagasjeromslys

2- Kupélys (bak)

3- Kartlys & kupélys (foran)

4- Overlys —) s. 6-46

5- Benplasslys foran

AJAl  10499

F00"l  1002461

AJAlll555

W  MERK
Q  Hvis  du  lar lysene være på når Klar—kontrol—

lampen ikke lyser. tappes hjelpebatteriet.

Før du forlater bilen. må du kontrollere at ly-

sene er slått av.

Kupélys

Foran

2

l? !

Bak

   
K’—(G\\<

AAOIl0'.’9[

OGGN16E1

Innvendige lys

Lysbry- På/av-kontroll
terens

stilling

1  — PÅ Lyset forblir tent, uansett om en

dør eller bakluken er åpen eller

( ) lukket.
2 — DØR Lyset tennes når en dør eller

') bakluken åpnes. Det slås av ca.

15  sekunder etter at alle dørene

og bakluken er lukket.

l følgende tilfeller slukkes imid-

lertid lyset umiddelbart etter at

alle dørene og bakluken er luk-

ket:

O Når driftsmodusen settes til

ON.

OHvis sentrallåsfunksjonen

brukes til å låse bilen.

O Hvis den nøkkelfrie betje-

ningskontrollen brukes til å

låse bilen.

O Hvis funksjonen for nøkkel-

fri betjening brukes til å lå-

se bilen.

3 — AV  Lyset slukkes uansett om en dør

(O) eller bakluken er åpen eller luk-
ket.
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n  Kartlys

Innvendige lys

V  MERK
Q Når driftsmodusen settes til OFF mens dore-

ne og bakluken lukkes. tennes lyset. og det

slukkes igjen etter ca.  15  sekunder.

O  Tiden til lyset slukkes kan justeres. Kontakt

et autorisert MITSUBISHI MOTORS-Verk-

sted for tner informasjon. Hvis bilen har

MITSUBISHI Multi-Communication Sy-

stem (MMCS), kan justeringene gjøres via

skjermen. Se egen bruksanvisning for nær-

mere beskrivelse.

Frr0‘I3-xnnmx

Trykk på lampeglasset (A) for å slå på lam-

pen. Trykk en gang til for å slå den av.

 
Aut t mos
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Bagasjeromslys
lIIu‘lZ'Hn’u'>0

 
XAOIIOJIE

1- (**)

Lyset forblir tent. uansett om bakluken er

åpen eller lukket.

2- (O)
Lyset tennes når bakluken åpnes. og slukker

når bakluken lukkes.

3- (O)
Lampen slukkes uansett om bakluken er åpen

eller lukket.

OGGN16E1

Benplasslys foran
Elm“n';n4mI\

Benplasslysene (A) foran tennes når fordøren

åpnes og slukkes når døren lukkes.

 
AJAlll568

Automatisk  utkobling av  kupé-
lys*

EUO—]3'-Jl}Z~WlJ

*: Kart- og kupélys (foran), kupélys (bak) og

bagasjeromslys

Hvis ett av kupélysene fortsatt står på når

driftsmodusen er satt til OFF, slukkes det au-

tomatisk etter ca. 30 minutter.

Lysene tennes igjen etter at de automatisk er

slukket hvis strømbryteren betjenes. hvis én

a» dørene eller bakluken åpnes eller lukkes.

eller hvis det nøkkelfrie adgangssystemet el-

ler det nøkkelfrie betjeningssystemet betje-

nes.



V  MERK
Q  Den automatiske utkoblingen av kupélyset

kan deaktiveres. Det er mulig å endre tiden

før lysene automatisk slukkes. For nærmere

informasjon og hjelp kan  du  ta kontakt med

ditt nærmeste autoriserte MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

Hvis bilen har MITSUBISHI Multi—Commu—

nication System (MMCS), kan justeringene

gjøres via skjermen.  Se  egen bruksanvisning

for nærmere beskrivelse.

Oppbevaringsrom
E007  I  M03180

A  FORSIKTIG
O  Lightere, briller og bokser med kullsyrehol-

dig drikke må aldri oppbevares i kupeen un-

der parkering i solen på varme dager. Kupe-

en blir ekstremt vann, slik at Iightere og an-

dre antennelige gjenstander kan antennes og

uåpnede drikkebokser kan eksplodere. Bril-

ler med plastglass eller annet materiale kan

bli deformert eller sprekke.

Lokkene på oppbevaringsrom skal være på

under kjøring. Ellers kan lokk på eller inn-

hold i oppbevaringsrom forårsake persons-

kader.

 
1 AJAll1571

I- Boks i bagasjeromsgulvet

2- Gulvkonsollboks

3- Hanskerom

4- SoIbrilleholder*

Hanskerom

IL00'72630l27X

Dra i håndtaket (A) for å åpne.

O

d

/

OGGN16E1

\

AAOIIDBM

Oppbevaringsrom

V  MERK
Q Når lysene er aktivert med lysbryteren i stil-

lingen "EDGE". "ED" eller “AUTO”. tennes
hanskeromslyset.

Kortholder

Det er en kortholder i hanskerommet.

x/

,,.

AAfllIn347

Gulvkonsollboks

E00'2,‘~‘»()219U

Løft utløserhåndtaket (A) og løft lokket for å

åpne konsollboksen.
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Oppbevaringsrom

Gulvkonsollboksen kan også brukes som  V Hvis du vil bruke boksen i bagasjeromsgulvet

arrnlene. I  på baksetesiden, stikker du hånden inn i åp-
Q Når  lampene er tent med lampebryteren l ningen (B) og løfter opp gulvet (A) mot Se[e_

stillingen "EDGE". ED" eller "AUTO". ten-
nes lyset i gulvkonsollboksen.

O  USB-inngangen er plassen i gulvkonsoll-

boksen (hvis montert). Se "USB-inngang"

på side 8-73 for nærmere infomasjon.

siden.

I‘

Boks i bagasjeromsgulvet l
lz00'lll70l705 :

En boks for oppbevaring av gjenstander er DK [I

plassen i bagasjerommet. B

Løft platen i bagasjeromsgulvet (A) for  å  bru-

ke denne boksen. L_/
AJAIOZ979

A  ADVARSEL
Q Ikke legg enstander  I  nærheten av

“E3!”-merket, ettersom dette merket viser

plasseringen til hjelpebatteriet under bok-

sen  I  bagasjeromsgulvet. Hvis batteridek-

selet knuses, kan batterivæske lekke ut.

Det kan føre til alvorlige personskader

hvis du får væsken på huden eller i øyne-

ne.

   

 AA0lI(7]63  B- Holder for papirlommetørklær A

C- Penneholder

D- Brett

AJAl02807
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Koppholder

Skyv på lokket for å ta koppholderen i bruk.

; J

K

A  ADVARSEL AVFORSIKTIG
Q  Holderen bør ikke brukes til oppbevaring av

tyngre gjenstander enn solbriller. Slike gjen-

stander kan falle ut.

V  MERK
Q  Holderen passer ikke for alle solbrilletyper

og -størrelser. Kontroller at holderen passer  _ før du bruker den.

AJZ100374

Koppholder “Mom
Solbrilleholder* , 75 1:

EOUHSGOHIJ F00 H  0  00 J

Skyv på lokket for å åpne. å F041Tl690lS62

Fell ned armlenet når koppholderen skal bru-
O  Ikke drikk mens du kjører. Det er distrahe- k

es.rende og kan forårsake en ulykke.

For forsetene l

Koppholderen er plassert foran på gulvkon-

sollen.TN

ix
AJA109356\  
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Flaskeholder

Flaskeholder

A  FORSIKTIG
Q lkke drikk mens du kjører. Det er distrahe-

rende og kan forårsake en ulykke.

Q Drikker kan søles ut ved vibrasjoner og ri-

stinger under kjøringen. Hvis den sølte drik-

ken er varm. kan du brenne deg.

Flaskeholdere er plassert på begge sider av

dørene foran og bak.

\

 AAuHm:z

V  MERK
Q Ikke oppbevar kopper eller drikkebokser i

flaskeholderen.

Q Skru lokket på drikkeflasker godt fast før

lagringen.

Q Noen flasker kan være for store eller ha feil

form for  å  passe i holderen.
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Bytte posisjon JBagasjeromsdeksel
lj00',‘v3601lb0

Det fins to monteringshull (B) for dekselet.

Bruk l

l. Trekk ut dekselet fra rullemekanismen.

og fest det i festesporene (A).  AJAIO9369

l. Flytt ett av glidestykkene (C) mot innsi-

den av bilen, og plasser tappen (D) i

monteringshullet som skal brukes. Flytt

motsatt glidestykke på samme måte. AJ3 100788

2.  Når du tar dekselet ut av festesporene,

ruller det tilbake i rullemekanismen

igjen.  w  MERK i
Q Legg ikke bagasje på dekselet.

AAOIIOME
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2. Etter å ha skiftet monteringsstilling, må

du trekke i hele dekselet for å kontrollere

at det er godt festet.

V  MERK
Q Flytt dekselet bakover hvis bakseteryggen

berører det.

Dekselet kan ødelegges hvis det støtter opp

bakseteryggen.

Ta ut

1. Rull dekselet inn i tilbakerullet posisjon.

2. Flytt ett av glidestykkene (C) mot innsi-

den av bilen, og løft det for å ta ut dekse-

let.

 
Montere

Monter dekselet igjen i omvendt rekkefølge.

Trekk i hele dekselet etter montering for å

kontrollere at det er godt festet.

Hjelpehåndtak
EOOUZROOZQX

Hjelpehåndtakene (plassen over dørene i ta-

ket) er ikke laget for å tåle kroppsvekt. De er
bare ment til bruk mens man sitter i bilen.

   

. 

AAOIIO464

A  FORSIKTIG
Q  ikke bruk støttehåndtakene når du går inn i

eller ut av bilen. Hjelpehåndtakene kan løsne

og gjøre at du faller.

OGGN16E1

Hjelpehåndtak

Kleskrok
l'()(l'l25(»(1 l 640

Det finnes en kleskrok på baksetets støtte-
håndtak på førersiden.

%)

AAni 10477

A  ADVARSEL
Q  Kleshengere eller spisse gjenstander må

ikke henges på kleskroken. Hvis hodekol-

lisjonsputene utløses, vil slike gjenstander

kunne slynges bort med stor kraft, i til-

legg til at de kan hindre korrekt oppblå-

sing av  hodekollisjonsputene. Klær skal

henges rett på kleskroken (uten kleshen-

ger). Kontroller at det ikke finnes tunge

eller spisse gjenstander i lommene på

klær som henges på kleskroken.
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Bagasjekroker

Bagasjekroker
E00"15'005‘0

Del er plassen 4 kroker på sideveggene i ba-

gasjerommet.

Bruk krokene til å sikre bagasjen.

 
A  FORSIKTIG

Q  Bagasje må ikke stables høyere enn seteryg-

gene. Sørg for at bagasjen er godt sikret. El-

lers kan alvorlige ulykker forårsakes av at

sikten bakover hindres eller at bagasjen be-

veges fremover ved plutselig oppbremsing.
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Ved driftsstans

Ved  drifts

Ved driftsstans under kjøring, flytter du bilen

ut til veiskulderen, setter på varselblinklysene

og/eller setter  opp varseltrekanten.

Se "Bryter for varselblinklys” på side 6-51.

Hvis du må skyve bilen, setter  du  driftsmodu-

sen for strømbryteren til  ON  og setter girvel-

geren til “N” (NØYTRAL).

A  ADVARSEL 
Q lkke berør bilen hvis  du  ikke kan vurdere

den på en trygg måte på  grunn  av skader.

Forlat bilen, og kontakt et bergingslirma.

Fortell bergingsfirmaet  at  bilen er et elek-

trisk Plug-in Hybrid-kjøretøy.

Hvis KLAR-kontrollampen

slukkes under kjøring

Det har oppstått problemer som virker inn på

bilens kjøreegenskaper hvis KLAR-kontrol-

lampen slukkes under kjøring. Flytt bilen til

et trygt sted, men merk følgende:

O  Bremsekraftforsterkeren kan slutte å vir-

ke, og det må brukes mer kraft på peda-

len. Trå bremsepedalen hardere inn enn

vanlig.

O  Det kan hende at servostyringen ikke

fungerer, og det kreves mer kraft for å

dreie rattet.

9-02 I nødstilfeller

Hvis Plug-in Hybrid EV-systemet ikke kan

startes fordi hjelpebatteriet er svakt eller tomt
for strøm, kan du starte Plug-in Hybrid EV-

systemet ved hjelp av startkabler fra en annen

bil.

A  ADVARSEL
Q Hvis Plug-in Hybrid EV-systemet skal

startes ved hjelp av startkabler som er

koblet til en annen bil, må dette utføres i

henhold til anvisningene nedenfor. Feil

fremgangsmåte kan føre til brann, eksplo-

sjon, elektrisk støt eller skader på bilene.

Q Hold gnister, sigaretter og åpen ild borte

fra batteriet, fordi batteriet kan eksplode-

TE. 
A  FORSIKTIG

Q Plug-in Hybrid EV-systemet kan ikke startes

ved å skyve eller trekke i bilen.

Q Sjekk det andre kjøretøyet. Det må ha et 12-

volts batteri. Hvis det andre systemet ikke er

12 V, kan kortslutning skade begge kjøre-

tøyene.
Q Bruk kabler som er egnet for batteristørrel-

sen, slik at du unngår at kablene overopphe-

tes.
Q Kontroller at startkablene ikke er skadde el-

ler etset før du bruker dem.

OGGN16E1

A  FORSIKTIG
Bruk alltid vemebriller når du arbeider i

nærheten av batteriet.

Batteriet skal oppbevares utilgjengelig for

barn.

ikke forsøk å starte hjelpebatteriet med stan-

kabler mens kjørebatteriet lades. Dette kan

føre til skade på ladeutstyret eller bilen.

V  MERK

l.

2.

3.

Hvis hjelpebatteriet kobles fra, lagres drifts-

modusen for strømbryteren i minnet. Når et

startbatteri kobles til med stankabler, går

driftsmodusen tilbake til tilstanden før hjel-

pebatteriet ble utladet.

Utvis forsiktighet hvis du ikke vet hva drifts-

modusen var før hjelpebatteriet ble fullt utla-

det.

Hvis hjelpebatteriet ble fullt utladet med vel-

gerspaken i stillingen “P” (PARKERING),

kan velgerspaken i enkelte tilfeller ikke en-

dres til noen annen stilling fra "P" (PARKE-

RING). l så fall vil forhjulene være låst. Bi-

len kan derfor ikke flyttes.

Sett bilene så tett sammen at kablene kan

tilkobles, men pass på at ikke bilene be-

rører hverandre.

Slå av alle lys, varmeapparatet og annet

elektrisk utstyr.

Sett på parkeringsbremsen på begge bi-

lene. Sett girspaken for det andre kjøre-

tøyet til “P” (PARKERING) (med A/T)



eller  til “N” (NØYTRAL) (med M/T),
og stopp motoren.

A ADVARSEL 
Q Stopp motoren på det andre kjøretøyet

ved tilkobling av startkablene. Ellers kan
kablene eller klærne dine fanges opp i vif-

ten eller drivremmen  og forårsake per-

sonskader.

Q Kjøleviften slås på og av i henhold til kjø-
levæsketemperaturen. Hold hendene på
god avstand fra viften mens motoren er i

gang eller Plug-in Hybrid EV-systemet er

V  MERK
Q Du kan ikke lade opp et utladet batteri på en

annen bil ved  å  koble til startkabler mens du

bruker denne stankabelklemmen.

6. Koble den ene enden av startkabelen ®

til stankabelklemmen (A) på bilen din,

og den andre enden  ®  til den positive

(+) klemmen på batteriet med strøm (B).

Koble den ene enden av den andre start-

kabelen  ®  til den negative (-) klemmen

på batteriet med strøm, og den andre en-

Nødstart

den  @  til angitt jordplassering på bilen

din.

i drift.

4. Åpne panseret og tjem sikringsdekselet

til hovedsikringsblokken.

Se "Panser” på side  l  l—04 og "sikringer:

Motorrom” på side  I  l—l6.

5.  Åpne dekselet til startkabelklemmen i
hovedsikringsblokken.

AJEl0l039  
A ADVARSEL

Q Når du kobler til startkablene, må du ikke

koble den positive  (+) kabelen til den ne-

gative  (-) klemmen. Ellers kan det dannes

gnister som kan forårsake eksplosjon av

batteriet.  
AJA  l030Z2
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Overoppheting av motoren

A  FORSIKTIG
Q Pass på at startkabelen ikke kommer inn i

viften eller andre roterende deler i motor-

rommet.

W  MERK
Q Hvis startkablene kobles til en annen plasse-

ring enn den angitte plasseringen, kan det fø-

re til bilskader.

7. Stan motoren på kjøretøyet som har bat-

teri med strøm, og la motoren gå på tom-

gang noen minutter. Start deretter Plug-

in Hybrid EV-systemet på bilen din.

8. Kontroller at KLAR-kontrollampen ten-

nes. Hvis KLAR-kontrollampen ikke

tennes. må du kontakte et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.
9. Når KLAR-kontrollampen tennes, kob-

ler du fra startkablene i motsatt rekkeføl-

ge fra tilkobling.

10. Kontroller at velgerspaken kan flyttes til

alle stillinger, med unntak av “P” (PAR-

KERING).
11. Få hjelpebatteriet undersøkt av ditt nær-

meste autoriserte MITSUBISHI

MOTORS-verksted.
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A  FORSIKTIG
Q Bilen din er utstyrt med et eksklusivt hjelpe-

batteri. Selv om du bruker et batteri av sam-

me type. kan det hende at batteriet ikke in-

stalleres på riktig måte i bilen din. Når hjel-

pebatteriet må skiftes ut, må du få arbeidet

utført hos et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

Overoppheting av motoren
F-0080060-1058

Når motoren er overopphetet, vil informa-

sjonsvisningen på multiinformasjonsdisplayet

avbrytes, og i stedet vil det komme opp en

advarsel om temperaturen på kjølevæsken i

motoren.
Hvis dette skjer, skal du gjøre følgende:

l. Stopp bilen på et trygt sted.

2. Undersøk om det kommer damp fra mo-

torrommet.

[Hvis det ikke kommer damp fra motor-

rommet]

Løft opp panseret for å lufte ut motor-

rommet mens Plug-in Hybrid EV-syste-

met er startet.

[Hvis det kommer damp fra motorrom-

met]

Stopp Plug-in Hybrid EV-systemet. Når

det ikke lenger kommer damp ut, løfter

OGGN16E1

du opp panseret for å lufte ut motorrom-

met. Start Plug-in Hybrid EV—systemet

på nytt.

A  ADVARSEL
Q Du må ikke åpne panseret mens det kom-

mer damp fra motorrommet. Damp eller

varmt vann kan føre til brannskader.

Varmt vann kan sprute ut selv om det ik-

ke kommer damp ut, og noen deler er

svært varme. Vær svært forsiktig når du

åpner panseret.
Q Se opp for varm damp fra lokket til reser-

vetanken.

Q Ikke prøv å ta av radiatorlokket mens

motoren er varm.

  AJ3l0l017

3. Kontroller at kjøleviftene (A) roterer.



[Hvis kjøleviftene roterer]

Etter at varselet for høy kjølevæsketem-

peratur er slukket, stopper du Plug-in

Hybrid EV-systemet.

[Hvis kjøleviftene ikke roterer]

Stopp Plug-in Hybrid EV-systemet

umiddelbart, og ta kontakt med et autori-

sert MITSUBISHI MOTORS-verksted

for å få hjelp.

l

  
AJEIOOZZI

 
*: Foran på bilen

A  ADVARSEL 
0  Pass på at du ikke setter fast hender eller

klær  i  kjøleviften.

4. Kontroller væskenivået i reservetanken

(B og C).

AJ4l 00596

B: Reservetank for motorkjøling

C: Reservetank for EV-kjølesystem

OGGN16E1

Verktøy og jekk

5. Fyll om nødvendig på kjølevæske i radi-

atoren og/eller reservetanken. (Se “Ved-

likehold”)

A  ADVARSEL 
.  Sørg for at motoren og Plug-in Hybrid

EV-systemet har kjølt seg ned før du [jer-

ner radiatorlokket (D) og lokket  på reser-

vetanken  (E), ettersom  varm  damp eller

kokende vann ellers kan sprute ut fra tu-

ten og skålde deg.

A  FORSIKTIG
Q  Ikke fyll på kjølevæske mens motoren er

varm. Plutselig påfylling av kald kjølevæske

kan skade motoren. Vent til motoren er av-

kjølt, og fyll på kjølevæske litt etter litt.

6. Undersøk radiatorslangene for kjølevæ-

skelekkasje og vifteremmen for slakk el-

ler skade.

Få inspisert og utbedret eventuelle feil

på kjølesystemet eller vifteremmen.

Verktøy og jekk
EOOXUOQOZ 50"

Oppbevaring j

Verktøyet er lagret på høyre side i bagasje-

området.
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Verktøy og jekk

Jekken oppbevares i boksen i bagasjeroms-

gulvet.

I tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå: Husk

hvor verktøy og jekk oppbevares.

 
1

F’
=

2

l  -  Verktøy

2- Jekk

AJE 100234
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Verktøy l

ik»,
1

å
2

AAOOGIMX

1- Jekkstang

2- Hjulmuttemøkkel

Jekk

Jekken skal kun brukes til å skifte dekk ved

punktering.

V  MERK
Q  Jekken er vedlikeholdsfri.

Q  Jekken er i overensstemmelse med EU-lov-

givning og maskindirektiv 2006/42/EC.

Q  EU-samsvarserklæringen er vedlagt i delen

"Samsvarserklæring" til slutt i denne bruker-

håndboken.

OGGN16E1

V  MERK
-  EU-samsvarserklæringen inneholder in-

formasjon om bedriftsnavn. fullstendig

adresse til produsenten og til den autori-
sene representanten. samt jekkens beteg-

nelse.

Ta ut

l. Løft opp platen i bagasjeromsgulvet.

Se "Boks i bagasjeromsgulvet” på side

8-82.
2. Fjern stroppen (A) og ta utjekken.

AJA102634 
Oppbevaring

Utfør trinnene ovenfor i omvendt rekkefølge.



Dekkreparasjonssett
l'(l0X()-1501070

Med dette settet er det mulig å reparere en li-

ten skade i mønsteret på dekket som skyldes

en spiker. skrue eller lignende.

Oppbevaring l

Dekkreparasjonssettet oppbevares under dek-

selet i bagasjeromsgulvet.

I tilfelle en nødsituasjon skulle oppstå: Husk

hvor dekkreparasjonssettet oppbevares.

 
4 5

O5
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1- Dekkreparasjonssett

2- Dekkompressor

3- Flaske med dekktetningsmiddel

4- Påfyllingsslange

5- Vemilfjemer

OGGN16E1

Dekkreparasjonssett

6- Ventilinnsats (reserve)

7- Merkelapp med hastighetsbegrensning

Bruke  dekkreparasjonssettet
[01‘I\Il-lixulhbfi

A ADVARSEL 
Q Bruk av dekkreparasjonssettet kan skade

hjulet og/eller dekktrykksensoren.

Bilen må straks kontrolleres og repareres

av et  MITSUBISHI  MOTORS-verksted
etter bruk av dekkreparasjonssettet.

A  FORSIKTIG
Q Dekktetningsmiddelet kan føre til helseskade

hvis det svelges. Hvis du skulle være så

uheldig å svelge det. må du drikke så mye

vann som mulig og umiddelbart oppsøke Ie-

ge.
Q Hvis du får tetningsmiddelet i øynene eller

på huden. skyller du det bort med store

mengder vann. Oppsøk lege hvis du fortsatt

kjenner at noe ikke er som det skal.

Q Oppsøk lege umiddelbart hvis det oppstår en

allergisk reaksjon.

Q Sørg for at bam ikke kommer i kontakt med

dekktetningsmiddelet.

Q Dampen fra dekktetningsmiddelet må ikke

innåndes.

QBruk originalt MITSUBISHI MOTORS

dekktetningsmiddel.
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Dekkreparasjonssett

V  MERK
Q Dekktetningsmiddelet kan ikke brukes  i

noen av situasjonene som er oppført under.

Hvis noen av disse situasjonene skulle opp-

stå. ber vi deg kontakte et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted eller en

annen spesialist.

— Holdbarhetsdatoen for dekktetningsmid—

delet er utløpt. (Holdbarhetsdatoen står på

etiketten på flasken.)

 AJZl003l6

— Mer enn ett dekk er punktert.

vHullets lengde eller bredde er minst

4mm.

9-08 I nødstilfeller

V MERK
— Punkteringen er i dekksiden  (A).  ikke i

mønsteret (B).

A A

B AJZl00329

— Bilen har blitt kjørt med nesten helt flatt

dekk.
— Dekket har glidd over felgen og løsnet fra

hjulet.

o  Hjulet er skadet.

Q Dekktetningsmiddelet må bare brukes ved

utetemperatur på -30 °C til — 60  °C.

Q Utfør nødreparasjon av et dekk uten å trekke

ut objektet (spiker. skrue osv.) som sitter fast

i dekket.

Q Bruk ikke dekktetningsmiddelet hvis dekket

har blitt skadet på grunn av kjøring med util-

strekkelig dekktrykk (f.eks. ujevnheter. kutt.

sprekker på dekket).

Q Tørk straks av dekktetningsmiddel på lakken

ved bruk av en fuktig klut.
Q Klær som er tilsølt av dekktetningsmiddel

må vaskes umiddelbart.

Stans bilen på et trygt sted der underlaget er

flatt før du reparerer et dekk.

OGGN16E1

1. Parker bilen på et plant og stabilt under-

lag.

2. Trekk parkeringsbremsen godt til.

3. Sett velgerspaken i stillingen “P” (PAR-

KERING), og stopp Plug-in Hybrid EV-

systemet.

4. Slå på varselblinklyset, sett opp varsel-

trekant. blinkende signallampe osv. i

passende avstand fra bilen, og se til at al-

le passasjerene går ut av bilen.

>. Ta ut dekkreparasjonssettet.

6. Ta av ventilhetten (C) på dekkventilen

(D), og trykk ventilfjemeren (E) på ven-

tilen som vist på bildet. La all luften i

dekket slippe ut.

\  c /

Å
D g

 

AFAl09295

7. Fjern ventilinnsatsen (F) ved å dreie den

mot urviseren med ventilfjemeren (E).

Legg den demonterte ventilinnsatsen på

et rent sted, slik at den ikke blir skitten.



L

*x
x)?»

F  Z

Y
A  FORSIKTIG

Q  Hvis det fortsatt er luft i dekket når du tar ut

ventilinnsatsen, kan ventilinnsatsen sprette

ut og skade deg. Kontroller at det ikke finnes

luft  i  dekket før du fjerner ventilinnsatsen.

//Z
(tk

8. Rist tetningsmiddelflasken godt.

14

Qä

X

V  MERK
Q  Når det er kaldt ute (utetemperatur  0  °C eller

lavere), kan tetrtingsmiddelet tykne, slik at

det blir vanskelig å få det ut av flasken.

Varm opp flasken inne i bilen.

9.  Ta  av hetten (G) på tetningsmiddelfla-

sken (H). Ikke fjem forseglingen (I).

Skru fylleslangen (J) på flasken (H). Idet

du skrur fylleslangen på flasken, vil for-

seglingen sprekke. og tetningsmiddelet

kan tas i bruk.

. ?!

AFA l 09282

A  FORSIKTIG
Q Hvis du rister flasken etter at du har skrudd

på slangen, kan tetningsmiddel sprute ut av

slangen.

I0. Trykk slangen på ventilen (J). Hold tet-

ningsmiddelflasken opp-ned. trykk den

OGGN16E1

Dekkreparasjonssett

sammen igjen og sprøyt alt tetningsmid-

delet inn i dekket.

D

@
éé

AFAl093l2

W  MERK
Q  Når tetningsmiddelet sprøytes inn, skal ven-

tilen stå bort fra bunnen. dvs. bort fra punk-

tet der dekket berører bakken. Hvis ventilen
er nær punktet der dekket berører bakken.

kan det hende at tetningsmiddelet ikke kom-

mer lett inn i dekket.

l l. Etter at tetningsmiddelet har blitt sprøy-

tet inn. skal du trekke slangen fra venti-

len og fjeme eventuelt tetningsmiddel

som sitter på ventilen. felgen og/eller

dekket. Sett xentilinnsatsen (F) i Ventilen

(D). og skru innsatsen godt på plass med

ventilfjerneren (E).
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Dekkreparasjonssett

 
V  MERK

O  Når  du  fjemer og skrur  inn ventilinnsatsen

med Ventilfjemeren. skal du dreie ventiltjer-

neren for  hånd.  Ventilfjemeren kan skades

hvis  du  bruker et verktøy for  å  dreie den.

9-10 I nødstilfeller

l2. Etter innsprøyting av tetningsmiddel, må
ventilfjemer (E) monteres forsiktig på

enden av fylleslangen (J) for  å  hindre at

tetningsmidddelet lekker fra den tomme

flasken.

ä  U J

E

S  AFM09338

l3. Trekk  ut  kompressorslangen (K) fra si-

den på dekkompressoren. og fest slangen

godt til dekkventilen (D).

\
D

ax

J/
K

/
AFA10934l

14. Plasser kompressoren (L) med lufttrykk-

måleren (M) øverst.

OGGN16E1

 
Trekk  ut  kompressorens strømledning

(N). sett pluggen på ledningen inn i til-

behørskontakten (O). og sett deretter

driftsmodusen for strømbryteren til

ACC. (Se "Stikkontakt for tilbehør" på

side 8-78.)
Still kompressorbryteren (P) på ON, og

fyll dekket til spesifisert trykk. (Se

"Dekktrykk" på side  l  l-l0.)

AJEl00827



A  FORSIKTIG
Q Kompressoren som leveres. er bare beregnet

for fylling av luft i dekk på din bil.
Q Kompressoren er konstruert  for bruk  med en

bils  12  V  strømforsyning. Den må ikke kob-

les til noen annen strømkilde.

Q Kompressoren er ikke vanntett. Pass på at

det ikke kommer vann på den hvis  du  bruker

den i regn.

Q  Sand  eller støv som kommer inn i kompres-

soren fører til at den ikke fungerer. Du må

ikke plassere kompressoren rett på sand eller

et støvete underlag når du skal bruke den.

Q Kompressoren må ikke tas fra hverandre el-

ler endres. Lufttrykkmåleren må ikke utset-

tes for slag. Det kan føre til funksjonsfeil.

15. Kontroller og juster dekktrykket i for-

hold til lufttrykkmåleren på kompresso-

ren. Hvis dekktrykket blir for høyt, redu-

seres det ved å løsne endefestet på slan-

gen.
Hvis det er klaring mellom dekket og

hjulet fordi dekket har beveget seg inn-

over fra felgen. skal du trykke ytterkan-

ten av dekket mot hjulet for å fjerne mel-

lomrommet før du starter kompressoren.

(Hvis det ikke er noen klaring, vil dekk-

trykket stige.)

A  FORSIKTIG
Q Vær forsiktig, slik at du ikke får fingrene i

klem mellom dekket og hjulet når dekket

fylles med luft.

Q Kompressoren blir vann utvendig når den

går. La ikke kompressoren gå kontinuerlig i

mer enn IO minutter. Etter bruk av kompres-

soren skal du la den avkjøles før du bruker

den igjen.

Q Hvis kompressoren blir treg eller varm under

bruk, betyr det at den blir overopphetet. Slå

umiddelbart AV bryteren, og la kompresso-

ren avkjøles i minst  30  minutter.

V  MERK
Q Hvis dekktrykket ikke stiger til spesifisert

nivå innen l0 minutter. kan det hende at

dekket er så skadet at tetningsmiddelet ikke

kan brukes som nødreparasjonsløsning.

Kontakt i så tilfelle et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted eller en

annen spesialist.

16. Slå AV kompressorbryteren og trekk

strømkabelen ut av stikkontakten.

V  MERK
Q Hvis du bare fyller tetningsmiddel og luft på

dekket med dekkreparasjonssettet. blir ikke

hullet tettet. Luft vil legge ut av hullet helt til

nødreparasjonsprosedyren er fullført (til og

med trinn l9 eller  20  i disse instruksjonene).

OGGN16E1

Dekkreparasjonssett

I7. Fest fartsgrenseetiketten (Q) på merket

med tre diamanter på rattet.

 
AJAll0330

A  FORSIKTIG
Q Fest ikke klistremerket på noe annet sted enn

det spesifiserte stedet på polstringen på rat-

tet. Hvis du fester det et annet sted, kan det

hende at kollisjonsputen ikke fungerer som

den skal.

18. Når du har fylt dekket til spesifisert

trykk, legger du kompressoren, flasken

og de andre delene i bilen og begynner å

kjøre umiddelbart, slik at tetningsmidde-

let fordeles jevnt i dekket. Kjør svært

forsiktig. lkke kjør fortere enn 80 km/t.

Overhold lokale fartsgrenser.
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Dekkreparasjonssett

A FORSIKTIG
Q Hvis du merker at noe ikke er som det skal

være under kjøring, skal du stanse bilen og

kontakte et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted eller en annen spesialist.

Ellers kan dekktrykket synke før nødrepara-

sjonen er fullført, og bilen blir ikke trygg å

kjøre.

V  MERK
Q  Hvis du kjører i mer enn 80 km/t. kan bilen

begynne å vibrere.

19. Etter 10 minutters eller 5 kilometers kjø-

ring skal du kontrollere dekktrykket med

lufttrykkmåleren på kompressoren. Hvis

dekktrykket ikke ser ut til å ha sunket. er

nødreparasjonen fullført. Fortsett proses-

sen fra trinn 21.

Hvis dekktrykket er utilstrekkelig, skal

du pumpe opp dekket til det angitte tryk-

ket på nytt og kjøre bilen forsiktig og ik-

ke fortere enn 80 km/t.

A FORSIKTIG
Q  Hvis dekktrykket er lavere enn minste tillatte

trykk (1.3 bar 130 kPa), betyr det at dekket

ikke kan repareres tilfredsstillende med

dekktetningsmiddelet. Kjør ikke lengre.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

9-12 I nødstilfeller

20. Etter 10 minutters eller 5 kilometers kjø-

ring skal du kontrollere dekktrykket med

lufttrykkmåleren på kompressoren. Hvis

dekktrykket ikke ser ut til å ha sunket. er

nødreparasjonen fullført. Du må fremde-

les ikke kjøre fortere enn 80 km/t. Over-

hold lokale fartsgrenser.

V  MERK
Q  Hvis dekktrykket har sunket under det spesi-

21.

fiserte nivået når du kontrollerer det etter at

reparasjonen er utført. skal du ikke fortsette

kjøringen. Kontakt et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

Under kalde forhold (når utetemperaturen er

O °C eller lavere) kan tiden og kjøredistan-

sen som kreves for fullføring a\ reparasjo-

nen være lenger enn under varrne forhold.

Dette betyr at dekktrykket kan falle under

det angitte nivået selv om du har pumpet opp

dekket for andre gang og deretter kjørt bilen.

Hvis dette skjer. skal du pumpe opp dekket

til det angitte trykket enda en gang og kjøre i

omtrent 10 minutter eller 5 km før du sjek-

ker dekktrykket på nytt. Hvis dekktrykket

igjen har falt under det angitte nivået. skal

du slutte å kjøre bilen og ta kontakt med et

autorisert MITSUBISHI MOTORS-verksted

eller en annen spesialist.

Kjør umiddelbart svært forsiktig til et

autorisert MITSUBISHI MOTORS-
verksted for å få reparert eller skiftet ut

dekket

OGGN16E1

A FORSIKTIG
Q Kontroller dekktrykket. slik at du får bekref-

tet at nødreparasjonen er vellykket.

W  MERK
Q  Lever den tomme tetningsmiddelflasken til

et autorisert MITSUBISHI MOTORS-verk-

sted når du kjøper nytt tetningsmiddel. eller

kast tetningsmiddelflasken i henhold til na-

sjonale forskrifter for håndtering av kjemisk

avfall.
Et dekk som har blitt reparert med tetnings-

middel. skal ideelt sett skiftes ut med et nytt

dekk. Hvis du ønsker å få reparert et slikt

dekk ordentlig slik at du kan bruke det om

igjen. ber vi deg kontakte et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted eller en
annen spesialist. Merk at tilfredsstillende re-

parasjon er umulig etter en nødreparasjon

hvis hullet i dekket ikke kan lokaliseres.

Produsenten kan ikke garantere at alle

dekkskader kan utbedres med dekkrepara-

sjonssettet, spesielt ikke kutt eller hull med

en diameter på mer enn 4 mm eller som ikke

er i dekkmønsteret. Produsenten er ikke an-

svarlig for skader som skyldes feil bruk av

dekkreparasjonssettet.

Produsenten er ikke ansvarlig for skader som

skyldes at dekk som har blitt reparert med

dekktetningsmiddel. brukes om igjen.



Skifte  dekk
F008Dl20392-I

Stans bilen på et trygt sted der underlaget er

flatt før du skifter et dekk.

l. Parker bilen på et jevnt og stabilt under-

lag, uten småsten osv.

2. Trekk parkeringsbremsen godt til.

3. Sett velgerspaken i stillingen "P" (PAR-

KERING), og stopp Plug-in Hybrid EV-

systemet.
4. Be alle passasjerer om å gå ut av bilen.

5. For å hindre at bilen begynner å rulle når

den jekkes opp. blokkerer du hjulet på

diagonalt motsatt side av hjulet som skal

skiftes (B) ved hjelp av kiler eller klos-

ser (A).

w

 
ACv0006822

A  ADVARSEL
0  Pass på å sette kiler eller klosser ved rik-

tig hjul når bilen jekkes opp. Hvis bilen

beveger seg mens den er jekket opp, kan

jekken gli ut av stilling og føre til en ulyk-

ke.

V  MERK
Q  Kilene på illustrasjonen leveres ikke med bi-

len. Det anbefales å anskaffe en og oppbeva-

re den i bilen til bruk ved behov.

O  Hvis du ikke har kiler eller klosser. bruker

du steiner eller andre gjenstander som er sto-

re nok til å holde hjulet på plass.

6. Gjør jekken, jekkstangen og hjulmutter-

nøkkelen klar.

Se "Verktøy og jekk” på side 9-05.

Skifte  et dekk
100303202341

1. Hvis bilen har hjulkapsler, tas disse av

først (se "Hjulkapsler" på side 9-16).

OGGN16E1

2.

Skifte dekk

Deretter løsner du på hjulmutrene en

kvart omdreining med hjulmuttemøkke-

len. lkke fjern hjulmutteme ennå.

(D

@oOo@

OO
®  (S  

(A) som vises i illustrasjonen. Bruk det

løftepunktet som er nærmest dekket som

skal skiftes.

4%
it
ä

Atiownoc
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Plasser jekken under ett av jekkpunktene  u



Skifte dekk

A ADVARSEL 
Q Jekken må bare settes på stedene som vi-

ses her. Hvis  jekken  plasseres på feil sted,

kan det føre til bulker på  bilen, og at jek-

ken velter og forårsaker personskade.

Q Unngå å bruke jekken i en bakke eller på
mykt  underlag.

Jekken kan gli og forårsake personskade.

Bruk  alltid  jekken på en hard og flat

overflate. Kontroller at det ikke er sand

eller grus i underlaget før du bruker jek-

ken.

3. Roter jekken for hånd  inntil  flensdelen

(B) sitter i sporet (C) oppe på jekken.

 
AAD07l426

4.  Kontroller at flensdelen på jekkpunktet
passer inn i rillen på toppen av  jekken.

Sett jekkstangen (D) inn i hjulkrysset

(E). Sett så enden av jekkstangen inn i

skaftets jekkende, som vist på illustra-

sjonen.

9- 14 I  nødstilfeller

Drei hjulmuttemøkkelen langsomt.  inntil

dekket er så vidt leaflet opp fra bakken.

 
AJAlll379

A ADVARSEL
Q Stans oppjekkingen når dekket er hevet

fra bakken. Det er farlig å heve bilen
høyere.

Q Opphold deg aldri under bilen mens du

bruker jekken.

Q Unngå å støte borti bilen når den er opp-
jekket, og la ikke bilen være oppjekket

lenger enn nødvendig. Dette er svært far-

lig.

Q Bruk ikke annen jekk enn den som ble le-

vert med bilen.

Q Jekken skal ikke brukes til annet  enn

hjulskift.

Q Ingen må oppholde seg i bilen når den er
jekket opp.

Q Ikke start Plug-in Hybrid EV-systemet

mens bilen er jekket opp.

OGGN16E1

A ADVARSEL 
Q Ikke drei det oppjekkede hjulet. Hjulene

på bakken kan rotere, og bilen kan rulle
ned fra jekken.

5. Ta av hjulmutteme med hjulmuttemøk-

kelen, og ta av hjulet.

A FORSIKTIG
Q Vær forsiktig når du skifier  dekk,  slik at du

ikke skraper opp overflaten på hjulet.

6. Vask bort eventuell søle og lignende på

overflaten av navet  (F  ), navboltene (G)

og i  monteringshullene (H) i  hjulet. og

monter dekket.

F G  
Mumien



Skifte dekk

A Stram hjulmutterne midlertidig for hånd 8. Senk bilen langsomt. ved å rotere hjul-

til flensdelene  på  mutteme akkurat berø- muttemøkkelen mot klokken inntil dek-

0  M°'"°' dekk" slik *" _V°"“'S‘“"'"'e" (P rer hjulet og hjulet ikke er løst. ket berører bakken.
vender utover. Hvis du ikke kan se ventil-
stammen  (I), har du montert hjulet  i  ret-

ning bakover.

Hvis bilen kjøres med hjulet montert feil

vei, kan det føre til skader på bilen og

ulykker. —

å 
AA0lll715 Acwonss

& 9. Trekk til mutrene i rekkefølgen som vi- E

ses på illustrasjonen inntil hver mutter er
Q  Bruk aldri olje på hjulboltene eller mutteme. [rukket ti] med det oppførte dreiemo-

da dette vil føre til at de blir strammet for menter.
mye.

7. Vri hjulmutteme med klokken for hånd Tiltrekkingsmomem 88 til 108 Nm
for  å  feste dem til å begynne med. V  MERK

[Type 1= På biler med Stålhjull o På biler med aluminiumshjul: Hvis alle lire
Stram hjulmutteme midlertidig for hånd aluminiumshjulene skiftes ut med stålhjul. ®
til de koniske endene av mutterne akku- f.eks. når du monterer vinterdekk, må du @O og)

rat berører hjulhullenes anleggsflater og bruke koniske muttere-
hjulet ikke er løst. ®O og Ø

[Type 2: På biler med aluminiums- g

hjul] åg l

AA00009lD
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Skifte dekk

A  FORSIKTIG
Q  Bruk aldri toten  eller  en rørforlenger for ek-

stra kraft på hjulmuttemøkkelen. Dette vil

føre til at mutteren strammes for mye.

10. Hvis bilen har hjulkapsler. monterer du

kapslene (se "Hjulkapsler" på side

9-16).

l 1. Senk og ta bortjekken. Lagrejekken, det

punkterte dekket og klossene. Få det

punktene dekket reparert så snart som

mulig.

12. Kontroller dekktrykket på nærmeste

bensinstasjon. Riktig dekktrykk er angitt

på merket i døren. Se bildet.

i
Afmt ‘I226 l

13. Tilbakestill overvåkningssystemet for

dekktrykk (TPMS) etter at dekkene er

justert til riktig trykk.

Gå til "Overvåkningssystem for dekk-

trykk (TPMS): Tilbakestilling av varsel-

9- l 6 I nødstilfeller

terskelen for lavt dekktrykk" på side

7-75.

A  FORSIKTIG
o  Etter utskiftning av dekk skal du etterstram-

me hjulmutteme etter ca. 1.000km for å væ-

re sikker på at de ikke er løse.

O  Få kontrollen balanseringen av hjulene hvis

rattet vibrerer etter dekkskift.

Q  Du må ikke blande forskjellige dekktyper,

eller bruke dekk med andre dimensjoner enn

angitt. Det vil føre til raskere slitasje og

svekke kjøreegenskapene.

Oppbevare verktøy og jekk j
[UOK(i‘n\’lll)(\‘w'

Når du skal lagre jekken, stangen og hjulmut-

ternøkkelen, følger du fremgangsmåten for å

fjeme dem. i omvendt rekkefølge.

Se "Verktøy og jekk" på side 9-05.

OGGN16E1

Hj ulkapsler*
t nnxl)13tl0"—5

Ta ut

Legg et tøystykke rundt tuppen av jekkstan—

gen. stikk den inn i utsparingen på hjulkapse-

len. og vipp kapselen ut fra hjulet. Bruk sam-

me metode på de andre hjulkapselutsparinge-

ne for å ta kapselen helt av hjulet.

 
A  FORSIKTIG

Q  Du kan skade fingrene hvis du tar av hjul-

kapselen med hendene.

W  MERK
Q  Hjulkapselen er laget av plast. Bend den for-

siktig løs.



Sette på

l. Pass på at knastene (A) på baksiden av

hjulkapselen ikke  er  ødelagt, og at de er

plassert riktig på  ringene (B). Hvis du

ikke er sikker, bør du ikke sette på hjul-

kapselen. Kontakt et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted.

 AKEOOUSERJ

2. Plasser luftventilen (C) i forhold til hul-

let  (D) i hjulkapselen.

 

V  MERK
O  Heldekkende hjulkapsler har et symbol (E)

3.

4

5.

på motsatt side for å vise hvor ventilhullet

er.
Før du setter hjulkapselen  på  hjulet må du

forsikre deg om at åpningen med symbolet

er riktig innstilt i forhold til luftventilen.

Trykk undersiden (F) av hjulkapselen

inn mot hjulet.

.Trykk forsiktig på begge sider  (G) av

hjulkapselen, og hold den på plass med

knæme.

Trykk lett oppe  på  kanten av hjulkapse-

len  (H).  og trykk hjulkapselen på plass.

 
OGGN16E1

Tauing

Hvis bilen  må  taues

Hvis bilen  må  taues, anbefaler vi at du kon-

takter et autorisert  MITSUBISHI  MOTORS-

verksted eller et bergingstirrna.

Transponér bilen på en flatvogn eller tau den

med alle hjulene hevet fra bakken.

 

 
AJM 100562

l følgende tilfeller  må  du kontakte et autori-

sen MITSUBISHI MOTORS-verksted og

transportere bilen med alle hjulene  på  en

vogn:

l nødstilfeller 9-l  7



Tauing

O KLAR-kontrollampen lyser. men bilen

beveger seg ikke. eller det høres unor-

male lyder.

O  En  varsellampe på måleren tennes.

O Inspeksjon av  bilens  underside avdekker

oljelekkasje eller  annen  væskelekkasje.

O Karosseriet er kraftig skadet eller defor-

mert etter en ulykke.

Du må ikke forsøke å taue bilen hvis  du  kjø-

rer deg fast i  en  grøft.

Kontakt et MITSUBISHI MOTORS-verksted
eller et bergingsfirma for hjelp.

Bilen kan taues midlertidig av et annet kjøre-

tøy ved hjelp av slepetau i nødsituasjoner. for

eksempel hvis bilen har gått tom for driv-

stoff.

Hvis bilen skal taues av  en  annen bil, skal

den  taues så kon som mulig og i henhold til

instruksjonene i "Nødsituasjoner - tauing" i

denne  delen.

Reglene for tauing kan være forskjellige fra

land til land. Overhold bestemmelsene i lan-

det der  du  kjører bilen.

A  FORSIKTIG
Q Hvis det har oppstått problemer i drivverket

eller opphenget, må ikke bilen taues med ba-

re bakhjulene eller forhjulene på lastevog-

nen.

9-18 I nødstilfeller

Tauing av bilen  med bergings-
bil

A ADVARSEL

A  ADVARSEL 
Q Gå aldri  under  bilen etter at den er blitt

løftet av en slepebil.

Q Sitt aldri i  en  bil som blir tauet.

Q Tau aldri bilen med forhjulene og/eller

bakhjulene på bakken. Dette kan føre til

at de elektriske motorene og transakselen

blir skadet.

 

 

 
A  FORSIKTIG

Q Tau aldri bilen etter  en  hengende krok.

OGGN16E1



A  FORSIKTIG
Dette kan skade støtfangeren og/eller karos-

seriet.

 
AJZ100332

Nødsituasjoner - tauing l
Hvis bilen taues midlertidig av et annet kjøre-

tøy ved hjelp av slepetau i nødsituasjoner, for

eksempel hvis bilen har gått tom for driv-

stoff. må tauedistansen være så kon som mu-

lig og tauingen utføres forsiktig i henhold til

følgende fremgangsmåte.

Hvis bilen skal taues av en an-
nen bil

A  ADVARSEL 
Q Tau aldri bilen med denne metoden bort-

sett fra i nødsituasjoner, for eksempel

hvis bilen har gått tom for drivstoff. Hvis

bilen taues med denne metoden, kan det

oppstå problemer som kan skade moto-

ren, transakselen osv. (se etter varsellam-

per som lyser).

1. Slepekrokene foran er plassert som vist

på bildet. Fest slepetauet til slepekroken

foran.

 
V  MERK

Q Hvis du benytter en annen del av bilen enn

den angitte slepekroken. kan dette føre til at

karosseriet blir skadet.

OGGN16E1

Tauing

V  MERK
Q Bruk av metallwire eller metallkjetting kan

føre til skader på karosseriet. Det er best å

bruke et slepetau som ikke er av metall. Hvis

du bruker metallwire eller metallkjetting. må

den surres med tøyfiller på de stedene der

den kommer i kontakt med karosseriet.
Q Pass på at slepetauet holdes så vannrett som

mulig. Et skråstilt slepetau kan skade karos-

seriet.

Q Fest slepetauet på samme side på begge bile-

ne. slik at tauet blir så rett som mulig.

2. Start Plug-in Hybrid EV-systemet.

Hvis Plug-in Hybrid EV-systemet ikke

kan startes, setter du driftsmodusen for

strømbryteren til ON.

A  ADVARSEL 
Q Hvis bilen taues med driftsmodusen satt

til  ON  uten å starte Plug-in Hybrid EV-
systemet, kan hjelpebatteriet tappes helt

under tauing.  I  så fall vil bremseytelsen

bli svært dårlig og rattet svært tungt.

l nødstilfeller 9-19



Tauing

&  FORSIKTIG
Q Hvis  bilen  er utstyrt med ACC (Adaptive

Fest slepetauet til slepekroken bak. Ellers er

fremgangsmåten den samme som for "Hvis

bilen skal taues av en annen bil”.

A  FORSIKTIG
Q Personen i bilen som taues må følge med på

3.

4.

Cruise Control System) og FCM (Forward

Collision Mitigation System), må disse sy-

stemene deaktiveres for å forhindre en uven-

tet ulykke eller uventet drift under tauing. Se

"ACC (Adaptive Cruise Control System)”

på side 7-44 og “FCM (Forward Collision

Mitigation System)" på side 7-56.

Sett velgerspaken i

(NØYTRAL).

Slå på varselblinklysene. (Følg gjelden-

de lover og bestemmelser.)

stillingen "N”

bremselysene til den tauende bilen og passe

på at tauet ikke blir slakt.

Q Hvis bilen skal taues  av  en annen bil med al-

le hjulene på bakken, må du passe på at taue-

hastigheten og -distansen som er oppført ne-
denfor, ikke overskrides, for å unngå skader

på transakselen.

Tauehastighet: 30 km/t

Tauedistanse: 30 km

Følg gjeldende bestemmelser i landet du kjø-

rer i når det gjelder tauehastighet og -distan-
  

AAA057955

5. Under tauing skal det være kontakt mel- 56-

lom føreme av begge kjøretøyene, og

begge skal holde lav hastighet. V  MERKTauing av annen  bil
Q Hvis du benytter en annen del av bilen enn

den angitte slepekroken, kan dette føre til at

karosseriet blir skadet.

Q Tau ikke en bil som er tyngre enn din bil.

Bruk bare den bakre slepekroken som vist på

bildet.A  ADVARSEL 
Q Unngå plutselig oppbremsing, plutselig

akselerasjon og skarpe svinger; slik kjø-

ring kan skade slepekroken eller slepe-

tauet.

Folk i nærheten kan også komme til ska-

de.

Q Når du kjører ned en lang bakke, kan

bremsene bli overopphetet, slik at de blir

mindre effektive. Få bilen transportert av

en slepebil.   
AAZ006l  89
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Kjøring under vanskelige

forhold 
EOOKDI '03  338

Hvis  bilen blir sittende fast  i

sand, søle eller snø

Hvis bilen blir sittende fast i snø. sand eller

søle, kan du i mange tilfeller få den løs ved  å

foreta en vuggebevegelse. Vugg bilen frem

og tilbake for å få den løs.

lkke spinn hjulene. Langvarige forsøk på  å  få

løs en bil som har kjørt seg fast, kan føre til

feil i girkassen.

Kontakt et bergingsfrrrna hvis bilen fortsatt

sitter fast etter gjentatte forsøk på  å  få den

løs.

A ADVARSEL
Q  Hvis du forsøker å vugge løs bilen, må du

passe på at det ikke er noen personer i

nærheten. Vuggebevegelsen kan gjøre at

bilen beveger seg brått forover eller bake-

ver, og personer i nærheten kan bli ska-

det. 

På en oversvømt vei

O lkke kjør på en oversvømt vei. Hvis du

kjører på en oversvømt vei, vil ikke bare

Plug-in Hybrid EV-systemet stoppe,

men det kan også oppstå feil som strøm-

lekkasje eller kortslutning.

Få inspisert bilen hos et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted etter-

på hvis du er nødt til å kjøre på en over-

svømt vei.

O Vann på bremsene etter kjøring i vann-

dammer eller etter bilvask reduserer

bremseeffekten forbigående. l slike til-

feller trår du lett på bremsepedalen for å

se om bremsene fungerer som de skal.

Hvis ikke. trår du lett på pedalen flere

ganger under kjøring for å tørke bremse-

klossene.

O Når du kjører i regnvær eller på en vei

med mange vanndammer, kan det danne

seg et lag vann mellom dekkene og kjø-

rebanen.

Dette reduserer friksjonen mellom dek-

ket og veien og fører til redusert sty-

ringsstabilitet og bremseevne.

Følg disse rådene:

A- Kjør med lav hastighet.

B- lkke kjør med slitte dekk.

C- Ha alltid riktig dekktrykk.

OGGN16E1

Kjøring under vanskelige forhold

På snø eller is

O Når du kjører på snø eller is, anbefaler vi

at du bruker vinterdekk eller utstyr for

veigrep på snø (kjettinger).

Se "Vinterdekk" og "Utstyr for veigrep

på snø (kjettinger)".

O Unngå høy fart. plutselig akselerering,

bråbremsing og krappe svinger.

O Bremsing på snø- eller islagt veibane

kan forårsake tap av veigrep og skren-

sing. Når friksjonen mellom dekkene og

veien er redusert, kan hjulene skrense og

bilen kan ikke stoppes med ordinære

bremseteknikker. Bremsegenskapene va-

rierer avhengig av om bilen er utstyrt

med blokkeringsfrie bremser (ABS). Et-

tersom din bil har ABS, skal du bremse

ved å trå hardt på bremsepedalen og hol-

de den inntrykt.

O Hold ekstra stor avstand til bilen foran

deg, og unngå bråbremsing.

O Akkumulering av is på bremsesystemet

kan føre til at hjulene låser seg. Kjør

langsomt i gang etter å ha forsikret deg

om at det er trygt rundt bilen.

A FORSIKTIG
O Ikke trå raskt på gasspedalen. Hvis hjulet

blir fritt. kan bilen plutselig bevege seg og

forårsake alvorlige situasjoner.
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Kjøring under  vanskelige forhold

Humpete  eller  sporete vei

Kjør med så lav hastighet som mulig på hum-

pete veier eller veier med dype hjulspor.

A  FORSIKTIG
Q  Dekkene og/eller hjulene kan skades av be-

lastningen de utsettes for ved kjøring på

humpete eller sporete veier.

Denne bilen er i første rekke beregnet på

kjøring på veier med fast overflate.

4WD-systemet gjør det mulig å kjøre på veier

uten noe spesielt dekke. men med flate og

jevne overflater. Husk at bilens terrengegen-

skaper er begrensede. Bilen er ikke beregnet

på tung lerrengkjøring. håndtering av ulendt

terreng, dype spor osv.

Bilprodusenten antar følgende: Hvis føreren

bestemmer seg for å fonsette  å  kjøre under

ovennevnte forhold, utfører vedkommende

alle handlinger på egen risiko og er klar over

konsekvensene dette kan medføre.
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Stell  av bilen
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Råd om bilpleie

Råd om bilpleie
l:O0900I 005-15'

For å opprettholde bilens verdi, er det nød-

vendig med regelmessig og riktig vedlike-

hold.

Vedlikehold bilen i overensstemmelse med

gjeldende miljøvembestemmelser.

Velg riktige produkter til f.eks. bilvask. slik

at du er sikker på at du ikke bruker produkter

som inneholder etsende stoffer.

Be en fagkyndig om hjelp hvis du er i tvil når

du skal velge slike midler.

A  FORSIKTIG
Q Rensemidler kan være farlige. Følg alltid an-

visningene fra produsenten av rengjørings-

midlet.

Q For å unngå skader må du aldri bruke noen

av  midlene nedenfor til å rengjøre bilen:

-  Bensin

-  Tynner

o  Benzen

— Petroleum

o  Terpentin

— Nafta

— Lakktynner

o  Karbontetraklorid

— Neglelakkfjemer

o  Aceton

10-02 Stell av bilen

  
Rengjøring av bilen

innvendig    
E0090020(i(fl  I

Etter innvendig rengjøring av bilen med
vann, rengjøringsmiddel eller lignende, må

du tørke av overflatene og la bilen tørke på et

skyggefullt. godt Ventilen sted.

V  MERK
Q Innsiden av bakruten skal alltid rengjøres

med en myk klut. Tørk av glasset langs var-

metrådene, slik at de ikke blir skadet.

A  FORSIKTIG
Q Du må ikke bruke organiske stoffer (Iøse—

midler. parafin, alkohol, bensin osv.), alkali-

ske løsninger eller syreløsninger.

Slike kjemikalier kan medføre misfarging,

flekker eller sprekker i overflaten.

Hvis du bruker rengjørings- eller polerings-

midler, må du kontrollere at de ikke innehol-

der stoffene som er nevnt ovenfor.

Plast, kunstlær, tekstil, pol-

string
E0O‘?00‘»(llJ6'_‘

1. Tørk disse overflatene forsiktig med en

myk klut som er fuktet med mildt såpe-
vann.

OGGN16E1

2. Dypp kluten i rent vann og vri godt.

Tørk omhyggelig bon vaskemiddelet

med kluten.

V  MERK
Q Rengjørings- eller pleiemidler som innehol-

der silikon eller voks må ikke brukes.

Slike produkter kan føre til misfarging hvis

de brukes på instrumentpanelet eller andre

deler. samt gjenskinn på frontruten og dårlig

sikt.

Hvis du får slike produkter på elektriske de-
ler. kan det dessuten oppstå funksjonsfeil for

disse delene.

Q Ikke bruk syntetiske fibre eller tørrkluter.

Dette kan forårsake misfarging eller skader

på overtlatene.

Q Ikke sett en lukttjerner på instrumentpanelet
eller i nærheten av Iampene og instrumente-

ne. Ingrediensene i Iuktfjemeren kan forårsa-

ke misfarging eller sprekker.

Innvendig bekledning
I 0090050020"

I. For å opprettholde bilens verdi. skal den

innvendige bekledningen behandles rik-

tig og holdes ren.

Bruk støvsuger og børst setene rene.

Hvis det får flekker. bør vinyl og synte-

tisk lær rengjøres med et passende ren-

gjøringsmiddel. Tekstiler kan rengjøres

med møbelrengjøringsmiddel eller mildt

såpevann.



2. Rengjør gulvteppet med støvsuger og

fjern eventuelle flekker med rensemiddel

for tepper. Olje og fett kan fjemes ved  å

gni lett med en ren. fargeekte klut og

flekkfjemer.

Ekte skinn*

liU090060095l)

l. Rengjør ved å tørke læret forsiktig med

en myk klut som er fuktet med mildt så-

pevann.
2. Dypp kluten i rent vann og vri godt.

Tørk omhyggelig bort vaskemiddelet

med kluten.

3. Bruk skinnbeskyttende middel på over-

flater av skinn.

V  MERK
Q l-lvis overflater av skinn blir våte eller va-

skes med vann. må vannet tørkes bort så

raskt som mulig med et tørt og mykt tøy-

stykke.

Hvis vannet ikke tørkes bort. kan det danne

seg meldugg.

Q Organiske midler som bensin. petroleum og

alkohol, syre eller alkaliske løsninger kan

føre til at skinnet blir misfarget. Bruk bare

nøytrale rensemidler.

Q Fjern skitt eller olje raskt. slik at det ikke blir

flekker på skinnet.

V  MERK
Q Overflater av skinn kan bli harde og krympe

hvis de utsettes for direkte sollys i lengre tid.

Parker bilen i skyggen hvis det er mulig.

Q Når temperaturen blir høy inne i kupeen om

sommeren. kan vinylprodukter som ligger på

skinnsetene gjøre skade på og klebe seg fast
til setene.

Rengjøring av bilen utvendig
l IN NI00‘0010S

Det kan oppstå rustdannelse. misfarging og

flekker hvis noe av dette setter seg på lakken

og ikke vaskes bort så raskt som mulig.

O Saltvann og veisalt.

O Sot og støv, jernstøv fra fabrikker. kje-

miske substanser (syrer, alkali. kulltjære

osv.).

O Fugleekskrementer. døde insekter. kvae

osv.

Bilvask j
l.()(I90l)9037I3

Skitt og støv som bilen plukker opp fra vei-

underlaget, inneholder kjemikalier som kan

skade karosseriet på bilen hvis de får lov til å

bli sittende.

OGGN16E1

Rengjøring av bilen utvendig

Hyppig vasking og voksing er den beste må-

ten å beskytte bilen mot skade. Dette er også

en effektiv metode for å beskytte den mot

miljøpåvirkninger som regn. snø. salt luft

osv.
ikke vask bilen i direkte sollys. Parker bilen i

skyggen og spyl den med vann for å fjeme

støv. Vask så bilen fra topp til bunn med ri-

kelige mengder med rent vann og en børste

eller svamp.

Bruk en mild bilsjampo om nødvendig. Skyll

grundig, og tørk med en myk klut. Etter vask

bør du rengjøre grundig i skjøter og flenser

på dører. panser og andre deler der det sann-

synligvis fremdeles er skittent.

A ADVARSEL
Q Vask ikke bilen mens trekkraftbatteriet

lades.

Det kan føre til brann eller elektrisk støt.

Q Før bilvask må du kontrollere at ladelu-

ken og det innvendige dekselet er belt luk-

ket.

Hvis luken er åpen, kan ladeenheten ut-

settes for vann, og det kan oppstå brann

eller elektrisk støt. 
A  FORSIKTIG

Q Pass på at du ikke skader hendene når du va-

sker undersiden av bilen eller hjulene.

Stell av bilen 10-03



Rengjøring av bilen utvendig

A  FORSIKTIG
Q Ettersom bilen er utstyrt med viskere med

regnføler, må viskerbryteren settes til “OFF”

for å deaktivere regnføleren før du vasker bi-

len. Hvis den ikke deaktiveres, starter vind-

usviskeme når det kommer vann på frontru-

ten, og de kan skades.

Q Unngå i størst mulig grad  å  bruke en va-

skeautomat, da børstene kan lage riper i lak-

ken og gjøre at den mister glansen. Riper vil

være spesielt godt synlige på mørkere biler.

Q Sprut eller søl aldri vann på elektriske kom-

ponenter i motorrommet. Dette kan føre til

startvansker for Plug-in Hybrid EV-syste-

met.
Vær forsiktig når du vasker understellet, slik

at du ikke spruter vann inn i motorrommet.

Q Noen typer vaskeutstyr spyler vannt vann på

bilen under høyt trykk. Dette kan forårsake

vanneforvrengning av bilens plastdeler og

kan resultere i at det kommer vann inn i bi-

len.

Husk derfor:

- Hold en avstand på 70 cm eller mer mel-

lom karosseriet og spyledysen.

— Når du vasker rundt vinduene, må du hol-

de dysen minst 70 cm unna og i rett vin-

kel mot glasset.

Q Etter bilvask kjører du sakte mens du trår lett

på bremsepedalen. slik at bremsene tørker.

Bremseeffekten kan reduseres hvis du ikke

tørker bremsene. Det er også fare for at de

fryser, eller at de dannes rust som gjør at

bremsene ikke fungerer og bilen ikke kan

flyttes.

10-04 Stell av bilen

A  FORSIKTIG
Q Før du vasker bilen i en vaskeautomat, bør

du være oppmerksom på følgende punkter

og lese brukerhåndboken eller snakke med

den som betjener vaskeautomaten. Hvis

punktene ikke følges, kan det forårsake ska-
der på bilen.

- De utvendige speilene er felt inn.

o  Viskerannene festes med tape.

— Ettersom bilen er utstyrt med takgrind,

bør du snakke med betjeningen før du

bruker vaskeautomaten.

- Ettersom bilen er utstyrt med viskere med

regnføler, må viskerbryteren settes til

"OFF" for at regnføleren skal deaktiveres.

Kontroller at ladeluken og drivstoffluken

er helt lukket.

Hvis bilen er utstyrt med UMS-system

(Ultrasonic Misacceleration Mitigation

System), må systemet slås av ved hjelp av

“ON/OFF-bryter for FCM-systemet og

UMS-systemet” på side 7-61.

I kaldt  vær

Saltet og andre kjemikalier som strøs på veie-

ne i noen områder om vinteren kan ha en ska-

delig effekt på bilens karosseri. Du bør derfor

vaske bilen så ofte som mulig i henhold til

våre vedlikeholdsinstrukser. Det anbefales å

påføre beskyttelsesmiddel og kontrollere un-

derstellsbehandlingen før og etter vinteren.

OGGN16E1

Etter at du har vasket bilen. tørker du av alle

vanndråper fra gummidelene rundt dørene for

å forhindre at dørene fryser.

%  MERK
Q For å forhindre at tetningslistene på dører.

panser osv. fryser. bør de behandles med si-

likonspray.

Voksing
E009010009l9

Voksing hjelper til med å forhindre at støv og

kjemikalier setter seg fast i lakken. Påfør en

voksløsning etter bilvask, eller minst en gang

hver tredje måned, slik at vann preller av.

lkke voks bilen i direkte sollys. Voks når

overflatene er avkjølt.

Gå til instruksjonshåndboken for voksen for

informasjon om hvordan voks brukes.

A  FORSIKTIG
Q Voks med stor slipeeffekt bør ikke brukes.

Q Hvis bilen har soltak, må du være forsiktig

når du vokser området rundt åpningen. Pass

på at det ikke kommer voks på tetningslisten

(sort gummi) rundt soltaket. Hvis beskyttel-

seslisten blir vokset. kan det føre til at solta-

ket ikke lenger er tett.



Polering
E00901 100066

Bilen bør bare poleres hvis det er flekker i
lakken eller glansen er borte. lkke poler deler

med matt overflate eller støtfangere av plast.

Hvis de poleres, vil det gi flekker eller skade
finishen.

Rengjøring av plastdeler
E0090l30080X

Bruk en svamp eller et pusseskinn.

Dersom poleringsvoks blir sittende på en grå

eller sort, ru overflate på støtfangeren, profil-

listen eller lyktene, vil den danne seg et hvitt

belegg.  I  så fall tørkes det av med lunkent

vann og en myk klut eller et pusseskinn.

A  FORSIKTIG
Q Bruk ikke skurebørste eller andre harde red-

skaper som kan skade overflaten på plastde-

lene.

Q La ikke plastdelene komme i kontakt med
bensin. bremsevæske, motorolje, fett, tynner

for lakk eller svovelsyre (batteriets elektro-

lytt), som kan føre til flekker, sprekker eller

misfarging på plastdelene.
Kommer noe av dette i berøring med plast-

delene, må væsken tørkes av med en myk

klut, et pusseskinn eller lignende som er fuk-

tet med en tynn oppløsning med nøytralt va-

skemiddel. Overflaten skal deretter umiddel-

bart skylles med rent vann.

Kromdeler
E(]09UH()l1ll98

For å forhindre flekker og rust på kromdeler

må du vaske dem med vann, tørke dem grun-

dig og påføre en spesiell beskyttelse. Dette

bør gjøres oftere om vinteren.

Aluminiumsfelger*
EOOQUlSlDUF-l"

l. Fjem skitt med en svamp og vann.

2. Bruk nøytralt rengjøringsmiddel på skitt

som ikke fjemes lett med vann.

Skyll av rengjøringsmiddelet etter vask

av bilen.

3. Tørk bilen grundig med et pusseskinn el-

ler en myk klut.

A  FORSIKTIG
Q Du må ikke bruke børste eller andre harde

redskaper på felgene.

Det kan lage riper på felgene.

Q Bruk ikke rengjøringsmiddel som inneholder

slipende stoffer, eller syreholdig/alkalisk

rengjøringsmiddel. Det kan føre til at beleg-

get på felgene skaller av, eller at det misfar-

ges.
Q Bruk ikke vamit vann fra høytrykksspyler

eller lignende på felgene.

Q Saltvann og veisalt kan forårsake rust. Skyll

av saltet snarest mulig.

OGGN16E1

Rengjøring av bilen utvendig

Vinduer

li0090l600l I"

Vinduene kan normalt rengjøres med en

svamp og vann.

Glassrens kan brukes til å fjerne olje, fett, dø-

de insekter osv. Etter at ruten er vasket, må

den tørkes med en ren, tørr, myk klut. Ved

rengjøring av vinduene må du aldri bruke en

klut som har vært brukt til å rengjøre lakkerte

flater. Voks fra lakkene flater kan feste seg

på glasset og redusere gjennomsiktigheten og

sikten.

V  MERK
Q Innsiden av bakruten skal alltid rengjøres

med en myk klut. Tørk av glasset langs var-

metrådene, slik at de ikke blir skadet.

Viskerblader  
l'0()9llI"0l1-H

Bruk en myk klut og glassrens for å fjerne

fett, døde insekter osv. fra viskerbladene.

Bytt viskerbladene når de ikke lenger funge-

rer som de skal. (Se side 11-13.)

Rengjøring av s0ltaket* J
I-(JU9llZIO(J05l

Bruk en myk klut til å rengjøre innsiden av

soltaket. Flekker som er vanskelige å fjeme,

tørker du bort med en klut fuktet i varmt vann

med såpe. Tørk av med en svamp fuktet med

kaldt vann.

Stell av bilen l 0-05



Rengjøring av bilen utvendig

V  MERK
Q  Overflatebehandlingen på innsiden av glas-

set kan tjemes hvis du bruker en hard klut

eller organiske midler (bensin, tynner, osv.).

Motorrom
[300902100308

Rengjør motorrommet før og etter vinteren.

Vær spesielt oppmerksom på flenser, spalter

og vanskelig tilgjengelige deler, der støv som

inneholder kjemikalier fra veien og andre

rustfremkallende stoffer, kan samle seg opp.

Vask motorrommet minst én gang hver tredje

måned hvis det brukes salt eller andre kjemi-

kalier på veiene der du kjører.

Det må aldri sprutes eller søles vann på elek-

triske komponenter i motorrommet, da dette

kan føre til skade.

Tilstøtende deler (f.eks. plastdeler) må ikke

komme i kontakt med svovelsyre (batterie-

lektrolytt), ettersom svovelsyre kan føre til

flekker, misfarging og sprekker på delene.

Hvis delene kommer i kontakt med svovelsy-

re, må syren tørkes av med en myk klut, et

pusseskinn eller lignende, fuktet med en tynn

oppløsning med nøytralt vaskemiddel. De be-

rørte delene skal deretter umiddelbart skylles

med rent vann.

10-06 Stell av bilen OGGN16E1
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Råd om vedlikehold

Råd  om  vedlikehold
E0l 000102193

Godt vedlikehold av bilen etter regelmessige

intervaller bidrar til å opprettholde bilens ver-

di og utseende så lenge som mulig.

Vedlikeholdspunkter i denne instruksjonsbo-

ken kan utføres av bileieren.

Vi anbefaler at du får utført periodisk etter-

syn og vedlikehold hos et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted eller hos

andre spesialister.

1 1-02 Vedlikehold

Vi anbefaler at du får kontrollen og reparert

bilen hvis det oppstår funksjonsfeil eller pro-

blemer. Dette avsnittet inneholder informa-

sjon om vedlikehold av bilen som du selv kan

utføre. Følg instruksjonene og forholdsregle-

ne for hver enkelt del.

  
AJ4 l00600

A- Kjølevifter

B- Varselsetikett

C- Radiatorlokk

OGGN16E1

D- Lokk på reservetank for EV-kjølesystem

*: Foran på bilen

A  ADVARSEL
Q  Husk  å koble kontakten for normallading

fra bilen og kontrollere at driftsmodusen

for strømbryteren er satt til OFF før du

utfører inspeksjon eller vedlikehold.
Q Ta aldri på høyspenningskomponentene i

motorrommet. Høyspenningskomponen-

tene, kablene (oransje) eller kontaktene

må aldri fjernes eller demonteres. Du må

heller aldri demontere kablene for nor-

mallading, kontakten for normallading,

pluggene eller uttaket. Manglende over-

holdelse av disse instruksjonene kan føre

til elektrisk støt som kan forårsake alvor-

lige personskader eller dødsfall. Disse de-

lene er merket med etiketter som angir

forholdsregler for håndtering. Følg in-

struksjonene på disse etikettene. Kontakt
et godkjent  MITSUBISHI MOTORS-
verksted for å få utført nødvendig vedli-
kehold.

Se “Hnyspenningskomponenter” på side

2-07.
Q  Når noe skal kontrolleres eller vedlikehol-

des i motorrommet, må du sørge for at

Plug-in Hybrid EV-systemet er slått av og
at systemet har fått tid til å avkjøles.



A ADVARSEL
Q l-[vis det er nødvendig å utføre arbeid  i

motorrommet mens Plug-in Hybrid EV-

systemet er i drift, må du være spesielt
påpasselig med at ikke klær, hår osv. set-
ter seg fast i kjøleviftene, drivremmene el-

ler andre bevegelige deler.

Q Kjøleviftene kan slås på automatisk selv
om Plug-in Hybrid EV-systemet er stop-

pet. Sett drlftsmodusen for strømbryteren

til OFF for å opprettholde sikkerheten
under arbeid i motorrommet.

Q Sørg for at motoren og Plug—in Hybrid

EV-systemet har kjølt seg ned før du fjer-

ner radiatorlokket og lokket på reserve-

tanken for EV-kjølesystemet, ettersom

varm damp eller kokende vann ellers kan

sprute ut fra tuten og skålde deg.

Q Ikke røyk, lag gnister eller bruk åpen ild

nær drivstoffet eller hjelpebatteriet. Gas-

sene er lettantennelige.

Q Vær spesielt forsiktig når du arbeider i
nærheten av hjelpebatteriet. Det innehol-

der giftig og etsende svovelsyre.

Q Ikke opphold deg under bilen når den er

jekket opp. Bruk bukker eller andre soli-

de støtter.

Q Feil behandling av komponenter og mate-

rialer som brukes i bilen kan medføre fa-

re. Vi anbefaler at du rådfører deg med

fagfolk.

A ADVARSEL
Q Komponentene i motorrommet kan bli

svært varme.

For å unngå brannskader må du sørge for
at alle komponentene er tilstrekkelig av-
kjølt før du foretar noen kontroller. En

etikett med sikkerhetsanvisninger er fe-

stet på disse komponentene. Følg anvis-

ningene på etiketten.

 
5 6 7AJAll1917

1- Bremsevæskebeholder (høyre)

2- Oljepinne for  motoroljenivå

3- Motoroljelokk

4- Bremsevæskebeholder (venstre)

5- Spylervæskebeholder

6- Tank for EV-kjølesystem

7- Kjølevæskebeholder
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Katalysator

Katalysator
E0  I  000202-I95

Eksosanleggets rensesystem med katalysator

reduserer giftige gasser på en svært effektivt

måte. Katalysatoren er montert i eksossyste-

met.

Det er viktig å holde motoren korrekt justert

for å sørge for at katalysatoren virker som

den skal og for å forhindre mulige skader på

den.

A ADVARSEL
Q Som med ethvert kjøretøy, skal denne bi-

len ikke parkeres eller brukes i områder

der brennbart materiale som tørt gress el-

ler løv kan komme i kontakt med varm

eksos, da dette kan forårsake brann.

Q Lakk må ikke påføres på katalysatoren.

V MERK
Q Bruk drivstofftypen som anbefales i "Valg

av drivstoff" på side 2-13.

Vedlikehold 11-03



Panser

Panser
E0 l 00030424?-

Åpne l

1. Trekk utløserhåndtaket mot deg for å fri-

gjøre panseret.

K U

Å

2. Hev panseret mens du trykker på sikker-

hetslåsen.

1 1-04 Vedlikehold

 
AJA1l0662

%  MERK
Q  Panseret må bare åpnes når viskerne er i hvi-

lestilling.  I  andre stillinger kan viskeme ska-

de lakken eller panseret.

3. Hold panseret oppe ved å sette støttesta-

get i hullet.

 
AAA058239
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A  FORSIKTIG
Q  Vær oppmerksom på at støttestaget kan løs-

ne fra panseret hvis et vindkast tar tak i det

åpne panseret.

Q  Etter at du har satt støttestaget i åpningen,

må du passe på at staget støtter panseret sik-

kert slik at det ikke kan falle ned på hendene

eller kroppen for øvrig.

Lukke

1. Ta ned støttestaget og sett det fast i hol-

deren.

2. Senk panseret sakte til det er omtrent

20 cm over lukket stilling, og la det fal-

le.

3. Kontroller at panseret er ordentlig låst

ved å løfte litt på midten av panseret.

 
AAA058242



A  FORSIKTIG
Q Pass på at hender eller fingre ikke kommer i

klem når panseret lukkes.

Q Kontroller at panseret er korrekt lukket før

du begynner å kjøre. Et ufullstendig lukket

panser kan plutselig åpnes under kjøring.

Dette kan være svært farlig.

V  MERK
Q Hvis panseret ikke lukkes. slipper du det fra

litt større høyde.

Q Trykk ikke ned panseret hardt, da det kan bli

skadet.

Q For biler som er utstyrt med sikkerhetsalann,

vises en advarsel på informasjonsskjermen

på multiinformasjonsdisplayet hvis du kjører

med panseret åpent.

Motorolje
EO l0004()4462

Kontrollere motoroljenivået og
fylle på olje

 
    FULLT LAV

AJA103077

Typen motorolje som brukes, har merkbar

innvirkning på motorytelse, servicebehov og

bilens startegenskaper. Bruk olje av anbefalt

kvalitet og med riktig viskositet.
Alle motorer forbruker en viss mengde olje

ved vanlig bruk. Det er derfor viktig å kon-

trollere oljenivået med jevne mellomrom og

før lange turer.
l. Parker bilen på et vannrett underlag.

. Slå av motoren.

. Vent noen minutter.

. Ta ut peilepinnen, og tørk av den med en

klut.

5. Sett den inn igjen så langt den går.

-JAUJN)
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Motorolje

6. Ta ut peilepinnen og les av oljenivået,

som alltid skal være innenfor det angitte

området.

7. Hvis oljenivået er under den angitte

grensen: Ta av lokket som sitter på topp-

dekselet og fyll på olje, slik at nivået blir

som angitt. For å unngå motorskade,

skal du ikke fylle på for mye olje. Pass

på å bruke spesifisert motorolje. Du må

ikke blande forskjellige oljetyper.

8. Sett lokket godt på etter at du har fylt på

olje.

9. Kontroller at oljenivået er riktig ved å

gjenta trinn 4 til 6.

V  MERK
Q Motoroljen forringes raskt hvis bilen utsettes

for ekstreme driftsforhold, og oljen må da

skiftes tidligere.

Se vedlikeholdsoversikten.

Q Se side 2-17 for informasjon om hvordan du

kvitter deg med brukt motorolje.

Vedlikehold l l-05



Kjølevæske/kjølevæske for Plug—in Hybrid EV-systemet

Anbefalt motoroljeviskositet  l

4o—3o-2o-1oo1o2o3o4o5o'c

l l

SAE zow-4o zow-so
l

SAE  15W-4015W-50

SAE  10W-301DW-40 10W-50

E  OW-20  UW- 5W- 5W-40 llA£}0(1L‘-£16 i

O  Velg motorolje med korrekt SAE-visko-

sitetstall i forhold til lufttemperaturen.

Motoroljene SAE OW-20, 0W-30,

5W-30 og 5W-40 kan bare brukes hvis

de oppfyller spesifikasjonene ACEA

A3/B3. A3/B4 eller A5/B5 og API  SM

(eller høyere).

O  Bruk motorolje som er i overensstem-

melse med følgende klassifisering:

°  API-klassifisering: "For service SG"

eller høyere

'  lLSAC-sertifisert olje

°  ACEA-klassifisering:

"For service A1/BLA3/B3,A3/B4 el-

ler A5/B5”

11-06 Vedlikehold

V  MERK
O  Bruk ax tilsetningsstoffer anbefales ikke. da

de kan forstyrre effekten til tilsetningene

som allerede finnes i oljen. Dette kan forår-

sake mekanisk feil.

     

 
Kjølevæske/kjølevæske for

Plug-in Hybrid EV-systemet
ln]mrII5I1‘~Jht~

 

Slik kontrollerer du kjølevæ-
skenivået

En gjennomsiktig reservetank for kjølevæske

(A) og reservetank for EV-kjølesysteinet (B)

er plassert i motorrommet.

OGGN16E1

Kjølevæskenivået i tanken må holdes mellom

merkene "LOW" og "FULL". målt mens mo-

toren og Plug-in Hybrid EV-systemet er i

kald tilstand.

  AJEl0l055



Slik fyller  du  på kjølevæske

Kjølesystemet er et lukket system, og normalt

bør det være meget lite tap av kjølevæske. Et

merkbart fall i kjølevæskenivået kan indikere

en lekkasje.  Få  kontrollert systemet snarest

mulig hvis dette skulle skje.

Åpne dekselet og fyll  på  kjølevæske hvis ni-

vået synker under “LOW” på reservetanken.

Hvis reservetanken er helt tom, må du fjeme

radiatorlokket (C) eller lokket på reservetan-

ken (D) og fylle på kjølevæske helt til nivået

når påfyllingstrakten.

A  ADVARSEL 
Q  Radiatorlokket  (C) og lokket på reserve-

tanken (D) må ikke åpnes mens motoren

og Plug-in  Hybrid  EV-systemet er  i  varm

tilstand. Kjølesystemet er under trykk, og

varm kjølevæske kan sprute ut og gi al-

vorlige forbrenninger.

Kjølevæske/kjølevæske for Plug-in Hybrid EV-systemet

Frostvæske l

Motorkjølevæsken og kjølevæsken for Plug-

in Hybrid EV-systemet inneholder et etylen-

glykol-basert mstbeskyttende middel. Enkel-

te deler av motoren og Plug-in Hybrid EV-

systemet er i støpt aluminiumslegering, og re-

gelmessig utskiftning av motorkjølevæsken

og kjølevæsken for Plug-in Hybrid EV-syste-

met er nødvendig for å beskytte disse delene

mot rust.

Bruk "MITSUBISHI MOTORS GENUINE

SUPER LONG LIFE COOLANT PREMI-

UM" eller tilsvarendef.

Original MITSUBISHI MOTORS-kjølevæ-

ske gir førsteklasses beskyttelse mot korro-

sjon og rustdannelse på alle metaller, inklu-

dert aluminium, og den kan hindre at det tet-

tes til i radiatoren, varmeapparatet, topplok-

ket, motorblokken osv.

Ettersom det er nødvendig med rustbeskyttel-

se, kan ikke kjølevæsken byttes ut med van-

lig vann, heller ikke om sommeren. Den nød-

vendige konsentrasjonen av frostvæske varie-

rer avhengig av forventet omgivelsestempe-

ratur.

lTilsvarende etylenglykolbasert silikatfri.

aminfri, nitratfri og borfri kjølevæske med

hybridorganisk syreteknologi for lang le-

vetid.

OGGN16E1

Over -35 °C: 50 % frostvæske

Under -35 °C: 60  %  frostvæske

A  FORSIKTIG
Q Bruk ikke frostvæske som inneholder alko-

hol eller metanol, eller kjølevæske som er

blandet med alkohol- eller metanolholdig

frostvæske. Bruk av feil type frostvæske kan

forårsake korrosjon på komponenter av alu-
minium.

Q Bruk ikke vann til å justere blandingsforhol-

det av kjølevæske.

Q En konsentrasjon over 60 % gir redusert

frostvæskebeskyttelse og kjøleytelse, og har

derfor skadelig effekt på motoren.

Q Fyll ikke opp med bare rent vann.

Rent vann reduserer rustbeskyttelsen og kjø-

levæskens egenskaper ved lave temperatu-

rer, og har lavere kokepunkt. Det kan også

føre til skader i kjølesystemet hvis vannet

fryser. Bruk av vann fra springen kan forår-

sake korrosjon og rustdannelse, og må derfor

unngås.

I kaldt vær

Hvis temperaturen faller under frysepunktet,

er det fare for at kjølevæsken i motoren,

Plug-in Hybrid EV-systemet eller radiatoren

kan fryse og føre til alvorlige skader på mo-

tor og/eller radiator. Tilsett tilstrekkelig

mengde frostvæske i kjølevæsken for å for-

hindre at den fryser.

Vedlikehold l I-07



Spylervæske

Kontroller konsentrasjonen før vinteren. og

tilsett frostvæske  i  systemet etter behov.

Spylervæske
I-Z0] 0007021  H

Åpne lokket på spylevæsketanken, og kon-

troller spylevæskenivået med oljepinnen.

Fyll på nødvendig spylevæske hvis nivået er

lavt.

   AJA109822

V  MERK
Q  Spylervæskebeholderen betjener frontruten.

bakruten og hovedlysene (hvis den er utstyrt

for dette).

I kaldt vær l

For å sikre at spyleme virker som de skal ved

lave temperaturer: Bruk en spylervæske som

inneholder frostbeskyttelse.

11-08  Vedlikehold

Bremsevæske
E0l0008fll"55

Kontrollere  væskenivået l

Væskenivået må være mellom “MAX”— og

“MIN”-merkene på tanken.

LHD

 
RHD

 

   AJAlll933

OGGN16E1

Væskenivået overvåkes av en flottør. Varsel-

lampen for bremsevæskenivået begynner å

lyse når væskenivået synker under "MIN"-

merket.

Væskenivået synker litt når bremseklossene

slites, men dette er ikke et tegn på at noe er

galt.

Væsken i hovedsylinderen bør kontrolleres

når det utføres annet arbeid i motorrommet.

Samtidig bør bremsesystemet kontrolleres for

lekkasje.
Hvis væskenivået synker merkbart på kon

tid, er det et tegn på lekkasje i bremsesyste-

met.

Få bilen kontrollert hvis dette skulle skje.

Væsketype j

Bruk bremsevæske i overensstemmelse med

DOT3 eller DOT4, fra en tett beholder.

Bremsevæsken er hygroskopisk. For mye

fuktighet i bremsevæsken vil virke negativt

inn på bremsesystemet og redusere effekten.

A  FORSIKTIG
Q  Vær forsiktig ved omgang med bremsevæ-

ske. Den er skadelig for øynene, den kan fø-

re til hudirritasjoner og forårsake skade på

lakkerte flater.



A FORSIKTIG
Q Bruk bare SPCSlIISCTI bremsevæske.

For å unngå kjemiske reaksjoner, skal du ik-

ke blande forskjellige merker bremsevæske.

Petroleumsbasert væske må ikke komme i

kontakt med eller blandes med bremsevæ-

sken.
Det fører til at tetningene skades.

Q Dekselet på beholderen skal bare tas av ved

vedlikeholdsarbeider. Ellers skal det alltid

være lukket for  å  hindre at kvaliteten på

bremsevæsken forringes.

Q Rengjør påfyllingsdekselet før du tar det av,

og sett det ordentlig på  igjen etter vedlike-

holdsarbeider.

Hj elpebatteri
E0100] '_‘ll3,‘~—l,'\

Tilstanden til hjelpebatteriet er svært viktig

for rask stan av Plug-in Hybrid EV-systemet

og for at bilens elektriske anlegg skal fungere

forskriftsmessig. Regelmessig inspeksjon er

spesielt viktig i kaldt vær. Få hjelpebatteriet

kontrollert av et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted.

A ADVARSEL 
Q Få ladet batteriet hos et autorisert

MITSUBISHI MOTORS-verksted. Ikke

lad batteriet på egen hånd. Brennbare
gasser kan lekke ut og eksplodere.

A  FORSIKTIG
Q Selv om et hjelpebatteri med samme spesifi-

kasjoner installeres i bilen, er det fare for at

det kan installeres feil.

Kontakt et autorisert  MITSUBISHI

MOTORS-verksted for  å  få skiftet ut hjelpe-

batteriet.

W  MERK
Q Når hjelpebatteriet tas ut. kan kontrolltidsu-

ret for fremtvingning av motorstart tilbake-

stilles.

Ettersom en drivstoffinnsprøytningsenhet
kan forårsake tilstopping hvis en tilstand der

motoren ikke fungerer. fortsetter etter tilba-

kestilling av tidsuret. må du trykke på bryte-

ren for batterilading for å starte motoren.

Når kjørebatteriet nærmer seg full lading.
kan det imidlertid hende at motoren ikke

starter. selv om du trykker på bryteren for

batterilading. I så fall trykker du på bryteren

for batterilading igjen etter at ladingen i kjø-

rebatteriet er redusert. Se "Bryter for batteri-

lading” på side 7-22.

OGGN16E1

H jelpebatteri

V  MERK
Q Når hjelpebatteriet tas ut. må du koble opp

den trådløse LAN-enheten til bilen igjen. et-

tersom tidsurkontrollen for MlTSUBlSHl—

tjemkontrollen tilbakestilles og temperatur-

kontrollen for kjørebatteriet ikke kan brukes.

Q Når hjelpebatteriet tas ut. tilbakestilles tids-

urkontrollen for MITSUBISHI-fjernkontrol-

len. og ingen av MlTSUBlSHl-tjemkon-

trollfunksjonene kan brukes. Kjørebatteriet

kan heller ikke varmes opp.

Koble opp den trådløse LAN-enheten til bi-

len igjen.

A ADVARSEL

EOIOlIISOOZSS

 
Q  Å  kjøre med dekk som er slitt, skadet el-

ler som har feil dekktrykk kan fare til tap

av kontroll eller at dekkene eksploderer

og fare til en kollisjon med dødsfall eller

alvorlig skade som følge.
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Dekk

Dekktrykk

Dekkdimensjon

215/70Rl6 IOOH

225/55R18 98H

*: Over 160 km/t

Foran

E0l00l402726

Bak

2,4 bar (35 psi) [240 kPa], 2,6 bar (38 psi) [260 kPa]*

2,4 bar (35 psi) [240 kPa], 2,6 bar (38 psi) [260 kPa]*

Sjekk dekktrykket i alle dekkene når de er kalde. Juster til angitt verdi hvis trykket er for lavt eller for høyt.

Etter at dekktrykket har blitt justert, sjekk dekkene for skade og luftlekkasje. Sørg for å sette på ventilhettene.

Hjulenes tilstand
l'U10U1EO09-H

 
Mmozsdo

l- Slitasjeindikatorens plassering

2- Slitasjeindikator

lnspiser dekkene med tanke på rifter, sprek-

ker og andre skader. Skift ut dekk som har

dype kutt eller rifter. Kontroller også alle

dekkene med tanke på metallbiter eller små-

stein.

l l-l0 Vedlikehold

Bruk av slitte dekk kan være svært farlig på

grunn av den økte faren for vannplaning eller

at man glir. Mønsterdybden på dekkene må.

for å kunne oppfylle minimumskravene, være

over 1,6 mm. Minst  3  mm for vinterdekk.

Slitasjeindikatorer vises på utsiden av dekke-

ne etter som dekket slites, og indikerer der-

med at dekket ikke lenger oppfyller mini-

mumskravet for bruk. Når disse slitasjeindi-

katorene blir synlige, må dekkene skiftes ut

med nye dekk.

OGGN16E1

A  FORSIKTIG
O  Bmk alltid dekk av samme type, samme di-

mensjon og samme fabrikat, og som ikke har

forskjell i slitasje. Bruk av dekk med for-

skjellig dimensjon, type, fabrikat eller grad

av slitasje, vil gjøre at temperaturen på diffe-

rensialoljen stiger, noe som kan resultere i

skade på drivverket. Drivverket vil dessuten

utsettes for ekstra stor belastning, med fare

for oljelekkasje, komponentsvikt eller andre

alvorlige feil.



Utskifting av hjul og dekk
l£0100720lS69

A  FORSIKTIG
Q Unngå  å  bruke dekk med annen dimensjon

enn  den som er oppført i listen, og unngå å

bruke forskjellige typer dekk, ettersom det

kan redusere kjøresikkerheten.

Se "Hjul og dekk” på side 12-08.

Q Selv om hjul har samme felgstørrelse og for-

skyvning som hjulet som er oppført i spesifi-

kasjonene, kan formen på hjulet gjøre at det

ikke kan monteres korrekt. Kontakt spesia-

list før du setter hjulene på bilen.

Q Ettersom bilen er utstyrt med et overvå-

kningssystem for dekktrykk, skal det bare

brukes originale MITSUBISHI Motors—hjul.

Bruk av andre hjultyper kan føre til luftlek-

kasje og skader på sensorene, ettersom det

ikke vil være mulig å installere dekktrykk-

sensoren på riktig måte.

Gå til "Overvåkningssystem for dekktrykk

(TPMS)" på side  7-72.

Dekkrotasjon
F.0l00I9025lh

Dekkslitasjen varierer med tilstanden til bi-

len, veiforholdene og førerens individuelle

kjørestil. For å jevne ut slitasjen og forlenge

dekkenes levetid, lønner det seg å rotere med

en gang man oppdager unormal slitasje og

dersom det er merkbar forskjell i slitasje på

forhjulene og bakhjulene.

Når du roterer dekkene, må dekkene kontrol-

leres for ujevn slitasje og skader. Unormal

slitasje er vanligvis forårsaket av feil dekk-

trykk, feil hjulstilling, ubalanserte dekk eller

kraftige nedbremsinger. Få undersøkt bilen

slik at årsaken til den unormale slitasjen blir

fastslått.

Dekk som ikke har piler som viser rotasjonsretningen

/

a&a
Dekk som har piler som viser rotasjonsretningen

 

"  L

Foran <]

Foran ¢l

OGGN16E1

Dekk

A  FORSIKTIG
Q Hvis dekkene har piler (A) som indikerer

riktig roteringsretning, må fordekkene på

høyre side byttes ut med bakdekkene på

høyre side, og fordekkene på venstre side

byttes ut med bakdekkene på venstre side.

Hold hvert dekk på den opprinnelige siden

av bilen. Kontroller at pilene peker i rota-

sjonsretningen ved kjøring forover når dek-

kene monteres. Dekk med piler som peker i

feil retning vil ikke fungere optimalt.

 
AAWOZSSZ

A  FORSIKTIG
Q Unngå å kombinere forskjellige dekktyper.

Bruk av forskjellige dekktyper kan virke inn

på bilens egenskaper og sikkerhet.

Vedlikehold l l-l l



Dekk

Vinterdekk l
EOIOOZKJOIOXZ

Det anbefales å bruke vinterdekk ved kjøring

på snø og is. For å opprettholde kjørestabili-

teten må det monteres vinterdekk av samme

størrelse og mønster på alle fire hjul.

Et vinterdekk som er slitt mer enn  50%, er ik-

ke lenger egnet til bruk. Mønsterdybden skal

være minst 3 mm.

Ikke bruk vinterdekk som ikke er i henhold

til spesifikasjonene.

A  FORSIKTIG
Q Pass på at du ikke overskrider maksimalt til-

latt hastighet for vinterdekkene, og at du

overholder fartsgrensene.

Q Ettersom bilen er utstyrt med et overvå-

kningssystem for dekktrykk, skal det bare

brukes originale MITSUBISHI Motors-hjul.
Bruk av andre hjultyper kan føre til luftlek—

kasje og skader på sensorene. ettersom det

ikke vil være mulig å installere dekktrykk-

sensoren på riktig måte.

Gå til "Overvåkningssystem for dekktrykk

(TPMS)" på side 7-72.

V  MERK
Q Det er variasjoner fra land til land når det

gjelder lover og forskrifter for vinterdekk

(kjørehastighet. bruk. type osv.). Følg lovene

og bestemmelsene i landet der du kjører.

l l- l  2  Vedlikehold

W  MERK
Q Hvis det er brukt flensmuttere på bilen, skal

du passe på at disse skiftes ut med koniske
muttere ved bruk av stålfelger.

Utstyr for veigrep på snø (kjet-
tinger)

I-UIOUZIOSUZU

Hvis det er nødvendig å bruke utstyr for vei-

grep på snø (kjettinger), må du passe på at de

bare brukes på drivhjulene (foran) i henhold

til produsentens anvisninger.

På 4WD-kjøretøy med det meste av drivkraf-

ten på forhjulene, må utstyr for veigrep på

snø (kjettinger) monteres på forhjulene.

Bruk bare utstyr for veigrep på snø (kjettin-

ger) som er konstruert for bruk på dekkene på

din bil. Bruk av feil størrelse eller type utstyr

(kjettinger) kan føre til skade på bilens karos-

seri.

Rådfør deg med et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted før du setter på utstyr for

veigrep på snø (kjettinger). Nedenfor ser du

maksimal høyde på utstyr for veigrep på snø

(kjettinger).

OGGN16E1

Dekkdimen- Felgdimen- Maks. høyde

sjon sjon på utstyr for

veigrep på

snø (kjettin-

ger) [mm]

2l5/70R16 l6x6l/2J 9mm
IOOI-I l6x61/2JJ

225/55R18 18x7 J
98H

Kjør ikke fortere enn 50 km/t når du har satt

utstyr for veigrep på snø (kjettinger) på hjule-

ne. Ta av utstyret (kjettingene) så snart du

kommer til bare veier igjen.

A  FORSIKTIG
Q Velg en rett og oversiktlig veistrekning der

du kan kjøre ut til siden og likevel være syn-

lig når du setter på utstyret (kjettingene).

Q Ikke sett på utstyr for veigrep på snø (kjet-

tinger) før det er nødvendig. Det fører til sli-

tasje på dekkene og veidekket.

Q Stopp etter ca. 100-300 meter, og stram til

utstyret (kjettingene) på nytt.

Q Kjør forsiktig, og ikke fortere enn 50 krn/t.
Husk at utstyr for veigrep på snø (kjettinger)

ikke forhindrer at det oppstår ulykker.

Q Når du kjører med utstyr for veigrep på snø

(kjettinger), må du passe på at de ikke ska-

der bremseskivene eller karosseriet.



A FORSIKTIG
Q Aluminiumsfelger kan ta skade av å kjøre

med utstyr for veigrep på snø (kjettinger).

Når du setter utstyr for veigrep på snø (kjet-

tinger) på et  hjul  med aluminiumsfelg. må

du passe  på  at ingen deler av utstyret (kjet-

tingene) og låsen kan komme i kontakt med

felgen.
Q  F jem hjulkapslene før du setter på utstyr for

veigrep på snø (kjettinger). Ellers kan de bli

skadet av utstyret (kjettingene). (Se side

9—16.)
Q Når du setter  på  eller tar av utstyr for vei-

grep på snø (kjettinger), må  du passe på at

hendene og andre deler av kroppen ikke blir

skadet av skarpe kanter  på  karosseriet.

V  MERK
Q  Lover  og regler om bruk av utstyr for vei-

grep på  snø (kjettinger) varierer.

Følg alltid lokale lover og bestemmelser.

I  de fleste land er det forbudt ved lov å bruke

utstyr for veigrep på  snø (kjettinger)  på  bare

veier.

Skifte viskerblader
EU 1001600532

Viskerblad for frontruten l

1. Løft viskerannen opp fra ruten.

2. Trekk i viskerbladet til stopperen (A)

løsner fra kroken (B). Trekk deretter vi-

skerbladet helt av.

Z..

i

Å B
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W  MERK
Q Slipp ikke viskerarrnen ned  på  ruten. det kan

skade glasset.

3. Fest et nytt viskerblad til holderne (C).

0GGN16E1

Skifte viskerblader

Se bildet. slik at du er sikker på at hol-

deme står riktig når de festes.

y  ' c

E AAJWIWZ

4. Sett viskerbladet inn  på  annen, begynn

med den enden som er lengst borte fra

stopperen. Pass på at kroken (B) festes

ordentlig i sporene i bladet.

V  MERK
Q Hvis holdeme ikke leveres med det nye vi-

skerbladet. bruker du holderne fra de gamle

viskerbladene.

Vedlikehold 11-13



Generelt vedlikehold

5. Skyv viskerbladet til kroken (B) festes

sikken i stopperen (A).

i
F

A

Acoooezuu

Viskerblad for bakruten J

1. Løft viskerarrnen opp fra ruten.

2. Trekk viskerbladet nedover til det løsner

fra stopperen (A) på enden av viskerar-

men. Trekk viskerbladet helt av.

3.  Trekk  et nytt viskerblad gjennom kroken

(B) på viskerartnen.

(

( a

Vedlikehold

AA002]l§I

11-14

V  MERK
Q  Slipp ikke  viskerarmen ned på ruten. det kan

skade glasset.

4. Trekk holderen (C) inn i sporet (D) i Vi-

skerbladet.

Se bildet, slik at du er sikker på at hol-

deme står riktig når du setter dem i spo-

ret.

å
D

c AAJWWIR

V  MERK
Q Hvis holdere ikke leveres med det nye vi-

skerbladet. bruk holdeme fra de gamle vi-

skerbladene.

OGGN16E1

Generelt vedlikehold
[{lll0ll3‘lJI55fv

Drivstoff, kjølevæske, olje og
eksos - lekkasje  
Se under bilen om det er lekkasje av noe slag

- drivstoff, kjølevæske, olje og eksos.

A  ADVARSEL 
Q  Hvis du oppdager en mistenkelig drivstof-

flekkasje, eller du lukter drivstoff, må du

ikke bruke bilen; ring MITSUBISHI

MOTORS  autoriserte servicepunkt for å

få hjelp.

Funksjonen til utvendige og
innvendige lys

Kontroller med kombinasjonslysbryteren at

alle lys fungerer korrekt.

Hvis lysene ikke tennes. skyldes det sannsyn-

ligvis at en sikring er gått eller at en lyspære

er defekt. Kontroller sikringene tørst. Hvis si-

kringene er i orden, undersøker du lyspærene.

Se "Sikringer" på side ll-l5 og "Utskifting

av lyspærer" på side ll-2l for infomasjon

om kontroll og utskiftning av sikringer og

lyspærer.

Hvis alle sikringene og lyspærene er i orden,

bør du tå kontrollert og reparert bilen.



Funksjonen til målere og indi-
kator-lvarsellamper

Stan Plug-in Hybrid EV-systemet og kontrol-

ler funksjonene til alle instrumenter. målere

og indikator— og varsellamper.

Få undersøkt bilen hvis noe er galt.

Smøring av  hengsler og låser l

Kontroller alle hengsler og låser, og se til at

de smøres om nødvendig.

FOI0O29OIb‘~‘-

Strømkretsene er sikret av sikringer som går

hvis det er fare for for stor strøm i bestemte

kretser.

Vi anbefaler at du tår inspisert bilen hvis en

sikring går.

Sikringer: se "Oversikt over sikringer i mo-

torrommet" på side ll-l7 og "Oversikt over

sikringer i motorrommet" på  side l 1-18.

A  ADVARSEL 
Q  Skift ut med sikring som er i henhold til

spesifikasjonene når en sikring går. Hvis
feil type sikring brukes, kan det oppstå
brann i bilen, skade  på  eiendom og alvor-
lige eller livstruende personskader.

Sikringer
1501003003332

Sikringsplassering l
F0101 M00035

For å hindre at det oppstår skader  på  det elek-

triske anlegget på gmnn av kortslutninger el-

ler overbelastning, har hver strømkrets sin

egen sikring.

Sikringsboksene er plassert i kupeen og i mo-

torrommet.

Kupéen (biler med venstreratt)

Sikringsblokkene i kupeen er plassen bak

dekselet foran førersetet, som vist  på  bildet.

Trekk i sikringslokket for å fjeme det.

 
A- Hovedsikringsboks

B- Sekundærsikringsboks

OGGN16E1

Sikringer

Kupéen (biler med høyreratt)

Sikringsboksene i kupeen er plassert bak

hanskerommet. som vist  på  bildet.

')
B um lo72s 

A- Hovedsikringsboks

B- Sekundærsikringsboks

l Hovedsikringsboks

1. Åpne hanskerommet.
2. Koble fra stangen (A) på  høyre side av

hanskerommet.

 
ll-15Vedlikehold



Sikringer

3. Trykk ned siden på hanskerommet, ta av j Sekundærsikringsboks Motorrom
krokene på høyre og venstre side (B) og

senk hanskerommet.
1201011900036

Sikringene i motorrommet er plassen som

"'llt  '  .Tkk dkl(z, e*
Når du skal skifte ut sikringen i sekundærsik-

ringsboksen, skal det gjøres ved hjelp av hul-

Q

/

AAmIn74I J

4. Fjern festeanordningen (C) for hanske-

rommet og ta det ut.

 
AADI 10757   

AAoIlu7s4

A— Hovedsikringsboks

B— Sekundærsikringsboks

l QGGN16E1



Sikringskapasitet
I‘/01007701751

Sikringsstyrken og navnene på de elektriske

systemene som beskyttes av sikringene. står

oppført på innsiden  av  sikringslokket (biler

med venstreratt). innsiden av hanskerommet

(biler med høyreratt) og innsiden av sikrings-

dekselet (inni motorrommet).

W  MERK
Q  Reservesikringer finnes i dekselet til hoved-

sikringsblokken i motorrommet. Bruk alltid

en sikring av samme type ved utskiftning.

Oversikt over sikringer i motor-

rommet
l fH(!0'90ZU‘«9

Hovedsikringsboks

 

 
  
 

a  Sekundaersikringsboks

— (LHD)

Sekundarsikringsboks

/  (RHD)

l AAJ003470

Sym- Elektrisk an- Kapa-
Nr. ,

bol legg sitet

1 Elektrisk vind- 30 A.

usbegemng

2 [E] Varmetrader i 30 A,,

bakrute

3 E  Varmeapparat 30 A

4 Q  Frontruteviskere 30 A

': Sikring

OGGN16E1

Nr.

5

6

7

8

9

Sym-

bol

Oi

Bl>Aif?$\D.

iii

STOP

3}m)3A

Sikringer

Elektrisk an-

legg

Sentrallås

Tåkelys bak

Stikkontakt for

tilbehør

Bakrutevisker

Soltak

Strombryter

Ekstrautstyr

Varselblinklys

4-hjulsdrift

Bremselys

( Bremselys)

Instrumenter

SRS-kollisjons-

pute

Radio

Relé for kontrol-

lenhet

Vedlikehold

Kapa-

sitet

20A

l0A

l5A

l5A

20A

l0A

l0A

l5A

l0A

l0A

ll-17



Sikringer

Nr Sym- Elektrisk an- Kapa- Oversikt over sikringer i motor-
'  bol legg sitet rommet

Innvendige HHOOXUOZU"?

19 , 15  A
(Kupelys)

R  e] S l-lovedsikringsboks

20 G): ygg y 7,5 A
(Ryggelys)

21 ai Oppvarmet side- 7,5 A

speil

22 Sidespeil 10  A

Sigarettenner/

23 596 Stikkontakt for  15 A
tilbehør

24 IE Lading 7,5 A

25 ä Elektrisk seteju- 30 A.

stenng

26 M  Oppvarmet sete 30  A

*: Sikring

O Noen sikringer er kanskje ikke montert i

bilen, avhengig av modell og spesifika-

sjoner.

O  Tabellen viser det viktigste utstyret som

hører til hver sikring.

1 1-18 Vedlikehold OGGN16E1

Nr. Så::-

SBFI  $

SBF2 —

SBF3 —

SBF4  E]

SBF5  (G)

SBF6 —

SBF7 (G)

131:] mm

BF2  F]

BF3 IOD

BF4  —

Fl  —

F2 <59

F3 —

':Sikring

Elektrisk anlegg

Klimaanleggets kon-

densviftemotor

Motor for radiatorvifte

Blokkeringsfrie brem-

ser

Blokkeringsfrie brem-

ser

Elektrisk betjent baklu-

ke

Stereoanleggets for-

sterker

IOD

lsfjemer for vindusvi-

sker

Ka-

pasi-

tet

30
At

40
A!

40
A!

30
A'

30A

30A

30A



Nr. Så::-

F4 EEC)

F5 #0

F6 é

F7  åå)

F8 to-

F9 Pc-

FIO G

Fll .5‘

F12 G

FI3 G

F14 G

Fl5 G

F16  —

F17  ED

F18  ä

':  Sikring

Elektrisk anlegg

Kjørelys

Tåkelys foran

Rattoppvarming

Lyktespyler

Sikkerhetshom

Hom

ETV

Lås på ladeluke

Motor

ENG/POWER

Drivstoffpumpe

Coil

Fjernlys (venstre)

Fjernlys (høyre)

pasi-

tet

lOA

l5A

15A

20A

20A

lOA

15A

15A

7,5A

20A

15A

lOA

l0A

lOA

Nr. Så::-

F 19  ED

F20

F21

F22

F23  —

#1  —

#2  —

#3  —

': Sikring

O  Noen sikringer er kanskje ikke montert i

bilen, avhengig av modell og spesifika-

sjoner.

Elektrisk anlegg

Nærlys  LED

(venstre)

Nærlys
LED

(høyre)

N l(V5225;
Nærlys
(høyre) Halogen

Ekstra sikring

Ekstra sikring

Ekstra sikring

OGGN16E1

pasi-

tet

20A

20A

10A

10A

lOA

15A

20A

Sikringer

O  Tabellen viser det viktigste utstyret som

hører til hver sikring.

Sekundærsikringsboks

sarz san

IE
1]
1]
IE!
(El

F1

IE!

AAE003774

Vedlikehold 1 l-l9



Sikringer

Nr. Så:;- Elektrisk  anlegg

SBF] (%) Elektrisk parkeringslås

SBF2 (O) Vakuumpumpe (rege-

nerauv brems)

Fl E] Vannpumpe (elektrisk

motor)

F2  — —

F 3  — —

F4 il Tankdeksel

F5 cl Magnetventil (klima-

anlegg)

F6 m  Vannpumpe (klimaan-

legg)
F7 CD Kontrol_lenhet for elek-

trisk motor

F8 <5’ Frontruteoppvarming

F9 E; Viftemotor for kjøre-

batteri

FIO 413 Tenningskontroll

Fl l CU Tenningskontroll

': Sikring

1 1-20 Vedlikehold

Ka-

pasi-

tet

30

30
AO

20A

7.5 A

7,5 A

7,5 A

1OA

7,5 A

15 A

15A

7,5 A

O  Noen sikringer er kanskje ikke montert i

bilen, avhengig av modell og spesifika-

sjoner.

O  Tabellen viser det viktigste utstyret som

hører til hver sikring.

Sikringsblokken inneholder ikke 7,5 A eller

30 A reservesikringer. Dersom én av disse si-

kringene går, skal de byttes ut med følgende

sikringer.

7,5  A: 10  A  reservesikring

30  A: 30  A sikring for stereoanleggets for-

sterker

Når du bruker en reservesikring, bør du bytte

den ut med en sikring med korrekt kapasitet

så snart som mulig.

Merking av sikringene
[01008101389

Kapasitet Farge

7,5 A Brun

10 A Rød

15 A Blå

20 A Gul

30 A Grønn (sikringstype) / rosa

(siknngstype)

40 A Grønn (sikringstype)

OGGN16E1

Utskifting av sikringer
E0l0O’80l8E-J

l. Før du bytter en sikring, må det tilhøren-

de elektriske utstyret alltid slås av og

driftsmodusen for strømbryteren settes

til  OFF.
2. Ta ut sikringsuttrekkeren (A) fra innsi-

den av sikringsdekselet i motorrommet.

A

AA0llD’796

3. Sjekk den aktuelle sikringen ved å hen-

vise til tabellen med sikringskapasiteter.

B C

AGMXH765



B- Sikringen er i orden

C- Sikringen er gått

V  MERK
Q Hvis en krets i anlegget ikke fungerer. men

sikringen som tilhører denne kretsen er i or-

den. kan det være en feil i anlegget.  Få  un-

dersøkt bilen.

4. Sett inn en ny sikring med samme kapa-

sitet. Bruk sikringsuttrekkeren og sett

inn sikringen på samme sted i sikrings-

holderen.

%

Aoaonrsz

A  FORSIKTIG
Q Hvis en sikring går etter kort tid, bør du få

kontrollen det elektriske anlegget for å fast-

slå årsaken og få foretatt utbedringer.

A  FORSIKTIG
Q Bruk aldri en sikring med større kapasitet

enn spesifisert eller en erstatning (for eksem-

pel en kabel eller folie). Dette kan forårsake

at kretsledningene overopphetes og at det

oppstår brann.

Utskifting av lyspærer
I{(7l003l0!S05

Kontroller at lyset er slått av før du skifter

lyspære. lkke berør glasset på den nye lyspæ-
ren med fingrene. Fett fra fingrene vil for-

dampe når lyspæren blir varm. og denne

dampen vil kondensere på glasset og gjøre

det uklart.

&  FORSIKTIG
Q Lyspærene er svært vanne like etter at lyset

er slått av.
Vent med å berøre lyspæren til den er til-
strekkelig avkjølt når du skal skifte en lys-

pære. ellers kan du brenne deg.

Q Vær forsiktig ved håndtering av halogenpæ-

rer. Gassen i halogenpæren er under trykk.

slik at å miste, banke på eller skrape opp en

halogenpære kan føre til at den går i stykker.

OGGN16E1

Utskifting av lyspærer

A  FORSIKTIG
Q Hold aldri direkte i glasset på en halogenpæ-

re med fingrene. skitten hanske eller lignen-

de.

Det naturlige fettlaget på fingrene kan forår-

sake at pæren sprekker neste gang hovedly-

set tennes.
Hvis glassoverflaten er skitten, må den ren-

gjøres med alkohol, tynner eller lignende. og

settes på plass igjen etter at den er grundig

tørket.

ääa
M00307!’

V  MERK
Q Vi anbefaler at du kontakter verksted hvis du

ikke er sikker på hvordan arbeidet skal utfø-

res.
Q Pass på at ikke karosseriet skrapes opp når

du tar uten lyspære eller et lykteglass.

Vedlikehold l I-21



Utskifting av lyspærer

W  MERK

Q Når det regner eller når bilen er nyvasket.

kan det av og til dannes dugg på innsiden av
glasset. Dette har samme årsak som når

vinduene dugger i fuktig vær. og er ikke et

tegn på funksjonsfeil.

Når lyset slås på. vil varmen fjeme duggdan-

nelsen. Vi anbefaler imidlertid at du får in-
spisert lyset hvis det samler seg vann på inn-

siden.

Lyspæreplassering og -styrke  l
EUIOOSZOOFSE

Bruk en ny lyspære med samme wattforbruk

og farge ved lyspæreskift.

11-22  Vedlikehold

Utvendig
. [tr.I><)‘~‘~U4o"

Foran

AJE I  00960

Type A: Halogen-hovedlys

Type  B:  LED-hovedlys

I- Blinklys foran: 21 W(PY21W)

2- Fjemlys:  60  W  (HB3)

3- Frontlys. nærlys

Halogen:  55  W  (H7)

LED:  —

OGGN16E1

 
4- Parkeringslys: —

Kjorelyslamper:  —

5- Tåkelys foran: 19  W  (H16)

6- Sideblinklys: —

Kodene i parentes angir lyspæretyper.

V  MERK
Q Lampene nedenfor har LED istedenfor lys-

pære. Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted hvis noen av disse lam-

pene må repareres eller skiftes ut.

o  Hovedlys. nærlys (type LED)

o  Parkeringslys

—  Kjorelyslamper

— Sideblinklys

  
AJA  I I I294

1- Høytmontert bremselys: —

2- Baklys:  —



3- Innvendig lys

(WSW)
4- Tåkelyslampe bak (biler med venstre-

ratt): 21  W(W21W)
Ryggelys (biler med høyreratt): 16  W

(W16W)
5- Skiltlys:  5 W  (WSW)

6- Ryggelyslampe (biler med venstreratt):

16  W  (W16W)
Tåkelyslampe bak (biler med høyreratt):

21 W (W21W)
7- Blinklys bak: 21  W  (WYZIW)

8- Bremselys: —

for ladeinngang:  SW

Kodene i parentes angir lyspæretyper.

Y MERK

Q Lampene nedenfor har  LED  istedenfor lys-

pære.
Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted hvis noen av disse lam-

pene må repareres eller skiftes ut.

— I-Iøytmontert bremselys

— Baklys

— Bremselys

Innvendig
E0 1003403293

  
AAD! [DEER

1- Bagasjeromslys: 8  W

2- Kupélys (bak): 8  W

3- Kartlys  &  kupélys (foran):  8  W

4- Overlys

5- Lys på sminkespeil:  2  W

6- Hanskeromslys: 1,4 W

V  MERK
Q  Lampene nedenfor har  LED  istedenfor lys-

pære. Kontakt et autorisert  MITSUBISHI

MOTORS-verksted hvis noen av disse lam-

pene må repareres eller skiftes ut.

— Overlys

— Benplasslys foran

— Lys i gulvkonsollboksen

OGGN16E1

Utskifting av lyspærer

Hovedlys (nærlys, halogenpæ-

re)
50101193111506

1. Når du bytter pæren på venstre side av

bilen, må du fjerne bolten (A) som hol-

der nede reléboksen, og deretter flytte

releboksen.

 AJA102647

*: Foran på bilen

Vedlikehold l 1-23



Utskifting av lyspærer

2. Fjem dekselet (B) ved å dreie det mot  w *: Foran på bilen

klokken.
Q  Når pæren monteres. skal klaffen (D) juste-

res inn mot sporet (E) på sokkelen.
2. Fjern dekselet (B) ved å dreie det mot

klokken.

E

         
% AJAl02676

AJZl02323

l AJAl10l96

*:  Foran på bilen  
Hovedlys (fjernlys) l

EUIUO‘)-101288

3. Drei sokkelen (C) mot urviseren for å ta l- Når du bytter ut Pære” På høyre Side 3V *: Foran på bilen
den ut, og dra deretter pæren ut av sok- bilene må du fjerne klipsen (A) 50m 1101‘

ke1en_ der nede dysen på spylevæsketanken, og

deretter flytte den.

 
AJAl09082  

4. Lyspæren settes inn i motsatt rekkefølge.

l oGGN15E1



Utskifting av lyspærer

3. Drei pæren (C) mot urviseren for å ta l. Fjem de 12 klipsene (A. B). og tjem der-
den ut. og dra deretter ut kontakten (E) etter dekselet (C).

mens du holder nede pæren (D).

       
AJ3100775

AJAlO9284

-  - *: Foran på bilen4. Lyspæren settes inn 1 motsatt rekkefølge. Mnwm

3. Lyspæren settes inn i motsatt rekkefølge.
Blinklys foran  2. Drei sokkelen (D) mot urviseren for  å  ta

den ut. og tjem deretter pæren fra sokke-

len ved  å  dreie den mot urviseren mens

A den trykkes inn.

Q Kontroller ai Plug-in Hybrid EV-systemet

har kjølt seg ned før du bytter ut pæren på

høyre side av bilen. Ellers kan du pådra deg

brannskader fra radiatorslangen.

I:(r1mI,‘x\‘0:::n

oGGN15E1 Vedlikehold 11-25



Utskifting av lyspærer

Tåkelys foran l  w  MERK 4. Fjem pæren (F) ved å dreie den mot
klokken.

I-ll1ll0JllU‘»2IS

l. Sett en rett skrutrekker med et tøystykke

over spissen under punktene som angis

ved hjelp av pilene, og vipp forsiktig for

å ta av dekselet (A).

Q  Når du løsner skruene på tåkelyset. er det

viktig å  passe på at du ikke ved en feiltagel-

se flytter på lysjusteringsskruen (C).

   AJAl09l25

3- Dra ut sokkelen (E) mens du holder nede 5. Lyspæren settes inn 1 motsatt rekkefølge.

fliken (D).  
AJAl 10200

2.  Fjern de tre skruene (B) og fjern lyspæ-

reenheten.

 
AJAl09l12 AJAl09109

l QGGN15E1



Tåkelys  bak (førersiden) / Ryg-
gelys (passasjersiden)

llH(}()JW\l(755

l.  Sett en rett skrutrekker med et tøystykke

over spissen under kanten på lampeenhe-

ten, og skyv deretter lampeenheten opp-

over for  å  fjerne den.

 
AJAl09l38

2. Drei sokkelen (A) mot urviseren for  å  ta

den ut. og dra deretter pæren ut ax sok-

kelen.

fx

A

3. Lyspæren settes inn i motsatt rekkefølge.

V  MERK
Q  Ved montering av lampeenheten setter du

først sporet (B) inn i hullet på karosseriet. og

AJAl09l4I

skyter deretter lampeenheten på plass.

 
OGGN16E1

AJZl02280

Utskifting av lyspærer

Bakre kombinasjonslykter  J
101004202-6'

l. Åpne bakluken.
2. Fjem skruene (A). og flytt deretter lam-

peenheten mot bakdelen av bilen for  å

frigjøre festet (B) og tappene (C) på lam-

peenheten.

  
AJA102894

3. Drei sokkelen mot urviseren for  å  ta den

ut. og dra deretter pæren ut av sokkelen.

 
AJAI09lS4

Vedlikehold  11-27



Utskifting av lyspærer

D- Blinklys bak

E- Baklyset og bremselyset  (LED)  kan ikke

skiftes ut.

V  MERK
O  Baklyset og bremselyset bruker  LED.  ikke

vanlig pære.

Kontakt et autorisert MITSUBISHI

MOTORS-verksted hvis noen av disse lam-

pene må repareres eller skiftes ut.

4. Lyspæren settes inn i motsatt rekkefølge.

V  MERK
Q  Sett festet (F) og tappene (G) på lampeenhe-

ten slik at de flukter med klipsen (H) og hul-

let (I) når du installerer Iampeenheten.

  
AJZlO2293

11-28 Vedlikehold

Skiltlys
l (7]L7l)J(V(Nl(’\‘Q

l. Fjem ved  å  trykke lampeenheten (A) til

bilens venstre side.

A

C C

 
Afimulosz

2. Før tuppen på en flat skrutrekker med

enden dekket med en klut eller annet inn

for  å  vippe kroken (B) til side og fieme

linsen.

Amnnmes

OGGN16E1

3. Fjem lyspæren fra sokkelen.

 
A0000J07R

4. Lyspæren settes inn i motsatt rekkefølge.

V  MERK
Q  Når du monterer lampeenheten. setter du

forst inn enden av tappen (C) og retter inn

tappen (D).

 
Amoumn  l
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Merking av bilen

Merking av bilen Fab]-ikasjonsplate Bruk dette nummeret ved bestilling av reser-

Vedeler.
E0ll0Ol0J'92 . . ° . . .

Fabnkasjonsplaten er naglet pa som vist  l  ll-

Iustrasjonen.
Understellsnummer l

1

Understellsnummeret er stemplet på torpedo- \ MOTETSUBISHI MOTORS CORPORATION
.  . . . L

veggen som vist  1  illustrasjonen.
ENGINE o

‘ME en
COLOFloll":l.1r' q q   

2/ 3/ \4  XS  \6 \7

AAUI 1299:
       

   
;A_,

 ‘

 

:3 1- Modellkode

f? ' °  "'a ’“‘°““°3° 2- Motorversjonskode
‘A; 3- Kode for transakselmodell

 ‘ Platen viser modellkode, motorversjon, tran- 4- KOdC fOr eksteriørfarge
[E- ra —o\ sakselmodell, eksteriørfarge m.m. 5- Kode for interiør 

AJAUW7 6- Kode for utstyrsvalg

7- Eksteriørkode
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Fabrikasjonsplate  -  med bilens
understellsnummer (kun biler

med høyreratt)

Bilens understellsnummer er stemplet på pla—
ten som er naglet fast i venstre hjøme på in-

strumentpanelet. Det er synlig fra utsiden av

bilen gjennom frontmten.

 AJAl035l4

Merking av bilen

Motornummer Nummer på elektrisk motor

Nummeret på den elektriske motoren er
Motornummeret er stemplet på motorblokken ,, .  . . .

stemplet pa som vist l illustrasjonen.
som vist i illustrasjonen.

Frontmotor Hekkmotor Generator

 
AJA102823

*: Foran på bilen *: Foran på bilen
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Bilens dimensjoner

Bilens dimensjoner
E0l100204533

   O e

Q () ,,
"  =  3  ZZ 4 ZZ  5  =

% 6 >

AJU01589

1 Sporvidde foran 1.540 mm

2 Største bredde 1.800 mm

3  Overheng foran 990 mm

4 Akselavstand 2.670  mm

5 Overheng bak 1.035 mm

6 Største lengde 4.695 mm

7  Bakkeklaring (uten last) 190 mm

8 Største høyde (uten last) 1.710 mm

9  Sporvidde bak 1.540  mm
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Minste svingradius Karosseri

Hjul

Ytelse

l Topphastighet

Bilens vekt

Element

Egefwekt Uten ekstrautstyr

Med full utstyrspakke

Bilens maksimale bruttovekt

Maksimal aksellast Foran

Bak

Maksimal tilhengervekt Med brems

Uten brems

Maksimal tilhengervekt ved festet

Maksimal taklast

Antall sitteplasser

': Kjøring med tilhenger

LHD

1.911kg

OGGN16E1

5,73  m

5,3 m

170 km/t

1.845 kg

2.34i0 kg

1.160 kg

1.255 kg, 1.365 kg‘

1.500 kg

750 kg

75  kg

80 kg

5 personer

Ytelse

1201 100303553

E01100407U1

RHD

1.909 kg
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Motorspesifikasjoner

V  MERK
O  Spesifikasjonene for tilhenger angir produsentens anbefalinger.

Q  Spesifikasjonene vedrørende tilhengervekt gjelder ikke i Norge. Korrekt maksimalvekt er angitt i vognkortet.

Motorspesifikasjoner
E01 100603950

Motonnodell 4B1 1

Antall sylindere 4 i rekke

Totalt slagvolum 1.998 cc

Boring 86,0 mm

Slag 86,0 mm

Kamaksel Dobbel overliggende

Blandingsklargjøring Elektronisk innsprøyting

Maksimal effekt (EEC-netto) 89 kW/4.500 o/min

Maksimalt dreiemoment (EEC-netto) 190 Nm/4.500 o/min

Spesifikasjoner for ladesystemet
E01l0I90ll29

[System for normallading lN0rmert inngangsspenning l AC 230  V  (énfase)

*]: Ved bruk av original ladekabel med kontrollboks

*2: Ved bruk av en ladeenhet (privat eller offentlig) (EVSE: Electric Vehicle Supply Equipment (ladeutstyr for elbiler))

12-06 Spesifikasjoner OGGMGE1

 



Spesifikasjoner for den elektriske motoren

Nonnert inngangsfrekvens 50 Hz/60 Hz

Maksimal merkestrøm 10 A”, 8 A”

Maks. effektforbruk 3,6 kVA*3

Ladekabel (med EN61851-1
kontakt og kon- IEC6 l 851-1

System for normallading Anvendte Standarder trollboks) IEC62l96-l

Lader i bilen I?‘é?51l885511‘_‘:'1

Lekkasjestrømfølsomhet i kabelkontrollboksen 20  mA

Basert på lEC6l85l-l

Modus Z/tilfelle  B”

Modus 3/tilfelle C”

Lademodus

*1: Ved bruk av original ladekabel med kontrollboks

*2: Ved bruk av en ladeenhet (privat eller offentlig) (EVSE: Electric Vehicle Supply Equipment (ladeutstyr for elbiler))

IEC62196—1
Anvendte standarder CHAdeMO

50A

lP44: Når en ladekontakt er koblet til

IP55: Når ladelokket er stengt og bilen er i bevegelse

Hurtigladesystem

Maksimal inngangsstrøm

System for norrnallading lP-grader

Spesifikasjoner for den elektriske motoren
I-.0] l006[)4407

Modell Frontmotor

S61

Hekkmotor

Y61Motormodell
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Elektrisk anlegg med lav spenning

Modell Frontmotor l Hekkmotor

Maksimal effekt (EEC-netto) 60 kW

Maksimalt dreiemoment 137 Nm i 195 Nm

Strøm i maks. 30 minutter 25 kW

Elektrisk anlegg med  lav  spenning
l'0ll00$0—$l5I

Spenning 12  V

Hjelpebattefi Type (JIS) S46B24L(S)

Kapasitet (SHR) 36 Ah

Tennpluggtype NGK DIFRSEI  1

Hjul  og dekk
[' (II  IUOQO-$354

Dekk 215/70Rl6 10011 225/55R18 98H

Hjul Dimensjon l6x6 1/21, 16x6 1/2JJ 18x7 J

Forskyvning 38 mm

V  MERK
Q Kontakt et autorisert MITSUBISHI MOTORS-verksted for informasjon om kombinasjonen som er brukt på din bil.
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Drivstofforbruk

Drivstofforbruk
501101101916

Kombinert (med  last)* Elektrisk rekkevidde (km)*

CO; (glkm) Drivstofforbruk Stmmforbruk

(1/100  km) (Wh/km)

42 1,8 134 52

*:  Verdiene  er  basen  på  ECE R101. De varierer, avhenger av kjørestil, vei- og trafikkforhold, utetemperatur, bruk av klimaanlegg osv.

V  MERK
Q  Resultatet viser ikke eller innebærer ingen garanti for verdiene for aktuelle bilen.

Akkurat denne bilen har ikke blitt testet, og det er uunngåelig at det er forskjeller mellom de enkelte bilene av samme modell. Din bil kan dessuten ha

spesielle modifikasjoner. I tillegg vil kjørestil og trafikkforhold samt bruken av bilen og standarden på vedlikeholdet virke inn på verdiene.

Q  Alle de nevnte verdiene gjelder en ny, innkjørt bil.
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Påfyllingskapasitet

Påfyllingskapasitet

LHD

v
-— 

AJ1lOl49l

Nr. Modell Mengde Smøremidler

1 Motorolje Bunnpanne 43 liter Se side  11-05.

Oljefilter 0,3  liter

2  Bremsevæske Etter  behov Bremsevæske DOT3 eller DOT4

3  Spylervæske 4,5  liter —

4  Kjølevæske Bortsett fra for biler med elek- 6,5 mer MITSUBISHI MOTORS  GENUINE

[inkludert  0,65  liter  i  reservetanken] tt-isk vanneapparat SUPER LONG LIFE  COOLANT PRE-

Biler  med  elektrisk vanneap- 7  5 liter MIUM eller tilsvarende»,

parat

*: Tilsvarende etylen-glykol-basert silikatfri, aminfri, nitratfri og borfri kjølevæske med hybridorganisk syreteknologi for lang levetid
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Påfyllingskapasitet

Nr. Modell Mengde Smøremidler

5 Kjølevæske for hekkmotor 6,5  liter MITSUBISHI MOTORS GENUINE

[inkludert 1,07 liter i reservetanken] SUPER LONG LIFE COOLANT

PREMIUM  eller  tilsvarende*

6  Væske  for frontmotor 2,2 liter Original MITSUBISHI MOTORS

CVTF-J4

7  Transakselvæske Foran 3,46 mer MITSUBISHI MOTORS GENUINE

_ ATF  SPIII
Bak 0,85 Ilter

': Tilsvarende etylen-glykol-basert silikatfri, aminfri, nitratfri og borfri kjølevæske med hybridorganisk syreteknologi for lang levetid

A  FORSIKTIG
0  For transakselvæske, bruk kun MITSUBISHI  MOTORS  GENUINE ATF.

Bruk av andre væsker kan skade transakselen.

Nr. Modell Mengde Smøremidler

8 Kjølemiddel (klimaanlegg) 570  -  610 g HFC-134a
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Sikkerhetsalarmsystem .................................... ..4-27

Sikkerhetsbelte

Justerbart feste for sikkerhetsbelte .............. ..5-12

Bamesikringsutstyr ..................................... .. 5-15
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Beltestrammer ............................................. .. 5-14
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Kraftbegren ser .............. .. .5-15

Sikring for gravide kvinner 5-14

Sikkerhetsbelter .................... .. . 5-09

Sikring for gravide kvinner. .. 5-14

Sikringer ........................................................ .. 1 1-15

Skiltlys

Pærestyrke ................................................. .. 1 1-22

Utskifting... 1l-28

Smøremidler .................................................. .. 12-10

Srnøring av hengsler og låser ........................ .. 1 1-15

Solbrilleholder ................................................. .. 8-83

Solskjerrner ...................................................... ..8-76

Soltak ............................................................... ..4—35

Speil

Innvendig bakspeil ...................................... .. 7-06

Sidespeil ...................................................... .. 7-07

Spesifikasjoner .............................................. .. 12-02

Spesifikasjoner for den elektriske motoren.... 12-07

Spesifikasjoner for ladesystemei ................... .. 12-06

Start med startkabler (nødstart) .......................  ..  9-02

Stane og stoppe Plug-in Hybrid EV-systemet. 7-1 1

Stikkontakt for tilbehør ................  ..  . .. 8-78

Stoppe Plug-in Hybrid EV-systemet ............... .. 7—l2

Strømbryter ...................................................... ..7—09

Systemsjekkskjermbilde .................................. ..6- 13

T

Tankkapasitet .................................................. .. 2-14

Tauing .............................................................. ..9-17
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Tennplugg ...................................................... ..l2—08

Tilbehør (montering) ....................................... .. 2-16

Transakselvæske ........................................... ..l2-l0

Tåkelys bak

Bryter .......................................................... .. 6-52
 
 

  

Pærestyrke... 1 1-22

Utskiftning ................................................ .. 1 l—27

Tåkelys foran

Bryter .......................................................... .. 6-52

Pærestyrke ................................................. .. 1 1-22

Utskifting .................................................. .. 1l-26

U

UMS-system (Ultrasonic Misaccele-

ration Mitigation System) .............................. .. 7-63

Understellsnummer .......................................  ..  12-02

USB—inngang ................................................... ..8-73

Koble til en iPod ..................................... .. 8-74

Slik kobler du til en USB-minneenhet ........  ..  8-73

Utskifting av lyspærer ................................... .. 11-21

Utstyr for veigrep på snø (kjettinger) ............  ..  1 1-12

Utvidelse av bagasjeplassen ............................ .. 5-06

V

Varsellampe for bremser ................................. .. 6—43

Varsellampe for LED-hovedlys ...................... .. 6-48

Varsellampe for Plug-in Hybrid EV-systemet.. 6-45

Varsellamper ...................................................  ..  6-43

Ved driftsstans.... ..9-02

Vedlikeholdsråd ............................................ .. 11-02

Vekt ............................................................... .. 12-05
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DECLARATION of CONFORMITY
We, OMRON Automotive Electronic Co.  Ltd.  heltby clcclntc. nl mu sole responsibility, lut th: fnlhwing
pmdl.I:l confarns lo the Essential Requlnnems of th: Radio and Telecommunication. Terminal Equbmenl
Din.-czive 1999/S/FJC ‘n Iuordnrce with th: tcsls comluclci to ‘he appropriate requirements of the rclcvlnl
stnnduds. u listed heæwllh.
Product : Tl'lI'lllll(I£l'1RA/F()B/ KOS
Mnddl Type Number : Tramnmtr : 0n)—57al._A

:  RA : GHR-M001
:  FOB : CIID-MIM-KEY-E

:  KOS : COM-M002

Directive and Slnndnrda used  us  rppmpiale  :
_  mat  : suna-nu und inc amp,

R&'I'l‘E Directive EN 6(065: 2002  +  Mnd.]: 2006+ Amd.l l:  2008  +
, (Article J.I[n) Sumy) Amd.2:20J 3+ Amd. l  2:20! I V

_ _  .  nan: nimm EN 3C! 439.1 v1.9.22o1m9
°"”""“ *  (Artlde 3.l(b) Enlec)  EN 3c1 «um VI .4.l zoozaoa

METTE Directive EN 3CD 2204 V2.4.l  201105

_ (Mitch 3.1S[)oplI{npl) EN zco 22o-2 v2.4.1 2012435

 

wRL'l'l‘l. Directive HN  60065:  2062 + Arn-Li  2006  +  Ari-tll  200!  4

(mu. 3.l(.) sur-Iy) Amd2;2(JI o+ AmcLl2:201l
NATT! Dinctlve FN 30! 489 I Vl.9.2:201I 09

GHKMOUI (Article 3.l(h) EMC) EN  101 4890 V  I  .4. l  :2002-08
11111"! Directive EN  100  220-I V2.4.'.:2012-OS

(Article 3.2 Sputum) EN 100 220-2 V2.4.’.:20l‘.'-05
[EN  100  310-I 'oII.7.':2010-U2

EN  300  330-2VI.5.':71)10-02
'  MTTI: lflru.-flvc IiN((l]fs5i2002+An1d I:2om+AmrLI l:2()l)!4+:\md.1:‘.'llI IM  '

(Article J.l(IJ  Sumy)  Amd. I2:2DIl
lurrr. numm-  HN  mn 4:94 \-I .9.z2on-no
M1lclc3.l EMC  EN  30!  489-3  VI .4.l 2002418

G‘D'°“M'KEY'E -  (narr: nigra-«.  )  I:N mo JJO-I  s  I.7.l  como:
(Arll:Ic.1.2 Sputum) EN  100  310-2  V I.5.I  :20l04Y2

I-LN mo :20 I \'2.4.1:20I3 05
I:N 100 210-2 ‘4'2.4.l:2Dl2lJ5

'  lllsTI}”. l)IN:dlvc EN 6065: ZIIH  +  Anni." : 20013 +  AncLl l:2008+

(Mari-'3-1(-)8-fair) Amd.2:20l0 + Am«1.I2:2)I I
—  RCTTE Dincllve l.‘N 301 489-I \'l.§.2:20ll-09

(,-GM_M(m (mm. ma») EMC) EN 30: 439.: VI. menos
‘K£i‘I"l'l-Julnulwu L-N Jut-zzu-. vz.4.l:1ulz—u>
(Arildo 3.1 Bpclrum) EN  100 220-2  V2.4.l.’2Dl2,-05
v I:N 300 330- V] .'1.I:zoIo-01

FN  306  330»! Vl .il:2iJIO-D2

Realcar Cuoqorydulnrndo oqulprmnl il Gantry 3. which in Mamd b Bl 300220-1

Sisnlhm =  f" ..»:  ;  '7. .-...~/5"A1/“J ,. mål..
Name :  Shiny: Takanouchi c
fille md position  :  Munker

Development  &  Design D vision
Dal: :Jul\‘ IO.  2013
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EC-Declaration of Conformity

Manufacturer  I  responsible person Johnson Qgnjrgl,-, Inggrigr Expgrigng

Address"

915 E. 32nd itroet

Holland Mi h‘ A4 423

Declares that me product:

type: BIugTQQgh Hang; Frag for Automotive

model: ‘IB72§§_Q 1872721

intended use/: Hands Frag cellphong interface to vehicle audio system

complies Wilh the essential requirements of Article  3  of the R&TTE 1999/5/EC Directive, if used as
intended and that the following standards has been applied:

1 Safety (Article 3.13 of the R&TTE Directive)

applied standard(s) EN 60 950-1 issue  %

+  A 11 issue gm

EN 50371 issue Q01

2 Electromagnetic compatibility (Article 3.1.b of the  RETTE  Directive)

applied standard(s) ETSI  EN  301 Ag}-1 11 5,1 issue 2_0_0_5j_Q

ETSI EN 3014§§-17 11.31 issue mg;

3  Efficient use of the radio frequency spectrum (Article  3  2  of the R&TTE Directive)

applied standard(s) ET§l EN SQ ;;; 11 Z  ] issue Z00§-19

H n I  SA 8130/20 hn D. n er
(Place und ante of the declaration of confurmity) (Name Ind mqnature)
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Cesky [Czech]:

Dansk

[DanishJ:_

Deulsch

[Genn an]:

Eesti

[Estonian]:

English:

Espanol

S  anisfl

E}Ja]vua']

[Greek]:

Francais

[French]:

Islenska

[Icelandic]:

Italiano

[Italian] :

Latviski

[Latvian]:

Lietuviq

[Lithuanian]:

Nederlands

[Dutch]:

Malti

[Maltese]:

Magyar

[Hungarian] :

Norsk

[Norwegian]:

Polski [Polish]:

Portugués

[Portuguese]:

Slovenske

[Slovenian]:

Slovensky

[Slovak]:

Suomi

[Finnish]:

Svenska

Lswedislfl:

Toto zarizeni je v souladu se zakladnimi poiadavky a ostatnimi

odpovidajieimi ustanovenimi Smémice 1999/5/EC

Dette udstyr er i overensstemmelse med de vaesenllige krav og andre

relevante bestemmelser i Direktiv l999/5/EF.

Dieses Gerät entsprieht den gmndlegenden Anforderungen und den weiteren

entsprechenden Vorgaben der Richtlinie 1999/5/EU.

See sende vastab direktiivi 199‘)/5/EU olulistelc nöuelele ja teistele

asjakohastele sätetele.

This equipment is in compliance with the essential requirements and other

relevant provisions of Directive 1999/5/EC.

Este equipo cumple con los requisrtos eseneiales asi como con otras

disposiciones de la Directiva 199‘)/5/CE.

Aurég o cåonktouog sivat os ouuuopcpmcn us t»; ououbözrg mmxrfiostg Kal

(ikk: oxetncég ötatåFst  mg Ofirnyim; I999/5/EC.

Cet appareil est conforms aux exigences esscntielles et aux aulres

dispositions pertinentes de la Directive 1999/5/EC.

Detta tæki er samkvæmt grunnkröfum og öörum viöeigandi akvæöum

Tilskipunar 1999/5/EC.

Questo apparato e' eonforme ai requisiti essenziali ed agli altri prineipi saneili

dalla Direttiva 1999/5/CE.

S? iekärta atbilst Direktivas 1999/5/F.K butiskajäm prasfhäm un citiem ar to

saistitajiem noteikumiem.

Sis [renginys tenkina l999/5/EB Direktyvos esminius reikalavimus ir kilns

§ios direktyvos nuostatas.

Dit apparent voldoet aan de essenliele eisen en andere van toepassing zijnde

bepalingen van de Riohtlijn 1999/5/EC.

Dan l-apparat huwa konfonni mal-hligiet essenzjali u l—provedimenti l-ohra

rilevanti tad-Direttiva 1999/5/EC.

Ez a késziilék teljesiti az alapvetö követelményekcl cs mas 1999/5/FR

iränyelvhen meghatarozott vonatkozö rendelkezéseket.

Dette utstyret er i samsvar med de grunnleggende krav og andre relevante

bestemmelser i ISU-direktiv 199‘)/5/BF.

Unqdzenic jest zgodne  z  ogolnymi wymaganiami oraz szczegolnymi

warunkami okreslonymi Dyrektywg UF.: 1999/5/EC.

Este equipamento esta em confonnidade com os requisites esseneiais e

outras prov isöes relevantes da Directiva l999/5/EC.

Ta naprava je skladna z bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi pogoji

Direktive l999/5/EC.

Toto zariadenie je  V  zhode so zakladnymi poiiadavkami a inymi prislusnymi

nariadeniami direktiv: 1999/5/FC.

Tämä laite täyttää direktiivin I99‘)/5/EY olennaiset vaatimukset ja on siinä

asetettgjen muiden laitetta koskevicn määriiysten mukainen.

Denna utrustning är i överensståmmelse med de väsentliga kraven och andra

relevanta bestämmelser i Direktiv 1999/5/EC.
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Shanghai KOSTAL-Huayang Automotive Electric Co.Ltd
No.77 YuanGao Road ,JiaDing District, Shanghai. China

TEL: +86 21 59570077

FAX: +86 21 59578294

DECLARATION OF CONFORMITY

We, Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd, hereby declare our sole

responsibility, that the following product conforms to the Essentials Requirements ol Radio

and Telecommunications Terminal Equipment Directive 1999/5/EC in accordance with tests

conducted to the appropriate requirements of the relevant standards, as listed herewith.

Product ModeVType Number: Radio Equipment (EV Remote)

identification: K9499-002

Tested acc. To: EN 301 489-1 V1 .B.1 :200B

EN 301 489-17 V2.1.1:2009

EN 300 328 V1.7.1:2006

EN 5037122002

EN 60950-1: 2006 + A11+ A1 + A12

  
Signaturen.

Name: Daniel Martinez Martin

Title  &  Position: Executive Vice President  &  R&D General Manager

Date: July 5th, 2013

Qxl Pugc:

E?” ol:

l

l
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[EN]
English

[BG]
Bulgarian

[CS]
Czech

[DA]
Danish

[DE]
German

[ET]
Estonian

[EL]
Greek

[ES]
Spanish

[FR]
French

[IT]
Italian

[LV]
Latvian

[LT]
Lithuanian

[HU]
Hunganan

[NL]
Dutch

see

Next page

Hereby. Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd.. declares that this [EV Remote

K9499-O02] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive

l999/5/EC.

C  H  a c  T  o  n  u.i e  T  o. Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd.. Lt a K n

apvipa. we [EVRemoteK9499-002] e e CBOTBETCTBVIE cbc cbui

ECTBEHHTE  nauckaanmn M npyrvirenpvinommmu  paan

openöm Ha J1v1peKT14aa I999/5/EC.

Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric C0.Ltd.,tlrnto prohla§uje, Ze  [EV  Remote

K9499-002] splrluje zékladnl pozadavky a vsechna pflslusna ustanoveni Smernice t999/5/ES.

Undertegnede Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. erklærer herved. at

følgende udstyr [EV Remote K9499-002] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i

direktiv I999/5/EF.

Hiermit erkldrt Shanghai KOSTAL~ Huayang Automotive Electric Co.Ltd., dass sich das Gerdt  [EV

Remote K9499-002]  in  Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den ubrigen

einschtägigen Bestimmungen der Richtlinie t999/5/EG befindet,

Kaesolevaga kinnitab Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. seadme [EV

Remote K9499-002] vastavust direktiivi I999/5/EU pöhinöuetele ja nimetatud direktiivist

tulenevatele teistele aslakohastele sätetele.

Mlé 'l'llN llAP(>Y).‘A  ()  KA'l'A).‘Kl~JYAX'l‘H.‘.‘ Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric

Co.Ltd. AIIAQNEI OT] (EV Remote K9499-O02) EYAAMOPQQNETAI HPOE TIE OY§.‘I(2/.\l<J1}J

Al1Al'I'H.‘.'l"-.12 KAI TIE AOIUI-IE EXETIKEE  AI  ATAEEIE  THE OAHFIA2 1999/5/EK

Por la presente, Shanghai  KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd., declara que este [EV

Remote K9499-002] cumple con los requisitos esenciales  y  otras exigencies relevantes de la

Directive l999/5/EC.

Par la presente. Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd., déclare que I'appareiI

[EV Remote K9499-002] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions

pertinentes de la directive I999/5/CE.

Con la presente Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd dichiara che questio [EV

Remote K9499-002] e conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinenti stabilite

della direttiva I999/5/CE.

Ar soShanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. deklaré, ka [EV Remote

K9499-002] atbilst Direktivas l999/5/EK butiskajam nrasibam un citiem ar to saistitajiem

noteikumiem.

SiuoShanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric CoLtd. deklaruoja. kad sis  [EV  Remote

K9499-002] atitinka esminius reikalavimus ir kitas t999/5/EB Direktyvos nuostatas

A Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd ezzennel kijelentl, hogy a [EV Remote

K9499-002] tlpusili beren-dezés teUeslti az alapvetö követelmenyeket és mas  I999/5/EK  irå

nyelvben meghatarozott vonatkozo rendelkezéseket.

Hiertii verklaart Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. dat het toestel  l  [EV

Remote K9499-002] in overeenstemming is met de essentiäle eisen en de andere relevante

bepalin-gen van richtlijn l999/5/EG.
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[EN]
English

[BG]
Bulgarian

[CS]
Czech

[DA]
Danish

[DE]
German

[ET]
Estonian

[EL]
Greek

[ES]
Spanish

[FR]
French

[lT]
Italian

[LV]
Latvian

[U]
Lithuanian

[HU]
Hunganan

[Nl-]
Dutch
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Hereby. Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd.. declares that this [EV Remote

K9499-002] is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions ofDirective

l999/5/EC.

C  H a c  T o n ut e T o. Shanghai KOSTAL— Huayang Automotive Electric Co.Ltd.. n e K n

apmpa, we [EVRemoleK9499-002] e B CBOTBETCTBME CbC  C'bLu

ecTaeHI4Te Vl3VICI(BaHVlfi VI /J.pyru4TenpMJ'Io>K14M14 paan

ope/ztövi Ha J1v1peKTnaaI999/5/EC.

Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co Lldwtrmto prohla§uje, ze [EV Remote

K9499-002] splhuje zåkladnl pozadavky  a  v§echna pi‘fslu§né ustanoveni Smérnice l999/5/ES.

Undertegnede Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric CoLtd. erklærer herved. at

følgende udstyr [EV Remote K9499-002] overholder de væsentlige krav og øvrige relevante krav i

direktiv I999/5/EF.

Hiermit erkläirt Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Lld., dass sich das Gerät: [EV

Remote K9499-002] in Ubereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und  den  Dbrigen

einschlägigen Bestimmungen der RichtJinie l999/5/EG beftndet,

Käesolevaga kinnitab Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Lld.  seadme  [EV

Remote K9499—002] vastavust direktiivi I999/5/EU pöhinöuetele ja nimetatud direktiivist

tulenevatele teistele asjakohastele sätetele.

ME TllN IIAPOYEA O KA’l'A).‘Kl£YA}.”I'H2 Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric

COLtd. AHAQNEI OTI (EV Remote K9499-002) ZYMI\/[OP<DQNETAI HPOE TIE  OYLIQAEIE

Al'IA]TI[}.'}£ KAI TI):  AOIHEX  .‘.'XIi'l'IKEE  AI  ATA-E.El).' THE OAHFIAZ 1999/5/liK

Por la presente. Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd., declara que este [EV

Remote K9499-002] cumple con Ios requisites esenciales y otras exigencias relevantes de la

Directiva l999/5/EC.

Par la présente. Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd.. déclare que tappareil

[EV Remote K9499-002] est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions

pertinentes de la directive l999/5/CE.

Con la presente Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. dichiara che questo [EV

Remote K9499—002] é conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni pertinent: stabilite

dalla direttiva I999/5/CE.

Ar soShanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. deklaré, ka [EV Remote

K9499-O02] atbilst Direktivas l999/5/EK butiskajäm prastbam un citiem ar to saistitajiem

 

noteikumiem.

åiuoShanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. deklaruoja,  kad  §is [EV Remote

K9499-O02] atiunka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB Direktyvos nuostatas

A Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. ezzennel kijelenti, hogy  a  [EV Remote

K9499-002] tlpusu beren-dezés teljeslti az alapvetö követelményeket es mas l999/5/EK irå

nyelvben meghatårozott vonatkozo rendelkezéseket.

Hierbij verklaart Shanghai KOSTAL- Huayang Automotive Electric Co.Ltd. dat het toestel l [EV

Remote K9499-002] in cvereenstemming is met de essentiéle eisen en de andere relevante

bepalinrgen van richtlijn l999/5/EG.
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Chaula  A  saloty

Lindau, November 14,  2011

Declaration of Conformity

We.

A.D.c.

Automotive Distance Control syeteriie GmbH

Peter-Dornlor Sti-leu 10

D-88131 Lindlu, Germany

hereby confirm that the following product, Radar Sensor ARS 3—B, fulfils the essential requirements of the
RATTE Directive 1999I5/EC  m  accordance with the relevant standards, as listed below

Product: 11  GH: Radar sencor

Model: ARS 3-B

Product description: Adaptlve Cruln Control Radar System

Directive and standards used

Health (R&TTE. Article  3  1a)
o DIN VDE 0848-1, August 2000

0  Council Rec 1999I519IEC

Safety (RETTE, Article 3.18)

o  EN  60950-1 2006+A12010
EMC (RETTE, Article 3 1b)

I EN 301489-1 V1  8  1

o EN 301489-3 V141

Radio Spectrum (RETTE. Article 3.2)
-  EN  301 D91-1V1  3 3
o  EN 301 091-2 V1 32

Our systems  will  not be distributed separately They are only available fined in vehicles which are type-
approved by the European Commission Directive 2006/28IEG The ARS 3-8is involved in the direct control
of vehicles and will receive type-approval in coniunction with a vehicle manufacturer

Q .

«ft cm»;
ol  q  e Frank Gruson

Director Developmenl Frequency Management  WW

Advanced Driver Assislanco Systems Business Unit Passive Safety & ADAS

\
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Cesky

[Czech]:

Dansk

[Danish]:

Deutsch

[Gennan]:

Eesti

[E stonian]:

English:

Espafiol

[Spanish]:

EMnvIKr'l

[Greek]:

C €O682
[Conti Temii: microelectronic GmbH]ti'mto prohlaéuje, ie tento

[ARS3—B]je ve shodé se zakladnlmi poiadavky a daléimi

pfisluényml ustanovenimismérnice19995/ES

http l/contiriental autornotive-approvals de

Undertegnede [Conn Temic microelectronic  GmbH] erklærer

herved, at følgende udstyr [ARE-B] overholder de væsentlige krav

og øvrige relevante krav l direktiv 1999B/EF

http iilccintiriental autornotive-.appiovals de

Hiermit erklart [Conti Temic microelectronic GmbH], dass sich das

Gerat [ARS3-El] in Ubereinstimmung mit den grundlegenden

Anforderungen und den ubrigen

einschlagig en Bestimmungen der Richtlinie 1999/SIEG befindet

http .i7coritinental autornotive-appiovals de

Kaesolevaga kinnitab [ContiTemic micro electronic GmbH] seadme

[ARS3-B]vas1avus1 direktiivi1999i5/EU pöhinoueteleja nimetatud

direktiivist tulenevatele te istele asiakoha ste le satetele

http f/coritinerital automotiveapprovals de

Hereby, [Conti Temic microelectronic GmbH], declares that ll1lS

[ARSEH3] IS in Compliance with the essential requirements and other

relevant provisions of Directive 1999/5/EC

http f/continerital automotive-approvale de

Por medio de la presente [Conti Temii: microelectronic GmbH]

declara que el [ARS3-B] cumple con los requisitos esenciales y

cualesquiera otras disposiciones aplicables o exigibles de la

Directiva 1999/5/CE

http I/izontirierital.automotive-approvals de

ME THN l'1APOYZA[Conn Temic microelectronii: GmbH] AHAONEI

OTl [ARS3— B] ZYMMOPCDONETAJ HPOZ TIZ OYZIOAEIZ

AFIAITHZEIZ KAI TIZ f\Oll’1EZ ZXETIKEZ NAT/EEIZ THE

OAHFIAZ 19996/EK.

http [kontinental automotive-approvals de
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Francais

[French]:

flafiano

[Italian]:

Latviski

[Latvian]:

Lietuviq

[Lithuanian]:

Nedenands

[Dutch]:

Malti

[Maltese]:

Magyar

[Hungarian]:

Polski [Polish]:

Portugués

[Portuguese]:

Par la présente [Conti Temic microelectronic GmbH] déclare que

lappareil [ARS3-B] est conforme aux exigences essentielles et aux

autres dispositions peninenles de la directive 1999/5/CE.

httpL/lcontinental.automotive-approvalsde

Con la presenle [Conti Temic microelectronic GmbH] dichiara che

questo [ARS3-B] e conforme ai requisiti essenziali ed alle altre

disposizioni pertinenti stabilite dalla direttiva 1999/5/CE.

http'//continenta[automotive-approvals.de

Ar so [Conti Temic microelectronic GmbH] deklaré, ka [ARS3-B]

atbilst Direktivas 1999/5/EK bfrtiskajåm prasibåm un citiem ar to

saistltajiem noteikumiem.

http://continentaLautomotive-approvalsde

Siuo [Conti Temic microelectronic GmbH] deklaruoja, kad sis

[ARS3—B] atitinka esminius reikalavimus ir kitas 1999/5/EB

Direktyvos nuostatas.

http://continental.automotive-approvalsde

Hierbij verklaart [Conti Temic microelectronic GmbH] dat het toestel

[ARSB- B] in overeenstemming is met de essentiéle eisen en de

andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG.

http'//continental automotive-approvals.de

Hawnhekk, [Conti Temic microelectronic GmbH], jiddikjara Ii dan

[ARS3-B] jikkonforma mal-htigijiet essenzjali u rra prowedimenti

ohrajn relevanti li hemm fid-Dirrettiva 1999/5/EC.

httpJ/continental.automotive—approvals.de

Alulirott, [Conti Temic microelectronic GmbH] nyilatkozom, hogy a

[ARS3- B] megfelel a vonatkozö alapvetö követelményeknek és az

1999/5/EC iranyelv egyéb elöirasainak.

http://continentaLautomotive-approvals.de

Niniejszym [Conti Temic microelectronic GmbH] oåwiadcza, ze

[ARS3— B] jest zgodny z  zasadniczymi vvyrnogami oraz pozostalymi

stosownymi postanovvieniami Dyrektywy 1999/5/EC

http://continental.automotive—approvals.de

[Conti Temic microelectronic GmbH] declara que este [ARS3- B]

esta conforme com os requisitos essenciais e outras disposicöes da

Directiva 1999/5/CE.

httpzl/continentalautomotive-approvals.de
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Slovensko

[Slovenian]:

Slovensky

[Slovak]:

Suomi

[Finnish]:

Svenska

[Swedish]:

islenska

(Icelandic):

Norsk

[Norwegian]:

[Conti Temic microelectronic GmbH] izjavlja, da je ta [ARS3—B] v

skladu  z  bistvenimi zahtevami in ostalimi relevantnimi doloéili

direktive 1999/5/ES.

httpzl/continenta[automotive-approvais de

[Conti Temic microelectronic GrrbH] tymto vyhlasuje, Ze [ARS3- B]

Spina zåkladné poäiadavky a våetky prislusné ustanovenia

Smernice 1999/5/ES.

http:NcontinentaLautomotive-approvalsde

[Conti Temic microelectronic GmbH] vakuuttaa täten että [ARS3-B]

tyyppinen Iaite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja

sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

http://continentaLautomotive-approvals de

Härmed intygar [Conti Temic microelectronic GmbH] att denna

[ARS3-B] står  I  överensstämmelse med de väsentliga

egenskapskrav och övriga relevanta bestämmelser som framgår av

direktiv 1999/5/EG.

http://continen!al.automotive-approvals.de

Hér med lysir [Conti Temic microelectronic GmbH] yfir bvi ao

[ARS3-B] er  i  samræmi vio grunnkröfur og abrar kröfur, sem geroar

eru i tilskipun 1999/5/EC

httpil/continentaIautomotive-approvals.de

[Conti Temic microelectronic GmbH] erklærer herved at utstyret

[ARS3—B] er  l  samsvar med de grunnleggende krav og øvrige

relevante krav i direktiv 1999/5/EF.

httpz/lcontinental,automotive-approvalsde
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Declaration of Conformity

We. the undere-gned. declare that

the Ttre Pressure Momonrg sewsor (wheel unit) 500052094 usa the sarre

o  schematic

o assembly
o and PCB

as me wheel Llnll 51  50052020

The new reference number is necessary lo adapi severd customers,

This mcdincation does not influence the N: characteristics

Yours truly,

Continental Automotive GmbH

Rcgcnnbuvg. 02 10 2013

>! t. V . /./
Andreas Wolf Norbert Muller

DIfBClDf Product Gram  1

Body &  Security

Executive Vice President

Body & Securty
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Gitega,
3  [Czech]
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[Diniihl

REiDeutsch
_  [aman]

imam
[Estonian]

Flsngusn

LEIQLNSDO

l:lBpIhol
i  [spania-i

Ffimnwm
i  [Greek]
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'  [WHICH]

mitdiano
[italian]

,  Human

S  I  '71 J93u;Ja2p1J9sJeAsLues

[Latvian]

fifluecwiq
[Lithuanian]

;  rn
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anta add the fole-ning statement n pm cfthe user information:

Continertai timto prohiasuje, te tenne Radio Transrnitter je vemod é seziidad nimi pdadavky
a daiämi p iiduinfmi ustanovenuni sm emice i 999/SIB.

Undstegnede Continerni erting herved, atidgende udstyr Radio Transmitter owsmoldev de
v3mlige krav og ovrig relevante lav i drektiv i 99!/S/EF.

Hiermiteddfin Continental, dass sich  das Gerit Ratio Transmitter in Obereinstlmmurg rnit den
gurdiegendm Arlademngen md den mange! einschiågigen Bstimrnungen derRidstiivie
I999/SIEG hetindet.

Käesdevaga linnitab Continental seadme Radio Transrnittu vastzwst direittiivi 1%/S/E0
pbhiriöueteie ]a nirnetatud drektiivist tuienev ateie teisteie njakorustele dteteie

Hereby, Continental dedares tiet this Fhdio Transmitter is in conipiiarice um: theessentiai
requilenents and other relevant prov isions of Directive l999l5IEC

Por medio dela preunte Continental deciara que ei lhdioTramn1ime7 cumplecon ios
ruqiiisitos uendals  y  nnlsquien otra: depas icicnes apuiicabies o  ecigbisde ia Dirctiva
D9915/CE

ME THN TIAPOYIA Continental AHADNH OTI RadoTransmitter ZYDDAOPOONETAI
TII OYIIDAEII AFIAITHIEII KAI TIZ AOIHEZ IXETKE NATAEBX THE OMIIAI
M9915/H(.

UFO!

Parla oresente Continental déciare que Fmpansl Rziio Trær-snitter est oorlarmau:
exigences sntiele et aux aime dispos Rims pertmentsde ia tiredtive 1999lSlCF.

Con la pnuenne Continental dichiara che quao Radio Transminu é omforme ai requisiti
essenziaii ed ale aitre disposizioni per  Emmi  stabilte daiia direttin 1999ISICE.

Arbo Continental dekiare, ia RadoTransrnitter atbiist Direkt ivu1999lS/EKb atishjam
præibam un dtiem artosaist ltajiern noteiuirniem.

Siuo Ccmirentai dekiaruoia, had läs Radio Transmittu atitinla esminius ieiialavirnus iridtu
1999/93 Diektyvos nuostatax

Hierbl veritiaart Continental dat het toesmei FhdioTransnitter in avereereaernining is met de
esserliéie einen en de andere rdeva me bepalingen van richliijp I999/SIEG.
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:munn”
[Minnie]

WM-cw
[Hungarian]

IWPOISKI
[Polshl

lWPoma9uh

[Portuguese]

r>rlSlavenskn
:  [Sloveniln]

FIS luvensky
I  [Slovak]

[ESuomi
[Finnish]

i misvenslu
[Swedish]

Heuch
[It dandic]

,  [NJ'W¢9'I"]

Flammen, Conlineritaljiddlkjara  ll  dan Raio Tnnsminzr jfiorforma mal- Mflijiet enaarvjdi u
ma prowuiimentl o nnjn relevanri Ii hemm fid-Dwain 1999!!»/EC.

Alullnm, Continental nfilaltomrn, hogy :  FhdioTnnm-vner megfeiel avonalkom ilapvmb
kbvetdrnényeknek es z 1999/5/EC hnyelvqyfls elémsainak.

Ninhjnym Continental oswiadcn, ze ihdiorransniuu jstrgodnyzzasadniczyml
wymogami on: pozom mm smmwnyrnl posunowlmla mllyvektyury I999/S/EC

Conrinani dedan que ene Radio Tnnsmmer estå cnnlonne com as vequisitas euendais e
outras dispcfigéqs ch Diveaiva 1999/S/CE

Continemal amp, da  [e  n  lädio  Transmitlzr v sidan: z blstveninl zzmevaml inostalimi
relevanmini dob Cll drekflve I999/5/ES.

Continanal ty’mIn vyhlasufie, k  Radio Transmmnr sp IM zåkladnépotiadivkya vietky
prisluåne usnnovwia Srnemlce I999/5/ES.

Contimmli vdtuunaa (åren cui Radio Yransmmer tyyppinen Iaiteon direktiivh I 999/SIEY
oledismnvaalimustenja dti icäevi  an  diraktiirvin muiden ehtojen mltainen.

Hinna! intygar Continental m dama Radio Trinsmmlar stirlfiverenmimmzlna med de
' '  genskipslcrav och övriga rulevanli bestirnrnelser som framgår av direktiv

1999/5183.

Hérmed Pfsir Cominalli yfiv pwno IadloTrl1smmar  a  lsarnrani vin gfmniwöfurug ibn!
kréfur, sem gevfir eru lclskbun I999/5/K.

Continental sldzrer herved  n  umyver Rado Trimming eri an-nsvarmed de gunnleggcvde
krivog øvrige relevante lrivl direktiv l999ISIEF.
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EN 1494:2000IA1;E08

Zgodnoéézptzepisari
Produklspehiawyn1ogpmwaWEzgcdniezDyrektywq
hbszym1wq2006I42IWE.

Zgodrriezeszczegbbwyrnopisernwdzakwnemaczjihadwianej
nr2136rewizjaZmarca2012 r.

Podpisosobyodpowiedzialnejz
F’anMasatnNasu

Prams
Taimei Industrial Co.,Lld.

PozbisosobywuEpzxzoshjqægwposzadawdtzkurne'* ,"
lechnuzneg:
Pm Neil Roche

Menedier ProdJct<'JwEMC
TRaCGlobal Lid.

Nr SERYJNY MASZYNY
Data:
13  man 2012 r.

M
17-(X174-1 Dofcwyd.  3
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Slovensky (Slovak)

VYHLASENIE WROBCU o  ZHODE

'  "nov? modely PJM700, PJMBIIJ,Aulnmobiovy plosr
PJM10(X) a PJM1200

Vy'robca
Taihei Industrial Co., Ltd.
No.49- 1, Kagekatsu-cho. Fushini-ku, Kyoto 612-B307 Japanske

Ted\rlidty's1iborzostavr-z1'ry"aubienyvEUvmt\'xper1iv9robcu

TRaC Global Lid
100 Fmbisher Busines Pat, Leigr Simon Road, Malvern,
Worcestershire, WR14 1BX  Vefké Brifilia

Nanny pouäté podla smemic o s1Injdv9d1 zariadeniach

Pn'loha I 2006142/ES s odkazom na:
EN  1494:2DD0lA1:2008

Prushiedty pre zhodu '

Teribvyrohokjevsdladesozfltorni  EU  poda srnernioeo
stropvy" 'ch zanh iad1 2(I)6I42IES,
Ako]euvedet\évled1t':id(ejtbltuIlenficiié.21l£re'viziaé.2,
maet: 2012

Poqxs zodpovedneg osoby:

Mr. Masato Nasu

Riadilel
Tahei Indusrial Co.. LM.

Pozbis osoby v EU tiincej lechnidul daluxnentéciu:

Mr Neil Roche
Produlmvy" rmnaiér EMC
TRaC Global Ltd.

WROBNE <':isLo ZARIADENIA
Dålumr
13. marec  2012

Certiikåt é.
170074-1  VyN.  o  zhode 3,vyda1ie

OGGN16E1

Eesti (Estonian)

TOOTJATE VASTAVUSIEKLARATSIOON
toodetele

Autotmgaud Pantagraph_ mudeid PJM7m, PJM800, PJM10(Il
ja  PJM1200

Tootja
Taihei Industrial Co., Lid.
No 491, Kagekatsu—cho, Fushimi-ku, Kyoto 612-8307 Japan
(Japan)

Tehnilise toiniku koostaga ja selle hoidja moqa ninel Elis

TRaC Global Ltd
1CD FrubisherBusiness Pat, Leigh Sinmn Mdvern,
‘v‘v'u-- "re, WR14 1BX Unned lGnglom (Uhendruningiik)

Suunislem kasulalud slandardid Mashae direkljrv

2006I42IEC lisa I vitematetjdiga slandadisi
EN 14942000/A1:2008

Anmdbodeomas1avusesEU§eadustega,nnsmflhIIus1:md
masiule 2(X)6I42lEU,

Vastavd fiksilrasjflsele k" ' lelniise dokunerrlaioorri
toiniius nr 2136, redaklsiom 2, mitts 2012

Vaslutava isi(u allkiri:
Mr. Nissan Nasu
President
Taihei Industrial Co., LM.

Tehmlise dokunentalsiaori hoidja dlciri ELis:

MrNeil Rodwe
EMC boæjun
TRaC Gobd Ltd.
MASINA SEERIANUNBER

13. was 2012
Serliflxaat nr
17m7A,1 DofC, wrålyaarure 3



Lietuviq kalba (Lithuanian)

GAMINTOJO ATITIKTIES DEKLARACIJA
Skit: éiems u-  ‘  ‘Bans
Zrklinis aubmobiinis domkratzs, modeliai PJM700, PJM800,
PJM1(I)0 ir PJM1200

Pagarriiria

Tähei Industrial Co., Lid.
No.49—1, Kagekaisu-cixo, Fushini-ku. Kiotas 612-8307 Japonja

Techniné byia sudaryta ir laikoma  ES,  ganhtojo vardu

TRaC  Gkbal  Lu
100 Frobshet Business Park, Legu Simon Road, Malvem,
Womesaetshire. WR14  1BX  Jungtiné Karalysté

Naudojami Maéinq direktyvoje nurodyli stamhrlai
' 2006I42/EB 1 priedas su nuoroda i:

EN  14942000/A1:2008

apbadininas
ås,.  '  ,  atilir1kaEBishtynuxs,apbréiu.sMa§'n{
direktyvoje 2006/-t2IEB,
Kap nutody1a Technhés dokurnentadjos byloje M. 2135.
2—iq'oje pataisoje, 2012 m. kovo niéri.

Alsakingo asmens paraåas:
P. Masato Næu

Prazidentas
Taihei Industrial Co., Lid.

Asmens, kuriam  ES  pliklauso Tednhé paraéas:

P. Neil Roche
EMC gamybas vadovas

TRaC Global Ltd.

MASINOS SERIJOS Nr.
Data:

2012 m. kovo 13 d.
Senifikato Nr.
17-00744 DofC, 3-iasis Ieidiriæ

Latvieéu valoda (Latvian)

RAZOT/TUA ATBILSTTBAS DEKLARACIJA

Pmbgfifa [pa aubniobqa dorriuats, modegi PJM700, PJMB00,
PJMIOCD un PJM1200

Raioléjs

Taihei Induärial Co., Ltd.
No.49—1, Kageliatsti-dio, Fishirni-ku, Kyoto 612-8307 Japan

TehiskaisfailsikotnpiléIsunkJuzgd>5ESraiotiiav§rd5

TRaC Glubd Ltd
100 Frubisher Business Park. Le'x_.}h Sinton Road. Mdvem,
Worcestershire. WR14 1BX United lfingdom

Sandxli, kas izn1an1m' kä  Meh7a'ismu direkfivas vadinias

direkfivas 2006I42fE( Pielikums  I  ar atsauci uz
EN 1494200UIA1:Z)08

Albilstibas nodroéhéémas fidzeflgi
l2strid55umsatbis1EKli(uniem_ kasI1v'n§IiarMa§inu
divektivu 2006l42lEK,
Kå detaizéti norédfls Tehnrskä dokunenficijas faiå Nr. 2136,
2. pärsuådåtais izdevurris, 2012. g. Marts

Aibildigés petsonas palflmst

Masato Nasu It-gs
Ptuidents
Taihei Industrial Co.. Ltd.

Pelsonas, kzsfibélemiskafailu ES,patd:s1s.
Neil Roche kgs
EMC produktu menedieris
TRaC Global Ltd.

MEHÅNISMA SERUAS hk.
Damrns:
2012. gada 13. Inns
Settiflkita Nr.
17-0074-1 DofC, 3. izdevuns

OGGN16E1

Slovenééina (Slovenian)

IZJAVA PROIZVAJALCEV O  SKLADNOST1
Za
Dvigalka Panhgaph, Modei PJM700, PJMHJO, PJM10m 8.
PJM1200

Pmizvaja

Tajhei Industrial Co., Ltd.
No.491,  . Fushimi4<u, Kjole 51243307, Japonska

Tehniém dolumentacijo se, v ‘menu proizvajdca, za  EU  zbira in
hrani na

TRzC Globd Ltd
100 Fmbisher Business Pat,  Leigh  Sinhn Road, Maven,
Worcestershire, WR14 1BX Zciuieno kraljeslvo

Standard se uporabljajo kot vodib Direk‘live  n  strojih

Aneks  I  h  ZCKIGMZES sskliuem na:
EN 1494:2000IA1:2D08

Sldazhosl
Proizvodjevsklat:hzzakonodq'oES.kotnavajaDiekIivt-no
stmjih 2006/4258,
Kotje podnobno opsano  v  Temiéni dolumentacii étevllra
dokunenta 2136 revizija 2, marec 2012

Partis odgovorne osebe:

G  Masak) Nasu
Predsednik
Taihei Indiana! Co., Ltd.

Poqois osebe v EU, ki hrwii lehiéno dokunentado:

G. Neil Roche
EMC Prodddni vodja
TRaC Global Lid.

SERIJSKA ST. STROJA
Daum:
13. rmrec 2012

år æmiikaia
17-0074-1 DofC lzdaja 3
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Ebnrapcm (Bulgarian)

 fi 3A CBOTBEYCTBME  HA   fl

33
Auto munn narrutpa¢, somm PJM7(Il,PJM8(I),PJM1(XX) Cric pzllogal
H PJM130

fbuuaeaauo DT
Tävei lnmsuial Co., Lid.

No.49—1, Kqeluaisudmo, Fushni-ku, Kydn 612-8307 Jazz‘:

TenlNecKomAocneen:I'u1mmvIcecuq:aoInaECor
nurromrpouznunrunar

TRaCGId:dLI1

1(l]FrubisherBus'nessPa'k,Leig1SiIonR>ad, Vahem,
WoruesIarslie_WR141BX UriIedKngdom

C1auupru1'e_ vnnonaaam KZTO puroaqmnao aa nupexrum aa
uawuune
I‘ I  OT 2006I42IEC c maoaaaaue Ha:

EN 1494:2000IA1:2008
Cwraercme c mucmammn
lbqmlrrm onuaapn IG aaconoaarencmoro ua EO, cunacuo
Ibpelrruaa aa uawucre ZIIH-42lEC,

Karroeornca4oI'Iqwo€noanarI:acTexrul.-cu.
noxyueuraqua No.2136pqJ.an4usI2,uapr2012

l'\cwucHao'I'I'osopuorror»qe:
l'—HMacamHacy

Fbeswmem
Tam Indusman co., Lu.

l‘lqq,ruc»arn;emaEC,mmexannpTensuecnomppcule:

I’-uHm'nPom
fbqcwnoeuemmrhpaafiflc
TRaCGld>alLH_

CEPI/EH No. HA MAILMHATA
flan:

13 man 2012r.
CW.  ;  No.

17-(X1744 DuIC hunaene 3
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Romån (Romanian)

DECLARATIA DE CONFORMTATE  A  PRODUCÅTORULUI
Pentru

panru
PJM1(IIJ& PJM12w

Produsde
Tdhei Indufirial Co., Ltd.
No.491, Kageka dro. Fusiliri-ku, Kym) 612-8307 Jqzonia

Dosaulkskn'ceHxxa$ip§s11dinUEinmmele
produflaniidecflre

TRaC Global Lid
100FrubisherBusinesPz1x,Leig1SirIbn Road,Mdvem,
Worcestershire, WR14  1BX  Regaul Uni

&anthdeu1I'I2ae<:lhiditedoaeinDiecfivaptivind
' Emine

EN 1494:20(I)lA1:2(X)8

alomobie, modelele PJMTIX), PJMSCIJ,

AnexaIlaDiectrva2006I42ICEcuuiniteneIa:

Mqioaoe" de squats" a  wnfomIIan' ' [I

P{odu_sulresped§le§d'nCE,asI!elumes&emm)dnutide
Directv: Ma$ni zoom:/cs
§ic1mestedetaiatiit1Dosz1ldedoumerI3giebhnica'N.
2136, revizn2, marlie2012

Samanta pefsoanei responsabilez
DI. Masato Nmu

Pre§edinte
Tainei Industrial Co..  LM.

Setm'anpersomeiti1UEaepistreaz§DoszuIehnic:

Dl.NeilRoche
hh\agerPIomsEhK2

TRaCGIobdLtd.

NR. DE SBIIE ECHIPAMENT
Data:
13 manie 2012

Celina! nr.
17410744 DofC Edh  3

OGGN16E1

Hrvatski (Croatian)

PROIZVODACEVA IZJAVA0 SUKLNINOSTI
Za
Pziagäska aub Modei PJM'I(X), PMKIJ, PJM1(IX)
& PJM1200
F  . .

Taiuei Industrial Co., Ltd.
No.49-1, Kagekaiswdto, Fud1ini—ku, Kyob 612-8307 Japan

Tehriékidd(Lma1lsashv§enidiz1uEU,uimeproizwxlaéa

TRaCGlnbal ua
HI) Road, PoHvem,
Worcestershire, WR14 1BX ljedijernKrdpvstvo

%'1dat£kor§h:nikaosrr§eInioeD'Iekliveost1'ojevinn

Bochum  I  iz 2006I42IEC s povuinnjem 5:

EN 14942(lIIlA1:2(l)8
Z awe ” l  .

Pruizvodje sjnlahi sa zakotina EK po o slrujevim
20(£I42IEC.
Kzo'§ojenavedemuTe0nc"kojdokunet1uqu"dohunIembroj
2136revizija 2. uiuica 2012.

Polpis ovbålene osobe:
G  Masaln Nasu

Predsjednik
Taha" Ltd.

Potpisosobe iz  EU  kaja posjednjeTefviéki dokunenl:
G  Nei Rode
EMC Menadierpmizvoda
TRaCGlobdLH.

SERIJSKI BROJ  UREDIUA
Datum
13. oitjka 2012.
Cerviikalbr.
17-0074-1 DdC Bmj 3



Norsk (Norwegian)

PRODUSENTENS ERKLAERING OM 0VB2ENSSTEMvlE.SE
For

P
PJM12D0

Produsert av

Tahei Industrial Co., Ltd
N'. 49-1, Kagekatsu-cho, Fuslirni-ku, Kyoto 612-8307 Japan

TekniskfilersatIsamtnenoglagreIiEU,pévet_peav

modeflene PJM700, PJMBG). PJM10(X) og

HI) Frobisher Business Park, Leigi Sinton Road, Malvem,
Worcestershire, WR14 1BX, Sorbritamia

Veiedende standarder, brukt av maskindirekfive!

Tlllegg 1 for 2006I42fEU med henvisning til:
EN 14942000IA1 12008

Betymingen av overenstemmelse

Apparateteriovereftsstennietserried EU—lowerkeL sikdeter
tihærmet  i ZOOGMZIEU,
Som beskrevet i  teknisk ddxumenusjonsfnl nr. 2136, revisjon 2,
fra mars 2012

Signatur fra ansvarlig person:

Hr. Nhsato Nasu

Direktør

Taihei Industrial Co., Ltd.

Sigiaturtll personi EU sornoppbevarerteknisk fil:

Hr. Neil Roche
EMC produktsjef
TRaC Global Ltl.

MASKlNENS SERIENR.
Dato:

13. mars 2012

Serlilikat nr.
17-M74—1 DofC utgave  3

Tiirk (Turkish)

A$AGlDAKi URUNLER lgw
iMALATCl UYGUNLUK BEYANI
ParnograiAraba Krikosu, Model PJM700, PJMBDD, PJM1000 ve
PJM12(X)

Uretici :
Taihei lndudrial Co., Ltd

No.49—1, Kagekalm-cho, Fushimi-Itu, Kyoto 61243307 Japonya

irndatgu adma Teknik Dosyayl derleyen ve AB'de muhafaza
eden kurulu;

TRaC Global Ltd
100 Frobisher Business Pak, Leigh Sinton Road, Mdvern,
 re, WR14 1BX Bidegik Krathk

Yol Mdche Yfineirrleiéi darak klllanlan Standardar

EN 1494:20(XJIA1:2008 no.lu flandzda alma bukman
2006I42IEC no.lu Ek I

LlyurnUuk Aracr
Unin, 2006I42IEC no.lu Makine Yénetmelifii tarahndm

qekilde Avrupa TopluluQu yasalanyla uyumludur,
2136 No.lu 2. Revizyon, 2012 Mart tailti Teknik
Dokfxmmasyon Dosyasnnda detayiandlnldvgn gekitde

Soruniu Kiginin lrnzær:
Saym Masato Nasu

Baqkm

Taha" lndusrial Co., Ltd.

Teknik Dosyayl AB‘de muhafaza eden kisinin imzasi:

Sayln Nei Roche

EMC Urim Mfidlirfl
TRaC Global Ltd.

MAKiNE SERl No.
Tarih:
13 Mart 2012
Sertiflra No.
17411744 no.lu Uyun Beyanl Yayln  3

OGGN16E1

islenska (Icelandic)

YFIRLYSING FRAM_ElE)ANDA UM SAMRAEMI
Fyrir

Bila-Skæra Tiakkur, Gerbir PJM700, PJIBOO, PJM1000 &
PJM 1200

Framieirl af

Taihei Industrial Co.. Ltd

Nr.49—l, Kagekatsu-cho, Fushimi-ku, Kym 612-8307 Japan

Tdtniskjal tekio samn og no1aOiESB, fyrir hönd franieioanda

TRaC Global Ltd
100 Fmbisher Business Park, Leigh Sinton Road, Malvern,
Worcestershire, WR14 1BX, Bratland

äablar notadir sem leiosögn Tllskipun Vélbtknabar
Vibauki I  frå 2006I42IEC med tilvisuri lil:
EN 1494:2000IA1:Z)08

Uwfvling skiivrfia
Vaanqadyiirlég Esfieinsogmeherfyrir ifilskipun
20(l5l42lEC um vélarbflnab,
§(<)em12keki6erfran i  mkniskjali nr. 2136 2. Enduskodm, mars

Undirsluifl ébyrwarmzws:

Hr. Masato Nasu
F  ., .

Tahei Industrial Co., Ltd.

Undirskrift einslaklings i  ES8 sem heidur um tækniskjdioz
Hr. Neil Roche
EMC Framleidslustjöri

TRaC Global Ltd.

RADNUIER T/‘EKIS
Dagsetning:

13. mas 2012

Nurner vottoros
17-0074-1 DofC (Agata 3
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Informasjon for  verksted V
i i EIFI‘-IKIIOJZUX

Drivstotftankens kapasitet 45 liter

("nntatt  biler for Russland

ff Blyfri bensin,  oktantall (EN228)
Drivsto ' v

N Krav til drivstoffet ?;’il:0fT;1r°:{l‘:l's:‘l‘;’n‘:i'°

Blyfri bensin, oktanlall (EN228)

98 RON eller høyere

Motorolje Valg av motorolje: Se avsnittet "Vedlikehold".

Dekktryklc Dckktrykk: Se avsnittet "Vedlikehold".

l
l

OGGN16E1
BLO-15-000771 1  6
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