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SECTIE 1
Inleiding

INSTRUCTIEBOEKJE
In dit handboek worden alle huidige versies van de
4,0 en 4,6 liter V8i benzine-motor en de 2,5 liter
diesel-motor in Range Rover modellen besproken
en in combinatie met het onderhoudsboekje
beschikt u dus over alle informatie die u nodig heeft
om maximaal te kunnen genieten van het eigendom
van en rijden met uw nieuwe voertuig.

Sectie Inhoud
Blz.
Onderhoudsboekje ................................................ 3
Etiketten met informatie in het
motorcompartiment ............................................... 4
Voertuig-identificatienummer ................................ 5
Voorzorgsmaatregelen tegen diefstal ..................... 5
Advies bij panne .................................................... 6

Voor het gemak, is dit handboek verdeeld in secties
waarin - afzonderlijk - de speciale aspecten
verbonden aan het rijden met of de verzorging van
het voertuig, worden besproken. Die secties zijn
vermeld in de de inhoudsopgave en u zult het de
moeite waard vinden om ieder onderwerp enige tijd
te bestuderen zodat u uw Range Rover zo snel
mogelijk goed leert kennen. Vergeet nooit dat hoe
meer u weet voordat u gaat rijden, hoe groter het
genoegen als u plaatsneemt achter het stuur.
Land Rover voert een beleid van constante
produkt-verbetering en behoudt zich derhalve
het recht voor om te allen tijde, zonder
aankondiging, specificaties te wijzigen.
Hoewel alles in het werk is gesteld om
ervoor te zorgen dat de informatie die in dit
handboek gegeven wordt, volledig en juist
is, kan geen enkele aansprakelijkheid
betreffende onjuistheden, of de gevolgen
daarvan, worden aanvaard door de fabrikant
of de dealer, behalve in gevallen waar
persoonlijk letsel het gevolg is van
nalatigheid van de fabrikant of dealer.
Alle rechten voorbehouden. Geen deel van
deze literatuur mag worden gereproduceerd,
opgeslagen in een zogenaamd
retrieval-systeem of op welke wijze dan ook elektronisch, mechanisch, door middel van
fotokopieën, opnamen of op enige andere
methode - worden verzonden zonder de
voorafgaande schriftelijke toestemming van
Land Rover.

De voertuigspecificatie kan afwijken conform de
markteisen van model tot model. Het is dus
mogelijk dat bepaalde informatie in dit handboek
niet van toepassing is op uw specifieke voertuig.
In twijfelgevallen altijd contact opnemen met uw
dealer.
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Inleiding
ONDERHOUDSBOEKJE
Het onderhoudsboekje dat bij uw literatuur behoort
bevat belangrijke informatie over de identificatie van
het voertuig en details van uw rechten op basis van
de condities van de Land Rover garantie; tevens is
in het boekje nuttig consumenten-advies
opgenomen.

WAARSCHUWINGSETIKETTEN DIE AAN HET
VOERTUIG ZIJN BEVESTIGD
Waarschuwingsetiketten die aan uw
voertuig zijn bevestigd en die zijn
voorzien van dit symbool, geven de
boodschap: componenten NOOIT aanraken of
afstellen voordat u de betreffende instructies in
het handboek heeft gelezen.

Het hoofdstuk over onderhoud is echter het
belangrijkste gedeelte. Hierin treft u alle
aanwijzingen aan over het onderhoud van uw Range
Rover, plus onderhoudscoupons die door de Dealer
moeten worden afgetekend en gestempeld als
bewijs dat de werkzaamheden op de juiste
momenten zijn uitgevoerd.

Door waarschuwingen met dit
symbool wordt aangegeven dat in
het ontstekingssysteem zeer hoge
spanningen worden toegepast. Componenten van
de ontsteking NOOIT aanraken als de
contactschakelaar is aangezet!

WAARSCHUWING
In dit handboek zijn veiligheidswaarschuwingen
opgenomen. Hierin worden procedures
beschreven die nauwkeurig moeten worden
uitgevoerd, of informatie die met zorg in
overweging dient te worden genomen teneinde
het risico van persoonlijke verwondingen of
ernstige beschadiging van het voertuig, te
voorkomen.

WAARSCHUWING
Uw voertuig heeft een hogere bodemvrijheid en
dus een hoger zwaartepunt dan conventionele
passagiersauto’s. Dit resulteert in andere
hanteringskarakteristieken. Onervaren chauffeurs
dienen, vooral in het terrein en als abrupte
manoeuvres worden uitgevoerd op een niet
stabiele ondergrond, extra zorg te betrachten.
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Inleiding
ETIKETTEN MET INFORMATIE IN HET MOTORCOMPARTIMENT
Op uw voertuig zijn een aantal etiketten aangebracht waarmee uw aandacht wordt gevestigd op specifieke
veiligheidsinformatie. De volgende zijn van speciaal belang:

A. AIRCONDITIONING
B. UIT DE BUURT BLIJVEN VAN ROTERENDE
ONDERDELEN
C. VIN-ETIKET - VOERTUIGIDENTIFICATIENUMMER
D. INSTRUCTIES VOOR HET OPENEN EN SLUITEN
VAN DE MOTORKAP
Op voertuigen met een airbag SRS, nooit vergeten
om altijd te letten op de waarschuwingsetiketten
met informatie op de zonnekleppen of andere
onderdelen van het voertuig.
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Inleiding
VOERTUIG-IDENTIFICATIENUMMER
Als u contact opneemt met een Land Rover dealer,
kan u worden gevraagd om het
voertuig-identificatienummer (VIN) te vermelden.

VOORZORGSMAATREGELEN TEGEN DIEFSTAL
Hoewel het moeilijk is om de ’professionele’
autodief af te schrikken, worden de meeste
diefstallen uitgevoerd door opportunisten. Het is
dus belangrijk dat de veiligheid van het voertuig
ALTIJD zeer serieus wordt genomen. Vergeet dus
nooit deze simpele, uit vier punten bestaande
procedure uit te voeren als u uw auto - zelfs maar
voor een paar minuten - verlaat:

Het VIN (en de aanbevolen maximum
voertuig-gewichten) is uitgestanst op een etiket dat
op het bovenpaneel is bevestigd dat zich boven de
linker koplamp bevindt (gezien vanaf de
bestuurdersstoel). Dit dient overeen te komen met
het VIN dat staat vermeld in het onderhoudsboekje.

1. Alle ramen geheel sluiten (inclusief het
schuifdak).

Als extra beveiliging tegen diefstal en ter assistentie
van de politie, is het VIN tevens uitgestanst op een
plaatje dat zichtbaar is door de linkerkant van de
voorruit.

2. Waardevolle artikelen verwijderen (of uit het
zicht plaatsen).
3. De startsleutel verwijderen.
4. Met de afstandsbediening de vergrendeling
activeren.

(A)
(B)
(C)
(D)
(E)
(F)

Dieven worden aangetrokken door "kwetsbare"
voertuigen. Nadat u al deze dingen heeft gedaan, is
er nog steeds veel dat u kunt doen om uw auto een
minder uitnodigend doelwit te maken voor de dief.
VOLG DE VEILIGHEIDSPROCEDURE - DAN HEEFT
U NOOIT SPIJT!

H3721

•

Uw voertuig altijd parkeren waar dit door
voorbijgangers of bewoners van andere huizen,
kan worden gezien.

•

Parkeer ’s nachts altijd op een goed verlichte
plek en tracht slecht verlichte zijstraten te
vermijden.

•

Als u een garage heeft, gebruik die dan - en
neem GEEN risico door de sleutel in de
startschakelaar te laten zitten.

•

Laat nooit voertuigdocumenten (of
reservesleutels) in de auto achter - deze zijn een
enorme bonus voor de dief.

A. Voertuig-identificatienummer (VIN)
B. Bruto-voertuiggewicht (indien vereist)
C. Bruto-treingewicht (indien vereist)
D. Maximum voorasbelasting (indien vereist)
E. Maximum achterasbelasting (indien vereist)
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Inleiding
BELANGRIJKE INFORMATIE
Nooit de
veiligheidscode voor panne vergeten
Als u zich gedurende de reis geconfronteerd
ziet met panne:-

•

Indien mogelijk en in overeenstemming
met de veiligheid en de
verkeerscondities, het voertuig van de
weg rijden en bij voorkeur op een
parkeerstrook parkeren. Als panne
optreedt op de autosnelweg, het voertuig
stilzetten aan de binnenkant van de
vluchtstrook.

•

De alarmknipperlichten aanzetten.

•

Zo mogelijk een gevarendriehoek of een
knipperende gele lamp op geschikte
afstand van het voertuig plaatsen,
teneinde andere weggebruikers op de
hoogte te brengen van de situatie. (Altijd
rekening houden met eventuele wettelijke
bepalingen.)

•

Het kan noodzakelijk zijn om passagiers
uit te laten stappen via de portieren aan
de rechterkant. Dit is een
voorzorgsmaatregel voor het geval uw
Range Rover wordt geraakt door een
ander voertuig.
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SECTIE 2
Bedienungsorganen &
Instrumenten

Sectie Inhoud
Blz.
Bedieningsorganen ................................................ 9
Veligheidskaart .................................................... 10
Sloten & alarm ..................................................... 11
5e portier ............................................................. 22
Berichtencentrum ................................................ 23
Stoelen ................................................................ 34
Autogordels ......................................................... 42
Airbag SRS .......................................................... 47
Stuurkolom .......................................................... 53
Portierspiegels ..................................................... 54
Instrumenten ....................................................... 56
Waarschuwingslampjes ....................................... 58
Verlichting & richtingaanwijzers .......................... 62
Wissers & sproeiers ............................................ 64
Schakelaars ......................................................... 67
Elektrisch bediende ramen ................................... 69
Elektrisch bediend schuifdak ............................... 72
Verwarming & ventilatie ...................................... 75
Interieurverlichting .............................................. 81
Auto-telefoons ..................................................... 86

In dit gedeelte van het handboek vindt u de
beschrijvingen van de bedieningsorganen en
instrumenten van uw voertuig.
Voor uw eigen veiligheid is het uiterst belangrijk dat
dit gedeelte goed wordt gelezen zodat u, voordat u
gaat rijden, een grondig begrip heeft van alle
bedieningsorganen.
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Bedieningsorganen

1. Airbag SRS voor passagier

12. Verwarming/airconditioning bedieningsorganen

2. Hoge/lage overbrengingsverhoudingen schakelaar (handgeschakelde versnellingsbak)

13. Asbak/sigaretteaansteker

3. Kruissnelheidsregeling - hoofdschakelaar
(indien geplaatst)

14. Automatische transmissie - modus-schakelaar
(indien geplaatst)

4. Alarmknipperlichten - schakelaar

15. Buitenspiegel - bedieningsschakelaars

5. Luchtvering

16. Raam- en schuifdak-schakelaars

6. Mistachterlichten - schakelaar

17. Handrem

7. Mistlampen voor - schakelaar (indien geplaatst)

18. Versnellingshefboom voor automatische
transmissie of handgeschakelde
versnellingsbak

8. Verlichtingsschakelaar
9. Radio/cassette/CD-speler - schakelaars voor
afstandsbediening (indien geplaatst)

19. Stuurkolom-afstelling - hefboom

10. Instrumentenpaneel

20. Kruissnelheidsregeling - schakelaars
(indien geplaatst)

11. Radio/cassette/CD-speler

21. Airbag SRS voor bestuurder
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Veligheidskaart
De veiligheidskaart die bij de literatuur van het
voertuig behoort bevat belangrijke informatie voor
noodsituaties. Het is ESSENTIEEL dat die kaart op
een veilige plaats wordt bewaard zodat die niet kan
worden gestolen. Vergeet ook nooit om de kaart aan
de nieuwe eigenaar of eigenares te overhandigen
wanneer u het voertuig verkoopt.

•

Sleutel-nummer: Dit is het nummer van de
contact/deur-sleutel - essentieel als die ooit
moet worden vervangen.

•

Sleutel-toegangscode: U heeft deze code nodig
om het voertuig te kunnen starten wanneer de
zender is verloren of beschadigd (zie "Sleuteltoegangscode" in de sectie "Sloten & alarm"
sectie).

•

Afsluitbare wiel-moer - nummer: Als uw
voertuig is voorzien van afsluitbare wiel-moeren
dan zult u ook een speciale dop-sleutel hebben
ontvangen waarmee u die kunt verwijderen. Dit
nummer moet u kunnen vermelden bij het
aanvragen van een nieuwe dopsleutel.

•

VIN (voertuig-identificatienummer): Dit
identificatie-nummer is uniek voor uw voertuig
en is essentieel als bewijs van specificatie. Dit
nummer kan op diverse plaatsen in uw voertuig
worden gevonden (zie "Voertuig-identificatie" in
hoofdstuk 1).

•

Radio - beveiligingscode: Deze unieke code
moet iedere keer nadat de elektrische voeding
naar het toestel is onderbroken, opnieuw
worden ingevoerd. Zonder deze code zal de
radio niet kunnen werken (zie "Veiligheidscode"
in de sectie "Geluidsinstallatie in auto").

WAARSCHUWING
Laat de veiligheidskaart nooit in het voertuig
achter wanneer dit onbewaakt wordt
achtergelaten.
Tracht de sleutel-toegangscode te herinneren of
zorg ervoor dat u gedurende het rijden de kaart
altijd bij u heeft zodat u die in noodgevallen kunt
gebruiken.
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Sloten & alarm
Uw voertuig is voorzien van een technisch uiterst
verfijnd elektronisch diefstal- alarm en een
motor-immobilisatiesysteem. Teneinde te
garanderen dat uw voertuig zo goed mogelijk wordt
beveiligd, wordt aanbevolen om een goed begrip te
krijgen van het systeem door deze sectie van het
handboek goed door te lezen.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Sleutels voor noodgevallen
Afgezien van de twee handzenders, worden u
ook twee afzonderlijke sleutels overhandigd.
Deze sleutels hebben dezelfde functies als het
sleutelgedeelte van de handzender en zijn
uitsluitend bestemd voor gebruik in
noodgevallen. Deze sleutels mogen NOOIT in
het voertuig worden bewaard.

AFSLUITEN VAN HET VOERTUIG EN ACTIVEREN
VAN HET ALARM
U heeft twee handzendertjes/sleutels (nummer 1
en 2) ontvangen. Hoewel beide op dezelfde manier
werken, worden daardoor twee verschillende
soorten informatie (zie "Stoelen met geheugen")
verzonden. Nieuwe handzendertjes kunnen
uitsluitend worden geleverd door een Land Rover
dealer. Tevens kunnen maximaal twee extra
handzendertjes (3 en 4) worden geleverd.
Uw auto kan op vier verschillende manieren worden
beveiligd:
1. Super-veilige vergrendeling (Superlock) met het
handzendertje - (aanbevolen maximaal veilige
procedure).
2. Super-veilige vergrendeling (Superlock) met de
sleutel.
3. Vergrendelen met het handzendertje.
4. Vergrendelen met de sleutel.
VOOR MAXIMUM VEILIGHEID HET VOERTUIG MET
DE HANDZENDER, ALTIJD HELEMAAL AFSLUITEN
(SUPERLOCKING)
(behalve als het voertuig wordt afgesloten zonder
dat inzittenden zijn uitgestapt).

De handzender
De handzender heeft drie knoppen. Door de juiste
knop in te drukken, kan de handzender worden
gebruikt als een conventionele sleutel of als een
handzender voor afstandsbediening voor het
vergrendelen of "totaal afsluiten" (superlocking) van
het voertuig.

11

Sloten & alarm
•

Als de auto met de handzender geheel wordt
afgesloten ("superlocking"), wordt ook het
volumetrische alarm geactiveerd (door de
sensor in het passagierscompartiment wordt de
binnenruimte gecontroleerd. Het alarm wordt
geactiveerd als iemand tracht het
passagierscompartiment binnen te dringen).

De volumetrische sensor zal een automatische
zelf-diagnoseprocedure uitvoeren iedere keer dat
het contact wordt afgezet. Deze faciliteit blijft
maximaal 60 seconden actief, of tot:

1. Indrukken om de sleutel los te zetten. Die kan
dan worden gebruikt als een conventionele
sleutel voor de contactschakelaar, het
handschoenenkastje en de portiersloten.

1. Het bestuurdersportier wordt geopend en
gesloten.
2. Het voertuig wordt afgesloten met de
handzender of sleutel.

OPMERKING: Als de handzender, na vijf
opeenvolgende pogingen, niet aan de automatische
diagnoseprocedure voldoet, zullen uitsluitend de
"perimetrische" elementen van het
veiligheidssysteem worden geactiveerd (portieren,
motorkap en 5e portier). Iedere poging om de auto
geheel af te sluiten (superlocking) met de
handzender zal tot gevolg hebben dat op het
berichtencentrum het bericht "ALARM DEFECT"
verschijnt. Ook wordt de auto niet geheel afgesloten
(zie "Auto niet afgesloten"). Deskundige hulp
inroepen voor het opheffen van deze storing.

2. Grendelknop (hangslotsymbool)

•

eenmaal indrukken om te vergrendelen.

•

tweemaal indrukken voor "super-vergrendeling"
(Superlock).

•

Afzetten van de alarmsirene
Als het alarm is geactiveerd, kan dat op drie
verschillende manieren worden afgezet:

indrukken en ingedrukt houden voor "lazy lock"
(zie "Lazy Locking").

•

Druk de grendelknop éénmaal in.

3. Ontgrendelknop

•

Druk de ontgrendelknop éénmaal in.

•

eenmaal indrukken om te ontgrendelen.

•

•

indrukken en ingedrukt houden, de faciliteit
voor de stoelen met geheugen ("lazy seat") gaat
dan werken (zie "Faciliteit voor stoelen met
geheugen").

Draai de sleutel in het bestuurdersportier in de
"ontgrendel"-stand (in de richting van de
voorkant van het voertuig).

Als het veiligheidssysteem is geactiveerd, worden
door de centrale portiervergrendeling ook alle
portieren en het 5e portier afgesloten. Tevens wordt
het perimetrische alarm (voor de bescherming van
de buitenkant van de auto, zoals de portieren, de
motorkap en het 5e portier) geactiveerd. De motor
wordt geïmmobiliseerd.
12

Sloten & alarm
SUPER-VERGRENDELINGSPROCEDURE
Als het voertuig met de handzender of de sleutels
super-veilig is vergrendeld (Superlocking), kunnen
de portieren NIET vanaf de binnenkant van de auto,
worden vergrendeld of ontgrendeld.
Om deze reden de wagen NOOIT geheel afsluiten
(superlocking), als passagiers niet zijn uitgestapt.

Diefstalalarm - waarschuwingslampje
Na het vergrendelen van het voertuig, zal het RODE
waarschuwingslampje (zie pijl in illustratie) tien
seconden lang snel gaan knipperen. Hierdoor wordt
bevestigd dat het alarm met succes is geactiveerd.
Na tien seconden zal het waarschuwingslampje
trager gaan knipperen. Het blijft traag knipperen als
een diefstal-afschrikking tot het alarm buiten
werking is gesteld.
Als, wanneer de handzender wordt gebruikt (of de
sleutel), het alarm een "piepgeluid" geeft, wil dit
zeggen dat de kofferruimte, de motorkap of één van
de portieren niet goed is gesloten.(Op het
berichtencentrum (Message Centre) zal dan worden
aangegeven welke opening niet goed werd
afgesloten).

De auto geheel afsluiten (superlocking) met de
handzender:
De "lock"-knop (vergrendelen) (1) op de zender
tweemaal (binnen 11/2 seconde) indrukken. Na 15
seconden hoort u dat de auto geheel wordt
afgesloten (superlocking).
Als een portier, de motorkap of 5e portier niet is
gesloten, zal de wagen niet geheel worden
vergrendeld (zie "Niet vergrendelen van de sloten").

Hoewel de zender op een vrij grote afstand van de
auto kan worden gebruikt, is het bij het
vergrendelen altijd verstandig om dicht genoeg bij
de wagen te staan zodat u kunt zien dat de
portiergrendelknoppen omlaag bewegen en dat het
waarschuwingslampje gaat branden, waaruit blijkt
dat de auto met succes is afgesloten.

Als een raam of schuifdak nog open staat, zal de
auto wel onmiddellijk geheel worden afgesloten
(superlocking). De volumetrische bescherming
wordt echter niet geactiveerd.
Ontgrendelen:
De "unlock"-knop (ontgrendelen) (2) op de zender
éénmaal indrukken.

OPMERKING: Door huidige atmosferische
condities, kan het effectieve bereik van de
handzender zeer negatief worden beïnvloed. In dat
geval moet de handzender dichterbij het voertuig
worden gebruikt. In extreme gevallen kan het
noodzakelijk zijn om met de handzender de
radio-antenne dat op het achterste zijraam is
"gebrand" aan te raken.

Als de zender niet werkt, kan de auto worden
geopend met de sleutel- toegangscode voor
noodgevallen (zie "Sleutel-toegang in
noodgevallen").
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Sloten & alarm
Geheel afsluiten van de auto (superlocking) met
de sleutel:
Als dat mogelijk is ALTIJD de zender gebruiken voor
het geheel afsluiten van de auto (superlocking). Als
de zender echter niet werkt, is het ook mogelijk om
de sleutel op de volgende manier te gebruiken:

WAARSCHUWING
De auto NOOIT super-veilig vergrendelen
(Superlock), als inzittenden in de auto blijven
wachten. Door de super-veilige
vergrendelingsprocedure (Superlock) zal het
onmogelijk zijn om de sloten, via de BINNENKANT
of de buitenkant van de auto, te bedienen!

De sleutel in het slot steken in het
bestuurdersportier en, binnen 1/2 seconden twee
keer naar de achterkant van het voertuig draaien (en
loslaten).

OPMERKING: Als de "lock"-knop (vergrendelen) of

OPMERKING: Als de auto met de sleutel

de portiersleutel éénmaal worden bediend, zal de
centrale portiervergrendeling worden geactiveerd.
Uitsluitend de "perimetrische" faciliteit van het alarm
zal dan worden geactiveerd terwijl het mogelijk blijft
om de portieren en sloten, vanaf de binnenkant van
de auto, te openen. Als dat mogelijk is ALTIJD de
auto geheel afsluiten (superlocking).

super-veilig wordt vergrendeld (Superlock), dan
wordt uitsluitend de perimetrische beveiliging
geactiveerd - de ultrasonische beveiliging (de
beveiliging van het interieur van het voertuig) ZAL
NIET ACTIEF ZIJN! Als een portier, de motorkap of
het 5e portier open wordt gelaten, is sprake van een
incorrecte vergrendeling (zie "Incorrecte
Vergrendeling" - Mislock).

Centrale portiervergrendeling met de
portiergrendelknoppen
De centrale portiervergrendeling kan aan de
binnenkant van het voertuig worden bediend door
een grendelknop op één van de portieren in te
drukken.
Het veiligheidssysteem zal dan NIET zijn
geactiveerd.

Ontgrendelen:
Indien mogelijk, altijd de handzender gebruiken
voor het ontgrendelen van de auto - de
ontgrendelknop indrukken en loslaten.
Zonodig kan de sleutel worden gebruikt voor het
ontgrendelen van een super- beveiligd voertuig
(Superlock). Voordat de motor kan worden gestart
zal het echter noodzakelijk zijn om de
motor-immobilisatiefunctie buiten werking te stellen
door de sleutel-toegangscode voor noodgevallen in
te voeren (zie "Noodgevallen - Sleuteltoegang").

OPMERKING: "Dorpel" vergrendeling (ook "slam
locking" genoemd) is ONMOGELIJK vanaf de
buitenkant van het voertuig.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Als inzittenden in het voertuig achterblijven,
mag het voertuig NOOIT, totaal worden
afgesloten (superlocking). De inzittenden
dienen het voertuig aan de binnenkant te
vergrendelen door de portiergrendelknop in te
drukken.
Als huisdieren in het voertuig worden
achtergelaten, mag de ultrasonische
beveiliging NOOIT worden geactiveerd - door
bewegingen in het interieur van het voertuig,
zal het alarm gaan werken.
NOOIT kinderen zonder toezicht, in het
voertuig achterlaten!
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Sloten & alarm
MOTOR-IMMOBILISATIESYSTEEM
De immobilisatie van de motor is een belangrijk
aspect van het veiligheidssysteem van de auto en
hierin is een faciliteit - de zogenaamde "passieve
immobilisatie" - opgenomen. Dit werd zodanig
ontworpen dat het voertuig tegen diefstal wordt
beveiligd als de bestuurder vergeet om de portieren
op slot te doen. De motor wordt onder één van de
volgende omstandigheden, automatisch
geïmmobiliseerd.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Het is vrijwel onmogelijk om de wagen al dan
niet met toezicht achter te laten zonder dat de
motor automatisch wordt geïmmobiliseerd.
Daarom is het belangrijk dat alle bestuurders
zich volledig bewust zijn van het volgende:
De motor wordt weer gemobiliseerd door de
"ontgrendelknop" op de handzender in te
drukken, of door de contactsleutel in het
contact te steken.

1. Als het voertuig wordt afgesloten met de
handzender of contactsleutel.

Als de handzender is verloren of beschadigd
en als die niet langer werkt, is hermobilisatie
van de motor mogelijk door met de sleutel de
sleutel-toegangscode voor noodgevallen in te
voeren, voordat met het voertuig kan worden
gereden (zie "Noodgevallen - sleuteltoegang").

2. Dertig seconden nadat het contact is afgezet EN
het bestuurdersportier is geopend.
3. Tien minuten nadat het contact is afgezet (zelfs
als de contactsleutel niet uit het contact is
verwijderd en het bestuurdersportier niet wordt
geopend).
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NOODGEVALLEN - SLEUTELTOEGANG
Als de handzender is verloren of als die niet langer
werkt, is hermobilisatie van de motor mogelijk door
met de sleutel een unieke, uit vier cijfers bestaande
sleutel-toegangscode voor noodgevallen in te
voeren. Deze code staat vermeld op de
veiligheids-informatiekaart en wordt als volgt
ingevoerd:

2. Voer het EERSTE cijfer van de
code in. Als de eerste code 4 is,
dan moet de sleutel vier keer naar
de ONTGRENDEL stand worden
gedraaid. Zorg ervoor dat de
sleutel na iedere beweging, weer
GEHEEL wordt teruggedraaid naar de middenstand.
3. Voer het TWEEDE cijfer van de
code in. Als het tweede cijfer van
de code een 3 is, dan moet de
sleutel drie keer naar de
VERGRENDEL-stand worden
gedraaid. Zorg ervoor dat de
sleutel na iedere beweging, weer GEHEEL wordt
teruggedraaid naar de middenstand.

1. Met de sleutel: het slot in het
bestuurdersportier 4 keer naar de
VERGRENDEL-stand draaien. De
sleutel moet na iedere beweging
dus ook weer naar de
middenstand worden
teruggedraaid. Het is nu mogelijk om met de sleutel
de afzonderlijke numerieke waarden van de uit vier
cijfers bestaande sleutel-toegangscode voor
noodgevallen in te voeren.

4. Voer het DERDE cijfer van de
code in. Als het derde cijfer een 2
is, draai de sleutel dan twee keer
naar de ONTGRENDEL stand.
Zorg ervoor dat de sleutel na
iedere beweging, weer GEHEEL
wordt teruggedraaid naar de middenstand.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Gedurende het invoeren van de code:

•

Er ALTIJD voor zorgen dat iedere
beweging met de sleutel zorgvuldig en
nauwkeurig wordt uitgevoerd. Ook moet
de sleutel altijd zo ver mogelijk worden
gedraaid.

•

Als de sleutel naar de vergrendel- of
ontgrendel-standen wordt gedraaid, dient
u er altijd voor te zorgen dat de sleutel
GEHEEL wordt teruggedraaid naar de
middenstand (verticale stand).

•

Als u bijvoorbeeld wordt gestoord en
vergeet welk cijfer van de code u het
laatst heeft ingevoerd, m.a.w. als niet de
complete code is ingevoerd - het portier
openen en sluiten en opnieuw beginnen
met het invoeren van de code (dit wordt
niet geïnterpreteerd als een gefaalde
poging).

5. Voer het VIERDE cijfer van de
code in. Als het vierde cijfer een 1
is, dan moet de sleutel één keer
naar de VERGRENDEL-stand
worden gedraaid. Zorg ervoor dat
de sleutel, nadat die is
omgedraaid, weer GEHEEL naar de middenstand
wordt gedraaid.
6. TEN SLOTTE: Draai de sleutel
nog één keer in de ONTGRENDELstand teneinde het alarm buiten
werking te stellen en de motor
opnieuw te mobiliseren. Nadat de
code met succes is ingevoerd, zal
het waarschuwingslampje van het diefstalalarm uit
gaan. De portieren zullen ontgrendelen en de motor
kan worden gestart.
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OPMERKING: Gedurende het uitvoeren van de
toegangsprocedure, zal het waarschuwingslampje
van het diefstalalarm blijven knipperen (hierdoor
wordt aangegeven dat het alarm nog steeds
gedeeltelijk is geactiveerd).

OPMERKING: Als de handzender niet werkt, moet
de sleuteltoegangscode voor noodgevallen IEDERE
keer dat u de motor moet starten, worden
ingevoerd.
Als een incorrecte code is ingevoerd:
Als de code incorrect werd ingevoerd, zal het
waarschuwingslampje voor het diefstalalarm blijven
knipperen. Ga in dat geval terug naar punt ’1’ en
voer de code opnieuw in.
Na drie gefaalde pogingen, wordt door het
veiligheidssysteem een vertragingsperiode van 30
minuten ingesteld. Gedurende die periode zal het
onmogelijk zijn om een code in te voeren.
WAARSCHUWING

•

De veiligheids-informatiekaart mag NOOIT in
de auto worden achtergelaten.

•

Er altijd voor zorgen dat u zich het nummer
herinnert, of ervoor zorgen dat u dit voor
noodgevallen (als bijv. een zender
beschadigd is) bij u heeft.
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INCORRECTE VERGRENDELING (MISLOCK)
Een auto zal incorrect worden vergrendeld
(Mislock), als:

•

Een portier, de motorkap of het 5e portier niet
wordt gesloten.

•

De sleutel wordt in het contact gelaten.

•

De auto is niet geheel afgesloten met de
portiergrendelknoppen ("lazy locking"). Op het
berichtencentrum zal de oorzaak worden
weergegeven zoals bijvoorbeeld: "SCHUFDK
GEBLOKK".

MET DE HANDZENDER BEDIENEN VAN STOELEN
MET GEHEUGEN (LAZY SEATS)
Deze faciliteit is uitsluitend beschikbaar op
voertuigen met een bestuurdersstoel die is voorzien
van een geheugen. Het is nu mogelijk om de
zenders te gebruiken voor het oproepen van de
ingestelde posities van de elektrische stoel/spiegel
als het portier wordt ONTGRENDELD. De twee
zenders kunnen afzonderlijk worden herkend aan de
verschillende etiketten en de grijze en zwarte
dekseltjes op het batterijcompartimentje - sleutel 1
correspondeert met geheugen 1 van de
bestuurdersstoel en sleutel 2 met stoel-geheugen 2
(zie "Stoelen").

Als de auto niet geheel wordt afgesloten, zal een
waarschuwingssignaal worden gegeven. In dat
geval de wagen weer ontgrendelen, de oorzaak
elimineren en de auto opnieuw afsluiten.

OPMERKING: Als extra handzenders/sleutels zijn
ontvangen (sleutel 3 en 4), dan zijn deze niet
aangesloten op het stoelsysteem met geheugen.

UITSCHAKELEN MET DE SCHAKELAAR VOOR DE
PORTIERVERGRENDELING ("LAZY LOCKING")
Met deze vergrendelknoppen ("Lazy Locking") kunt
u de handzender of sleutel gebruiken voor het
afsluiten van de elektrisch bediende ramen en het
schuifdak als u het portier vergrendelt.

De "unlock"-knop (ontgrendelen) op de zender 11/2
seconde ingedrukt houden (het
waarschuwingslampje op de handzender zal snel
gaan knipperen). Vervolgens loslaten. De
bestuurdersstoel en beide spiegels zullen dan in de
in het stoelgeheugen ingeprogrammeerde stand
gaan staan.

Bediening van de portier-grendelknoppen
("Lazy Locking"):
1. Overtuig u ervan of portieren, de motorkap en
het 5e portier goed zijn gesloten.

OPMERKING: Het geheugen van de stoelen ("Lazy
Seats") zal uitsluitend functioneren als de
ultrasonische bescherming werd geactiveerd
gedurende het afsluiten van het voertuig (m.a.w.
door de super-veilige vergrendelingsprocedure te
gebruiken met de handzender - Superlock).
Deze functie kan niet worden gebruikt als het
alarmsysteem is afgegaan sinds dit voor het laatst
werd ingesteld. De functie zal worden geannuleerd
als een portier wordt geopend, of als het voertuig
opnieuw wordt afgesloten.

2. Met de zender - de "lock"-knop (vergrendelen)
indrukken en ingedrukt houden (tweemaal
indrukken en de tweede keer ingedrukt houden
als de auto geheel moet worden afgesloten).
Met de sleutel - de sleutel in de "lock"-positie
(vergrendelen) draaien en in die stand laten
staan.
De portieren, het 5e portier en de ramen worden
afgesloten, gevolgd door het schuifdak. Dit zal ook
worden gesloten.

OPMERKING: Als een raam of het schuifdak is
geblokkeerd, zal de auto niet worden afgesloten
(mislock). De vergrendelprocedure wordt dan
onderbroken. De belemmering verwijderen en dan
weer trachten om de auto af te sluiten met de
portiergrendelknoppen (lazy locking).
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AUTOMATISCHE VERGRENDELING
De automatische vergrendeling garandeert dat als
het voertuig abusievelijk niet wordt afgesloten, de
auto automatisch na 60 seconden zal worden
vergrendeld.
Nadat de ontgrendelknop op de handzender is
ingedrukt, zal het alarmsysteem de auto 60
seconden lang "bewaken". Als gedurende deze
periode zich één van de volgende situaties
voordoet, zal het voertuig niet worden afgesloten:

•

Als een portier of het 5e portier wordt geopend.

•

Als in het interieur van het voertuig bewegingen
worden geregistreerd.

•

Als de contactsleutel in het contact wordt
gestoken, of als het contact in stand ’I’ wordt
gezet.

Als dergelijke situaties echter niet binnen 60
seconden optreden, zal het voertuig automatisch
worden vergrendeld.
KINDERSLOTJES
(uitsluitend achterportieren)
De hefboom omlaag bewegen (zie pijl in illustratie)
om de slotjes te activeren.
Zijn de kinderslotjes geactiveerd, dan kunnen de
achterportieren niet vanaf de binnenkant van het
voertuig worden geopend. Hierdoor wordt het risico
vermeden dat een portier abusievelijk wordt
geopend terwijl het voertuig in beweging is.
De portieren openen
Als een portier wordt geopend via de buitenkant van
het voertuig, wordt aanbevolen dat het bewegende
gedeelte van de handgreep met de vingers wordt
vastgehouden en dat het portierslot wordt bediend
door met de duim druk uit te oefenen op het vaste
gedeelte van de handgreep.

19

Sloten & alarm
Als de schakelaar is geactiveerd, zullen op het
berichtencentrum - afwisselend - de volgende
berichten verschijnen: "ZIE HANDLEIDING" en
"INERTIESCHAKELAAR".
De schakelaar terugstellen door de rubber dop in te
drukken (zie pijl in illustratie).

OPMERKING: Het voertuig kan veilig worden
afgesloten zelfs als de schakelaar is geactiveerd. Dit
geschiedt door de startsleutel te verwijderen, één
van de voorportieren te openen en te sluiten en
vervolgens het voertuig af te sluiten.
INERTIESCHAKELAAR
Deze schakelaar is een veiligheidssysteem waardoor
de portieren automatisch worden ontgrendeld bij
een ongeval of een plotselinge botsing (mits het
contact aan staat). Tevens wordt door de
inertieschakelaar voorkomen dat de elektrische
stroom de elektrische brandstofpomp bereikt.
Tevens worden de ventilatoren van de verwarming
en airconditioning afgezet. De alarmknipperlichten
worden aangezet en blijven knipperen tot het
contact weer wordt afgezet of de inertieschakelaar
weer wordt teruggesteld.

WAARSCHUWING
Voordat de schakelaar weer wordt teruggesteld,
altijd controleren of ergens brandstoflekkages
aanwezig zijn!

Deze schakelaar bevindt zich achter het verticale
paneel in de rechter voetenruimte. Verwijder het
deksel door met bijvoorbeeld een muntstuk de
spanschroef linksom te draaien. Vervolgens moet
het deksel voorzichtig worden verwijderd.
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Handzender synchroniseren
Door de handzender wordt een gecodeerd bericht
uitgezonden. Dit verandert iedere keer dat de knop
wordt ingedrukt. Als de zender te vaak op een te
grote afstand van het voertuig wordt gebruikt, of als
de batterijtjes langer dan één minuut zijn verwijderd,
dan moet de zender opnieuw worden
gesynchroniseerd.
Synchronisatie:
Steek de sleutel van de handzender in de
contactschakelaar. De handzender zal dan opnieuw
zijn gesynchroniseerd.

Handzender - batterijen
Als de batterijen moeten worden vervangen, zal op
het berichtencentrum (Message Centre) de
boodschap "ACCUNIVEAU LAAG" worden
weergegeven. Als volgt vervangen:

•

Het batterijdekseltje verwijderen door dit, met
een munt, linksom te draaien.

•

Zorg ervoor dat de printplaat niet wordt geraakt.
De batterijtjes voorzichtig uit het deksel
verwijderen en nieuwe exemplaren plaatsen
(met de positieve kant naar het deksel). Het
deksel weer plaatsen.

OPMERKING: Synchronisatie van de handzender
is niet mogelijk als het alarm van het voertuig is
ingeschakeld.

De batterijen moeten binnen 1 minuut nadat de
oude exemplaren zijn verwijderd, worden vervangen
daar het anders noodzakelijk kan zijn de handzender
opnieuw te synchroniseren (zie "Handzender Synchronisatie"). Nieuwe batterijtjes kunnen door
uw dealer worden geleverd.

OPMERKING: Door vingerafdrukken op de
batterijen zal de technische levensduur nadelig
worden beïnvloed. Indien mogelijk voorkomen dat
het oppervlak van de batterijtjes wordt aangeraakt.
Vóór het plaatsen de batterijtjes schoonvegen.
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5e portier
HET 5E PORTIER SLUITEN
Eerst het onderste gedeelte van het 5e portier
omhoog bewegen en goed sluiten. Vervolgens het
bovenste gedeelte van het 5e portier omlaag
bewegen en goed sluiten.
WAARSCHUWING
Nooit rijden met een geopend 5e portier. Giftige
koolmonoxyde-dampen zullen dan het voertuig
binnendringen.
Altijd controleren of het 5e portier goed is
gesloten, alvorens met het voertuig weg te rijden
of dit onbewaakt achter te laten.
OPENEN VAN HET 5E PORTIER
Als het voertuig is ontgrendeld, de ontgrendelknop
éénmaal indrukken om het bovenste gedeelte van
het 5e portier te kunnen openen.

OPMERKING: In de onderrand van het bovenste
gedeelte van het 5e portier is een handgreep
ingebouwd waardoor het openen en sluiten wordt
vergemakkelijkt.
Als het bovenste gedeelte van het 5e portier
openstaat, de ontgrendelknop nogmaals indrukken
zodat ook het onderste gedeelte van het 5e portier
wordt losgezet. Dat gedeelte kan dan horizontaal
worden gezet.

OPMERKING: Het 5e portier kan niet worden
geopend als de accu van het voertuig is ontladen, of
als de accukabels niet zijn aangesloten. In dat geval
kan de laadruimte uitsluitend worden bereikt door
de achterbanken vanaf de binnenkant, naar voren te
klappen (zie "Stoelen").
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Waarschuwings- en informatieberichten voor de
bestuurder worden weergegeven op het
berichtencentrum (Message Centre) in het onderste
gedeelte van het instrumentenpaneel. De berichten
hebben verschillende prioriteitsniveaus en zijn
gegroepeerd in de volgende categorieën.

INFORMATIEVE MELDINGEN
Algemeen
Alle informatieve meldingen worden circa 4
seconden lang weergeven. Als ook andere
waarschuwingsmeldingen moeten worden
weergegeven, dan zal de weergavetijd worden
gereduceerd tot circa 2 seconden. Er wordt de
aandacht op gevestigd dat de meldingen "Kritieke
Waarschuwing" en "Waarschuwing" altijd voorrang
hebben op de "Informatie"-berichten.

WAARSCHUWINGEN VAN KRITIEK BELANG
Waarschuwingsberichten die van kritiek belang zijn,
gaan vergezeld van een hoorbare waarschuwing
(drie piepgeluiden). De berichten worden
ononderbroken weergegeven zolang de
contactschakelaar aanstaat. Deze melding blijft
zichtbaar zolang de storing niet is opgeheven.

Deze informatieberichten zijn ondergebracht in drie
groepen:
Categorie 1
Berichten in deze categorie gaan vergezeld van één
enkel piepgeluid wanneer de melding voor de eerste
keer verschijnt en ook wanneer de
contactschakelaar aan of af wordt gezet. Op andere
momenten zal uitsluitend de melding verschijnen ZO SNEL MOGELIJK CORRIGERENDE
HANDELINGEN UITVOEREN.

NOOIT deze meldingen negeren - ALTIJD
CORRIGERENDE HANDELINGEN UITVOEREN
Waarschuwingen van kritiek belang worden continu
- gewoonlijk op de onderste regel van het
berichtencentrum (Message Centre) - weergegeven,
maar als meer dan één bericht verschijnt, zal ook de
bovenste regel worden gebruikt.
WAARSCHUWINGEN
Waarschuwingsmeldingen zijn niet-kritisch, maar
moeten met een zekere urgentie worden behandeld.
Deze gaan ook vergezeld van een hoorbare
waarschuwing (drie piepgeluiden), iedere keer dat
de melding op het schermpje verschijnt.

Categorie 2
Berichten in deze categorie gaan vergezeld van één
enkel piepgeluid, iedere keer dat de melding wordt
weergegeven - ZO SNEL MOGELIJK
CORRIGERENDE HANDELINGEN UITVOEREN.
Categorie 3
Berichten in deze categorie gaan NIET vergezeld van
een hoorbare waarschuwing. Uitsluitend de melding
wordt weergegeven - ZO SNEL MOGELIJK
CORRIGERENDE HANDELINGEN UITVOEREN.

NOOIT deze meldingen negeren - ALTIJD
CORRIGERENDE HANDELINGEN UITVOEREN
Waarschuwingsmeldingen worden circa 4 seconden
lang weergegeven. Als ook andere
waarschuwingsmeldingen moeten worden
weergegeven, dan zal de weergavetijd worden
gereduceerd tot circa 2 seconden.
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Hieronder wordt in volgorde van prioriteit een aantal ESSENTIELE WAARSCHUWINGEN weergegeven.
Bericht

Betekenis

Handeling

MOTOR DEFECT

door het alarmsysteem kan de motor niet
worden gestart

de ontgrendelknop op de
afstandsbediening indrukken of
de nood- sleuteltoegangscode
invoeren - zie "Sloten & Alarm"

DRUK OP AFSTBD of
SLEUTLK INVRN

zie boven

zie boven

SLEUTELKODE FOUT

de incorrecte code is te vaak ingevoerd

30 minuten wachten en
opnieuw proberen

LAND NIET INGEST

de taal voor het berichtencentrum is niet
ingesteld

deskundige hulp inroepen

GORDELS VASTDOEN

u heeft uw autogordel niet vastgemaakt

uw autogordel vastmaken

INERTIESCHAKELR*

de schakelaar voor de brandstoftoevoeronderbreking werd geactiveerd

de schakelaar terugstellen - zie
"Sloten & Alarm"

VERSNLBA TE HEET *

te hoge temperatuur van de olie van de
automatische transmissie

snelheid reduceren of een
lagere versnelling kiezen. Als
het bericht niet verdwijnt, het
voertuig stilzetten en de
transmissie laten afkoelen; als
het bericht weer verschijnt,
deskundige hulp inroepen.

OVERBRENG TE HEET*

te hoge temperatuur van de olie van de
verdeelbak

snelheid reduceren of een
lagere versnelling kiezen. Als
het bericht niet verdwijnt, het
voertuig stilzetten en de
transmissie laten afkoelen; als
het bericht weer verschijnt,
deskundige hulp inroepen
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Bericht

Betekenis

Handeling

RE ACHTERPRT OPN

het rechter achterportier staat open

sluit het portier

LI ACHTERPRT OPN

het linker achterportier staat open

sluit het portier

LI VO PRTIER OPN

het linker voorportier staat open

sluit het portier

RE VO PRTIER OPN

het rechter voorportier staat open

sluit het portier

MOTORKAP OPEN

de motorkap staat open

sluit de motorkap

CONTACTSL IN

de contactsleutel is niet uit het contact
verwijderd

verwijder de sleutel

LICHTEN AAN

u heeft de verlichting niet afgezet

zet de verlichting af

VERTR SCHIJNWRPS

u heeft de vertraging voor de koplampen
gekozen - de koplampen zullen
automatisch worden afgezet

AFREMMEN: 55 KM/U

defect in de luchtvering

afremmen tot minder dan 55
km/u en deskundige hulp
inroepen

MOTROLIE TE HEET

motorolietemperatuur is te hoog

het voertuig stilzetten en de
motor laten afkoelen; is sprake
van een hardnekkig probleem,
niet doorrijden - deskundige
hulp inroepen

* Deze berichten worden afgewisseld door het bericht "ZIE HANDLEIDING". Als deze tekst verschijnt, raadpleeg
dan de betreffende sectie in dit handboek voor aanvullende informatie.
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Bericht

Betekenis

Handeling

AIRBAG DEFECT

er is een probleem met de airbag SRS

deskundige hulp inroepen

VOORRUIT RE
VOORUIT LI
ACHTERRUIT RE
ACHTERRUIT LI

deze tekst wordt afgewisseld door één
van de volgende berichten:
RAMEN NIET INGST, RAMEN
GEBLOK, INBRAAKBEVLG UIT,
of RAAM OPEN

raadpleeg de beschrijving
raadpleeg de beschrijving van
het bericht dat afwisselend
wordt gegeven

SNELHEIDSLIMIET ---

de vooraf ingestelde snelheidslimiet is
overschreden

verminder uw snelheid en
annuleer de functie

SNELH BEGRNZ UIT

de vooraf ingestelde snelheidslimiet is
geannuleerd

BENZ METR DEFECT

dit bericht spreekt voor zichzelf

roep deskundige hulp in

TEMPMETER DEFECT

dit bericht spreekt voor zichzelf

deskundige hulp inroepen

STOELVERW LI

de zekering is doorgebrand

plaats een nieuwe zekering - dit
bericht zal worden afgewisseld
door een bericht dat het
nummer van de zekering bevat

STOELVERW RE

zie boven

zie boven

SCHUIFDAK

de functie "INBRAAKBEVLG" is
geïnactiveerd (afwisselend verschijnt dus
het bericht INBRAAKBEVLG UIT)

raadpleeg het bericht
"INBRAAKBEVLG UIT"

OVERBRNGNG NEUTR

de verdeelbak staat in neutraal

verwijder zekering 11 als de
neutraalstand van de
verdeelbak niet langer
noodzakelijk is

MOTORKAP

de motorkap is geopend en daardoor
werd het alarmsysteem geactiveerd

controleer of het voertuig veilig
is - dit bericht wordt
afgewisseld door het bericht
ALARM GEACTIVRD

VOORPORTIER LI
VOORPORTIER RE
ACHTERPORTIER LI
ACHTERPORTIER RE

het openen van dit portier
was de oorzaak van het feit dat het
alarmsysteem is geactiveerd

controleer of het voertuig goed
afgesloten - bericht
wordt afgewisseld door het
bericht ALARM GEACTIVRD

ONTSTEK GEFORCRD

het contact werd omgedraaid en hierdoor
werd het alarmsysteem geactiveerd

zie boven

5E PORTIER

het openen van het 5e portier was de
oorzaak van het feit dat het
alarmsysteem is geactiveerd

zie boven
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Hieronder volgen WAARSCHUWINGS-berichten:
Bericht

Betekenis

Handeling

5E PORTIER OPEN

het 5e portier staat open

sluit het 5e portier

RAAM GEBLOKKEERD

door de blokkeringsbeveiliging wordt een
obstakel waargenomen terwijl het raam
wordt gesloten

dit bericht zal worden
afgewisseld door een ander
bericht waaruit blijkt op welk
raam de melding van
toepassing is - verwijder het
obstakel

SCHUIFDK GEBLOKK

door de blokkeringsbeveiliging werd een
obstakel waargenomen terwijl het
schuifdak wordt gesloten

verwijder het obstakel voordat
wordt getracht om het
schuifdak te sluiten

ALARM DEFECT

het alarmsysteem is defect

deskundige hulp inroepen

INBRAAKBEVLG UIT

de blokkeringsbeveiliging van één of
meer ramen of het schuifdak is buiten
werking gesteld - dit bericht wordt
afgewisseld door een ander bericht
waardoor wordt aangegeven welke
functie buiten werking is gesteld

controleer of in de opening
geen obstakels aanwezig zijn

EAS DEFECT

de luchtvering is defect

deskundige hulp inroepen

ABS DEFECT

het ABS-systeem is defect

deskundige hulp inroepen

AFREMMEN: 30 KM/U

uw wegsnelheid is te hoog voor de
huidige rijhoogte

vertragen tot minder dan 30
km/u

AFREMMEN: 55 KM/U

uw wegsnelheid is te hoog voor de
huidige rijhoogte

vertragen tot minder dan 55
km/u
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Berichtencentrum
BERICHTEN DIE WIJZEN OP DEFECTE ZEKERINGEN
De volgende berichten die te maken hebben met defecte zekeringen zijn berichten voor INFORMATIE;
CATEGORIE 1. (zie "Zekeringen" voor informatie over het vervangen van de zekeringen).
Bericht

Betekenis

Handeling

ZEKERING 2 tot 22 DEF

Zekering doorgebracht

Plaats een nieuwe zekering

Opmerkingen:
1. De foutberichten voor zekering 10 en 20
kunnen ook worden weergegeven in combinatie
met de berichten "STOELVERW RE" en
"STOELVERW LI". Deze berichten worden
weergegeven als de stoelverwarming, die is
aangesloten op de betreffende doorgebrande
zekering, wordt bediend.

4. Zekering 1 is voor het combinatie-instrument.
Als deze zekering doorbrandt, dan moet de
zekering worden vervangen (op het
berichtencentrum verschijnt geen bericht omdat
het berichtencentrum is aangesloten op
dezelfde zekering als het
combinatie-instrument).

2. Het foutbericht voor zekering 12 kan ook
worden weergegeven in combinatie met het
bericht "ACHTERRUIT VERW". Dit bericht zal
worden weergegeven als de verwarming van de
achterruit wordt aangezet nadat zekering 12 is
doorgebrand.

5. Het berichtencentrum reageert op het
doorbranden van meerdere zekeringen door na
elkaar afzonderlijke berichten weer te geven.

3. In alle gevallen zal het bericht voor een
doorgebrande zekering worden afgewisseld
door een bericht met de juiste beschrijving bijv. "ZEKERING 10 DEF", gevolgd door
"STOELVERW RE".
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Berichtencentrum
BERICHTEN DIE WIJZEN OP HET DOORBRANDEN VAN GLOEILAMPEN
De volgende berichten hebben te maken met INFORMATIE; CATEGORIE 1 berichten. (zie "Gloeilampen
vervangen").
Bericht

Betekenis

Handeling

DIMLICHT, RECHTS

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

DIMLICHT, LINKS

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

GROOT LICHT, RE

Eén of beide gloeilampen defect

Gloeilamp vervangen

GROOT LICHT, LI

Eén of beide gloeilampen defect

Gloeilamp vervangen

ZIJLICHT, RECHTS

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

ZIJLICHT, LINKS

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

RI AANW VOOR

Eén of beide gloeilampen defect

Gloeilamp vervangen

MISTLAMP RE VOOR

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

MISTLAMP LI VOOR

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

ACHTERLICHT RE

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

ACHTERLICHT LI

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

REMLICHT RE

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

REMLICHT LI

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

RI AANW ACHTER

Eén of beide gloeilampen defect

Gloeilamp vervangen

MISTLMP RE ACHTR

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

MISTLMP LI ACHTR

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

ACHTRUITR LMP RE

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

ACHTRUITR LMP LI

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

KENTEKENPLAAT

Gloeilamp defect

Gloeilamp vervangen

Het berichtencentrum reageert op meerdere defecte gloeilampen door na elkaar afzonderlijke berichten weer te
geven.
Alle berichten voor defecte gloeilampen zullen worden weergegeven als het contact aan of uit wordt gezet en
als dan ook het systeem waarop de betreffende gloeilamp is aangesloten, wordt bediend. Het bericht "LAMP
DEFECT" zal worden afgewisseld door een bericht met de juiste beschrijving van de betreffende gloeilamp bijv. "LAMP DEFECT" gevolgd door "MISTLMP RE ACHTR".
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Berichtencentrum
DIVERSE FOUTBERICHTEN
De volgende berichten hebben te maken met INFORMATIE; CATEGORIE 1 berichten.
Bericht

Betekenis

Handeling

NIV RUITENSPR LG

dit bericht spreekt voor zichzelf

het ruitesproeierreservoir
vullen

VERSNLGSB DEFECT

dit bericht spreekt voor zichzelf

deskundige hulp inroepen

TRACTIE DEFECT

dit bericht spreekt voor zichzelf

deskundige hulp inroepen

NIV REMVLST LAAG

dit bericht spreekt voor zichzelf

het vloeistofreservoir bijvullen
en/of deskundige hulp inroepen

KM TELLER DEFECT

dit bericht spreekt voor zichzelf

deskundige hulp inroepen

ACCUNIVEAU LAAG

dit bericht spreekt voor zichzelf

plaats nieuwe batterijtjes in de
handzender

De volgende berichten hebben te maken met INFORMATIE; CATEGORIE 2 berichten.
Bericht

Betekenis

Handeling

GEHGN 1 OPGESLGN

u heeft de stoel- en spiegel-posities
opgeslagen in geheugen 1

actie overbodig

GEHGN 2 OPGESLGN

u heeft de stoel- en spiegel-posities
opgeslagen in geheugen 2

actie overbodig

ACHTERRUITEN AAN

u heeft de raamschakelaars van het
achterportier buiten geactiveerd

actie overbodig

ALARM GEACTIVRD

sinds het contact voor de laatste keer
werd afgezet, is het alarm geactiveerd

actie overbodig - was uw
voertuig nog goed afgesloten
toen u terugkwam?

SPIEGINST OPGESL

u heeft de spiegel-instellingen van de
portierspiegels voor achteruit rijden in
het geheugen opgeslagen

actie overbodig
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Berichtencentrum
Bericht

Betekenis

Handeling

RAMEN NIET INGST

de tiptoets-functie en
blokkeringsbeveiliging zijn niet ingesteld

de tiptoets-functie en
blokkeringsbeveiliging
instellen, zie "Elektrische
ramen"

SCHFDAK NT INGST

de tiptoets-functie en
blokkeringsbeveiliging zijn niet ingesteld

de tiptoets-functie en
blokkeringsbeveiliging
instellen, zie "Elektrisch
schuifdak"

RAMEN INGESTELD

u heeft met succes de tiptoets-functie en
blokkeringsbeveiliging ingesteld

actie overbodig

SCHFDAK INGEST

u heeft met succes de tiptoets-functie en
blokkeringsbeveiliging ingesteld

actie overbodig

TRACTIE OVRVRHIT

het waarschuwingslampje gaat
knipperen. De tractie-regeling is buiten
werking gesteld teneinde oververhitting
van de remcomponenten van het
systeem te voorkomen. Het systeem zal
weer worden geactiveerd zodra de
remcomponenten zijn afgekoeld

zorg ervoor dat de wielen niet
kunnen doorslaan door
uitsluitend zeer licht gas te
geven

BINNENVERL AAN

de automatische functie is afgezet

zie "Interieur-uitrusting"

BINNENVERL AAN

de automatische functie is aangezet

zie "Interieur-uitrusting"

EAS HANDMATIG

u heeft de luchtvering in de rijhoogte
voor TOEGANG geblokkeerd

VOORZICHTIG: het voertuig
rijdt op de aanslagen

DYNAMO DEFECT

dit bericht spreekt voor zichzelf

deskundige hulp inroepen

START MOTOR

nu kunt u de motor starten

zie "Sloten & Alarm"
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Berichtencentrum
Bericht

Betekenis

Handeling

ACHTERUITKSP AAN

de spiegel-positie voor achteruit rijden is
aangezet

actie overbodig

ACHTERUITKSP UIT

de spiegel-positie van het portier voor
achteruit rijden is afgezet

actie overbodig

*

Dit bericht wordt afgewisseld door het bericht "ZIE HANDLEIDING". Als deze tekst verschijnt, raadpleeg
dan de betreffende sectie in dit handboek voor aanvullende informatie.

De volgende berichten hebben te maken met INFORMATIE; CATEGORIE 3 berichten.
Bericht

Betekenis

Handeling

SCHUIFDAK OPEN

u heeft de contactsleutel verwijderd en
het bestuurdersportier geopend terwijl
het schuifdak nog open staat

verlaat u het voertuig, dan moet
het schuifdak worden gesloten

PARKEERLICHT RE

u gebruikt de rechter voorste en
achterste stadslichten als parkeerlampen

zet de verlichtingsschakelaar uit
als u geen parkeerverlichting
wilt gebruiken

PARKEERLICHT LI

u gebruikt de linker voorste en achterste
stadslichten als parkeerlampen

zet de verlichtingsschakelaar uit
als u geen parkeerverlichting
wilt gebruiken

PARKEERLICHTEN

u gebruikt de rechter en linker voorste en
achterste stadslichten als parkeerlampen

zet de verlichtingsschakelaar uit
als u geen parkeerverlichting
wilt gebruiken

BEWGINGSDETECTOR

door het alarmsysteem wordt beweging
in het voertuig geregistreerd als u de
"Supervergrendeling" (Superlock) van het
voertuig tracht uit te voeren

isoleer de oorzaak van die
beweging en herhaal uw poging
- tracht de supervergrendeling
(Superlocking) van het voertuig
nooit uit te voeren als nog
mensen of dieren in de auto
aanwezig zijn.
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Berichtencentrum

Bericht

Betekenis

Handeling

ZET IN VRIJ ST

u heeft getracht om een andere
overbrengingsverhouding te kiezen
zonder dat de versnellingsbak in
NEUTRAAL staat

Kies neutraal

AFREMMEN

uw huidige wegsnelheid is te hoog om
een andere overbrengingsverhouding te
kunnen kiezen

breng het voertuig eerst tot
stilstand en kies vervolgens een
andere
overbrengingsverhouding
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Stoelen
MET DE HAND BEDIENDE VOORSTOELEN
WAARSCHUWING
Teneinde het risico van verlies van controle over
de auto en verwondingen te voorkomen, de
bestuurdersstoel of rugleuning nooit afstellen als
de auto in beweging is.
NOOIT toestaan dat inzittenden meerijden, terwijl
de rugleuningen van de stoelen vrijwel geheel
naar achteren zijn geklapt. De autogordels
werken alleen zo optimaal mogelijk als de
rugleuning van de stoel onder een hoek van 15
graden is gezet, ten opzichte van de verticale
stand.
Rugleuning - beweging
Het wieltje ronddraaien tot de rugleuning onder de
gewenste hoek staat.

Afstelling naar voren/achteren
Beweeg de stang omhoog om de stoel vooruit of
achteruit te bewegen. Controleer of de stoel in
positie is vergrendeld voordat u wegrijdt.

Hoogte-instelling
(uitsluitend bestuurder)
Als de voorkant van de schakelaar omhoog of
omlaag wordt bewogen gaat ook de voorkant van
het zitkussen omhoog of omlaag.
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Stoelen

Wegklappende armleuningen
Aan de binnenkant van de voorstoelen, is een
verstelbare wegklappende armleuning geplaatst.

Hoofdsteun afstellen
De hoofdsteunen zijn zo ontworpen dat hierdoor de
achterwaartse beweging van het hoofd bij een
botsing, zoveel mogelijk wordt beperkt.

De armleuning in de horizontale stand trekken en
vervolgens de gewenste hoek instellen door de
knop rond te draaien aan het uiteinde van de
armleuning.

De knop indrukken om de hoofdsteun omhoog of
omlaag te bewegen. De hoek van de hoofdsteun zo
veranderen dat die zo dicht mogelijk bij de
achterkant van het hoofd staat.
WAARSCHUWING

•

NOOIT met de auto rijden als de hoofdsteunen
zijn verwijderd.

•

De hoogte van de hoofdsteun ALTIJD zo
afstellen, dat de achterkant van het hoofd en
NOOIT de nek, wordt ondersteund.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Uw voertuig is voorzien van zij-airbags
waardoor de inzittenden voorin de auto
worden beschermd tegen aanrijdingen opzij.
Raadpleeg de sectie "Airbag-SRS" in dit
instructieboekje voordat op de stoelen hoezen
worden geplaatst. Deze sectie moet tevens
worden geraadpleegd voordat reparaties aan
de stoelen of hoezen worden uitgevoerd of
voordat hoezen worden vervangen
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Stoelen
ELEKTRISCH BEDIENDE VOORSTOELEN
(indien geplaatst)
Afstelling van de stoelen is uitsluitend mogelijk als
de contactschakelaar in stand ’I’ of ’II’ is geplaatst
of als een voorportier open staat terwijl het contact
in stand ’0’ staat.
De volgende functies kunnen worden gebruikt:

Stoel vooruit & achteruit
De schakelaar naar voren of naar achteren duwen
en ingedrukt houden. De stoel zal dan in de
gewenste stand worden geplaatst.

Zitkussenhoek
De schakelaar naar voren of naar achteren draaien
om de voor- of achterkant van het zitkussen in de
gewenste stand te zetten.

WAARSCHUWING
Teneinde het risico van het verliezen van controle
over het voertuig te vermijden, mag de
bestuurdersstoel NOOIT worden afgesteld als het
voertuig in beweging is.

Zitkussenhoogte
De schakelaar omhoog of omlaag bewegen om het
zitkussen omhoog of omlaag te bewegen.
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Stoelen

Lumbale steun afstellen
De bovenste knop indrukken voor meer lumbale
steun en de onderste knop indrukken voor minder
lumbale steun.

Hoofdsteunen afstellen
De schakelaar omhoog of omlaag bewegen tot de
hoofdsteun op dezelfde hoogte staat als de
achterkant van het hoofd.
WAARSCHUWING
Hoofdsteunen zijn erop ontworpen om de
achterkant van het hoofd (NIET DE NEK), te
ondersteunen en om de achterwaartse beweging
van het hoofd bij een botsing, zoveel mogelijk te
beperken. De hoofdsteun is alleen effectief als
die achter het hoofd is geplaatst.

Rugleuning afstellen
De schakelaar naar voren of naar achteren draaien
tot de rugleuning onder de gewenste hoek staat.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Uw voertuig is voorzien van zij-airbags
waardoor de inzittenden voorin de auto
worden beschermd tegen aanrijdingen opzij.
Raadpleeg de sectie "Airbag-SRS" in dit
instructieboekje voordat op de stoelen hoezen
worden geplaatst. Deze sectie moet tevens
worden geraadpleegd voordat reparaties aan
de stoelen of hoezen worden uitgevoerd of
voordat hoezen worden vervangen

WAARSCHUWING
NOOIT toestaan dat inzittenden meerijden, terwijl
de rugleuningen van de stoelen vrijwel geheel
naar achteren zijn geklapt. De autogordels
werken alleen zo optimaal mogelijk als de
rugleuning van de stoel onder een hoek van 15
graden is gezet, ten opzichte van de verticale
stand.
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Stoelen
In het geheugen van uw voertuig kunnen twee
verschillende standen van de bestuurdersstoel en
spiegels worden opgeslagen. De posities in het
geheugen opslaan door de contactschakelaar in
stand ’I’ of ’II’ te zetten. De transmissie mag NOOIT
in de achteruitversnelling staan.
De bestuurdersstoel en beide portierspiegels in de
gewenste stand zetten en de instellingen in het
geheugen opslaan door de SEAT MEMORY
schakelaar (STOELGEHEUGEN) tegelijkertijd met
één van de schakelaars 1 of 2, of 2 seconden lang,
in te drukken. Op het berichtencentrum zal het
bericht "GEHGN 1 OPGESLGN" of "GEHGN 2
OPGESLGN" verschijnen. Hierdoor wordt bevestigd
dat de standen in het geheugen zijn opgeslagen.
U kunt de door u opgeslagen standen weer
oproepen nadat de stand van de stoel of de spiegels
door een andere bestuurder is veranderd, door de
juiste schakelaar (1 of 2) in te drukken en ingedrukt
te houden. De stoel en de spiegels gaan dan terug
naar de op die geheugen-schakelaar opgeslagen
stand. Zodra de gewenste stand is bereikt, zal een
waarschuwingssignaal worden gegeven waardoor
wordt bevestigd, dat deze handeling met goed
gevolg is uitgevoerd.

GEHEUGEN VOOR BESTUURDERSSTOEL EN
BUITENSPIEGELS (indien geplaatst)

OPMERKING: De geheugenfaciliteiten voor de
stoel en de spiegels zijn niet in alle elektrische
systemen voor de stoelen opgenomen.
WAARSCHUWING
Voor het stoel/spiegel-geheugen wordt
geactiveerd, controleren of de onmiddellijke
omgeving van de stoelen vrij is van
belemmeringen.

OPMERKING: Als geheugenposities worden
opgeslagen terwijl de verlichting brandt, zal ook het
verlichtingsniveau van het instrumentenpaneel in
het geheugen worden opgeslagen.
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Stoelen
Bestuurdersstoel - tiptoets-bediening
De tiptoets-functie kan worden bediend door de
betreffende geheugenschakelaar (1 of 2) kort in te
drukken. De stoel schuift dan automatisch in de in
het geheugen opgeslagen stand.

Passagiersstoel - geheugens
(indien geplaatst)
De geheugens van de passagiersstoel werken op
dezelfde manier als die voor de bestuurdersstoel.
Hieronder worden echter een aantal uitzonderingen
vermeld:

De "tiptoets"-bediening kan op ieder willekeurig
moment worden geannuleerd door één van de
geheugenschakelaars of één van de schakelaars op
de stoel in te drukken. Als één van de
stoelgeheugen-schakelaars wordt ingedrukt, zal alle
beweging onmiddellijk worden onderbroken: als één
van de stoelschakelaars wordt ingedrukt, zal de
beweging die wordt veroorzaakt door het geheugen
van de stoel, worden geannuleerd. De stoel wordt
dan verplaatst in de richting van de schakelaar die is
ingedrukt. Deze schakelaar loslaten om alle
beweging te onderbreken.

•

Automatische transmissie: de tiptoets-functie
is NIET beschikbaar als de motor draait en de
versnellingshefboom niet (’P’) staat.

•

Handgeschakelde versnellingsbak: de
tiptoets-functie kan NIET worden gebruikt als
de motor loopt

Stoelbediening met de handzender (Lazy Seats)
Door deze zogenaamde "lazy seat" faciliteit is het
mogelijk om de handzenders te gebruiken voor het
oproepen van de stoel- en spiegelstanden als u de
portieren ONTGRENDELT.
Als het voertuig geheel is afgesloten (superlocking)
met een handzender, dan zullen de bestuurdersstoel
en beide spiegels in de stand gaan staan die is
opgeslagen onder geheugenschakelaar 1, als de
ONTGRENDEL-KNOP op handzender 1 langer dan
11/2 seconde, wordt ingedrukt. Als de
ONTGRENDEL- KNOP op handzender 2 langer dan
11/2 seconde wordt ingedrukt, dan zullen de
bestuurdersstoel en beide spiegels in de stand
gaan staan die is opgeslagen onder
geheugenschakelaar 2.
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•

De tiptoets-functie is beschikbaar als ook de
normale geheugenfunctie beschikbaar is.

•

In de geheugens voor de passagiersstoel
worden de spiegelstanden of de helderheid van
de instrumentenverlichting, niet opgenomen.

•

Het opslaan van een geheugenpositie zal niet
door het berichtencentrum worden bevestigd.

Stoelen

Voordat een gedeelte van de achterbank omlaag
wordt geklapt, eerst controleren of de buitenste
achterste autogordels correct in de klemmen zijn
opgeborgen (zie illustratie). Teneinde beschadiging
van de middelste autogordel te voorkomen, de gesp
netjes oprollen en in de daarvoor bestemde ruimte
plaatsen bij het bevestigingspunt, in het midden van
de achterbank.
Gedeelten van de achterbank kunnen worden
neergeklapt door de juiste ontgrendelknop ’A’, in te
drukken. De rugleuning vervolgens omlaag klappen
tot in stand 1. De bagageruimte kan verder worden
vergroot door de rugleuning en de onderkant van de
stoel, gezamenlijk, in stand 2 te klappen.

ACHTERZITTING
WAARSCHUWING
NOOIT delen van de zitting afstellen als het
voertuig in beweging is.

Als de achterzitting weer in de normale stand wordt
gezet, controleren of die goed is vergrendeld. Dan
pas wegrijden.

Uw vingers altijd uit de buurt van de
stoelvergrendelingen houden als de achterstoelen
omlaag worden geklapt.

OPMERKING: Als de onderkant van de stoel niet
geheel in positie is vergrendeld, zal het niet mogelijk
zijn om de rugleuning omhoog te bewegen.

Omlaag klappen van de achterstoelen
Eén of beide delen van de gescheiden achterzitting
kunnen gedeeltelijk omlaag worden geklapt zodat
een nuttig horizontaal oppervlak ontstaat, of geheel
omlaag worden geklapt waardoor de achterste
bagageruimte verder wordt vergroot.

WAARSCHUWING
Zodra de stoel weer rechtop is gezet, moet het
grendelmechanisme visueel worden
gecontroleerd. Dit ook goed testen om er zeker
van te zijn dat de vergrendeling goed vastzit. Dan
pas wegrijden.
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Stoelen

Achterzitting - armleuning
Aan het lipje trekken op de bovenkant van de
armleuning. De armleuning omlaag klappen in de
horizontale stand.
Achterste hoofdsteun afstellen
De hoofdsteunen zijn zo ontworpen dat hierdoor de
achterwaartse beweging van het hoofd bij een
botsing, zoveel mogelijk wordt beperkt.
De hoofdsteun omhoog bewegen door die op te
tillen. De knop indrukken teneinde de hoofdsteun
omlaag te bewegen of te verwijderen.
De hoek van de hoofdsteun zo veranderen dat die zo
dicht mogelijk bij de achterkant van het hoofd staat.
WAARSCHUWING
Altijd de hoogte van de hoofdsteun zo afstellen
dat de achterkant van het hoofd en niet de nek
wordt ondersteund.
NOOIT passagiers meevoeren als de
hoofdsteunen zijn verwijderd.
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Autogordels
AUTOGORDELS - VEILIGHEID
Autogordels kunnen levens redden.
Tijdens een botsing kunnen passagiers die geen
gebruik maken van de autogordels door het
voertuig worden geworpen, of zelfs uit het
voertuig worden geworpen, waardoor zij en
eventuele andere passagiers kunnen worden
verwond. NOOIT risico’s nemen met de
veiligheid!

•

•

ALTIJD controleren of ALLE passagiers de
autogordels goed gebruiken. Dit geldt zelfs voor
de kortste ritten.
ALTIJD de autogordels zo afstellen dat
eventuele speling in de band is opgeheven. Ook
controleren of de schoudergordel over de
schouder past zonder druk uit te oefenen op de
nek of van de schouder af te glijden.

•

ALTIJD de schootgordels zo laag mogelijk op
de heupen plaatsen (nooit over de maag).

•

De band van de autogordel NOOIT losser zetten,
door de riem van het lichaam te trekken. De
autogordels werken uitsluitend op effectieve
wijze als die altijd geheel contact maken met het
lichaam.

•

ALTIJD de autogordels laten controleren als het
voertuig betrokken is geweest bij een ongeval.

•

NOOIT toestaan dat inzittenden meerijden,
terwijl de rugleuningen van de stoelen vrijwel
geheel naar achteren zijn geklapt. De
autogordels werken alleen zo optimaal mogelijk
als de rugleuning van de stoel onder een hoek
van 15 graden is gezet, ten opzichte van de
verticale stand.

•

Zorg er ALTIJD voor dat grote artikelen bagage
die op de stoelen worden meegevoerd, worden
vastgezet met de autogordels. Bij een ongeval
worden dergelijke artikelen projectielen,
waardoor ernstig letsel kan worden veroorzaakt.

•

NOOIT toestaan dat meer dan één persoon
gebruik maakt van een autogordel. Ook nooit
een autogordel gebruiken die is verdraaid of
waarvan de werking, op welke wijze dan ook, is
belemmerd.

•

ALTIJD ervoor zorgen dan vreemd materiaal
(vooral suikerhoudende voedingsmiddelen en
dranken) niet de autogordelsloten binnen
kunnen dringen. Door dergelijke stoffen kunnen
de sloten buiten werking worden gesteld.

•

Vrouwen die in verwachting zijn, dienen een
advies in te winnen van een arts over de
veiligste manier waarop autogordels kunnen
worden gebruikt.
WAARSCHUWING

Zorg er ALTIJD voor dat de autogordels correct
worden gebruikt. Door een incorrect geplaatste
autogordel zal het risico van de dood of ernstig
letsel bij een ongeval, aanzienlijk worden
verhoogd.
Het airbag aanvullende veiligheidssysteem (SRS)
werd ontworpen om bij te dragen aan de algehele
effectiviteit van de autogordels. Die worden
daardoor niet vervangen. AUTOGORDELS MOETEN
DUS ALTIJD WORDEN GEBRUIKT.
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Autogordels
Automatische autogordels vastmaken
Trek de riem over de schouder en diagonaal over de
borst. De metalen tongplaat in het slot steken dat
zich het dichtst bij de gebruiker bevindt. Door een
"klik" wordt aangegeven dat de gordel goed is
vastgemaakt.
Autogordels zijn zo ontworpen dat die druk
uitoefenen op het skelet (het bekken, de borst en de
schouders). Deze kunnen dus alleen veilig worden
gebruikt als de stoelen normaal RECHTOP staan.
Een passagier in de voorstoel NOOIT laten
meerijden als de rugleuning geheel omlaag is
geklapt.

Schootgordels bevestigen
In het midden van de achterzitting is een
schootgordel aangebracht. Afstellen door de schuif
(zie pijl in de illustratie) langs de riem te schuiven
en de band door de gesp te leiden tot die
comfortabel strak past. Steek de metalen tongplaat
in het slot dat zich het dichtst in de buurt bevindt
van het midden van het voertuig.

Bovenste bevestigingspunt afstellen
De hoogte van de bovenste bevestiging van de
autogordel kan worden afgesteld op zowel comfort
als veiligheid. De knop indrukken en ingedrukt
houden (zie pijl in de bovenste illustratie). Het
bevestigingspunt omhoog of omlaag bewegen.
De autogordels zijn het meest effectief als de band
over de schouder wordt geplaatst: HALVERWEGE
TUSSEN DE NEK EN DE RAND VAN DE SCHOUDER.
Controleren of de bevestiging in één van de
grendelstanden is "geklikt". Dan pas wegrijden.
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Autogordels
AUTOGORDEL-SPANNERS
De autogordel-spanners worden geactiveerd in
combinatie met de airbag-SRS. Hierdoor worden
passagiers extra beschermd gedurende een ernstige
frontale botsing (zie "Airbag- SRS"). Door de
autogordel-spanners zullen de autogordels van de
voorstoelen automatisch worden teruggetrokken.
Hierdoor wordt de speling in de schoot- en
schouder-gordels opgeheven, waardoor de
voorwaartse beweging van de drager van de
autogordel bij een ernstige frontale botsing, zoveel
mogelijk wordt beperkt.

BELANGRIJKE INFORMATIE
De autogordel-spanners zullen slechts één
keer kunnen werken. DAARNA MOETEN DIE
WORDEN VERVANGEN. Als dit niet gebeurt
dan zal dit ten koste gaan van de effectiviteit
van de veiligheidssystemen van het voertuig.
Na iedere frontale botsing moeten de
autogordels en de gordel-spanners worden
gecontroleerd. Zonodig moeten die worden
vervangen. Na een periode van 15 jaar moeten
de autogordel-spanners worden onderzocht en
vervangen.

Het SRS-waarschuwingslampje (airbag) op het
instrumenten-paneel zal u op de hoogte brengen
van eventuele storingen van de
autogordel-spanners.

Uit veiligheidsoogpunt moeten de voorstoelen,
autogordels en gordel-spanners uitsluitend
worden vervangen door een Land Rover
dealer.

Als de autogordel-spanners zijn geactiveerd, dan
zullen inzittenden nog steeds door de autogordels
worden beschermd. Deze moeten dus worden
gebruikt als het onmogelijk is om met het voertuig
door te rijden.

Afdanken van voertuigen
Als u uw voertuig verkoopt dient u de nieuwe
eigenaar op de hoogte te brengen van het feit
dat dit is voorzien van autogordel-spanners.
Tevens dient de nieuwe eigenaar te worden
geïnformeerd dat die autogordel-spanners na
een periode van 15 jaar door een expert dienen
te worden gecontroleerd en vervangen.

OPMERKING: De autogordel-spanners worden
NIET geactiveerd door botsingen aan de achter- en
zijkant van het voertuig en ook niet door minder
zware frontale botsingen.

Als uw voertuig tot schroot zal worden
verwerkt zijn niet-geactiveerde
autogordel-spanners potentieel zeer gevaarlijk.
Deze dienen in een speciaal daarvoor
bestemde omgeving door deskundig personeel
te worden geactiveerd voordat het voertuig
wordt vernietigd.
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Autogordels
Baby- en kinderstoeltjes
Kinderen zullen makkelijker door airbags die worden
opgeblazen worden verwond dan teenagers of
volwassenen (zie "Airbag SRS"). Om deze reden
wordt aanbevolen dat kinderen altijd dienen plaats
te nemen in een kinderstoeltje op de achterbank of
dat een veiligheidssysteem wordt gebruikt dat is
aangepast aan hun leeftijd en grootte. Uw Land
Rover dealer is in staat om u een serie
veiligheidsstoeltjes aan te bieden die zijn
goedgekeurd voor uw voertuig.

WAARSCHUWING
Zeer jonge en iets oudere kinderen dienen
achterin de auto plaats te nemen in een
kinderstoeltje of een veiligheidssysteem dat is
aangepast op hun leeftijd en/of grootte en dat is
goedgekeurd voor toepassing in uw voertuig. Het
is essentieel dat nooit van de montage-instructies
van de fabrikant wordt afgeweken.
Uit statistieken blijkt dat kinderen veiliger zijn als
die plaatsnemen in op de juiste manier op de
achterstoel bevestigde kinderstoeltjes. Het is dus
niet verstandig om dergelijke kinderstoeltjes
voorin de auto te plaatsen. Is het echter
essentieel dat een kind voorin de auto wordt
meegevoerd dan moet de stoel zover mogelijk
naar achteren worden bewogen. Ook dient het
kind plaats te nemen in een goedgekeurd NAAR
VOREN WIJZEND kinderstoeltje. Gebruik NOOIT
een naar achteren wijzend kinderstoeltje - een
airbag die wordt opgeblazen kan in contact komen
met het kinderstoeltje waardoor het kind ernstig
letsel kan oplopen.

Alle gecombineerde baby/kinderstoeltjes met
bijbehorende riempjes zijn zo ontworpen dat die in
de stoelen moeten worden bevestigd met behulp
van een schootgordel of het schoot-gedeelte van de
driepuntsgordel.
Als een kinder- of baby-veiligheidssysteem wordt
geplaatst mag nooit worden afgeweken van de
instructies van de fabrikant. Als een
baby/kinder-veiligheidssysteem niet op de juiste
manier wordt bevestigd kan het kind gedurende een
botsing of noodstop in gevaar worden gebracht.
Ook is het mogelijk dat andere inzittenden ernstig
letsel oplopen.
De zitplaats midden op de achterbank is voorzien
van een schoot-gordel die met de hand strakker kan
worden gezet zodat een kinderstoeltje of
veiligheidssysteem voor kinderen kan worden
geplaatst. Oudere kinderen dienen gebruik te maken
van de driepuntsgordel die is aangebracht op de
buitenste zitplaatsen.

Het bovenstaande symbool op het
dashboard-paneel van uw voertuig bevat een
waarschuwing tegen het gebruik van een NAAR
ACHTEREN WIJZEND kinderstoeltje dat in de stoel
voor de passagier voorin het voertuig wordt
geplaatst. Neemt het kind in een dergelijk stoeltje
plaats, dan kan als de airbag wordt opgeblazen,
ernstig letsel worden veroorzaakt.
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Autogordels
Onderhoud van autogordels
WAARSCHUWING

De tanden van de autogordels moeten regelmatig
worden gecontroleerd op tekenen die wijzen op
rafelen, slijtage en sneden. Hierbij dient speciale
aandacht te worden besteed aan de condities van de
bevestigingspunten en de afstelling.

Een autogordel die de spanningen en krachten
van een stoot of slag heeft doorstaan, of die
begint te rafelen, moet altijd worden vervangen.

De banden mogen NOOIT worden gebleekt of
gekleurd. De banden van de autogordels uitsluitend
met warm water en een niet-bijtende zeep reinigen.
Laat de banden vervolgens op natuurlijke wijze
drogen. Laat de banden pas in de gordelrollen
teruglopen, nadat die geheel zijn gedroogd.
Testen van automatische autogordels
Af en toe de volgende controles uitvoeren:
1. Als de autogordel vastzit, de riem bij de gesp
snel omhoog trekken. De gesp moet veilig dicht
blijven zitten.
2. Nadat de autogordel is vastgemaakt, moet u
goed achteruit in de stoel gaan zitten en
controleren of eventuele speling in de
automatische gordelrol is opgeheven. Beweeg
het bovenste gedeelte van het lichaam
vervolgens plotseling vanaf de heupen naar
voren. Het mechanisme moet nu automatisch
vergrendelen, zodat de autogordel niet verder
kan worden afgerold.
3. Met losse autogordel de band tot aan het einde
afrollen. Controleren vervolgens of het afrollen
verloopt zonder horten of haperingen.
Als een autogordel één van deze testen niet
doorstaat, dient u onmiddellijk contact op te nemen
met uw dealer.
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Airbag SRS
Het airbag-SRS systeem (aanvullend veiligheidssysteem) is voorzien van een aan de voor- en zijkant geplaatste
airbag voor zowel de bestuurder als de passagier voorin de auto.
Mits de passagiers voorin de auto op de juiste manier hebben plaatsgenomen en de auto-gordels gebruiken,
leveren de airbags extra bescherming voor de borststreek en het gelaat als het voertuig betrokken raakt bij een
ernstige frontale botsing terwijl ook de zijkant van het lichaam dat in de richting wijst van de botsing bij
ernstige botsingen van de zijkant, goed wordt beschermd.
De voorste airbags zijn ondergebracht in het middelste gedeelte van het stuurwiel en boven het
handschoenenkastje, in het dashboard-paneel. De zij-airbags zijn in de vulling van de rugleuning aan de
buitenkant van beide voorstoelen aangebracht (zie illustratie).

PO407
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Airbag SRS
Teneinde er zeker van te kunnen zijn dat de airbags
op de juiste manier worden geactiveerd is het
essentieel dat nooit obstakels worden geplaatst
tussen een airbag en de inzittende die daardoor
dient te worden beschermd. Hieronder volgen
voorbeelden van het soort obstakels waardoor de
juiste werking van de airbag negatief kan worden
beïnvloed of waardoor de persoonlijke veiligheid in
gevaar kan worden gebracht als de airbag wordt
opgeblazen:

•

Accessoires die zijn bevestigd aan het deksel
van een airbag.

•

Losse handbagage of andere voorwerpen die op
het deksel van de airbag zijn geplaatst.

•

Voeten, knieën of andere lichaamsdelen als
deze contact maken met of zich dicht in de
buurt bevinden van het deksel van de voorste
airbag.

•

Het hoofd, de armen of andere lichaamsdelen
waardoor contact wordt gemaakt met of die in
de buurt worden gehouden van een zij-airbag.

•

Kledingstukken of kussens die over het gedeelte
van een voorstoel zijn geplaatst dat de airbag
bevat.

•

Niet-goedgekeurde stoel-hoezen die op een
voorstoel zijn geplaatst (er wordt speciaal de
aandacht op gevestigd dat de stoel-hoezen die
werden goedgekeurd voor Range Rover
voertuigen voor de introductie van zij-airbags,
NIET langer geschikt zijn voor voertuigen die
wel zijn voorzien van zij-airbags! (Roep in
twijfelgevallen altijd het advies in van uw Land
Rover dealer.)

Hoe de airbag SRS werkt
Bij een botsing zal door de airbag-regeleenheid de
mate van vertraging veroorzaakt door de botsing
worden geregistreerd teneinde vast te stellen of de
airbags al dan niet dienen te worden geactiveerd.
Bij een zware frontale botsing zullen beide voorste
airbags worden opgeblazen. Bij een zware botsing
op de zijkant van het voertuig zal uitsluitend aan de
kant van de botsing worden opgeblazen. Het is
echter ook mogelijk dat het voertuig betrokken raakt
bij botsingen waarbij één zij-airbag en beide voorste
airbags tegelijkertijd worden opgeblazen of waarbij
de voorste airbags en de zij-airbags afzonderlijk
worden geactiveerd als gevolg van een secundaire
botsing na de aanvankelijke aanrijding.

P0405
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Airbag SRS
BELANGRIJKE INFORMATIE
De airbag-SRS is niet zodanig ontworpen dat
die gaat werken als resultaat van botsingen
achterop de auto, minder zware frontale
botsingen of aanrijdingen op de zijkant van het
voertuig of als het voertuig omkantelt; het
SRS-systeem zal tevens niet gaan werken als
zwaar wordt afgeremd of als over een zeer ruw
wegdek wordt gereden.
De werking van de airbag-SRS is geheel
afhankelijk van de acceleratie- of
deceleratie-krachten die als gevolg van een
botsing worden ervaren binnen het
passagierscompartiment. De omstandigheden
die bij verschillende soorten botsingen een rol
spelen (de snelheid van het voertuig, de hoek
waaronder de botsing plaatsvindt en
bijvoorbeeld het type en de massa van het
voorwerp waarmee het voertuig in contact
komt), kunnen aanzienlijk van elkaar afwijken
en hierdoor zal de mate van acceleratie of
deceleratie worden beïnvloed.

P0406

Airbags worden binnen milliseconden opgeblazen
en dit geschiedt met een zeer grote kracht en gaat
vergezeld van een luid lawaai. Door de opgeblazen
airbag en het autogordel-bevestigingssysteem blijft
de beweging van de inzittende beperkt waardoor het
risico van het letsel aan het hoofd en het bovenste
gedeelte van de borstkas wordt gereduceerd.

Daaruit volgt dus dat in bepaalde
omstandigheden het voertuig ernstige
oppervlakte-schade kan oplopen zonder dat de
airbags worden geactiveerd. Het is dus ook
mogelijk dat de airbags worden geactiveerd als
de mate van beschadiging aan het voertuig
gering kan worden genoemd.

Als een airbag wordt opgeblazen komt ook een fijn
poeder vrij. Dit wijst niet op een storing of een
defect. Door dit poeder kan de huid echter worden
geïrriteerd. Dit dient dus zorgvuldig uit de ogen en
eventuele sneden of schuurplekken te worden
gespoeld. Nadat een airbag is opgeblazen loopt die
vrijwel onmiddellijk weer leeg. Hierdoor ontstaat
een geleidelijk dempend effect waardoor de
inzittende(n) wordt(en) beschermd terwijl tevens
het zicht van de bestuurder in voorwaartse richting
niet wordt beperkt.

Airbags zullen uitsluitend worden
geactiveerd als dit essentieel is om de
beveiliging die wordt geleverd door de
auto-gordels aan te vullen.

WAARSCHUWING
Nadat de airbag is opgeblazen zijn sommige
componenten van de airbag-SRS, heet - NOOIT
aanraken voordat deze zijn afgekoeld.
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Airbag SRS
Zij-airbags
Zij-airbags zijn zo ontworpen dat hierdoor de thorax
van het torso wordt beschermd. Die airbags worden
uitsluitend geactiveerd bij zeer zware op de zijkant
van het voertuig plaatsvindende botsingen.
Zij-airbags zullen dus NIET worden opgeblazen als
gevolg van botsingen op de voor- of achterkant van
het voertuig.

OPMERKING: Nadat het contact in stand ’II’ is
gedraaid, zal door de diagnostische regeleenheid
van het systeem het eigen geheugen en het
gloeilampje van het waarschuwingslampje worden
gecontroleerd op storingen/defecten. Als een
storing/defect wordt aangetroffen zal het
waarschuwingslampje gaan branden.
Zithoudingen
Teneinde optimale bescherming te geven bij een
ernstige botsing, is het essentieel dat de airbags
met grote snelheid worden geactiveerd.

Bij een ernstige botsing op de zijkant van het
voertuig zal de airbag aan die kant door de hoes van
de stoel, naar buiten springen. Die airbag wordt zeer
snel opgeblazen en vormt een kussen tussen de
inzittende en de zijkant van het voertuig.

Een airbag die wordt opgeblazen kan schuurplekken
in het gelaat en andere verwondingen veroorzaken
als de inzittende zich op het moment van activering
van de airbag, te dicht in de buurt bevindt.

Er wordt de aandacht op gevestigd dat een gedeelte
van de buitenkant van de stoel-bekleding (deze kan
worden herkend aan het geweven "airbag"-label) is
voorzien van een speciaal geconstrueerde naad
waar de airbag doorheen kan breken. De
productie-methode en de materialen waaruit de
stoel is vervaardigd zijn essentieel voor de
prestatiekarakteristieken van de airbag. Om deze
reden mogen niet-goedgekeurde stoel-hoezen
NOOIT worden geplaatst, terwijl tevens wordt
aanbevolen dat reparaties of vervangingen aan de
voorstoelen worden uitgevoerd door een Land
Rover dealer (zie "Onderhoudsinformatie").

WAARSCHUWING
Teneinde het risico van dergelijke verwondingen
veroorzaakt door een geactiveerde airbag zo laag
mogelijk te houden, dienen auto-gordels altijd op
de juiste manier te worden gebruikt. Tevens
dienen zowel de bestuurder als de passagier
voorin het voertuig de stoel zodanig in te stellen
dat een zo groot mogelijke afstand als praktisch
mogelijk is wordt gehouden van de voorste
airbags. Tevens dient ervoor te worden gezorgd
dat tussen het bovenste gedeelte van de borst en
de zijkant van het voertuig een opening wordt
gehandhaafd zodat de zij-airbags zonder
belemmeringen kunnen worden opgeblazen.

Airbag SRS - waarschuwingslampje
Door een waarschuwingslampje in de
instrumenten-groep zult u op de hoogte worden
gebracht van eventuele storingen of defecten
waardoor de juiste werking van de airbag-SRS bij
een botsing, negatief kan worden beïnvloed. Het
systeem dient, als de volgende symptomen worden
geconstateerd, altijd te worden gecontroleerd door
een dealer:

•

Als het waarschuwingslampje niet brandt
wanneer de contact-schakelaar in stand ’II’
wordt gedraaid.

•

Het waarschuwingslampje gaat binnen vijf
seconden niet uit nadat het contact in stand ’II’
is gedraaid.

•

Het waarschuwingslampje gaat branden terwijl
met het voertuig wordt gereden.
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Airbag SRS
Kinder-zitplaatsen

Onderhoudsinformatie
Na een bepaalde periode (10 jaar in het geval van de
airbags voor het voertuig en 15 jaar voor de
zij-airbags), gerekend vanaf de oorspronkelijke
datum van registratie (of de montage-datum van
een nieuwe airbag-module), zullen sommige
componenten moeten worden vervangen. De
aandacht wordt gevestigd op de "vervangingsdatum
voor de airbag-module" op pagina 2 van het
onderhoudsboekje. Teneinde absolute veiligheid te
garanderen wordt aanbevolen dat deze
werkzaamheden worden uitgevoerd door een Land
Rover dealer waardoor de juiste pagina van het
onderhoudsboekje dient te worden afgestempeld en
afgetekend zodra de werkzaamheden zijn voltooid.

Het wordt aanbevolen dat kinderen altijd
plaatsnemen in een kinderstoeltje achterin het
voertuig of dat een veiligheidssysteem wordt
gebruikt dat is aangepast aan hun leeftijd en grootte
(zie "Autogordels").
Als het onvermijdelijk is dat een kind voorin het
voertuig wordt meegevoerd, is het essentieel dat de
stoel geheel naar achteren wordt bewogen en dat
het kind correct heeft plaatsgenomen in een NAAR
VOREN WIJZEND kinderstoeltje. Hierdoor wordt
voorkomen dat het hoofd van het kind of een ander
lichaamsdeel in de buurt komt van de zij-airbag (zie
waarschuwingsetiket hieronder).

Tevens dient u ALTIJD contact op te nemen met uw
dealer indien:

•

een airbag wordt opgeblazen

•

de voor- of zijkant van het voertuig is
beschadigd zelfs als de bijbehorende airbag niet
is opgeblazen.

•

als in enig deel van het deksel van de
airbag-module tekenen worden aangetroffen die
wijzen op beschadiging of scheur-vorming,
slijtage etc.

H2735

WAARSCHUWING
Tracht NOOIT om de airbag-SRS te repareren, te
vervangen, te modificeren of op andere wijze
ondeskundig te behandelen. Ook mogen nooit
onderhoudswerkzaamheden worden uitgevoerd.
Hetzelfde geldt voor de bedrading in de buurt van
SRS-componenten; hierdoor kan het systeem
worden geactiveerd, waardoor ernstig letsel kan
worden veroorzaakt.

WAARSCHUWING
Onder geen enkele omstandigheid mag voorin het
voertuig een naar achter wijzend kinderstoeltje
worden gebruikt - gebruik nooit een naar achteren
wijzend kinderstoeltje daar een airbag die wordt
opgeblazen in botsing kan komen met het
stoeltje, waardoor het kind ernstig kan worden
verwond!
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Airbag SRS
Afdanken van voertuigen
Als u uw voertuig verkoopt dient u ervoor te zorgen
dat de nieuwe eigenaar wordt geïnformeerd dat het
voertuig is voorzien van een airbag-SRS. Tevens
dient deze nieuwe eigenaar op de hoogte te worden
gebracht van de vervangingsdatum van de
airbag-module op pagina 2 van het
onderhoudsboekje.

BELANGRIJKE INFORMATIE
De componenten van de airbag-SRS zijn
gevoelig voor elektrische of fysieke storing
waardoor het systeem makkelijk kan worden
beschadigd. Ook is het mogelijk dat een
airbag-module onverwacht wordt geactiveerd.
Voor uw eigen veiligheid wordt derhalve
aanbevolen dat u de hulp inroept van een Land
Rover dealer voor het uitvoeren van de
volgende werkzaamheden:

•

Het verwijderen of repareren van
bedrading of componenten in de buurt
van SRS-componenten (gele kabelboom)
inclusief: het stuurwiel, de stuurkolom,
de voorstoelen, het instrumenten- en
dashboard-paneel.

•

Het plaatsen van elektronische uitrusting
zoals een mobiele telefoon, een
radiozender/ontvanger, of een
geluidssysteem.

•

Bevestiging van accessoires op de voorof zijkant van het voertuig.

•

Modificatie van de voor- of zijkant van
het voertuig.

•

Verwijderen of plaatsen of het opnieuw
bekleden van een voorstoel of
stoel-hoes.

Als het voertuig wordt afgedankt en tot schroot
wordt verwerkt: niet-opgeblazen airbags zijn
potentieel zeer gevaarlijk. Deze moeten door
deskundig personeel op veilige wijze en onder
zorgvuldige gecontroleerde omstandigheden,
worden opgeblazen VOORDAT het voertuig tot
schroot wordt verwerkt.
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Stuurkolom
STUURKOLOM AFSTELLEN
De hoek en ook de hoogte van de stuurkolom
moeten worden afgesteld op een comfortabele
rijpositie:
1. De hefboom geheel naar buiten trekken en
vervolgens naar de rand van het stuurwiel
bewegen.
2. De hefboom in deze stand houden en de
stuurkolom tot in de gewenste hoek omhoog of
omlaag bewegen. Het is ook mogelijk om de
stuurkolom naar binnen te duwen of naar buiten
te trekken.
3. De hefboom loslaten zodat de stuurkolom in de
gekozen stand wordt vergrendeld. Dit dient te
geschieden nadat een comfortabele rijpositie is
verkregen.

WAARSCHUWING
Als met het voertuig wordt gereden, mogen NOOIT
de volgende afstellingen worden uitgevoerd. Dit
is bijzonder gevaarlijk.
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Portierspiegels
Automatische diminstallatie
(indien geplaatst)
De deur-spiegels worden automatisch gedimd
waardoor de bestuurder ’s nachts niet wordt
verblind door het licht van de koplampen van
achteropkomend verkeer. De dimfunctie wordt
geactiveerd door een lichtsensor op de
achteruitkijkspiegel.
Automatisch kantelen van de spiegel als de
achteruitversnelling wordt gekozen
(indien geplaatst)
Voertuigen met een geheugen voor de
bestuurdersstoel zijn voorzien van een in het
geheugen opgeslagen functie waardoor de spiegels
automatisch omlaag kantelen als de
achteruitversnelling wordt gekozen. Zonodig
kunnen de spiegelstanden als volgt worden
gewijzigd:

ELEKTRISCH BEDIENDE PORTIERSPIEGELS
1. De spiegelschakelaar in de richting schuiven
van de spiegel die moet worden ingesteld.

1. De contactschakelaar in stand ’I’ of ’II’ zetten
(de motor niet starten)

2. Met het contact-slot in stand ’I’ of ’II’, moet de
betreffende kant van de tuimelschakelaar
worden ingedrukt teneinde het spiegelglas
omhoog/omlaag of naar links/rechts, te
kantelen.

2. De achteruitversnelling kiezen.
3. Eén of beide spiegels in de gewenste stand
zetten.
4. De schakelaar GEHEUGENOPSLAG indrukken.
Tegelijkertijd schakelaar 1 of 2 twee seconden
lang indrukken (deze correspondeert met het
geheugen voor de bestuurdersstoel). Op het
berichtencentrum (Message Centre) wordt dan
de melding "SPIEGINST OPGESL" weergegeven.

OPMERKING: Als uw voertuig is voorzien van een
elektrisch bediende bestuurdersstoel, dan is het
mogelijk om de spiegelstanden in te stellen in
combinatie met de standen van de bestuurdersstoel
(zie "Stoelen").

OPMERKING: Portierspiegels zijn voorzien van
interne verwarmingselementen waardoor ijs of
wasem van het glas wordt verwijderd. Deze functie
zal in werking treden als de motor loopt.
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Portierspiegels
De kantelfunctie buiten werking stellen:
De contactschakelaar in stand ’I’ of ’II’ zetten (de
motor niet starten) en de achteruitversnelling
kiezen.
De schakelaar voor GEHGN OPGESLGN 2 seconden
lang ingedrukt houden. Op het berichtencentrum
(Message Centre) verschijnt dan de melding
"ACHTERUITKSP UIT". Tevens wordt een
geluidssignaal gegeven.
De kantelfunctie herstellen:
De contactschakelaar in stand ’I’ of ’II’ zetten (de
motor niet starten) en de achteruitversnelling
kiezen.
De schakelaar voor GEHGN OPGESLGN 2 seconden
lang ingedrukt houden. Op het berichtencentrum
(Message Centre) verschijnt dan kort de melding
"ACHTERUITKSP AAN" (de spiegels keren dan terug
naar de op de fabriek ingestelde stand of de standen
die u zelf heeft ingesteld).
Met de hand instellen
Iedere portierspiegel kan in vier standen worden
bewogen.
Als de spiegels geheel naar voren of naar achteren
staan, dan is het mogelijk om het spiegelhuis vrijwel
plat tegen de zijkant van het voertuig te klappen. Dit
is nuttig bij bijvoorbeeld smalle garagedeuren. In de
twee tussenstanden kan het spiegelhuis worden
afgesteld op de verschillende vereisten van de
passagiers- of de bestuurderskant van het voertuig.
De voorste tussenstand moet worden gebruikt voor
de bestuurderskant. De achterste tussenstand is
voor de passagierskant.
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Instrumenten
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1. Toerenteller
Geeft het motortoerental van de motor aan in
omwentelingen per minuut.

5

3. Kilometerteller
Hierdoor wordt de totale door het voertuig
afgelegde afstand weergegeven. (Het contact in
stand ’II’ draaien. De weergave wordt dan verlicht.)

Uw voertuig is voorzien van een systeem waardoor
het aantal omwentelingen per minuut automatisch
wordt beperkt zodra het maximum "afgestelde"
toerental is bereikt.

4. Dag-teller (trip 1)
Geeft de afstand aan van de verschillende
individuele ritten. (zie tevens "Boord-computer").
(De weergave wordt verlicht door het contact in
stand ’II’ te draaien.)

Motortoerental - beperkingslimieten
Benzinemotor: 5,500 tpm
Dieselmotor: 4,950 ± 150 tpm

5. Dag-teller - terugstelknop (trip 1)
Indrukken om de dag-teller weer op nul te zetten.

2. Snelheidsmeter
Geeft de wegsnelheid aan in kilometers per uur.

WAARSCHUWING
NOOIT trachten om het instrumentenpaneel te
openen of de gloeilampjes van de instrumenten te
verwisselen, daar het in dat geval mogelijk is dat
de garantie komt te vervallen.
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Het ORANJE waarschuwingslampje zal gaan
branden als in de tank nog minimaal 9 liter
brandstof aanwezig is. Als het lampje gaat branden,
zo snel mogelijk bijtanken.

6. Temperatuurmeter
Zodra de koelvloeistof van de motor op normale
bedrijfstemperatuur is, moet de wijzer bijna
verticaal staan (de exacte stand is afhankelijk van de
omgevingstemperatuur). Als de wijzer doorloopt tot
in het RODE segment, zal een ROOD
waarschuwingslampje op de temperatuurmeter,
gaan branden. In dat geval, het voertuig zo snel
mogelijk stilzetten als veilig mogelijk is en
vervolgens deskundige hulp inroepen.

De brandstoftank heeft een inhoud van circa:
Benzinemotoren: 100 liter nuttige inhoud
Dieselmotoren: 90 liter nuttige inhoud
WAARSCHUWING

7. Brandstofmeter
De wijzer loopt naar nul als de contactschakelaar
wordt afgezet. Wordt het contact echter in stand ’II’
gedraaid, dan gaat de wijzer snel omhoog tot het
peil van de brandstof in de tank wordt aangegeven.
Gedurende het bijtanken, zal de toenemende
hoeveelheid brandstof in de tank ook vrijwel
onmiddellijk door de meter worden weergegeven.

NOOIT de tank geheel leegrijden (het overslaan
van de motor dat hiervan het gevolg is, kan de
katalytische omvormer onherstelbaar
beschadigen).

Door een pijl op de brandstof-meter wordt
aangegeven aan welke kant van het voertuig de
brandstof-vulklep is aangebracht.

OPMERKING: Het is mogelijk dat door de meter
geen verhoging van het niveau van de brandstof in
de tank wordt weergegeven van minder dan 15 liter.
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Waarschuwingslampjes
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De specificatie van de waarschuwingslampjes zal
variëren per model en de vereisten die gelden
binnen het exportgebied.

Motor controleren - ORANJE.
Dit lampje gaat branden als het
contact in stand ’II’ wordt gezet. Dit is
een gloeilampcontrole. Het lampje wordt gedoofd
zodra de motor loopt. Als dit lampje op andere
momenten gaat branden, wijst dit op een defect in
de motor. Als het lampje gaat branden, nooit snel
rijden en ook zo snel mogelijk urgent deskundige
hulp inroepen.

Als sommige waarschuwingslampjes worden
geactiveerd, zal ook op het berichtencentrum in het
combinatie-instrument, een bericht worden
weergegeven. (zie "Berichtencentrum" voor details).
De waarschuwingslampjes zijn voorzien van de
volgende kleurcodes:

Gloeibougie - ORANJE.
(uitsluitend dieselmotoren).
Dit gaat branden als de
contactschakelaar in stand ’II’ is gezet. WACHTEN
tot het lampje is gedoofd, dan pas de motor starten.

Door GROENE & BLAUWE lampjes wordt
aangegeven dat de eenheid functioneert.
De ORANJE & GELE waarschuwingslampjes wijzen
erop dat men voorzichtig moet zijn.

Autogordel - ROOD.
Dit lampje gaat 6 seconden lang
branden als de contactschakelaar in
stand ’II’ is gezet. ALTIJD eerst uw autogordel
vastmaken, en DAN PAS doorrijden.

De RODE waarschuwingslampjes zijn
waarschuwingen.
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Waarschuwingslampjes
Handrem/remsysteem - ROOD.
Dit gaat 3 seconden lang branden als
gloeilampcontrole wanneer de
contactschakelaar in stand ’II’ is gezet. Het lampje
gaat ook branden als de handrem is aangezet en de
contactschakelaar in stand ’II’ staat.

Te lage oliedruk - ROOD.
Dit lampje gaat branden als
gloeilampcontrole wanneer de
contactschakelaar in stand ’II’ is gezet en wordt
gedoofd als de motor loopt. Als het lampje blijft
branden nadat de motor is gestart, of gedurende
een rit gaat branden, het voertuig zo snel mogelijk
stilzetten als de veiligheid dit toelaat en eerst
deskundige hulp inroepen. Dan pas doorrijden.
Altijd het oliepeil controleren als dit lampje gaat
branden.

Het lampje moet doven als de handrem geheel is
losgelaten, of na de gloeilampcontrole als de
handrem is afgezet. Als het lampje gedurende het
rijden gaat branden, wijst dit op een defect. Het
voertuig zo snel mogelijk stoppen en deskundige
hulp inroepen alvorens door te rijden.

OPMERKING: Bij zeer lage
omgevingstemperaturen kan het even duren
voordat dit lampje wordt gedoofd.

OPMERKING: Als het voertuig enige tijd heeft
stilgestaan, kan het maximaal 40 seconden duren
voordat het lampje wordt gedoofd (in dit geval
zullen ook de ABS en TC waarschuwingslampjes
gaan branden).

ABS - GEEL.
Dit lampje zal circa 1 seconde lang
gaan branden als de
contactschakelaar in stand ’II’ is gezet. Vervolgens
wordt dit kort gedoofd voordat het weer gaat
branden. Als het lampje niet wordt gedoofd en weer
gaat branden, dan wijst dit op een defect in het ABS
systeem. U dient dan zo snel mogelijk het advies in
te winnen van uw Land Rover dealer. Het
waarschuwingslampje zal blijven branden tot met
het voertuig een snelheid van circa 7 km/u is
bereikt.

Accu-laadstroom - ROOD.
Het lampje gaat branden als
gloeilampcontrole wanneer de
contactschakelaar in stand ’II’ is gezet en wordt
gedoofd zodra de motor loopt. Als het lampje blijft
branden of gaat branden tijdens het rijden, wijst dit
op een defect. Urgent deskundige hulp inroepen.
Aanhanger richtingaanwijzers GROEN.
Dit lampje gaat uitsluitend branden
als een aanhanger, via een multipen-contrastekker
is aangesloten op het voertuig. Dit lampje knippert
in combinatie met de richtingaanwijzers van het
voertuig en hierdoor wordt dus bevestigd dat de
richtingaanwijzers van de aanhanger correct
functioneren. Als één van de richtingaanwijzers van
de aanhanger defect raakt, gaat het
waarschuwingslampje niet branden.

Als het lampje blijft branden of later, gedurende het
rijden, gaat branden, dan wijst dit op een storing in
het automatische controlesysteem. Op het
berichtencentrum (Message Centre) verschijnt dan
de melding "ABS DEFECT"; dit wil zeggen dat
complete ABS regeling eventueel niet beschikbaar
is. Zo snel mogelijk dient u dan het advies in te
winnen van uw dealer.
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Waarschuwingslampjes
Airbag SRS - ROOD.
Dit lampje gaat branden als de
contactschakelaar in stand ’II’ is gezet
en wordt na circa 8 seconden gedoofd. Als het
lampje op een ander moment gaat branden, dan
wijst dit op een storing of defect. Urgent
deskundige hulp inroepen.

Richtingaanwijzers - GROEN.
Het linker of rechter
waarschuwingslampje zal gaan
knipperen in hetzelfde tempo als de daarmee
corresponderende linker of rechter
richtingaanwijzer. Het waarschuwingslampje gaat
tweemaal zo snel branden als een gloeilamp van
een clignoteur is doorgebrand (door het
berichtencentrum wordt dan aangegeven welke
gloeilamp defect is). Als een aanhanger op de auto
is aangesloten en een gloeilampje van een op de
achterkant geplaatste clignoteur defect raakt, dan
zal het bericht niet worden weergegeven. Als de
schakelaar voor de alarmknipperlichten wordt
ingedrukt, zullen beide waarschuwingslampjes gaan
branden in combinatie met de richtingaanwijzers.

Verdeelbak - ORANJE.
Het lampje gaat knipperen als de
"Hi/Lo" schakelaar wordt ingedrukt
(auto’s met handgeschakelde versnellingsbak), of
als de versnellingshefboom door de middelste gleuf
(de ’H’-poort) van auto’s met een automatische
transmissie wordt bewogen. Het lampje blijft
knipperen tot de verdeelbak van de ene
overbrengingsverhouding naar de andere
overbrengingsverhouding heeft geschakeld.

Koplampen; ongedimd groot licht BLAUW.
Dit lampje gaat branden als de
koplampen op groot licht staan.

Op auto’s met handgeschakelde versnellingsbak het
koppelingspedaal NOOIT induwen, of een
versnelling kiezen voordat het lampje niet langer
knippert. Op auto’s met automatische transmissie,
het rempedaal NIET loslaten of wegrijden voordat
het lampje niet langer knippert.

Verlichting aan - GROEN.
Dit lampje gaat branden als de
stadslichten en/of de koplampen zijn
aangezet. Het gaat niet branden als de vertraging
voor de stadslichten of koplampen werkt.

Tractieregeling (TC) - ORANJE.
Nadat het contact is aangezet en de
ABS en tractieregeling hun
zelf-controles hebben uitgevoerd, zal dit lampje drie
seconden lang gaan branden.

Luchtvering - ORANJE.
Dit lampje gaat branden als
gloeilampcontrole wanneer de
contactschakelaar wordt aangezet en blijft branden
tot twee seconden nadat de motor is gestart.

Gedurende het rijden zal het TC lampje gaan
branden (minimaal twee seconden) als de
tractieregeling actief is. Het lampje wordt gedoofd
zodra de tractieregeling niet langer functioneert. Als
het lampje gaat knipperen (minstens tien seconden)
dan wil dit zeggen dat het systeem te veel is
gebruikt. Het systeem kan dan weer worden
gebruikt nadat alle componenten zijn afgekoeld.

Tevens zal het lampje gaan branden gedurende het
rijden als de "Hoge" (High) of "Extra Verhoogde"
(Extended) rijhoogten zijn gekozen en tevens als in
de luchtvering, een storing of defect wordt
geconstateerd.

Als het lampje onafgebroken blijft branden, dan
wijst dit op een defect in het systeem. Deskundige
hulp inroepen.
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Waarschuwingslampjes
HOORBARE WAARSCHUWINGEN
In bepaalde exportgebieden is het mogelijk dat de
volgende hoorbare waarschuwingen zijn
opgenomen in de specificaties van het voertuig.

Autogordel voor de bestuurder - waarschuwing.
Een ononderbroken hoorbaar signaal wordt
gegeven en ook verschijnt op het berichtencentrum
het bericht "GORDELS VASTDOEN", gedurende 6
seconden of tot de autogordel is vergrendeld.

Contactsleutel - waarschuwing.
Er zal een hoorbare waarschuwing worden gegeven
als de contactsleutel in het contact is achtergelaten
terwijl het bestuurdersportier is geopend en de
motor niet loopt. Dit hoorbare alarm zal worden
geannuleerd zodra de sleutel is verwijderd of het
bestuurdersportier is gesloten.

Te hoge snelheid - waarschuwing.
Een ononderbroken waarschuwingssignaal wordt
gegeven als de voertuigsnelheid oploopt tot boven
circa 120 km/u. Dit signaal wordt opgeheven zodra
de voertuigsnelheid daalt tot onder 120 km/u. Dit
gaat vergezeld van het volgende bericht op het
berichtencentrum: "MAX SNELHEID 120". Deze
functie is onafhankelijk van de functie voor de te
hoge snelheid, van de boord-computer - (zie
"Boord-computer" voor aanvullende informatie).

Dit gaat vergezeld van de melding "CONTACTSL IN"
op het berichtencentrum (Message Centre).
Verlichting aan - waarschuwing.
Een hoorbaar signaal wordt gegeven wanneer het
bestuurdersportier wordt geopend terwijl de
koplampen zijn aangezet en nadat de sleutel is
verwijderd uit het contact. Dit signaal wordt
onderbroken zodra de verlichting wordt afgezet of
het bestuurdersportier wordt gesloten. Deze
waarschuwing gaat vergezeld van het volgende
bericht op het berichtencentrum: "LICHTEN AAN".

Waarschuwing gedurende schakelen tussen
hoge/lage overbrengingsverhouding
Als wordt getracht om tussen de hoge/lage
overbrengingsverhoudingen te schakelen, zal een
hoorbare waarschuwing worden gegeven. Na het
op/neerschakelen, of als de poging wordt
opgegeven, wordt de waarschuwing geannuleerd.
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Verlichting & richtingaanwijzers

Richtingaanwijzers
De staafschakelaar OMLAAG bewegen om een
bocht naar LINKS aan te geven en OMHOOG
bewegen om een bocht naar RECHTS aan te geven
(het bijbehorende GROENE waarschuwingslampje
op het instrumentenpaneel zal dan in hetzelfde
tempo gaan knipperen als de richtingaanwijzers).

Stads/achterlichten en
instrumentenverlichting
De contactsleutel plaatsen en de
verlichtingsschakelaar in stand ’1’ zetten.

De staafschakelaar halverwege omhoog of omlaag
houden tegen de veerdruk in, om een
rijbaanverandering aan te geven.

De uitstapverlichting kan blijven branden nadat men
het voertuig heeft verlaten door de uitstapvertraging
van de koplampen, als volgt te bedienen:

Koplampen
De verlichtingsschakelaar in stand ’2’
zetten.

Koplampen - uitstapvertraging
1. De verlichtingsschakelaar in stand ’2’ zetten en
de contactschakelaar in stand ’II’ zetten.
2. De contactschakelaar weer terugdraaien naar
stand ’0’, de contactsleutel verwijderen en de
verlichtingsschakelaar vervolgens van stand ’2’
in ’0’ zetten.
3. De koplampen zullen circa 25 seconden blijven
branden terwijl op het berichtencentrum
(Message Centre) de melding "VERTR
SCHIJNWRPS" wordt weergegeven.
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Verlichting & richtingaanwijzers
Instrumentenverlichting - dimschakelaar
De tuimelaarschakelaar naar links of rechts draaien
om de intensiteit van de instrumentenverlichting te
verhogen of te verlagen. Met de dimschakelaar
worden ook het verlichtingsniveau van de
schakelaars (indien geplaatst) en de intensiteit van
de LCD-weergave van de airconditioning geregeld.
De dimschakelaar voor de instrumentenverlichting
regelt tevens de intensiteit van de verlichte
weergave op het berichtencentrum (Message
Centre). Er wordt echter de aandacht op gevestigd
dat als het verlichtingsniveau op maximum is gezet
(door de tuimelaarschakelaar geheel naar rechts te
draaien en in die stand te houden), de weergave van
het berichtencentrum zal worden gedimd als de
tuimelaarschakelaar even naar links wordt geduwd.
De instrumentenverlichting blijft echter zo helder
mogelijk branden.

Koplampen - ongedimd en gedimd groot licht
De staafschakelaar geheel naar het stuurwiel
trekken. Dan wordt van gedimd groot licht
overgeschakeld op ongedimd groot licht (het
BLAUWE waarschuwingslampje op het
instrumentenpaneel zal gaan branden als de
koplampen op ongedimd groot licht staan).

OPMERKING: Op voertuigen met elektrische
stoelen met geheugen - als de stadslichten worden
aangezet, wanneer de stand van de
bestuurdersstoel in het geheugen is opgeslagen,
wordt ook de helderheid van de
instrumentenverlichting tegelijkertijd in het
geheugen opgeslagen.

Met de koplampen een knipperlichtsignaal geven
door de staafschakelaar gedeeltelijk in de richting
van het stuurwiel te trekken (naar de eerste stand)
en vervolgens los te laten.
Parkeerverlichting
Als de verlichtingsschakelaar in stand ’1’ is gezet en
de contactsleutel is verwijderd, de staafschakelaar
voor de richtingaanwijzers geheel OMLAAG
bewegen. Dan gaan de linker zij- en achterlichten
branden. Als de staafschakelaar OMHOOG wordt
bewogen, dan zullen de rechter zij- en achterlichten
gaan branden (de lampjes aan beide zijkanten
blijven branden als de staafschakelaar in de
MIDDEN stand staat). Afzetten door de
verlichtingsschakelaar in stand ’0’ te draaien.
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Wissers & sproeiers
VOORRUITWISSERS
De voorruitwissers zullen uitsluitend functioneren
als de contactschakelaar in stand ’I’ of ’II’ is gezet.

WAARSCHUWING
Teneinde eventuele beschadiging als gevolg van
overbelasting van de stangverbinding of de
wissermotoren te voorkomen bij vorst of bij zeer
hoge temperaturen, altijd controleren of de
wisserbladen niet aan de ruit vastzitten. Dan pas
bedienen.

VOORRUIT
Om alleen de voorruitwissers te gebruiken moet de
hefboom van het stuurwiel af worden bewogen.
Enkele slag
De hefboom in stand ’1’ zetten en loslaten.
Tussenslag
Beweeg de staafschakelaar omlaag naar stand ’2’.
Dan wordt de tussenslag geactiveerd. Draai het
wieltje naar links of rechts om de vertraging tussen
de individuele slagen respectievelijk te verhogen of
te verlagen.
Wissen op normale/hoge snelheid
De hefboom omlaag bewegen in stand ’3’ voor
normale snelheid en in stand ’4’ zetten voor snel
continu wissen.
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Wissers & sproeiers
VOORRUITSPROEIER

ACHTERRUIT
De staafschakelaar naar het stuurwiel toe trekken.
De achterruitwisser moet nu een tussenslag geven.

Voorruitwissers/sproeiers
De onderste knop indrukken en ingedrukt houden.
Dan zullen de voorruitwissers/sproeiers gaan
werken. De sproeiers zullen blijven werken zolang
de knop ingedrukt wordt gehouden. Nadat de knop
is losgelaten, zullen de wissers nog 3 volle slagen
uitvoeren. Dan lopen die terug naar de ruststand of
gaan door met een andere geselecteerde
wisserfunctie.

Alle functies van de voorruitwissers kunnen in deze
stand worden gebruikt met behulp van de vier
standen beschreven op de vorige pagina.
Als de voorruitwissers op "tussenslag" zijn gezet,
dan zal de achterruitwisser functioneren gedurende
iedere tweede slag van de voorruitwissers. Als de
voorruitwissers constant werken, dan zal met het
duimwieltje ook de vertraging van de
achterruitwisser kunnen worden geregeld.

Als de onderste knop even wordt ingedrukt, dan zal
een geprogrammeerde sproeier/wisser-functie
aanvangen. De sproeiers zullen kort functioneren en
dan automatisch tot stilstand komen. De wissers
zullen dan nog 3 volledige slagen uitvoeren voordat
die, of teruglopen naar de ruststand, of voortgaan in
een andere functie. Als de hefboom in een andere
stand wordt gezet voor de voorruitwissers
gedurende het uitvoeren van de geprogrammeerde
sproeier/wisser-functie, dan zal het resterende
gedeelte van het programma worden geannuleerd.

OPMERKING: Als door het ruitewissersysteem
een laag vloeistofpeil wordt geregistreerd in het
ruitesproeierreservoir, dan zal de geprogrammeerde
sproeier/wisser-functie alleen kunnen werken
zolang de knop ingedrukt wordt gehouden. Dit wil
zeggen dat geen extra 3 slagen en ook geen op
tijdafstelling werkende sproeierfuncties aanwezig
zijn.
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Wissers & sproeiers
Sproeierbuisjes
De voorruit-sproeierbuisjes afstellen door een naald
in de opening te steken en het sproeierbuisje
vervolgens zo in te stellen dat de straal op de
horizontale hartlijn van de voorruit is gericht.

De achterruitwisser zal automatisch gaan werken
zodra de achteruitversnelling is gekozen, mits ook
de voorruitwissers op "tussenslag" of
"ononderbroken werking" zijn gezet.
Koplampwissers/sproeiers
(indien geplaatst)
De werking van de koplampwissers/sproeiers is
afhankelijk van de instelling van de
vertragingseenheid. Deze functie werkt automatisch
gedurende iedere tweede sproei-actie van de
voorruitsproeier en als de koplampen zijn aangezet.

Als de buisjes verstopt raken, kan de verstopping
met een naald of dunne metaaldraad, worden
opgeheven.

OPMERKING: Als door het ruitewissersysteem
een laag vloeistofpeil wordt geregistreerd in het
ruitesproeierreservoir, zullen de
koplampsproeiers/wissers totaal niet kunnen
werken.
Laag ruitesproeierpeil
Als het ruitesproeierpeil laag staat, verschijnt op het
berichtencentrum het bericht "NIV RUITENSPR LG".
Dit bericht verschijnt als het voorruit- of
achterruitsysteem wordt gebruikt en wordt tevens
geactiveerd wanneer de contactschakelaar naar of
van stand ’II’ wordt gedraaid. Het systeem
terugstellen door het reservoir te vullen, terwijl het
contact is afgezet. (zie "Ruitesproeiers bijvullen").

Achterruitsproeier/wisser
De bovenste knop indrukken en ingedrukt houden
zodat de achterruitsproeier/wisser gaat werken. De
sproeier zal blijven functioneren zolang de knop
ingedrukt wordt gehouden. Zodra de knop wordt
losgelaten, zal de wisser nog 3 complete slagen
uitvoeren alvorens terug te lopen naar de ruststand,
of door te gaan met een andere geselecteerde
functie.
Als de bovenste knop even wordt ingedrukt, dan
wordt aangevangen met de geprogrammeerde
sproeier/wisser-functie. De sproeier werkt slechts
kort en komt automatisch tot stilstand. De wisser
voert nog 3 complete slagen uit en loopt dan of
terug naar de ruststand, of gaat door met de andere
geselecteerde wisser- functie. Als de
staafschakelaar in een andere positie wordt gezet
voor de achterruitwisser gedurende de
geprogrammeerde sproeier/wisser-cyclus, dan zal
het resterende gedeelte van het programma worden
geannuleerd.
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DASHBOARD - SCHAKELAARS OP
MIDDENCONSOLE
De volgende schakelaars bevinden zich op de
middenconsole tussen de bestuurder en de
passagier voorin de auto:

Alarmknipperlichten
Indrukken: alle richtingaanwijzers,
inclusief de richtingaanwijzers op de
aanhanger zullen tegelijkertijd gaan knipperen.
UITSLUITEND gebruiken in noodgevallen teneinde
andere weggebruikers te waarschuwen als uw
stilstaande voertuig een obstakel vormt, of wanneer
dit zich in een gevaarlijke positie bevindt. Ook nooit
vergeten om de alarmknipperlichten weer af te
zetten voordat u wegrijdt.

Mistlampen voor (indien geplaatst)
Indrukken om de mistlampen aan of
af te zetten. Als de lampen branden,
zal ook de schakelaar worden verlicht.
De mistlampen kunnen uitsluitend functioneren met
het contact in stand ’II’, terwijl ook de koplampen of
stadslichten moeten branden. Nooit vergeten dat de
mistlampen opnieuw moeten worden gekozen als
de koplampen/stadslichten of het contact zijn
afgezet.

OPMERKING: De functies van de schakelaars voor
de elektronische luchtvering worden beschreven
onder "Luchtvering". De hoofdschakelaar voor de
kruissnelheidsregeling (indien geplaatst) wordt
beschreven onder "Kruissnelheidsregeling" en de
schakelaar voor de hoge/lage
overbrengingsverhoudingen op voertuigen met
handgeschakelde versnellingsbak (indien geplaatst)
wordt beschreven onder de titel "Handgeschakelde
versnellingsbak".

NOOIT vergeten deze lampen af te zetten zodra het
zicht opklaart.
Mistachterlampen
Indrukken om de mistlampen aan of
af te zetten. Als de lampen branden,
zal ook de schakelaar worden verlicht. De
mistachterlampen kunnen uitsluitend werken met
het contact in stand ’II’ en indien ook:

•

de koplampen zijn aangezet, of

•

de stadslichten en de voorste mistlampen zijn
aangezet.

Nooit vergeten dat de mistlampen weer moeten
worden gekozen als de koplampen of de
stadslichten en de mistlampen voor, zijn afgezet.
NOOIT VERGETEN: Bij helder weer is het mogelijk
dat door de mistachterlampen andere
weggebruikers worden verblind. Deze lampen dus
uitsluitend gebruiken als het zicht ernstig is beperkt.
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Geluidsvolume omhoog
De positieve schakelaar indrukken om
het geluidsvolume te verhogen.
Geluidsvolume omlaag
De negatieve schakelaar indrukken
om het geluidsvolume te verlagen.

STUURWIEL - SCHAKELAARS
Indien geplaatst, worden de volgende schakelaars
aangetroffen op het stuurwiel:
Kruissnelheidsregeling
De functies van de schakelaar voor de
kruissnelheidsregeling - ’SET+’ en ’RES’ worden
beschreven onder "Kruissnelheidsregeling".
Functie-schakelaar
De FUNCTIE-schakelaar gebruiken
voor het kiezen van: radio, cassette of
CD (zie "Geluidsinstallatie in de auto").

Claxon
De claxon kan worden gebruikt door op één van de
claxon-symbolen te drukken op de rand van het
middelste gedeelte van het stuurwiel.

Vooruit afzoeken/zoeken
Indrukken voor de volgende zender
die op de gekozen golfband kan
worden ontvangen. Wordt de cassette-speler of CD
gebruikt, dan kan met de zoekknop de volgende
track worden gekozen.
Terug afzoeken/zoeken
Indrukken voor de volgende zender
die op de gekozen golfband kan
worden ontvangen. Wordt de cassette-speler of CD
gebruikt, dan kan met de zoekknop de vorige track
worden gekozen.
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Elektrisch bediende ramen
Bedienen van de ramen
De elektrische ramen kunnen worden bediend met
het contactslot in stand ’I’ of ’II’ en maximaal 45
seconden nadat het contact is afgezet (mits geen
van de portieren in de tussentijd is geopend). Als
een voorportier wordt geopend, dan betekent dat
het begin van een nieuwe periode van 45 seconden.

OPMERKING: De ramen kunnen uitsluitend met
de hand worden bediend gedurende de periode(n)
van 45 seconden. Tiptoets-bediening is dus
onmogelijk.
Het onderste gedeelte van een schakelaar indrukken
en ingedrukt houden om het raam te openen. Het
bovenste gedeelte indrukken en ingedrukt houden
om het raam te sluiten. Het raam komt tot stilstand
zodra de schakelaar wordt losgelaten.
WAARSCHUWING
Als een raam op de vingers, handen of andere
kwetsbare delen van het lichaam wordt gesloten,
kan ernstig letsel worden veroorzaakt.
Altijd de volgende voorzorgsmaatregelen treffen:

•

Als kinderen worden meegevoerd, moeten de
achterraam-schakelaars altijd worden BUITEN
WERKING WORDEN GESTELD.

•

Kinderen moeten ALTIJD uit de buurt worden
gehouden van ramen die worden geopend of
gesloten.

3. Rechter achterraam.

•

Laat kinderen NOOIT alleen in de auto achter.

4. Linker achterraam.

•

Zorg er ALTIJD voor dat volwassen passagiers
geheel bekend zijn met de bedieningsorganen
en de potentiële gevaren van elektrisch
bediende ramen.

•

Zorg er ALTIJD voor dat de
blokkeringsbeveiliging is geactiveerd.

Met de schakelaars op de middenconsole worden
de volgende ramen bediend:
1. Rechter voorraam.
2. Linker voorraam.

5. Met deze schakelaar worden de schakelaars
voor de achterportierramen buiten werking
gesteld (als kinderen worden meegevoerd).

OPMERKING: De achterramen kunnen ook
worden bediend met behulp van afzonderlijke
raamschakelaars op ieder achterportier, mits de
isolatieschakelaar niet is geactiveerd.
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Elektrisch bediende ramen
"Tiptoets"-bediening - omhoog & omlaag
Door de schakelaar kort in te drukken en los te laten
(binnen 1/2 seconde) kan een raam worden geopend
en gesloten door de schakelaar één keer kort aan te
raken. De beweging van het raam kan op ieder
willekeurig moment worden onderbroken door de
andere kant van de schakelaar in te drukken.

Instellen van de tiptoets-functie &
blokkeringsbeveiliging
Als de accukabels zijn losgemaakt, zal het
noodzakelijk zijn om de tiptoets-functie en
blokkeringsbeveiliging van ieder raam opnieuw in te
stellen. Hiervoor moet de volgende procedure
worden gebruikt:

OPMERKING: De "tiptoets"-bediening is niet

1. Alle ramen in één ononderbroken handeling
GEHEEL openen en sluiten (niet vergeten dat als
een raam wordt gesloten, een hoorbaar signaal
wordt gegeven en dat op het berichtencentrum
het bericht "RAMEN NIET INGST" wordt
weergegeven).

mogelijk op de ramen van de achterportieren.
Blokkeringsbeveiliging
De blokkeringsbeveiliging is een veiligheidssysteem
waardoor wordt voorkomen dat een raam wordt
gesloten als een blokkering wordt waargenomen
(op het berichtencentrum verschijnt dan het bericht
"RAAM GEBLOKKEERD"). Door ons wordt
aanbevolen dat deze functie altijd wordt gebruikt,
maar specifiek als kinderen worden meegevoerd.

2. Nadat het raam geheel is geopend en gesloten,
zal een hoorbare waarschuwing worden
gegeven terwijl de melding "RAMEN
INGESTELD" wordt weergegeven op het
berichtencentrum (Message Centre) (inclusief
een identificatie van het bepaalde raam).

OPMERKING: Als de tiptoets-functie en
blokkeringsbeveiliging niet zijn ingesteld, zal een
hoorbaar signaal worden gegeven. Ook verschijnt
dan op het berichtencentrum het bericht "RAMEN
NIET INGST". Dit geschiedt iedere keer dat een raam
wordt gesloten en ook als het contact aan of uit
wordt gezet.

De tiptoets-functie en blokkeringsbeveiliging zullen
nu kunnen worden gebruikt.

OPMERKING: De ’één-druk’ omhoog functie is
uitsluitend beschikbaar op de voorportierramen.
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Elektrisch bediende ramen
Buiten werking stellen van de
blokkeringsbeveiliging
Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk om
de "antiklem-functie" te annuleren. Als u
bijvoorbeeld de ramen probeert te sluiten met een
gedeeltelijk bevroren bedieningsmechanisme, dan
zal incorrect een situatie wordt geregistreerd waarin
voorwerpen of lichaamsdelen kunnen worden
vastgeklemd. Het raam wordt dan niet gesloten
(derhalve moet altijd ijs van het raam worden
verwijderd) teneinde overbelasting van het
bedieningsmechanisme te voorkomen).
De blokkeringsbeveiliging kan als volgt buiten
werking worden gesteld:

Achterramen - isolatieschakelaar
De onderkant van de schakelaar indrukken teneinde
de bedieningsorganen van de achterramen te
isoleren (dan zal een waarschuwingssignaal worden
gegeven terwijl op het berichtencentrum ook het
volgende bericht verschijnt: "ACHTERRUIT UIT"). De
bovenkant van de schakelaar indrukken om de
onafhankelijke bedieningsmogelijkheid weer in te
stellen.
De bedieningsschakelaars voor de achterramen
altijd isoleren als kinderen worden meegevoerd.

1. Uitsluitend de schakelaars op de
middenconsole gebruiken. Het bovenste
gedeelte van de betreffende
raambedieningsschakelaar indrukken en
ingedrukt houden. Dit dient te geschieden
binnen 10 seconden nadat een raam terugloopt
(nadat, incorrect, hierdoor een blokkering is
geregistreerd).
2. De schakelaar ingedrukt blijven houden tot het
raam geheel is gesloten of de gewenste positie
heeft bereikt (ook niet vergeten dat als het raam
wordt gesloten, een hoorbaar signaal wordt
gegeven, terwijl op het berichtencentrum het
bericht verschijnt: "INBRAAKBEVLG UIT").

OPMERKING: De blokkeringsbeveiliging zal weer
kunnen worden gebruikt zodra de
raambedieningsschakelaar wordt losgelaten.
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Elektrisch bediend schuifdak
Het dak KANTELEN:
Als het schuifdak is gesloten, het onderste gedeelte
van de schakelaar indrukken en ingedrukt houden.
Loslaten zodra het schuifdak onder de gewenste
hoek staat. Het bovenste gedeelte van de schakelaar
indrukken en ingedrukt houden om het schuifdak te
sluiten.
Het dak OPENEN:
Het bovenste gedeelte van de schakelaar indrukken
en ingedrukt houden. De schakelaar loslaten zodra
het schuifdak in de gewenste stand staat. Het
onderste gedeelte van de schakelaar indrukken en
ingedrukt houden teneinde het schuifdak te sluiten.
"Tiptoets" bediening
Door de schakelaar (binnen een 1/2 seconde) kort in
te drukken en het bovenste gedeelte van de
schakelaar los te laten, kan het schuifdak worden
geopend tot de vooraf ingestelde positie, waardoor
luchtturbulentie (en geluid) binnen het voertuig
zoveel mogelijk worden gereduceerd. Het schuifdak
kan geheel worden geopend, door de schakelaar
nogmaals in te drukken en los te laten.
Door het onderste gedeelte van de schakelaar
(binnen een 1/2 seconde) kort in te drukken en los te
laten, kan het schuifdak worden gesloten, door de
schakelaar kort aan te raken. De beweging van het
schuifdak kan op ieder willekeurig moment worden
onderbroken, door de andere kant van de
schakelaar in te drukken.

Met de contactschakelaar in stand ’I’ of ’II’ kan het
schuifdak worden bediend. Het schuifdak kan ook
nog 45 seconden worden bediend nadat de
contactschakelaar is uitgezet (mits in de tussentijd
het bestuurdersportier niet is geopend). Als het
bestuurdersportier geopend, zal een extra
vertragingsperiode van 45 seconden aanvangen.

OPMERKING: De tiptoets-bediening kan niet
worden gebruikt voor het kantelmechanisme.
Blokkeringsbeveiliging
De blokkeringsbeveiliging is een veiligheidssysteem
waardoor wordt voorkomen dat het schuifdak raam
wordt gesloten als een blokkering wordt
waargenomen (op het berichtencentrum verschijnt
dan het bericht "SCHUIFDK GEBLOKK"). Door ons
wordt aanbevolen dat deze functie altijd wordt
gebruikt, maar specifiek als kinderen worden
meegevoerd.

OPMERKING: Gedurende de periode(n) van 45
seconden kan het schuifdak uitsluitend met de hand
worden bediend (tiptoets-functie niet beschikbaar).

OPMERKING: De schuifdak-jaloezie kan met de
hand worden gesloten, maar zal automatisch
teruggaan als het schuifdak wordt geopend.
Het schuifdak wordt als volgt, in twee afzonderlijke
fasen, geopend:

OPMERKING: Als de tiptoets-functie en
blokkeringsbeveiliging niet zijn ingesteld, zal een
hoorbaar signaal worden gegeven. Ook verschijnt
dan op het berichtencentrum het bericht "SCHUIFDK
NT INGST". Dit geschiedt iedere keer dat een raam
wordt gesloten en ook als het contact aan of uit
wordt gezet.
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Elektrisch bediend schuifdak
Instellen van de tiptoets-functie &
blokkeringsbeveiliging
Als de accukabels zijn losgemaakt, zal het
noodzakelijk zijn om de tiptoets-functie en
blokkeringsbeveiliging opnieuw in te stellen.
Hiervoor moet de volgende procedure worden
gebruikt:

Buiten werking stellen van de
blokkeringsbeveiliging
Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk dat
u de blokkeringsbeveiliging buiten werking wilt
stellen. Bijvoorbeeld als u tracht het schuifdak te
gebruiken, terwijl het bedieningsmechanisme
gedeeltelijk is bevroren. Het is dan mogelijk dat
door de blokkeringsbeveiliging, incorrect, een
belemmeringssituatie wordt geregistreerd zodat het
schuifdak niet wordt gesloten (dan wordt
aanbevolen dat u ijs van het schuifdak verwijdert
teneinde overbelasting van het
bedieningsmechanisme te voorkomen).

1. Het schuifdak GEHEEL openen en sluiten en
vervolgens GEHEEL kantelen en sluiten. Dit
dient te geschieden in een ononderbroken
handeling. Een hoorbare waarschuwing wordt
gegeven en "SCHFDAK NT INGST" verschijnt op
het berichtencentrum (Message Centre) terwijl
het schuifdak in beweging is.

De blokkeringsbeveiliging kan als volgt buiten
werking worden gesteld:

2. Als deze handeling met succes is uitgevoerd,
zal een hoorbare waarschuwing worden
gegeven en "SCHFDAK INGEST" verschijnt op
het berichtencentrum (Message Centre).

1. Het juiste gedeelte van de schakelaar binnen 10
seconden nadat het schuifdak is teruggelopen,
indrukken en ingedrukt houden (nadat een
terugloopsituatie is geregistreerd).

De tiptoets-functie en blokkeringsbeveiliging zullen
nu kunnen worden gebruikt.

2. De schakelaar ingedrukt blijven houden tot het
schuifdak is gesloten; een hoorbare
waarschuwing zal worden weergegeven en
"INBRAAKBEVLG UIT" en "SCHUIFDAK"
verschijnen op het berichtencentrum (Message
Centre).

WAARSCHUWING
Als de vingers, handen of kwetsbare
lichaamsdelen worden vastgeklemd door een
schuifdak dat wordt gesloten, kunnen ernstige
verwondingen worden veroorzaakt.

De blokkeringsbeveiliging zal weer kunnen worden
gebruikt zodra de schakelaar wordt losgelaten.

Altijd de volgende voorzorgsmaatregelen treffen:

•

Altijd controleren of passagiers uit de buurt
blijven als het schuifdak wordt gesloten.

•

Laat kinderen NOOIT alleen in de auto achter.

•

Altijd controleren of alle volwassen
passagiers geheel bekend zijn met de
bedieningsorganen en de potentiële gevaren
van een elektrisch bediend schuifdak.

•

NOOIT toestaan dat passagiers lichaamsdelen
door het schuifdak naar buiten steken, als het
voertuig in beweging is.

•

Controleren of de blokkeringsbeveiliging,
indien mogelijk, is geactiveerd.

Verlaten van het voertuig
Op het berichtencentrum verschijnt de tekst
"SCHUIFDAK OPEN" als de contactsleutel is
verwijderd en het bestuurdersportier wordt geopend
terwijl het schuifdak nog open staat.
Als u het voertuig verlaat ALTIJD het schuifdak
sluiten.
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Elektrisch bediend schuifdak

Noodgevallen
Als de werking van het schuifdak defect raakt, eerst
de zekering controleren. Zonodig vervangen.
Zonodig kan de kruk voor noodsituaties (bewaard in
het handschoenenkastje) op het asje worden
geplaatst van de motor van het schuifdak. Met die
kruk kan het asje worden rondgedraaid het
schuifdak te sluiten (zie illustratie).
Het asje is toegankelijk door de voorste
interieurverlichting voorzichtig uit de
hemelbekleding te verwijderen.
Na het met de hand bedienen van het schuifdak, het
asje een kwartslag terugdraaien, zodat het
aandrijfmechanisme weer ingrijpt.
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Verwarming & ventilatie

Door het verwarmings- en ventilatiesysteem wordt
frisse of verwarmde lucht naar het interieur van het
voertuig gevoerd. De uitlaten zijn zo geplaatst dat de
lucht naar het gelaat, de voeten en de voorruit
wordt geleid. Ook is onder het stuurwiel op
schoothoogte, een koelspleet aangebracht. De
positie van die roosters staat aangegeven in de
illustratie.

Voertuigen met Automatische Temperatuurregeling
(ATC) zijn voorzien van twee extra uitlaten waardoor
gedroogde lucht naar het achterste gedeelte van het
passagierscompartiment wordt gevoerd.

Dashboard-roosters
Het duimwieltje omlaag/omhoog duwen om het
ventilatierooster te openen/sluiten. De luchtstroom
de gewenste richting geven door de schuifknop in
het midden van het rooster in de juiste richting te
duwen. Als het aan de buitenkant geplaatste
ventilatierooster voor de bestuurder wordt geopend,
zal ook de koeluitlaat op schoothoogte opengaan.
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VERWARMING - BEDIENINGSORGANEN

Luchtdistributie
De juiste knop indrukken om de lucht in de
gewenste richting te sturen (het daarmee
corresponderende waarschuwingslampje gaat
branden).

1. Linker temperatuurregelknop
2. Ventilatorsnelheid - regelknop
3. Rechter temperatuurregelknop
Temperatuur-keuzeknop
De linker of rechter knop rechtsom draaien om de
temperatuur van de daarmee corresponderende
kant van de auto, te verhogen. Als de knoppen naar
links worden gedraaid, wordt de temperatuur
gereduceerd.

Lucht naar de dashboard-roosters en
de koelspleet op schoothoogte

Lucht naar dashboard-roosters en
roosters in voetenruimten.

Ventilatorsnelheid - regelknop
Rechtsom draaien om de ventilatorsnelheid te
verhogen en linksom draaien om de
ventilatorsnelheid te reduceren.

Lucht naar roosters in voetenruimten.

Lucht naar roosters in voetenruimten
en voorruit. (Aanbevolen voor het licht
ontwasemen van de voorruit)
Alle lucht naar voorruit en
zijraamroosters. (Aanbevolen voor het
zwaar ontwasemen van de voorruit)
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Verwarmde achterruit
Indrukken voor het
ontdooien/ontwasemen van de
achterruit - nogmaals indrukken om deze functie af
te zetten. De verwarmde achterruit zal na 16
minuten automatisch worden afgezet.

Geprogrammeerd
ontdooien/ontwasemen
Als de motor loopt, de "PROG"
knop indrukken zodat vorst of
condensatie aan het begin van een
rit, wordt verwijderd (het
waarschuwingslampje gaat
branden).

Verwarmde voorruit
(indien geplaatst)
Indrukken voor ontdooien/
ontwasemen - nogmaals indrukken om deze functie
af te zetten. Het systeem zal automatisch na 4
minuten worden afgezet.

De volgende functies worden automatisch
geactiveerd met "Geprogrammeerd Ontdooien":

•

De meest efficiënte instellingen van de
verwarming voor het ontdooien van de voorruit
en de voorste zijramen.

•

De verwarmde achterruit - maximaal 16
minuten

•

De verwarmde voorruit (indien geplaatst) maximaal 4 minuten

Verwarmde voorstoelen
(indien geplaatst)
Indrukken om de stoelen te
verwarmen (het waarschuwingslampje gaat
branden) - nogmaals indrukken om deze functie af
te zetten.

"PROG" nogmaals indrukken om "geprogrammeerd
ontdooien" te annuleren en de oorspronkelijke
instellingen te herstellen.

OPMERKING: De verwarmingsinstallatie kan
alleen correct functioneren als de luchtinlaat aan de
onderkant van de voorruit, vrij is van ijs, sneeuw of
ander materiaal.

Hercirculatie
Indrukken om lucht in het interieur
van het voertuig te laten hercirculeren
(het waarschuwingslampje gaat branden) - nuttig
om te voorkomen dat verkeersdampen het
passagierscompartiment binnendringen. Nogmaals
indrukken om hercirculatie te annuleren.

OPMERKING: Langdurige hercirculatie kan tot
gevolg hebben dat de ramen beslaan.
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AUTOMATISCHE TEMPERATUURREGELING
(ATC)
De automatische temperatuurregeling bestaat uit
een computer-gestuurde verwarming en een
airconditioning die zo zijn geprogrammeerd dat
ongeacht de klimatologische omstandigheden,
binnen het voertuig optimale comfortniveaus
kunnen worden bereikt en gehandhaafd.

OPMERKING: Door de automatische
temperatuurregeling worden aan de passagierskant
van het voertuig, geen temperaturen geleverd die
meer dan 6° C hoger of lager zijn dan de
temperatuurinstelling aan de bestuurderskant.
Voor optimum comfort, controleren of alle roosters,
inclusief de roosters achterin, zijn geopend en of de
schuifknop in het midden van ieder rooster, in de
middenstand staat.

GEHEEL AUTOMATISCHE WERKING
Als de motor loopt, de "Auto" knop indrukken (3)
(dan verschijnt "AUTO" op de weergave). Vervolgens
de tuimelaarschakelaars (1) aan weerskanten van
de weergave (2) indrukken. Hiermee wordt de
temperatuur afgesteld tot een comfortabel niveau is
bereikt, aan de daarmee corresponderende kant van
het voertuig (circa 21° C wordt aanbevolen). Op de
weergave verschijnt "HI" of "LO" als de
maximum/minimum temperaturen zijn gekozen. In
dat geval zal het systeem niet automatisch
functioneren.

OPMERKING: De ATC zal uitsluitend correct
kunnen functioneren als alle ramen zijn gesloten en
de luchtinlaat aan de onderkant van de voorruit vrij
is van ijs, sneeuw, bladeren of ander vuil.

De temperatuurschaal kan op Celsius of Fahrenheit
worden gezet door de buitenste
luchtdistributieknoppen (4) tegelijkertijd circa 4
seconden in te drukken.
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Airconditioning "uit"
Indrukken om de airconditioning af te
zetten (het waarschuwingslampje
gaat branden). Nadat de airconditioning is afgezet,
zal de ATC semi-automatisch en met minimale
verstoring van uw comfort, gaan werken. Als de
ATC niet langer in staat is om het interieur
comfortabel te houden zonder hulp van de
airconditioning, dan zal het waarschuwingslampje
van de airconditioning 10 seconden lang gaan
knipperen. Nogmaals indrukken om de voorgaande
instellingen van de airconditioning weer in te
stellen.

Geprogrammeerd
ontdooien/ontwasemen
Als de motor loopt, de "PROG"
knop indrukken
zodat vorst of condensatie aan het begin van een rit,
wordt verwijderd (het waarschuwingslampje gaat
branden en het "PROG" symbool verschijnt in de
weergave).
De volgende functies worden automatisch
geactiveerd met "Geprogrammeerd Ontdooien":

•

De meest efficiënte instellingen van de
verwarming voor het ontdooien van de voorruit
en de voorste zijramen.

•

De verwarmde achterruit - maximaal 16
minuten.

•

De verwarmde voorruit (indien geplaatst) maximaal 4 minuten

OPMERKING: Bij een zeer hoge vochtigheidsgraad
is het mogelijk dat de voorruit iets beslaat als de
airconditioning wordt aangezet. Dit is normaal en dit
wordt waargenomen bij de meeste
airconditioning-systemen voor automobielen. Dit
wijst dus niet op een storing of defect; de wasem
zal een paar seconden nadat de airconditioning gaat
werken, verdwijnen.

De knop nogmaals indrukken om "geprogrammeerd
ontdooien" te annuleren en de oorspronkelijke
instellingen te herstellen.
Hercirculatie
Indrukken om lucht in het interieur
van het voertuig te laten hercirculeren
(het waarschuwingslampje gaat branden) - nuttig
om te voorkomen dat verkeersdampen het
passagierscompartiment binnendringen. Nogmaals
indrukken om hercirculatie te annuleren.

OPMERKING: Langdurige hercirculatie kan tot
gevolg hebben dat de ramen beslaan.
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SEMI-AUTOMATISCHE WERKING
Het systeem zal op semi-automatische wijze werken
(het woord "Auto" verdwijnt van de weergave) en de
bedieningsorganen voor de luchtdistributie en de
ventilator kunnen met de hand worden bediend.

Andere karakteristieken
Voorruit - (indien geplaatst) en
achterruitverwarming
De verwarmingselementen van de
voor- en achterruit worden niet alleen
geactiveerd door "Geprogrammeerd
ontdooien". Deze kunnen ook individueel worden
bediend door de juiste knop in te drukken
(nogmaals indrukken om af te zetten). De
verwarming van de achterruit zal automatisch na 16
minuten worden afgezet. De verwarming van de
voorruit zal automatisch na 4 minuten worden
afgezet.

De automatische werking kan worden hersteld door
de "Auto" knop nogmaals in te drukken.
Luchtdistributie
De juiste knop indrukken om de lucht in de
gewenste richting te leiden (het daarmee
corresponderende waarschuwingslampje boven de
schakelaar gaat branden).
Lucht naar dashboard-roosters.

Verwarmde voorstoelen
(indien geplaatst)
Indrukken om de stoelen te
verwarmen (het waarschuwingslampje gaat
branden) - nogmaals indrukken om het systeem af
te zetten.

Lucht naar dashboard-roosters en
roosters in voetenruimten.

Waarschuwing voor lage
temperatuur
Als de buitentemperatuur maximaal
circa 3° C bedraagt en de mogelijkheid van
ijsvorming aanwezig is, dan zal op de weergave een
sneeuwvloksymbool verschijnen.

Lucht naar roosters in voetenruimten.

Lucht naar roosters in voetenruimten
en voorruit. (Aanbevolen als de voorruit
licht beslaat
als het systeem op "Auto" staat).

Externe temperatuur
De externe temperatuur verschijnt continu in het
onderste gedeelte van de weergave.

Alle lucht naar de voorruit en zijramen.
Dit wordt aanbevolen
als de voorruit zwaar is beslagen.

Automatische diagnoseprocedure
De airconditioning is in staat om
zichzelf constant te controleren op
storingen en defecten. Als een storing of defect
wordt geregistreerd, verschijnt het
"handboeksymbool" op de weergave. Neem dan
voor assistentie contact op met uw dealer.

Ventilatorsnelheid - bedieningsknop
Rechtsom draaien om de luchtstroom
uit de roosters te verhogen en
linksom draaien om de luchtstroom te verminderen.
Streepjes verschijnen in de weergave. Het aantal
streepjes neemt af of toe met het
afnemen/toenemen van de ventilatorsnelheid.
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INSTAPVERLICHTING EN KAARTLEESLAMPJES

OPMERKING: Als de achterste interieurverlichting

Handbediening
De betreffende schakelaar indrukken om de lampjes
aan te zetten - nogmaals indrukken om de
verlichting uit te doen.

of de kaartleeslampjes niet zijn afgezet nadat die
met de hand zijn aangezet, dan zullen die NIET
automatisch worden gedoofd.

OPMERKING: Door de bedieningsschakelaar voor
de instapverlichting voor (zie pijl) zal ook de
instapverlichting voor de passagiers achterin de
auto, worden bediend.

Achter
Annuleren van een automatische werking:
De schakelaar voor de voorste interieurverlichting
ingedrukt houden (1) tot een geluidssignaal wordt
gegeven en op het berichtencentrum (Message
Centre) de melding "BINNENVERL UIT" verschijnt.
De procedure herhalen voor het opnieuw activeren
van de automatische werking (een geluidssignaal
wordt gegeven en op het berichtencentrum
(Message Centre) verschijnt de melding
"BINNENVERL AAN").

Voor
Automatische werking
De voorste en achterste instapverlichting gaat
automatisch werken als een portier of het 5e portier
wordt geopend. Deze verlichting blijft circa 15
seconden nadat de portieren en het 5e portier zijn
gesloten, branden of tot het contact is aangezet.
Als een portier of 5e portier langer dan 10 minuten
niet wordt gesloten, zal de uitstapverlichting buiten
werking worden gesteld, zodat de accu niet wordt
ontladen.

ZONNEKLEP; MAKE-UP SPIEGEL - VERLICHTING
(indien geplaatst)
Als de contactschakelaar in stand ’II’ is gedraaid, de
zonneklep omlaag draaien en het dekseltje van de
make-up spiegel omhoog bewegen. De spiegel
wordt dan verlicht. Als het dekseltje weer wordt
gesloten, wordt de verlichting gedoofd.
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SIGARETTEAANSTEKER
De sigaretteaansteker bevindt zich in het voorste
asbakcompartiment.
Eerst de contactschakelaar in stand ’I’ zetten. De
sigaretteaansteker indrukken. Het element wordt
dan verhit. Wanneer dit de correcte temperatuur
heeft bereikt, zal dit gedeeltelijk naar buiten worden
geduwd. Vervolgens kan de sigaretteaansteker
worden gebruikt.
De sigaretteaansteker UITSLUITEND vastpakken bij
de handgreep.

VOORSTE ASBAK
Druk de voorrand van het deksel van de asbak in
om die te openen. Het vakje bevat een lipje waarop
uw sigaret kan worden gedoofd, de asbak en de
sigaretteaansteker.

NOOIT accessoires aansluiten op de aansluiting van
de sigaretteaansteker, tenzij die door Land Rover
zijn goedgekeurd.

De asbak ledigen door het binnenste bakje uit de
sierrand te verwijderen.

P0119A

De asbak NOOIT gebruiken als een prullenmand
voor papier of ander brandbaar materiaal.

ACHTERSTE ASBAK
Openen door op de voorkant van de asbak te
drukken.
De asbak ledigen door het deksel te openen en het
binnenste bakje te verwijderen.
NOOIT de asbak gebruiken voor afvalpapier of ander
brandbaar materiaal.
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HANDSCHOENENKASTJE
De knop indrukken teneinde de sloten te
ontgrendelen. Het deksel omlaag bewegen.
De verlichting in het handschoenenkastje zal
automatisch gaan werken als het deksel wordt
geopend en de stadslichten zijn aangezet. De
verlichting wordt gedoofd zodra het deksel wordt
gesloten.

H3057

OPMERKING: Het handschoenenkastje wordt
AANSLUITING VOOR EXTRA ELEKTRISCHE
ACCESSOIRES

bediend met de contactsleutel. Vergrendelen door
de sleutel een kwartslag naar links te draaien.

WAARSCHUWING
Sluit NOOIT niet voor dat doel goedgekeurde
accessoires aan op deze aansluiting. Het is dan
mogelijk dat de elektrische systemen van het
voertuig worden beschadigd.

Een aansluiting voor elektrische accessoires is in de
achterste laadruimte aangebracht (zie illustratie).
Deze aansluiting kan worden gebruikt voor door
Land Rover goedgekeurde elektrische accessoires
met een maximum verbruik van 180 Watt.

OPMERKING: Als elektrische accessoires langere
tijd moeten worden gebruikt, dan moet de motor
altijd worden aangezet - anders zal de accu worden
ontladen.

AUTOMATISCHE CD-WISSELAAR
De automatische CD-wisselaar bevindt zich op de
aangegeven positie, in de achterste bagageruimte.
De werking van de automatische CD-wisselaar
wordt volledig besproken in de sectie
"geluidssysteem".
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Handbediende spiegel
(indien geplaatst)
De handbediende binnenspiegel is voorzien van een
antiverblindingsstand waardoor verblinding van
achteropkomende voertuigen wordt gereduceerd. ’s
Nachts de hendel aan de onderkant van de spiegel
naar voren drukken om de spiegel te "dimmen". De
spiegel zal weer normaal gaan werken als de hendel
terug wordt getrokken.

H3063

OPBERGKASTJE
De knop (zie pijl) indrukken en het deksel in
bovenwaartse richting, openen. Op bepaalde
modellen is het mogelijk om het deksel rond te
draaien (zie inzet) zodat een houder voor een beker
wordt gevormd. Sluiten door de voorkant van het
deksel omlaag te duwen en controleren of de
vergrendeling geheel is ingegrepen. Het deksel dan
pas gebruiken als houder.

WAARSCHUWING
Onder bepaalde omstandigheden is het mogelijk
dat het gereflecteerde beeld in een "gedimde"
met de hand bediende spiegel, de bestuurder in
verwarring brengt over de exacte positie van
achteropkomend verkeer. Nooit vergeten om extra
voorzichtig te zijn!

H3062

ACHTERUITKIJKSPIEGEL
Automatische spiegel(indien geplaatst)
De achteruitkijkspiegel wordt automatisch gedimd
waardoor de bestuurder niet wordt verblind door
het licht van de koplampen van achteropkomend
verkeer. De dimfunctie wordt geactiveerd door de
lichtsensor (zie pijl). Hierdoor worden ook de
deur-spiegels gedimd.

H3569

KLOK
De klok gelijkzetten door de knop in te drukken en
los te laten. Hiermee wordt de tijd in eenheden van
één minuut vooruit gezet. Continu ingedrukt houden
om de wijzers snel vooruit te draaien.

OPMERKING: Het zal noodzakelijk zijn om de klok
gelijk te zetten als de accukabels zijn losgemaakt.
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WAARSCHUWING
Het bagageruimtedeksel is niet ontworpen voor
het meevoeren van bagage of losse artikelen.
Hierdoor kan het uitzicht worden belemmerd. Dit
kunnen ook gevaarlijke projectielen worden bij
een noodstop of botsing.
Alle uitrusting, bagage en gereedschappen die in
de bagageruimte worden meegevoerd, moeten
goed worden vastgezet teneinde het risico van
verwonding voor de bestuurder en de passagiers
zoveel mogelijk te reduceren bij een ongeval of
een noodmanoeuvre.

BAGAGERUIMTE - DEKSEL
Het deksel van de achterste bagageruimte
opvouwen door dit omhoog en naar voren te
vouwen in het voertuig (zie pijl). Het achterste
gedeelte van het deksel op het voorste gedeelte
plaatsen.

Het deksel van de bagageruimte kan worden
verwijderd door aan het achterste gedeelte te
trekken zodat het loskomt van de aan de zijkant
geplaatste uitsteeksels. Dit kan dan worden
bewaard in het voorste gedeelte van de
bagageruimte. In beide zijpanelen voor de
bagageruimte is een gleuf aangebracht. Deze
bevindt zich onmiddellijk achter de achterstoelen.
Hierin kan een opgevouwen bagageruimtedeksel
worden geplaatst.
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WAARSCHUWING

Voor uw veiligheid
Het kan zeer gevaarlijk zijn om gedurende het rijden
hand-apparatuur te gebruiken. Breng het voertuig
altijd tot stilstand voordat u een gesprek voert. Zorg
ervoor dat de telefoon gedurende het rijden, is
afgezet.

Een telefoon met eigen antenne mag nooit in het
voertuig worden gebruikt (zie hoofdtekst).

Uw voertuig is voorzien van een aantal
elektronische systemen waardoor u de auto zo
comfortabel, veilig en zuinig mogelijk kunt
gebruiken. Deze systemen kunnen worden
beïnvloed door het gebruik van mobiele
communicatie-uitrusting in het voertuig. Door de
toepassing van een externe antenne zal het risico
hiervan echter aanzienlijk worden verminderd.
Voor uw eigen veiligheid wordt de aandacht
gevestigd op de onderstaande
voorzorgsmaatregelen. U wordt verzocht om die te
raadplegen voordat u een auto-telefoon of andere
mobiele communicatie-uitrusting, gaat gebruiken.

•

Gebruik UITSLUITEND een montage-pakket dat
is voorzien van een antenne die buiten op het
voertuig moet worden geplaatst.

•

Zorg ervoor dat de installatie wordt uitgevoerd
door een deskundig persoon.

•

Een mobiele telefoon met eigen antenne mag
nooit in het voertuig worden gebruikt - het
elektromagnetische veld dat door de telefoon
wordt opgewekt kan tot gevolg hebben dat de
elektrische systemen van het voertuig worden
gestoord.
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Startschakelaar & stuurslot
STARTSCHAKELAAR
Het contact bevindt zich aan de rechterkant van de
stuurkolom. De onderstaande volgorde van
sleutelstanden wordt gebruikt om het stuurslot, de
elektrische circuits en de startmotor te bedienen.
Stand ’0’
Het stuurslot vergrendelen (nadat de contactsleutel
is verwijderd)
De brandstofvulklep kan worden geopend.
De meeste verlichtingscircuits zijn geactiveerd,
inclusief: de parkeerverlichting, de koplampen en de
alarmknipperlichten.
Stand ’I’
Stuurslot ontgrendeld.
STUURSLOT

De radio/cassette/CD-speler, de elektrische ramen,
de wissers en sproeiers kunnen worden bediend.

Om het stuurslot te ontgrendelen:
De contactsleutel GEHEEL in het slot plaatsen en in
stand ’I’ draaien.

Stand ’II’
Alle instrumenten, waarschuwingslampen en
elektrische circuits zijn geactiveerd.

Om het stuurslot te vergrendelen:
Zet het contact in stand ’0’. Trek vervolgens de
contactsleutel uit het contact.

Stand ’III’
De startmotor werkt.
De contactsleutel loslaten zodra de motor start (de
sleutel springt automatisch terug naar stand ’II’).

WAARSCHUWING

Er wordt de aandacht op gevestigd dat alle
elektrische functies die gaan werken in stand ’I’,
buiten werking worden gesteld gedurende het
starten van de motor.

NOOIT de contactsleutel verwijderen of de
contactschakelaar in stand ’0’ draaien, terwijl het
voertuig nog in beweging is. Zodra het stuurslot is
vergrendeld, is het onmogelijk om het voertuig
nog te besturen.

OPMERKING: Op modellen met automatische
transmissie, stand ’P’ of ’N’ kiezen. Dan pas kan de
motor worden gestart.
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V8i MODELLEN MET BENZINEMOTOR

Koude klimaten
In zeer koude klimaten kan het een paar seconden
duren voordat de waarschuwingslampjes voor de
olie-druk uitgaan. Vanzelfsprekend zal het bij
dergelijke lage temperaturen ook langer duren
voordat de motor aanslaat; bij temperaturen tot
-30˚C is het mogelijk dat de motor 30 seconden
lang onophoudelijk moet worden gestart voordat
die aanslaat. Derhalve is het essentieel dat alle
niet-essentiële apparatuur wordt afgezet.

WAARSCHUWING
De katalytische omvormer (indien geplaatst) kan
makkelijk worden beschadigd als gevolg van
incorrect gebruik. Dit geldt speciaal als de
verkeerde brandstof wordt gebruikt of als de
motor overslaat.

Motorblok-verwarming
Uitsluitend een goedgekeurde
motorblok-verwarming met een maximum
vermogen van 400 W, mag worden gebruikt. Als
een motor-verwarming met een hoger vermogen
wordt toegepast is het mogelijk dat de
componenten van de emissie-regeling worden
beschadigd.

Voordat de motor wordt gestart en met de auto
wordt gereden, controleren of u bekend bent met de
voorzorgsmaatregelen vermeld onder ’Katalytische
omvormer’ later in deze sectie.
Speciaal dient u zich bewust te zijn van het feit dat
als de motor niet start, de katalytische omvormer
kan worden beschadigd door onverbrande
brandstof, als de startmotor continu wordt gebruikt.

Warmdraaien
Uit oogpunt van brandstofzuinigheid, verdient het
aanbeveling om meteen weg te rijden. Niet vergeten
dat als hard wordt geaccelereerd of de motor zwaar
draait voordat de normale bedrijfstemperatuur is
bereikt, de motor kan worden beschadigd.

Starten
1. Controleer of de handrem is aangetrokken en de
versnellingshefboom in de parkeerstand (’P’) of
neutraal-stand (’N’) staat.
2. Alle onnodige elektrische uitrusting afzetten.

Na het starten, er voor zorgen dat de handrem of de
voetrem wordt gebruikt en of het gaspedaal niet
wordt ingedrukt terwijl de versnellingshefboom uit
stand ’N’ of ’P’ wordt bewogen, daar het voertuig
onmiddellijk zal gaan bewegen zodra de
versnellingshefboom in één van de rijstanden wordt
gezet. Dit is speciaal belangrijk als de motor koud
is, omdat het stationaire toerental dan hoger is dan
normaal.

3. De contactsleutel insteken en het contact in
stand ’II’ zetten. Vervolgens doordraaien naar
stand ’III’ zodat de startmotor wordt bediend.
Het gaspedaal gedurende het starten NOOIT
indrukken en de CONTACTSLEUTEL LOSLATEN
zodra de motor loopt.
In gematigde klimaten mag de startmotor NOOIT
onophoudelijk langer dan 5 seconden worden
gebruikt. Als de motor niet start, afzetten en 10
seconden wachten. Dan pas opnieuw starten. Er
wordt de aandacht op gevestigd dat de accu snel zal
worden ontladen als de startmotor constant wordt
gebruikt. In gematigde klimaten moeten de
waarschuwingslampjes voor de acculading en de
oliedruk worden gedoofd, zodra de motor loopt.
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WAARSCHUWING

MODELLEN MET DIESELMOTOR

Uitlaatgassen bevatten giftige stoffen waardoor
bewusteloosheid kan worden veroorzaakt. Deze
kunnen ook fataal zijn.

•

Uitlaatgassen NOOIT inademen.

•

In een afgesloten en/of ongeventileerde
ruimte de motor NOOIT starten of laten
draaien. Ook nooit rijden als het 5e portier
open staat.

•

Het uitlaatsysteem NOOIT zodanig
modificeren dat afbreuk wordt gedaan aan het
oorspronkelijke ontwerp.

•

Lekken in het uitlaatsysteem of de carrosserie
moeten ALTIJD onmiddellijk worden
gerepareerd.

•

WAARSCHUWING
De katalytische omvormer kan makkelijk worden
beschadigd als gevolg van incorrect gebruik. Dit
geldt speciaal als de verkeerde brandstof wordt
gebruikt of als de motor overslaat.

Voordat de motor wordt gestart en met de auto
wordt gereden, controleren of u bekend bent met de
voorzorgsmaatregelen vermeld onder ’Katalytische
omvormer’ later in deze sectie.
Speciaal dient u zich bewust te zijn van het feit dat
als de motor niet start, de katalytische omvormer
kan worden beschadigd door onverbrande
brandstof, als de startmotor continu wordt gebruikt.

Als u het gevoel heeft dat uitlaatdampen het
voertuig binnendringen, de oorzaak
onmiddellijk laten opsporen en corrigeren.

Starten
1. Controleren of de handrem is aangezet en of de
versnellingshefboom in neutraal staat. (’P’ of ’N’
voor automatische transmissie).

Parkeren
Nadat het voertuig tot stilstand is gebracht, ALTIJD
de handrem aanzetten en neutraal kiezen op een
handgeschakelde versnellingsbak (’P’ op
automatische transmissies). Vervolgens pas het
rempedaal loslaten en de motor afzetten.

2. Alle onnodige elektrische uitrustingen afzetten.
3. De contactsleutel insteken en het contact in
stand ’II’ zetten. Wachten tot het
waarschuwingslampje voor de gloeibougies is
gedoofd.

Motor afzetten
Het contact in stand ’I’ zetten en vervolgens
doordraaien naar stand ’0’. De startsleutel
verwijderen.

4. De contactsleutel in stand ’III’ draaien en
vasthouden om de startmotor te gebruiken. Het
gaspedaal gedurende het starten NOOIT
indrukken en de CONTACTSLEUTEL LOSLATEN
zodra de motor loopt. Als de motor afslaat, het
contact in stand ’I’ zetten en dan pas opnieuw
starten. De motor zal niet kunnen worden
gestart door het contact naar de startstand te
draaien vanuit stand ’II’.

OPMERKING: Controleren of ’P’ is gekozen. Dan
pas de contactsleutel verwijderen.
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Starten & rijden
Bij het in koud weer starten van een auto met
handgeschakelde versnellingsbak, of een niet goed
opgeladen accu, moet het koppelingspedaal
gedurende het starten worden ingeduwd. Pas als de
motor loopt kan het pedaal worden losgelaten.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Uitlaatgassen bevatten giftige stoffen waardoor
het bewustzijn kan worden verloren. Deze
kunnen zelfs dodelijk zijn.

In gematigde klimaten de startmotor NOOIT langer
gebruiken dan 5 seconden; als de motor niet start,
afzetten en 10 seconden wachten. Dan pas opnieuw
starten. Er wordt de aandacht op gevestigd dat door
alsmaar door te starten, de accu zal worden
ontladen.
Koude klimaten
In zeer koude klimaten is het mogelijk dat het een
paar seconden duurt voordat de
waarschuwingslampjes voor de acculading en de
oliedruk worden afgezet. Ook is het mogelijk dat
langer moet worden gestart. Bij -30° C is het
mogelijk dat het 30 seconden duurt voordat de
motor aanslaat. Om deze reden is het belangrijk dat
alle niet-essentiële elektrische uitrusting is afgezet.

•

Uitlaatgassen NOOIT inademen.

•

De motor NOOIT starten of laten lopen in
een afgesloten, niet geventileerde ruimte.

•

Als u het gevoel heeft dat uitlaatgassen
het voertuig binnendringen, de oorzaak
onmiddellijk laten opsporen en
corrigeren.

Motor afzetten
Teneinde te voorkomen dat de
turbo-compressorlagers worden beschadigd als
gevolg van onvoldoende smering, de motor ALTIJD
10 seconden stationair laten draaien en dan pas
afzetten. De motor afzetten door het contact eerst in
stand ’I’ en vervolgens in stand ’0’ te zetten,
teneinde de contactsleutel te verwijderen.

Warmdraaien
Uit oogpunt van brandstofzuinigheid, verdient het
aanbeveling om meteen weg te rijden. Niet vergeten
dat als hard wordt geaccelereerd of de motor zwaar
draait voordat de normale bedrijfstemperatuur is
bereikt, de motor kan worden beschadigd.
WAARSCHUWING
Het motortoerental mag pas nadat het
oliedruk-waarschuwingslampje is gedoofd,
oplopen tot boven snel stationair. Hierdoor wordt
gegarandeerd dat de motor- en
turbo-compressorlagers goed worden gesmeerd
voordat op normale snelheid wordt gereden.
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Starten & rijden
INLOPEN
(modellen met benzine- en dieselmotor)
Goed inlopen heeft direct invloed op de
betrouwbaarheid en het gelijkmatig lopen van uw
voertuig, gedurende de hele technische levensduur.

BRANDSTOFZUINIGHEID
Het brandstofverbruik wordt beïnvloed door twee
belangrijke factoren:

Speciaal de motor, de versnellingsbak, de remmen
en banden moeten de tijd worden gegeven om in te
lopen en zich aan te passen aan de vereisten van
het dagelijks gebruik van het voertuig. Het is
derhalve essentieel om gedurende het inlopen van
de motor, voorzichtig te rijden tot circa 800 km is
afgelegd. Ook het volgende advies nooit vergeten:

•

De maximum wegsnelheid van 110 km/u NIET
OVERSCHRIJDEN. Aanvankelijk uitsluitend met
het voertuig rijden op half gas en de
motortoerentallen pas geleidelijk opvoeren
nadat de motor is ingelopen.

•

NOOIT vol gas gebruiken. De motor ook nooit in
een versnelling zwaar laten draaien.

•

Snel accelereren en zwaar afremmen - behalve
in noodgevallen - altijd VERMIJDEN.

•

Het aan het voertuig uitgevoerde onderhoud.

•

De manier waarop u met uw voertuig rijdt.

Teneinde optimale brandstofzuinigheid te bereiken,
is het essentieel dat uw voertuig wordt
onderhouden in overeenstemming met het
onderhoudsschema dat is aanbevolen door de
producent.
Op modellen met automatische transmissie wordt
de beste brandstofzuinigheid bereikt als de
versnellingshefboom in ’D’ of in een HOGE (HIGH)
overbrengingsverhouding, maar niet in de ’sport’
overbrengingsverhoudingen, wordt gezet.
Factoren zoals de conditie van het
luchtfilterelement, de bandenspanning en de
wieluitlijning hebben een belangrijke invloed op het
brandstofverbruik. Uw rijstijl is echter het
belangrijkst. Met de volgende tips is het mogelijk
dat u zelfs nog goedkoper kunt rijden:

EMISSIEREGELING
Land Rover voertuigen zijn voorzien van een
emissie- en dampregeluitrusting die noodzakelijk is
om te kunnen voldoen aan wettelijke vereisten.
In vele landen is het bij de wet verboden dat
voertuigeigenaars de emissieregeluitrusting
modificeren of wijzigen. Ook mag het ongemachtigd
vervangen of modificeren van deze uitrusting door
een werkplaats, niet worden goedgekeurd. In
dergelijke gevallen is het mogelijk dat op zowel de
eigenaar als de reparateur, wettelijke sancties van
toepassing zijn. Het is belangrijk om nooit te
vergeten dat uitsluitend Land Rover dealers over de
juiste uitrusting beschikken voor het uitvoeren van
reparaties en onderhoud aan de emissieregeling van
uw voertuig.
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•

Korte ritten met veel remmen en optrekken,
vermijden.

•

Een snelle start vermijden door gelijkmatig te
accelereren en niet weg te scheuren.

•

Niet langer in lage versnellingen blijven rijden
dan noodzakelijk is.

•

Gelijkmatig vertragen en plotseling en zwaar
afremmen vermijden.

•

Rij anticiperend, vermijd obstructies en pas uw
snelheid aan.

•

Kies de neutraal-stand als het voertuig in het
verkeer stilstaat teneinde de
brandstof-zuinigheid en de
prestatiekarakteristieken van de airconditioning
te verbeteren.

Starten & rijden
BELANGRIJKE RIJ-INFORMATIE

Bekrachtigde stuurinrichting
De hydraulisch bekrachtigde stuurinrichting is
voorzien van een positieve ’midden gevoel’
karakteristiek, waardoor het voertuig stabieler blijft
bij hoge snelheden en zijwind.

Instrumenten en waarschuwingslampjes
Voordat wordt weggereden, is het belangrijk om de
functie van de instrumenten en
waarschuwingslampjes beschreven in sectie 2,
goed te begrijpen.

De stuurbekrachtiging wordt progressief
uitgeoefend terwijl het stuurwiel verder wordt
rondgedraaid. Voorbeeld: Waar met de hand
gewoonlijk de grootste krachtsinspanning moet
worden uitgevoerd (bij lage snelheden en met het
stuur geheel naar links of rechts), is de
bekrachtiging het grootst. Waar slechts minimale
onbekrachtigde inspanning noodzakelijk zou zijn (bij
hoge snelheden en met de wielen recht vooruit), is
dus ook de stuurbekrachtiging minimaal, zodat de
bestuurder kan profiteren van een kennelijk
constante besturing onder alle omstandigheden.

OPMERKING: Rode waarschuwingslampjes zijn
van speciaal belang. Als die gaan branden, wijst dit
op de aanwezigheid van een storing of defect. Als
een rood waarschuwingslampje gaat branden, het
voertuig altijd stilzetten en deskundige hulp
inroepen. Dan pas doorrijden.
Voertuigstabiliteit
Uw voertuig heeft een hogere bodemvrijheid en dus
ook een hoger zwaartepunt dan conventionele
voertuigen. Dit zal resulteren in andere
hanteringskarakteristieken. Onervaren bestuurders
dienen extra voorzichtig te zijn, speciaal in het
terrein en als abrupte manoeuvres worden
uitgevoerd bij niet toepasselijke snelheden of op een
onstabiele ondergrond.

OPMERKING: De bekrachtiging van de
stuurinrichting is afhankelijk van het feit of de motor
al dan niet loopt. Als de motor niet loopt, zal het
veel moeilijker zijn om het voertuig te besturen.

Voertuighoogte
De totale hoogte van uw voertuig is groter dan die
van een conventionele auto (zelfs als de ’ACCESS’ TOEGANG - rijhoogte is geselecteerd). Wees altijd
bewust van de hoogte van uw voertuig. De
beschikbare ruimte boven het voertuig moet dus
altijd worden gecontroleerd voordat u lage ingangen
binnenrijdt. Dit is speciaal belangrijk als het voertuig
is voorzien van een imperiaal of als het schuifdak
open staat.

Hulpuitrusting
WAARSCHUWING
NOOIT hulpuitrustingen gebruiken, zoals een
rolgenerator, die worden aangedreven door één
wiel van het voertuig. Hierdoor zou het
transmissiedifferentieel kunnen worden
beschadigd. Het is zelfs mogelijk dat in bepaalde
gevallen het voertuig vanzelf naar voren rijdt.
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Katalytische omvormer

KATALYTISCHE OMVORMER
Het uitlaatsysteem van de meeste modellen is
uitgerust met een katalysator die giftige
uitlaatgassen van de motor omzet in gassen die
minder schadelijk zijn voor het milieu, hetgeen de
luchtvervuiling vermindert.

Brandstof

•

UITSLUITEND de aanbevolen brandstof
gebruiken voor uw voertuig.
Starten van de motor

•

NOOIT blijven starten als de motor na een
aantal pogingen niet start (het is mogelijk dat
onverbrande brandstof in het uitlaatsysteem
wordt gezogen, waardoor de katalysator wordt
beschadigd). Deskundige hulp inroepen.

•

Bij het starten van een koude motor, NIET met
de auto rijden als u denkt dat de ontsteking
overslaat. Deskundige hulp inroepen.

WAARSCHUWING
De katalytische omvormer kan gemakkelijk
worden beschadigd door verkeerd gebruik, vooral
als de verkeerde brandstof wordt gebruikt of als
de motor overslaat. Het is daarom ZEER
BELANGRIJK dat u de volgende
voorzorgsmaatregelen in acht neemt:
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Katalytische omvormer
Rijden

•

Afzetten

Als u denkt dat de ontsteking overslaat of als de
motor tijdens het rijden geen vermogen heeft,
kan, mits de motor op normale
bedrijfstemperatuur is, de auto LANGZAAM
(met het risico van schade aan de katalysator)
naar een Rover dealer worden gereden voor
inspectie.

•

NOOIT de brandstoftank geheel leegrijden (door
het overslaan van de motor dat hier een gevolg
van is, kan de katalysator onherstelbaar worden
beschadigd).

•

Motoren die te veel olie verbranden (blauwe
rook uit de uitlaat) vergiftigen in toenemende
mate de katalysator en verminderen zijn
werking.

•

In ruw terrein zorgen dat de onderzijde van de
auto GEEN hevige klappen te verwerken krijgt,
omdat deze de katalysator kunnen beschadigen.

•

De motor NOOIT overbelasten of het toerental
te hoog opvoeren.

•

De motor nooit afzetten met de
versnellingshefboom in een voor- of
achteruitversnelling.

•

Als de motor overslaat, of vermogen kwijtraakt,
kan de katalysator ernstig worden beschadigd.
Om deze reden is het essentieel dat leken zich
niet bezighouden met motoronderhoud en dat
regelmatig systeemonderhoud wordt uitgevoerd
door een Land Rover dealer.

•

NOOIT de motor laten draaien als een bougie of
hoogspanningskabel is verwijderd. Ook nooit
een apparaat gebruiken waarvoor een inzetstuk
in de bougie moet worden geplaatst.

Onderhoud van uw voertuig

WAARSCHUWING
De temperaturen van het uitlaatsysteem kunnen
bijzonder hoog oplopen. NOOIT parkeren op een
ondergrond met brandbaar materiaal, zoals droog
gras of bladeren die in contact kunnen komen met
het uitlaatsysteem (bij zeer droog weer kan dit
resulteren in brand).
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Brandstof
BRANDSTOF-VEREISTEN

Benzine-kwaliteit

WAARSCHUWING

In het buitenland wordt niet altijd benzine met
hetzelfde octaan-getal (RON) of van hetzelfde type
(gelood/ongelood) verkocht. In de meeste Europese
landen is vrijwel altijd ongelode brandstof met een
octaan-getal van 95 RON beschikbaar. In andere
delen van de wereld is het mogelijk dat uitsluitend
gelode brandstof of brandstof met een lager
octaan-getal wordt geleverd.

Op modellen met benzinemotor die zijn voorzien
van een katalytische omvormer kan de katalysator
ernstig worden beschadigd als loodhoudende
brandstof wordt gebruikt!

Gedurende productie worden motoren afgesteld op
de brandstof die over het algemeen overal
beschikbaar is in het land waarvoor het voertuig
bestemd is. Indien een voertuig echter later wordt
geëxporteerd naar een ander land, of als dit wordt
gebruikt voor reizen van en naar dergelijke landen,
dient de eigenaar op de hoogte te zijn van het feit
dat de beschikbare brandstof niet overeenkomt met
de specificaties van de motor. In twijfelgevallen
dient ter plaatse advies te worden ingewonnen.

BENZINEMOTOREN
Motoren met katalytische omvormer:
Motoren met hoge compressie: 95 RON LOODVRIJ
conform EN228
Motoren met lage compressie: 91 RON LOODVRIJ
conform EN228
Motoren zonder katalytische omvormer:
Indien mogelijk altijd 91 RON LOODVRIJE benzine
gebruiken.
In landen waar uitsluitend LOODHOUDENDE
benzine beschikbaar is, uitsluitend 95 RON
LOODHOUDENDE benzine gebruiken.

Dieselmotoren
De kwaliteit van de dieselbrandstof (Derv) kan
tussen de verschillende landen afwijken. Gebruik
dus uitsluitend schone brandstof van een goede
kwaliteit. Het is belangrijk dat het zwavel-gehalte
van de dieselbrandstof niet hoger is dan 0,3%. In
Europa voldoet alle dieselbrandstof aan deze limiet.
In andere landen kunt u dit echter controleren bij
uw leverancier. Zorg ervoor dat het element van het
brandstof-filter gedurende de juiste
onderhoudsbeurten, wordt verwisseld.

De hierboven vermelde RON-waarden zijn de
MINIMUM vereisten en kunnen veilig worden
overschreden. Als echter benzine wordt gebruikt
met een lager octaan-getal, dan kan de motor
hardnekkig gaan "kloppen" (dit is een metaalachtig
tikkend geluid). In ernstige gevallen kan dit leiden
tot beschadiging van de motor.
Als zwaar pingelen wordt geconstateerd terwijl toch
brandstof met het juiste octaan-getal wordt gebruikt
of als dit fenomeen wordt waargenomen gedurende
constante snelheden op goede wegen dient u voor
advies contact op te nemen met uw dealer.

WAARSCHUWING
Als de brandstof-tank van voertuigen met een
benzine of dieselmotor per ongeluk wordt gevuld
met de verkeerde brandstof is het ESSENTIEEL dat
u contact opneemt met uw Land Rover dealer
VOORDAT u tracht om de motor te starten.

OPMERKING: Af en toe licht pingelen bij
acceleratie of het oprijden van hellingen, is
acceptabel.
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Brandstof
WAARSCHUWING
Teneinde te voorkomen dat brandstof onder
invloed van hoge lucht-druk naar buiten spuit,
werd de dop zodanig ontworpen dat eventuele
overdruk in de brandstof-tank gedurende de
eerste halve slag kan worden afgeventileerd. De
dop altijd pas verwijderen NADAT de overdruk is
opgeheven. Verwijder de dop en plaats deze in de
houder op de achterkant van de klep tot het
voertuig geheel is bijgetankt.

BRANDSTOF-VULKLEP
De brandstof-vuldop bevindt zich in het rechter
achterspatbord. Als de brandstof-vulschakelaar (zie
illustratie) wordt ingedrukt, wordt de vulklep
geopend.
De brandstof-vulschakelaar kan uitsluitend worden
gebruikt als eerst het contact-slot in stand ’0’ is
gedraaid; de schakelaar functioneert niet als de
motor loopt.

Vullen met brandstof
Brandstof-pompen van benzinestations zijn
uitgerust met een automatische uitschakeling zodat
geen brandstof wordt gemorst; vul de tank tot de
benzine/dieselpomp automatisch afslaat. Tracht
NOOIT om de tank verder te vullen, daar als gevolg
van het uitzetten van de brandstof, dan brandstof
kan worden gemorst.

OPMERKING: Door een pijl op de brandstof-meter
wordt aangegeven aan welke kant van het voertuig
de brandstof-vulklep is aangebracht.
Brandstof-vuldop
De brandstof-vuldop is zodanig ontworpen dat de
brandstof-tank gedurende de eerste halve slag,
wordt afgeventileerd. Bij het verwijderen moet de
dop een halve slag worden losgedraaid tot
weerstand wordt gevoeld. Vervolgens even wachten
zodat overdruk in de tank kan ontsnappen. Nadat de
overdruk is opgeheven (u hoort niet langer een
sissend geluid), kan de dop veilig worden
verwijderd.

Op voertuigen met benzinemotor die dusdanig zijn
ontworpen dat UITSLUITEND loodvrije brandstof
kan worden gebruikt, kan UITSLUITEND de smalle
tuit van de benzinepomp waardoor loodvrije
brandstof wordt geleverd, in de vulhals worden
gestoken.

De dop plaatsen door die rechtsom vast te draaien
tot u de ratel van de brandstof-dop minstens drie
keer hoort.
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Brandstof
Op voertuigen met benzinemotor die zijn ontworpen
voor LOODHOUDENDE brandstof, zal de vulhals de
bredere tuiten accepteren van benzinepompen
waardoor loodhoudende brandstof wordt geleverd.

VEILIGHEID OP HET VOORTERREIN
De dampen van benzine en diesel zijn
uitermate brandbaar. In beperkte ruimten zijn
deze ook buitengewoon explosief. Bij het
aftanken altijd logische voorzorgsmaatregelen
treffen:

WAARSCHUWING
De tank mag NOOIT geheel worden gevuld als het
voertuig in direct zonlicht of bij hoge temperatuur,
op een helling wordt geparkeerd - de uitzettende
brandstof kan dan uit de tank stromen.

LEGE BRANDSTOF-TANK
RIJ DE BRANDSTOF-TANK NOOIT HELEMAAL
LEEG!
Als de brandstof-tank van een voertuig met
katalytische omvormer, droog wordt gereden is het
mogelijk dat de motor overslaat waardoor de
katalytische omvormer kan worden beschadigd.
Als u de tank geheel droog heeft gereden moet het
contact-slot, nadat de tank weer is gevuld, in stand
’II’ worden gedraaid. Na 4 seconden afzetten en het
contact-slot vervolgens weer in stand ’II’ draaien.
Het contact-slot 4 seconden lang in deze stand laten
staan en dan de motor pas starten; druk het
gaspedaal gedurende het starten nooit in. LAAT DE
SLEUTEL LOS zodra de motor aanslaat.
Als een dieselmotor niet aanslaat, dient het
brandstof-systeem eerst door een deskundige op
druk te worden gebracht. Pas daarna kan een
dieselmotor opnieuw worden gestart.
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•

Zet de motor af.

•

Nooit roken of een niet-afgeschermde
vlam of verlichting gebruiken.

•

De tank niet te ver vullen.

Brandstof

BOTSSCHAKELAAR
Voor informatie over de werking van de
botsschakelaar (zie "Sloten & alarm").

H3568

BRANDSTOF-VULKLEP - NOODONTGRENDELING
Open de achterklep en verwijder het toegangspaneel
achter de rechter achterlamp-groep. Maak de
handgreep los uit het bergingspunt op de
achterkant van het toegangspaneel. Trek aan de
handgreep om de brandstof-vulklep los te zetten.
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Handgeschakelde versnellingsbak
•

De lage overbrengingsverhoudingen kiezen in
alle situaties waarin, bij lage snelheden, moet
worden gemanoeuvreerd, zoals het achteruit
rijden met een aanhanger of het afrijden van
een rivierbed met rotsen. De lage
overbrengingsverhoudingen ook gebruiken in
zwaar terrein als het onmogelijk is om door te
rijden in de hoge overbrengingsverhoudingen.

’High’ (Hoge) of ’Low’ (Lage)
overbrengingsverhoudingen kiezen
Schakelen tussen HIGH en LOW is alleen mogelijk
als het voertuig stilstaat.
1. Het voertuig moet stilstaan, de handrem moet
zijn aangetrokken en het rempedaal moet zijn
ingeduwd. Duw vervolgens het
koppelingspedaal in en kies neutraal.
HANDGESCHAKELDE VERSNELLINGSBAK
Voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak
beschikken over vijf versnellingen plus een
verdeelbak met twee versnellingen. Door de
hoofdversnellingsbak te gebruiken in combinatie
met de verdeelbak, beschikt de bestuurder over tien
versnellingen vooruit en twee achteruit.

2. De ’Hi/Lo’ schakelaar indrukken - de
waarschuwingslampjes voor de ’Hi/Lo’
schakelaar en de verdeelbak (op het
instrumentenpaneel) gaan knipperen.
3. Nadat is geschakeld, zullen beide lampjes
worden gedoofd. Als de hoge
overbrengingsverhoudingen zijn gekozen,
verschijnt op het berichtencentrum (Message
Centre) kort de tekst ’HIGH’ (HOOG).
Vervolgens verdwijnt die tekst. Als de lage
overbrengingsverhoudingen zijn gekozen, zal
op het berichtencentrum (Message Centre) kort
de melding ’LOW’ (LAAG) verschijnen. Daarna
verschijnt de letter ’L’.

Hoofdversnellingsbak
De versnellingsstanden voor de
hoofdversnellingsbak zijn aangegeven op de knop
van de versnellingshefboom. Er wordt de aandacht
op gevestigd dat als de hoofdversnellingsbak in
neutraal staat, de versnellingshefboom onder
veerspanning staat, zodat die automatisch tussen
de derde en vierde versnelling wordt gezet.

4. Nu de juiste versnelling kiezen.

Verdeelbak
De verdeelbak wordt bediend met de ’Hi/Lo’
schakelaar (zie illustratie).

•

WAARSCHUWING
NOOIT snel tussen HIGH en LOW heen en weer
schakelen.
Het koppelingspedaal NOOIT loslaten en de
versnellingshefboom pas bewegen nadat de
waarschuwingslampjes voor de ’Hi/Lo’ schakelaar
en de verdeelbak niet langer knipperen.

De hoge overbrengingsverhoudingen kiezen als
u rijdt op de weg en ook in droog, gelijkmatig
terrein.
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Handgeschakelde versnellingsbak
Starten en rijden
Voordat de motor wordt gestart, controleren of de
handrem is aangezet en of de versnellingshefboom
in neutraal staat.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Als het koppelingspedaal is ingedrukt voordat
geheel tussen de hoge en lage
overbrengingsverhoudingen is
overgeschakeld, zal een knarsend geluid of
’klop’ kunnen worden waargenomen. Het
waarschuwingslampje in de schakelaar zal
blijven knipperen. In dat geval het
koppelingspedaal induwen, neutraal kiezen en
nogmaals schakelen.

•

•

WAARSCHUWING
Voertuigen met handgeschakelde versnellingsbak
kunnen met het voertuig in een versnelling en met
ingedrukte koppeling, worden gestart. Dit wordt
echter NIET aanbevolen - het voertuig uitsluitend
starten met de versnellingshefboom in neutraal.

Als het voertuig in beweging is als de
verdeelbak wordt gebruikt, verschijnt op
het berichtencentrum (Message Centre)
de tekst ’AFREMMEN’.

Slepen in noodgevallen
Als het voertuig op alle vier de wielen moet worden
gesleept, de verdeelbak ALTIJD in neutraal zetten.
(zie ’Slepen in noodgevallen’).

Als de ’Hi/Lo’ schakelaar wordt ingedrukt
als de versnellingshefboom niet in
neutraal staat, zal op de weergave
’NEUTRAAL KIEZEN’ (SELECT NEUTRAL)
verschijnen.

Koppeling
Het koppelingspedaal NOOIT gebruiken als een
voetsteun. Teneinde onnodige slijtage te vermijden,
de linker voet altijd ruim uit de buurt houden van
het koppelingspedaal, behalve als er wordt
geschakeld.

OPMERKING: Links van het koppelingspedaal is
een makkelijk bereikbare voetsteun aangebracht.
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Automatische transmissie

Een onder veerspanning staande vergrendeling in
de handgreep van de versnellingshefboom, beperkt
de beweging van de hefboom zodat het onmogelijk
is om per ongeluk een versnelling te kiezen. Deze
vergrendeling heeft twee drukken:
AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
Voertuigen met automatische transmissie zijn
uitgerust met een versnellingshefboom met een
’H’-poort. Hierin zijn de bedieningsmechanismen
voor zowel de hoofdversnellingsbak als de
verdeelbak, gecombineerd. Het is dus mogelijk om
de standen van de versnellingshefboom voor zowel
de hoge als lage overbrengingsverhoudingen, naast
elkaar te plaatsen.
Versnellingshefboom
Beweeg de versnellingshefboom aan de
bestuurderskant van de ’H’-poort naar voren of naar
achteren teneinde de juiste
overbrengingsverhoudingen te kiezen. Door de
versnellingshefboom naar de passagierskant te
bewegen, is het mogelijk om in plaats daarvan de
lage overbrengingsverhoudingen te kiezen. De
verlichting van de ’H’-poort is voorzien van een
kleurcode waardoor beide
overbrengingsverhoudingen duidelijk kunnen
worden herkend: de hoge
overbrengingsverhoudingen zijn groen verlicht. De
lage overbrengingsverhoudingen zijn voorzien van
een oranje verlichting.

•

onder invloed van de eerste druk kan worden
geschakeld binnen de hoge OF lage
overbrengingsverhoudingen.

•

door nogmaals druk uit te oefenen, kan de
versnellingshefboom van de ene serie
overbrengingsverhoudingen worden
overgeschakeld naar de andere serie
overbrengingsverhoudingen (bijv. van HOOG
naar LAAG).

OPMERKING: Het kiezen van een versnelling
tussen ’D’ en ’3’ (Hoge
overbrengingsverhoudingen) of ’4’ en ’3’ (Lage
overbrengingsverhoudingen), is mogelijk zonder de
vergrendeling in te duwen.
HOGE OVERBRENGINGSVERHOUDINGEN
Gebruik de hoge overbrengingsverhoudingen voor
rijden op de weg en voor terreinrijden in droog,
gelijkmatig terrein. Het berichtencentrum zal even
het bericht ’HOOG’ weergeven zodra de hoge
overbrengingsverhoudingen zijn gekozen. Daarna
wordt de gekozen versnelling weergegeven
(bijv. ’3’).
WAARSCHUWING
De LAGE overbrengingsverhoudingen mogen
NOOIT worden gebruikt voor normaal weggebruik.
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Automatische transmissie
LAGE OVERBRENGINGSVERHOUDINGEN
Gebruik de lage overbrengingsverhoudingen
UITSLUITEND in situaties waarin bij lage snelheden
moet worden gemanoeuvreerd zoals gedurende
achteruit rijden met een aanhanger, of het
oversteken van een rivierbed met rotsen. Gebruik de
lage overbrengingsverhoudingen tevens voor extra
terreincondities waarbij het onmogelijk is om in de
hoge overbrengingsverhoudingen door te blijven
rijden.

Als wordt getracht om tussen de hoge/lage
overbrengingsverhoudingen te schakelen terwijl het
voertuig in beweging is, dan verschijnt op het
berichtencentrum de tekst ’AFREMMEN’. Ook zal
een hoorbare waarschuwing worden gegeven.
Als een andere overbrengingsverhouding is gekozen
en de hoofdbak in vooruit of achteruit is gezet
zonder dat eerst in ’N’ is gewacht tot de verlichting
niet langer knippert en de hoorbare waarschuwing
is afgezet, dan verschijnt op het berichtencentrum
de melding ’ZET IN VRIJ’. Ook zal een hoorbare
waarschuwing worden gegeven. Kies vervolgens
weer ’N’ en wacht tot wordt overgeschakeld naar de
juiste overbrengingsverhouding. Kies dan de
vereiste versnelling.

Het berichtencentrum zal even het bericht ’LAAG’
weergeven zodra de lage
overbrengingsverhoudingen zijn gekozen. Tevens
wordt naast de gekozen versnelling de letter ’L’
weergegeven (bijv. ’L2’).
Hoge/lage overbrengingsverhouding; wijziging waarschuwing
Een hoorbare waarschuwing zal klinken als van de
ene overbrengingsverhouding wordt
overgeschakeld op de andere. De waarschuwing zal
ophouden zodra de verandering tot stand is
gebracht of geannuleerd.

WAARSCHUWING
Teneinde letsel en eventuele beschadiging van de
transmissie te voorkomen, is het essentieel om
ervoor te zorgen dat eerst de juiste
overbrengingsverhouding is gekozen voordat het
rempedaal wordt losgelaten en wordt
doorgereden:

De ’H’-poort gebruiken
Schakelen tussen ’hoog’ en ’laag’ is alleen
mogelijk als het voertuig stilstaat.
1. Duw het rempedaal in als het voertuig stilstaat.
Kies vervolgens de neutraalstand (’N’).
2. Druk de knop in de handgreep van de
versnellingshefboom geheel in. Beweeg de
versnellingshefboom door de dwarsgeplaatste gleuf
in de ’H’-poort. Zodra de vereiste
overbrengingsverhouding is bereikt, zullen de
’H’-poort verlichting en het waarschuwingslampje
voor de verdeelbak (in het combinatie-instrument)
gaan knipperen. Ook wordt een hoorbare
waarschuwing gegeven.
3. Wacht tot de verlichting van de gekozen
overbrengingsverhouding constant blijft branden en
het waarschuwingslampje voor de verdeelbak is
gedoofd (ook mag de hoorbare waarschuwing niet
langer klinken en op het berichtencentrum moet
’Hoog’ of ’Laag’ worden weergegeven). Voordat in
de nieuwe overbrengingsverhoudingen de gewenste
versnelling wordt gekozen, moeten het rempedaal
en de handrem worden losgelaten.
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•

De verlichting van de hoge/lage
overbrengingsverhouding moet constant
branden.

•

Het waarschuwingslampje voor de verdeelbak
moet zijn gedoofd.

•

De hoorbare waarschuwing moet zijn afgezet.

•

Op het berichtencentrum moet de juiste
melding verschijnen - ’HOOG’ of ’LAAG’.

Automatische transmissie
Standen van de versnellingshefboom
(hoge overbrengingsverhoudingen)

OPMERKING: Als vanuit ’D’ of ’3’, stand ’2’ of ’1’
wordt gekozen terwijl het voertuig een hoge
snelheid heeft bereikt in de hoge
overbrengingsverhoudingen, zal de 3e versnelling,
afhankelijk van de voertuigsnelheid, onmiddellijk
gaan werken. Als dan progressief wordt vertraagd,
zal worden neergeschakeld naar de 2e en
vervolgens naar de 1e versnelling zodra de juiste
wegsnelheden zijn bereikt.

’P’ (Parkeerstand)
In deze stand is de transmissie vergrendeld zodat
het voertuig niet weg kan rollen. UITSLUITEND
kiezen als het voertuig stilstaat.
’R’ Achteruit
UITSLUITEND kiezen als het voertuig stilstaat.
’N’ Neutraal
Deze stand gebruiken als het voertuig stilstaat en de
motor een korte tijd stationair draait (bijv. bij
verkeerslichten).

WAARSCHUWING
Het voertuig altijd parkeren met de
versnellingshefboom in ’P’ (Parkeerstand), zelfs
als de contactsleutel niet wordt verwijderd.

’D’ Rijversnellingen
In de hoge overbrengingsverhoudingen, ’D’ kiezen
voor alle normale rijcondities op een goede weg. De
transmissie zal dan automatisch op/neerschakelen
in overeenstemming met de voertuigsnelheid en de
stand van het gaspedaal.

Starten en rijden
Bestuurders die niet bekend zijn met de
prestatiekarakteristieken van automatische
transmissies dienen zich grondig vertrouwd te
maken met de volgende instructies, voordat met de
auto wordt gereden.

’3’ (1e, 2e en 3e versnelling)
Automatisch op/neerschakelen blijft beperkt tot de
1e, 2e en 3e versnelling. Gebruiken in hoge
overbrengingsverhoudingen, in zwaar verkeer en in
de stad.
’2’ (1e en 2e versnelling)
Automatisch op/neerschakelen blijft beperkt tot de
1e en 2e versnelling. Gebruiken in hoge
overbrengingsverhoudingen, bij het oprijden van
steile hellingen en op smalle, kronkelende wegen. In
deze stand kan ook enigszins op de motor worden
afgeremd bij het afrijden van hellingen.
’1’ (uitsluitend 1e versnelling)
Gebruiken op zeer steile hellingen, speciaal als een
aanhanger of caravan wordt gesleept en als
maximaal op de motor moet kunnen worden
afgeremd.
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•

Voordat de motor wordt gestart, controleren of
de voet- en handrem zijn aangezet.

•

Nadat de motor is gestart, DE REMMEN NIET
LOSZETTEN terwijl de versnellingshefboom in
de vereiste rijpositie wordt gezet.

•

De remmen blijven gebruiken tot u weg kunt
rijden - nooit vergeten dat zodra een rijstand is
gekozen, een ’automaat’ de neiging heeft om
naar voren te kruipen (of naar achteren).

•

Het motortoerental nooit ’opvoeren’ als een
vooruit- of achteruitversnelling wordt gekozen
of als het voertuig stilstaat in een rijversnelling nooit vergeten dat een ’automaat’ onmiddellijk
zal gaan rijden als het gaspedaal wordt
ingeduwd.

Automatische transmissie
Op/neerschakelen in de hoge
overbrengingsverhoudingen
De wegsnelheden waarbij wordt geschakeld
variëren in overeenstemming met de stand van het
gaspedaal. Minimale acceleratie zal tot gevolg
hebben dat bij lage wegsnelheden wordt geschakeld
terwijl bij grotere acceleratie de versnellingsbak
even zal wachten tot hogere snelheden zijn bereikt
(hierdoor wordt de acceleratie versnelt).

MODUS-SCHAKELAAR (MODE)
In de Hoge overbrengingsverhoudingen wordt deze
schakelaar gebruikt voor het kiezen van de
’Sport’-overbrengingen.
In de Lage overbrengingsverhoudingen zal met
dezelfde schakelaar, de transmissie op ’Manual’
(Handbediening) kunnen worden gezet.
Als de schakelaar nogmaals wordt ingedrukt, gaat
de transmissie weer normaal werken.

Met wat oefening kan worden geschakeld bij een
groot aantal verschillende wegsnelheden,
afhankelijk van de druk die wordt uitgeoefend op
het gaspedaal.

’Sport’-overbrengingsverhouding
Als in de ’Sport’-overbrengingsverhouding wordt
geaccelereerd, dan wordt trager geschakeld
teneinde het motorvermogen maximaal te benutten.
Kies ’Sport’ als snel moet worden geaccelereerd.
’Sport’ is ook nuttig op lange hellingen of bochtige
wegen. Vergeet echter niet dat in ’Sport’ het
brandstofverbruik aanzienlijk oploopt.

Op lange hellingen heeft de automaat soms de
neiging om heen en weer te schakelen tussen
versnellingen. Dit is het gevolg van het feit dat de
transmissie niet beschikt over een
overbrengingsverhouding die exact geschikt is voor
de specifieke helling en de belading van het
voertuig. Als veel wordt geschakeld, wordt ook
brandstof verspilt terwijl tevens momentum wordt
verloren. Dit kan worden vermeden door ’3’ of ’2’ te
kiezen. Hierdoor blijft de transmissie beperkt tot
lagere overbrengingsverhoudingen.
’Kick-down’
Snelle acceleratie voor inhalen is mogelijk door het
gaspedaal geheel in te duwen in één snelle
ononderbroken beweging (dit is de zogenaamde
’kick-down’). Tot een bepaalde snelheid zal dit tot
gevolg hebben dat er onmiddellijk wordt
teruggeschakeld naar de laagste versnelling. Daarna
zal het voertuig snel accelereren. Zodra het
gaspedaal enigszins wordt losgelaten, zal de
transmissie weer normaal gaan schakelen
(afhankelijk van de wegsnelheid en de stand van het
gaspedaal).

De ’Sport’ overbrengingen kiezen door ’Modus’
(Mode) eenmaal in te drukken met de transmissie in
de Hoge overbrengingsverhoudingen (op het
berichtencentrum (Message Centre) verschijnt de
letter ’S’ naast de gekozen versnelling; bijv. ’S3’).
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Automatische transmissie
’Niet-automatisch schakelen’ (Manual)
De modus-schakelaar (mode) indrukken terwijl de
transmissie in de Lage overbrengingsverhoudingen
staat. Dan kan ’niet-automatisch’ worden
geschakeld. Nu functioneert de transmissie als een
handgeschakelde versnellingsbak en de bestuurder
heeft maximale controle over het voertuig. Ook kan
op de motor worden afgeremd - ideaal voor zware
terreincondities (op het berichtencentrum Message Centre - worden dan de letters ’LM’
weergegeven naast de gekozen versnelling; bijv.
’LM3’).

OPMERKING: Door van de Hoge naar de Lage
overbrengingsverhoudingen te schakelen (of vice
versa) zal de ’Sport’ of ’Niet-Automatische’
overbrengingsverhouding automatisch worden
geannuleerd.
Slepen in noodgevallen
Als het voertuig op alle vier de wielen moet worden
gesleept, de verdeelbak ALTIJD in neutraal zetten.
(zie ’Slepen in noodgevallen’ ).
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Remsystemen
VOETREM
Uit veiligheidsoverwegingen is het hydraulische
remsysteem verdeeld in twee circuits. Als één
circuit uit mocht vallen, blijft het andere werken. Het
uitvallen van één circuit blijkt uit de langere slag van
het rempedaal en een langere remweg.

HANDREM
In tegenstelling tot de meeste voertuigen, werkt de
handrem op de achterste cardanas en NIET op de
wielen. Dit kan een geringe beweging van het
voertuig mogelijk maken nadat de handrem is
aangetrokken.

Remblokjes
De remblokjes moeten enige tijd inlopen. In
noodgevallen, zwaar remmen altijd vermijden
gedurende de eerste 800 km.

De handrem aanzetten door de hefboom naar
achteren te trekken. Loszetten door de hefboom iets
naar achteren te trekken, de ontgrendelknop
ingeduwd te houden en de hefboom tegelijkertijd
terug laten lopen naar de uitgangspositie.

Zorg dat de remblokjes regelmatig worden
gecontroleerd op slijtage en tijdig worden
vervangen zodat de remmen optimaal blijven
werken.

WAARSCHUWING
NOOIT de handrem aanzetten als het voertuig in
beweging is (behalve in noodgevallen). Het is dan
mogelijk dat de controle over het voertuig wordt
verloren. Ook kan de transmissie worden
beschadigd.

WAARSCHUWING
NOOIT gedurende het rijden, de voet op het
rempedaal laten rusten, daar de temperatuur van
de remmen dan te hoog kan oplopen. Ook is het
mogelijk dat de efficiënte werking wordt
gereduceerd. Dit kan resulteren in overmatige
slijtage.

U kunt er niet op vertrouwen dat de handrem
effectief werkt als het voertuig door diepe modder
of water heeft gereden. (zie ’Terreinrijden’.

NOOIT een voertuig verplaatsen zonder dat de
motor draait omdat rembekrachtiging dan
eventueel niet beschikbaar kan zijn. Het
rempedaal werkt nog wel, maar daarop moet
meer kracht worden uitgeoefend.
ALTIJD zeer voorzichtig zijn als de auto wordt
gesleept zonder dat de motor loopt.
Als het remwaarschuwingslampje gaat branden
gedurende het rijden en de handrem geheel
losstaat, wijst dit op een storing of defect. De
wagen zo snel mogelijk tot stilstand brengen,
deskundige hulp inroepen en dan pas doorrijden.
NOOIT het rempedaal een aantal keren achter
elkaar induwen. Doet u dat wel, dan zal de
resterende rembekrachtiging verloren gaan.
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Remsystemen
ANTIBLOKKEREND REMSYSTEEM
Het antiblokkerende remsysteem (ABS) maakt het
mogelijk om efficiënt af te remmen zonder dat de
wielen blokkeren. Hierdoor zal de bestuurder de
controle over het voertuig behouden.

WAARSCHUWING
NOOIT met het voertuig rijden totdat het rode
waarschuwingslampje is gedoofd (en de handrem
moet zijn losgezet). Als dit lampje blijft branden,
of gedurende het rijden gaat branden, wijst dit op
een storing in het systeem, of een laag
remvloeistofpeil in het reservoir. In dat geval is
ABS-regeling niet beschikbaar. Zet het voertuig
stil zodra dit veilig kan geschieden. Zoek
deskundige hulp en rij dan pas door.

WAARSCHUWING
Door het ABS systeem kunnen de fysieke
beperkingen die een rol gaan spelen als het
voertuig over een te korte afstand tot stilstand
moet worden gebracht, niet worden overwonnen.
Hetzelfde geldt als met te hoge snelheden
bochten worden genomen, of als het voertuig gaat
planeren; d.w.z. als door een laag water
voldoende contact tussen de banden en het
wegoppervlak, onmogelijk wordt.

ABS in werking!
Onder normale rijcondities (als voldoende frictie
wordt uitgeoefend op het wegoppervlak om het
voertuig op betrouwbare wijze tot stilstand te
kunnen brengen zonder dat de wielen blokkeren),
zal de ABS niet in werking treden.

Het feit dat een voertuig is uitgerust met een ABS
systeem mag de bestuurder nooit verleiden om
risico’s te nemen waardoor zijn/haar veiligheid of
de veiligheid van andere weggebruikers, in
gevaar wordt gebracht. In alle omstandigheden
blijft het de bestuurders verantwoordelijkheid om
normale veiligheidsmarges te overschrijden,
rekening te houden met de heersende
weersomstandigheden en de verkeerssituaties.

Als de remkracht echter de beschikbare adhesie
tussen de banden en het wegoppervlak overschrijdt,
zal het ABS systeem automatisch gaan werken. Het
rempedaal zal ’harder’ aanvoelen en tevens is het
mogelijk dat de werking van de solenoïde kan
worden gehoord als de remdruk door het ABS
systeem wordt afgeregeld, teneinde wielrotatie te
handhaven.

De bestuurder moet altijd rekening houden met
het wegoppervlak. Ook mag nooit worden
vergeten dat het pedaal anders reageert dan op
een voertuig zonder ABS.

Het is mogelijk dat het rempedaal onder deze
omstandigheden ook iets verder moet worden
ingeduwd. De op het pedaal uit te oefenen
krachtsinspanning kan echter worden gevarieerd
teneinde invloed uit te oefenen op de remwerking
terwijl het ABS systeem blijft functioneren.

Het ABS systeem omvat een controlesysteem
waardoor voor iedere rit, en ook regelmatig
gedurende de rit, wordt gecontroleerd of alle
elektrische componenten in goede conditie zijn. De
waarschuwingslampjes op het instrumentenpaneel
maken een onderdeel uit van dit systeem en het is
essentieel dat de bestuurder deze
waarschuwingslampjes blijft bekijken en alle
functies goed begrijpt - deze worden geheel
beschreven in Sectie 2 van het handboek onder de
titel ’Waarschuwingslampjes’.

Gedurende het afremmen, is het mogelijk dat een
zekere mate van trilling wordt waargenomen door
het rempedaal. Dit is het normale gevolg van de
door het systeem afgeregelde remdruk.
Regelmatige trillingen wijzen echter op een
gevaarlijk oppervlak onder de wielen. Dit is een
waarschuwing voor de bestuurder om de snelheid
aan te passen aan het wegoppervlak en de
verkeersomstandigheden.
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Remsystemen
Als het ABS niet langer werkt, moet het pedaal
aanvankelijk verder worden ingeduwd. Het
rempedaal gaat ook anders ’aanvoelen’ als daarop
geen ABS is geplaatst.

•

Op een zachte ondergrond die bijvoorbeeld kan
bestaan uit poedersneeuw, zand of kiezel, en
ook op een zeer ruwe ondergrond, is het
mogelijk dat de remafstanden met een ABS
systeem, groter zijn dan op voertuigen zonder
ABS systeem. Dit is het gevolg van de
natuurlijke werking van geblokkeerde wielen op
een zachte ondergrond waardoor een rand
materiaal vóór de wielen wordt geduwd,
waardoor de remweg wordt verkort (op
voertuigen met ABS systeem is echter sprake
van een betere voertuigstabiliteit en controle
over het voertuig).

•

Als het voertuig tot stilstand wordt gebracht op
een steile helling met een oppervlak met lage
frictie-coëfficiënt, is het mogelijk dat het
voertuig wel wegglijdt met geblokkeerde wielen
omdat er geen wielrotatie is waardoor beweging
van het voertuig wordt doorgegeven aan de
ABS. In dat geval, de remmen even loslaten
(zodat de wielen iets kunnen verdraaien) en
vervolgens de remmen weer activeren zodat de
ABS weer controle kan uitoefenen. Als een trage
afdaling noodzakelijk is, een LAGE
overbrengingsverhouding kiezen met lopende
motor zodat een beheerste afdaling mogelijk is
(zie ’Terreinrijden’ voor aanvullende informatie).

WAARSCHUWING
Het rempedaal nooit herhaaldelijk induwen, daar
hierdoor de werking van het ABS systeem wordt
onderbroken. Ook is het mogelijk dat de remweg
dan groter wordt.
Altijd controleren of onder het rempedaal geen
belemmeringen aanwezig zijn, zodat dit eventueel
niet geheel kan worden ingeduwd. Let dus op,
bijvoorbeeld, de positie van vloermatten.
De reacties van het rempedaal zijn anders dan die
op voertuigen zonder ABS.

Aanvullende informatie

•

Als het ABS remsysteem gaat werken, is het
mogelijk dat als op een droge weg, zwaar wordt
afgeremd, de banden geluid gaan maken. Ook
kunnen eventueel bandensporen worden
achtergelaten. Hierover hoeft u zich geen
zorgen te maken.

•

Het functioneren van de solenoïde kan soms
worden gehoord op zeer ruwe wegen, of
gedurende licht afremmen op een
onregelmatige ondergrond. Dit maakt deel uit
van de normale werking van het ABS systeem.

•

WAARSCHUWING
Het ABS systeem is zo ontworpen dat dit
uitsluitend kan functioneren met originele Land
Rover onderdelen. Ook moeten banden en wielen
worden geplaatst conform de specificaties onder
’Algemene gegevens’.

Als het rempedaal extreem ver moet worden
ingeduwd, zal nog steeds normaal kunnen
worden afgeremd. Het rempedaal door de vrije
beweging duwen tot weerstand wordt
ondervonden. Vervolgens de noodzakelijke
kracht uitoefenen om het voertuig af te
remmen. Zodra dit veilig kan geschieden het
voertuig echter stilzetten en deskundige hulp
inroepen. Dan pas doorrijden.

Door Land Rover kan geen enkele
aansprakelijkheid worden geaccepteerd voor de
inefficiënte werking van het systeem als dit is
veroorzaakt door modificaties uitgevoerd aan het
voertuig, of het plaatsen van niet goedgekeurde
componenten. Voor advies altijd contact opnemen
met uw Land Rover dealer.
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Tractieregeling
ELEKTRONISCHE TRACTIEREGELING
De elektronische tractie-regeling heeft ten doel
tractie te verbeteren als één wiel op een as
doorslaat terwijl het andere nog steeds goed
contact maakt met de weg - bijv. als één kant van
het voertuig op ijs staat terwijl de andere kant op
asfalt rijdt. De werking van het systeem is
gebaseerd op het feit dat het doorslaande wiel
wordt afgeremd waardoor het koppel wordt
overgebracht naar de andere kant van het voertuig.

OPMERKING: Tractie-regeling werkt uitsluitend
onder circa 100 km/u.
Het instrumentenpaneel is voorzien van een
tractie-waarschuwingslampje (TC) en indien dat
noodzakelijk is, zullen ook tractiemeldingen worden
weergegeven op het berichtencentrum (Message
Centre).
Het waarschuwingslampje gaat
branden als het systeem is
geactiveerd (minimaal 2 seconden)
en dit gaat vergezeld van het bericht ’TRACTIE’ op
het berichtencentrum. In het onwaarschijnlijke geval
dat de tractieregeling constant en te lang wordt
gebruikt (langer dan circa 1 minuut), dan wordt de
eenheid automatisch buiten werking gesteld en kan
afkoelen. Het waarschuwingslampje gaat minstens
tien seconden lang knipperen. Tevens verschijnt op
het berichtencentrum het bericht ’TRACTIE
OVRVRHIT’.
Als het systeem een defect ontwikkelt, zal het
waarschuwingslampje continu blijven branden. Op
het berichtencentrum verschijnt het bericht
’TRACTIE DEFECT’. In dat geval zo snel mogelijk
contact opnemen met uw Land Rover dealer.
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Kruissnelheidsregeling
KRUISSNELHEIDSREGELING
(indien geplaatst)
Met de kruissnelheidsregeling is de bestuurder in
staat om een constante wegsnelheid te handhaven
zonder het gaspedaal te gebruiken. Dit is vooral
nuttig op autowegen of gedurende reizen waarbij
langere tijd, een constante snelheid kan worden
gehandhaafd.

BELANGRIJKE INFORMATIE

•

NOOIT de kruissnelheidsregeling
gebruiken op bochtige of gladde wegen,
of in verkeerssituaties waar een
constante snelheid niet makkelijk
gehandhaafd kan worden.

•

ALTIJD de hoofdschakelaar op het
dashboard afzetten als u de
kruissnelheidsregeling niet wilt
gebruiken.

•

De kruissnelheidsregeling heeft drie schakelaars:
een hoofdschakelaar op het dashboard (zie pijl in
illustratie) en twee bedieningsschakelaars met het
opschrift ’SET+’ en ’RES’ op het stuurwiel.

Nadat de kruissnelheidsregeling is
ingeschakeld, mag de voet NOOIT op het
gaspedaal rusten. Het is mogelijk dat de
voet wordt vastgeklemd.

Gebruik van de kruissnelheidsregeling
1. De hoofdschakelaar indrukken (het
waarschuwingslampje in de schakelaar gaat
branden).

OPMERKING: Als op modellen met
automatische transmissie de
kruissnelheidsregeling wordt gekozen terwijl
de sport-overbrengingen (’Sport’) worden
gebruikt, dan zal vaker en harder worden
geaccelereerd en op/neergeschakeld. Dit wordt
niet aanbevolen.

2. Accelereer tot de gewenste snelheid is bereikt deze snelheid moet hoger zijn dan de minimum
snelheid waarbij het systeem gaat werken. Deze
snelheid is 45 km/u voor modellen met
benzinemotor, of 50 km/u voor voertuigen met
dieselmotor.
3. De ’SET+’ schakelaar indrukken. Nu wordt de
voertuigsnelheid opgeslagen in het geheugen
van de kruissnelheidsregeling. De
kruissnelheidsregeling zal nu de wegsnelheid
handhaven zonder dat u het gaspedaal hoeft te
gebruiken.
Als de kruissnelheidsregeling is geactiveerd, kan de
snelheid tijdelijk worden opgevoerd - bijv.
gedurende inhalen - door het gaspedaal in te
duwen. Zodra het gaspedaal wordt losgelaten, zal
het voertuig vertragen tot de geselecteerde
kruissnelheid.
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Kruissnelheidsregeling
Verminderen van de kruissnelheid
Het voertuig afremmen met het rempedaal tot de
gewenste snelheid is bereikt. Vervolgens de ’SET+’
schakelaar indrukken en dit wordt dan de nieuwe
kruissnelheid (nooit vergeten dat de
kruissnelheidsregeling niet werkt bij snelheden
lager dan 45 km/u voor modellen met
benzinemotor, of 50 km/u voor voertuigen met
dieselmotor).

Uitsluitend modellen met benzinemotor: de ’RES’
schakelaar éénmaal tijdelijk indrukken om de
kruissnelheidsregeling af te zetten. Hierdoor zal het
voertuig geleidelijk worden vertraagd.

Uitsluitend modellen met benzinemotor: de ’RES’
schakelaar éénmaal tijdelijk indrukken om de
kruissnelheidsregeling af te zetten. Als het
rempedaal niet wordt gebruikt, zal het voertuig
geleidelijk worden vertraagd. Zodra de gewenste
snelheid is bereikt, de ’SET+’ schakelaar indrukken.
Dit wordt dan de nieuwe kruissnelheid.

kruissnelheidsregeling zal worden geannuleerd als
de hoofdschakelaar of de contactschakelaar worden
afgezet.

Zonodig de ’RES’ schakelaar nogmaals induwen om
de kruissnelheidsregeling weer in te schakelen op
de eerder ingestelde snelheid.

OPMERKING: De snelheid in het geheugen van de

OPMERKING: De kruissnelheidsregeling zal
automatisch worden uitgeschakeld als uw
wegsnelheid daalt tot onder minder dan 75 procent
van de ingestelde snelheid (dit is bijvoorbeeld
mogelijk als een aanhanger of caravan een helling
op wordt gesleept).

Verhogen van de kruissnelheid
De ’SET+’ schakelaar indrukken en ingedrukt
houden. Het voertuig zal dan automatisch
accelereren. De schakelaar loslaten zodra de
gewenste snelheid is bereikt.
Het is ook mogelijk om de ingestelde snelheid in
gelijke eenheden te verhogen door op de ’SET+’
schakelaar te ’tikken’. Iedere keer dat vijf keer op die
schakelaar wordt getikt, zal de snelheid toenemen
met 8 km/u.
Uitschakelen van de kruissnelheidsregeling
De kruissnelheidsregeling wordt automatisch
uitgeschakeld als het rem- of koppelingspedaal
wordt ingeduwd, of als de versnellingshefboom in
neutraal wordt gezet (versnellingshefboom in stand
’N’ op modellen met automatische transmissie).
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Luchtvering
BEDIENINGSORGANEN

1

2

Rijhoogte-selector (1)
De bovenste of onderste pijl op de
tuimelaarschakelaar indrukken en loslaten. Dan
wordt het voertuig omhoog of omlaag gebracht
naar de volgende rijhoogte-instelling (het
betreffende waarschuwingslampje zal gaan
branden).

3

H3097

Rijhoogte - waarschuwingspaneel (2)
Alle waarschuwingslampjes gaan branden als
gloeilampcontrole, als het contact in stand ’II’ wordt
gezet. Deze blijven branden totdat de motor wordt
gestart.

Uw voertuig is voorzien van een elektronische
luchtvering (EAS). Met deze EAS heeft u de
beschikking over vijf verschillende
rijhoogte-instellingen inclusief ’Toegang’. Door deze
instellingen worden de hoogte en bodemvrijheid
van uw voertuig groter of kleiner, aangepast aan de
verschillende rijcondities.

Ieder afzonderlijk waarschuwingslampje gaat
branden als de daarmee corresponderende
rijhoogte wordt gebruikt. Als de rijhoogte wordt
gewijzigd, zullen de waarschuwingslampjes in de
onderstaande volgorde, gaan branden:

Tevens is met het EAS-systeem tevens
automatische nivellering van de vering mogelijk.
Voordat het EAS-systeem wordt geactiveerd:
Nooit vergeten dat zelfs als een andere rijhoogte is
gekozen, die rijhoogte NIET zal plaatsvinden als:

•

Het 5e portier of een portier open staat.

•

Het rempedaal minder dan 3 minuten,
ononderbroken wordt ingedrukt.

•

•

Het waarschuwingslampje voor de nieuwe
rijhoogte zal gaan knipperen.

•

Zodra de nieuwe rijhoogte is bereikt, zal dit
waarschuwingslampje niet langer knipperen,
maar continu gaan branden (het vorige
waarschuwingslampje wordt gedoofd).

’Blokkeer’-schakelaar (3)
Het waarschuwingslampje in de schakelaar gaat
branden als het contact voor de eerste keer op
stand ’II’ wordt gezet. Dit is een gloeilampcontrole.

De motor niet draait (behalve als ’Toegang’
wordt gekozen binnen 40 seconden nadat de
motor is afgezet.

Als ’Access’ moet worden gebruikt, controleren of
de handrem is aangezet (de versnellingshefboom
voor de automatische transmissie in stand ’P’
zetten).

OPMERKING: Als regelmatig andere rijhoogten
worden gekozen, is het mogelijk dat de temperatuur
van de compressor te hoog oploopt. In dat geval zal
de EAS na een paar minuten - nadat de compressor
is afgekoeld - weer geheel operationeel zijn.
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•

Druk de schakelaar in om de ’Blokkeer’-stand te
kiezen (het waarschuwingslampje gaat
branden). Hierdoor zullen automatische
veranderingen tussen de Standaard en Lage
rijhoogte, worden voorkomen.

•

Nogmaals indrukken om het systeem af te
zetten.

Luchtvering
BELANGRIJKE INFORMATIE
Zelfs in de "blokkeer"-stand is het mogelijk dat
de rijhoogte automatisch wordt veranderd van
de "instapstand"/"kruipen" tot de "lage"
rijhoogte en van de "extra hoge" of "hoge"
stand naar de "hoge" of "standaard" stand.
Als de vering op de "blokkeer"-modus of
"instapstand" wordt gekozen terwijl de motor
niet loopt, zal het voertuig vanuit de
"instapstand" omhoog gaan naar de "standaard"
stand of "lage" rijhoogte zodra de motor
opnieuw wordt gestart, de
versnellingshefboom vanuit neutraal (of de
parkeerstand op voertuigen met automatische
transmissie) wordt verwijderd en de handrem
wordt losgezet voordat de gloeilamp-controle
is voltooid. Voor aanvullende informatie over
de gloeilamp-controle zie "Luchtvering waarschuwingslampje".

HOOGTE-INSTELLINGEN
Standaard rijhoogte
Geschikt voor de meeste rijcondities
en aanbevolen voor slepen (zie
’Slepen met EAS’).
Hoge rijhoogte
Circa 40 mm boven ’Standaard’.
Betere aanloop- en uitloophoeken
(terreinrijden) en tevens aanbevolen voor
doorwaden.
Kan met de hand worden gekozen bij snelheden
lager dan 55 km/u.Als deze snelheid wordt
overschreden, keer het EAS systeem automatisch
terug naar de standaard rijhoogte (’Standaard).’

Luchtvering - waarschuwingslampje
Het waarschuwingslampje op het
instrumentenpaneel gaat branden als
een gloeilampcontrole wanneer de
contactschakelaar wordt aangezet. Dit blijft branden
tot twee seconden nadat de motor is gestart.

OPMERKING: Het waarschuwingslampje voor de
luchtvering zal gaan branden als deze hoogte wordt
gekozen.

Tevens zal het lampje gaan branden gedurende het
rijden als de ’Hoge’ of ’Verhoogde’ rijhoogte wordt
gekozen en ook als in de luchtvering een storing
wordt geregistreerd.

WAARSCHUWING
De hoge rijhoogte mag niet worden gekozen op de
openbare weg.
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Lage rijhoogte
Circa 25 mm onder ’Standaard’. Deze
stand wordt automatisch gekozen als
een snelheid van meer dan 80 km/u, langer dan 30
seconden wordt aangehouden. Op deze rijhoogte
komt het zwaartepunt van het voertuig lager te
liggen. Dit komt de hanteringskarakteristieken van
het voertuig ten goede. Het voertuig keert weer
automatisch terug naar ’Standaard’ als langer dan
30 seconden, trager wordt gereden dan 50 km/u.
’Laag’ kan met de hand worden gekozen bij iedere
snelheid als eerst de ’Blokkeer’-stand is gekozen.

Zodra wordt weggereden gaat de rijhoogte van het
voertuig automatisch terug naar "standaard" ("laag"
als de "blokkeer"-functie was geactiveerd VOORDAT
de "instapstand" werd gekozen - zie
"Blokkeer"-schakelaar).
BELANGRIJKE INFORMATIE
Als de vering op de "blokkeer"-modus of
"instapstand" wordt gekozen terwijl de motor
niet loopt, zal het voertuig vanuit de
"instapstand" omhoog gaan naar de "standaard"
stand of "lage" rijhoogte zodra de motor
opnieuw wordt gestart, de
versnellingshefboom vanuit neutraal (of de
parkeerstand op voertuigen met automatische
transmissie) wordt verwijderd en de handrem
wordt losgezet voordat de gloeilamp-controle
is voltooid. Voor aanvullende informatie over
de gloeilamp-controle zie "Luchtvering waarschuwingslampje".

Toegang/Kruipen - rijhoogte
’Toegangs’-stand
Circa 65 mm onder ’Standaard’.
Instappen of laden wordt hierdoor
vergemakkelijkt. ’Toegang’ kan worden gekozen als
de motor loopt en tot maximaal 40 seconden nadat
de motor is afgezet, mits:

•

Het voertuig stilstaat.

•

De handrem is aangetrokken (op modellen met
automatische transmissie moet de
versnellingshefboom in stand ’P’ worden
gezet).

•

Alle portieren en het 5e portier zijn gesloten.

•

De voetrem NIET is ingedrukt.

Als de ’blokkeer’-functie (Inhibit) werd gekozen NA
’toegang’ (Access), zal de ’kruip’-faciliteit (Crawl)
worden gekozen (zie ’kruip’ (Crawl) faciliteit).
WAARSCHUWING
Altijd voorzichtig zijn bij het ONTLADEN van het
voertuig in een ruimte met beperkte hoogte.

’Toegang’ kan ook veertig seconden voordat het
voertuig tot stilstand komt worden ingesteld. De
vering gaat echter pas omlaag als het voertuig
stilstaat en de handrem is aangezet. Ook moet de
versnellingshefboom in ’P’ (parkeerstand) staan
terwijl het voetpedaal niet mag zijn ingedrukt. Die
selectie wordt automatisch geannuleerd als de
periode van veertig seconden wordt overschreden.

De contactschakelaar afzetten. De vering zal dan
automatisch een nieuwe rijhoogte kiezen voor het
voertuig iedere keer dat een portier (of het 5e
portier) wordt geopend en gesloten (en ook iedere
paar uur daarna).
Na het lossen zal de hoogte van het voertuig dus
toenemen.

OPMERKING: Als een portier of het 5e portier is
geopend of als het rempedaal wordt ingedrukt,
terwijl de rijhoogte van het voertuig wordt
gewijzigd, zal deze wijziging worden onderbroken.
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Kruip-conditie
Als het noodzakelijk is om met het voertuig te
manoeuvreren in een ruimte met beperkte hoogte,
altijd de ’Kruip’-conditie (Crawl) kiezen. Dit dient als
volgt te geschieden:

•

’Access’ (Toegang) kiezen.

•

Als ’Blokkeren’ (Inhibit) reeds is geactiveerd, de
’Blokkeer’-schakelaar (Inhibit) loslaten (het
waarschuwingslampje wordt dan gedoofd).

•

De ’Blokkeer’-schakelaar (Inhibit) indrukken
(het waarschuwingslampje gaat branden).

•

Het berichtencentrum geeft dan een hoorbare
waarschuwing. Ook wordt het bericht ’EAS
HANDMATIG’ weergegeven.

Verhoogde rijhoogte
Circa 70 mm boven ’Standaard’. De
verhoogde rijhoogte wordt
automatisch gekozen als het voertuig tot stilstand
komt als gevolg van het feit dat het chassis in
contact komt met de grond. Het is ONMOGELIJK
om deze stand met de hand te kiezen (het
waarschuwingslampje voor ’Hoog’ zal gaan
knipperen en ook zal het waarschuwingslampje
voor de vering in de Hoge stand, gaan branden).
De ’Verhoogde’ rijhoogte wordt automatisch 10
minuten lang gehandhaafd. Dan loopt die terug naar
’Hoog’, tenzij de rijhoogte-keuzeschakelaar wordt
gebruikt voor het instellen van een andere stand.

BELANGRIJKE INFORMATIE
In ’Kruip’: als met het voertuig harder wordt
gereden dan 16 km/u, zal door het
berichtencentrum een hoorbare waarschuwing
worden gegeven. Tevens verschijnt het bericht
’AFREMMEN: 30 KM/U’.
Als het voertuig harder rijdt dan 40 km/u, dan
zal de rijhoogte automatisch worden ingesteld
op ’Laag’.
Als het voertuig dan wordt vertraagd tot 32
km/u, zal de EAS automatisch weer terugkeren
naar de ’Kruip’-conditie (Crawl).
Wordt de wegsnelheid gereduceerd tot 8 km/u,
dan wordt door het berichtencentrum een
hoorbare waarschuwing gegeven, plus het
bericht: ’EAS HANDMATIG’.
Als de motor wordt afgezet met het voertuig
in de ’Kruip’-conditie (Crawl), zal ’Toegang’
(Access) weer worden gekozen als de motor
wordt gestart. Moet echter ’Kruipen’ (Crawl)
nog worden gebruikt, deze stand ALTIJD
opnieuw kiezen!
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EAS MELDINGEN
De volgende berichten kunnen eventueel verschijnen op de weergave van het berichtencentrum (Message
Centre). Dit zijn waarschuwingen waarop de bestuurder moet reageren.
Melding

Betekenis

Oplossing

’EAS HANDMATIG’

voertuig geblokkeerd in
’toegang’ (Access).

EAS WAARSCHUWING! Het voertuig
rijdt op de aanslagen.

’AFREMMEN: 30 KM/U MAX’

wegsnelheid te hoog voor
huidige rijhoogte.

afremmen tot minder dan 30 km/u.

’EAS DEFECT’

er is een defect in de
luchtvering.

Het advies inwinnen van uw Land
Rover dealer.

’AFREMMEN: 55 KM/U MAX’

Defecte luchtvering.

Afremmen tot 55 km/u en deskundige
hulp inroepen
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EAS functies (’blokkeer’-functie afgezet)

EAS functies (’blokkeer’-functie aan)
(waarschuwingslampje gaat branden)

Instellen van lagere rijhoogten
’Verhoogd’ naar ’Hoog’ geschiedt na 10 minuten of
druk éénmaal de onderste pijl in op de
rijhoogte-selector.

Instellen van lagere rijhoogten
’Hoogste profiel’ naar ’hoog’ na 10 minuten. Ook
kan de onderste pijl op de rijhoogte-selector één
keer worden ingedrukt.

’Verhoogd’ naar ’Standaard’ snelheid hoger dan 55
km/u, of druk de onderste pijl tweemaal in.

’Hoogste profiel’ naar ’Standaard’ bij snelheden
boven 55 km/u. Ook kan de onderste pijl één keer
worden ingedrukt.

’Hoog’ naar ’Standaard’ bij snelheden hoger dan
55 km/u. Ook kan de onderste pijl twee maal
worden ingedrukt (als de snelheid lager is dan 55
km/u).

’Hoog’ naar ’Standaard’ bij snelheden boven 55
km/u. Ook kan de onderste pijl één keer worden
ingedrukt.

’Standaard’ naar ’laag’ snelheid hoger dan 80
km/u gedurende langer dan dertig seconden.

’Standaard’ naar ’toegang’ ook kan de onderste pijl
twee keer worden ingedrukt.

’Standaard’ naar ’toegang’ de onderste pijl één
keer indrukken (zie ’toegangs’-functie).

’Standaard’ naar ’laag’ de onderste pijl één keer
indrukken.

Opschakelen

’Laag’ naar ’Toegang’ druk de onderste pijl
éénmaal in.

’Laag’ naar ’Standaard’ snelheid langer dan dertig
seconden lager dan 55 km/u, of de bovenste pijl op
de rijhoogteselector indrukken als het voertuig
stilstaat.

Instellen van hogere rijhoogten
’Toegang’ naar ’Laag’ (niet voor ’Kruip’) rij met het
stilstaande voertuig weg of druk de bovenste pijl
één keer in.

’Toegang’ naar ’Standaard’ wegrijden vanuit
stationair, of de bovenste pijl éénmaal indrukken
terwijl het voertuig stilstaat, of de
versnellingshefboom van de automatische
transmissie uit de Parkeerstand (’P’) verwijderen en
de handrem loszetten.

’Laag’ (Low) tot ’Standaard’ de bovenste pijl één
keer indrukken.
’Standaard’ naar ’hoog’ de bovenste pijl één keer
indrukken bij een snelheid van minder dan 55 km/u.

’Standaard’ naar ’Hoog’ de bovenste pijl éénmaal
indrukken bij een snelheid lager dan 55 km/u.
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SLEPEN MET EAS
Gedurende het slepen, wordt aanbevolen dat de
vering als volgt in de ’Standaard rijhoogte’ wordt
vergrendeld:

•

De ’Blokkeer’-schakelaar indrukken (het
waarschuwingslampje gaat branden).

•

’Standaard’ kiezen (zoals eerder in deze sectie
beschreven).

OPMERKING: Bepaalde minder ernstige defecten
worden opnieuw gecontroleerd nadat het EAS
systeem weer is geactiveerd. Als het bericht ’EAS
DEFECT’ wordt weergegeven, de motor afzetten en
alle portieren en het 5e portier minstens 2 minuten
lang niet openen. Vervolgens de motor opnieuw
starten.
Als een defect niet langer aanwezig is, is de normale
werking hersteld. De storing is echter opgeslagen in
de computer van het systeem teneinde de
werkzaamheden van uw dealer te vergemakkelijken.

DIAGNOSEPROCEDURE
Als door de automatische diagnoseprocedure van
de EAS een secundaire storing in het systeem wordt
waargenomen, wordt automatisch ’Standaard’
gekozen. Rijhoogtewijzigingen zijn onmogelijk tot de
storing is opgeheven. Het berichtencentrum geeft
een waarschuwingssignaal terwijl ook ’EAS DEFECT’
wordt weergegeven. Alle EAS
waarschuwingslampjes gaan tegelijkertijd 30
seconden lang knipperen. Daarna zullen die lampjes
en het waarschuwingslampje voor de vering in de
Hoge stand, continu blijven branden.
Als een ernstig defect wordt geconstateerd, gaat het
voertuig omlaag tot ’Toegang’. Het
berichtencentrum geeft dan een hoorbare
waarschuwingssignaal en tevens verschijnt het
bericht ’AFREMMEN: 55 KM/U MAX’.
Als een tweede storing optreedt, zullen alle EAS
waarschuwingslampjes weer gaan knipperen.
WAARSCHUWING
Als een minder belangrijke of een serieuze
storing optreedt, breng uw voertuig dan zo snel
mogelijk naar de dealer. Uitsluitend een officiële
Land Rover dealer zal in staat zijn om defecten op
te heffen.
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Boord-computer & waarschuwing voor te hoge
snelheden
BOORD-COMPUTER
Met het contact in stand ’II’, schakelaar 1 indrukken.
Dan rouleert u door de functies van de
boord-computer. Deze zullen in de onderstaande
volgorde worden weergegeven:

•

AFSTAND TOT LEGE TANK

•

GEMIDDELD BRANDSTOFVERBRUIK

•

GEMIDDELDE SNELHEID

•

AFGELEGDE AFSTAND TWEE

•

AFGELEGDE AFSTAND ÉÉN

OPMERKING: Afgelegde afstand één is de
standaard positie van de computer.
Afstand tot lege tank
Deze functie is automatisch en geeft de afstand
weer die u kunt afleggen voordat door de
brandstofmeter een lege tank wordt aangegeven op het berichtencentrum (Message Centre)
verschijnt dan de melding ’BEREIK- - -’.

De boord-computer verschaft waardevolle
informatie waarmee de bestuurder reistijden,
afstanden en ook wanneer moet worden gestopt om
te tanken, makkelijker kan berekenen.
De twee drukschakelaars (zie illustratie) waarmee
de boord-computer en het waarschuwingssysteem
voor te hoge snelheden worden bediend en de
berichten van de boord-computer en het
waarschuwingssysteem voor te hoge snelheden,
worden weergegeven op het berichtencentrum
(Message Centre).

Als de geschatte resterende afstand daalt tot onder
80 km, zal op het berichtencentrum (Message
Centre) de melding ’TANK!, BEREIK < 50’ worden
weergegeven. Dit wil zeggen dat u zo snel mogelijk
moet bijtanken.

OPMERKING: De primaire functie van het

OPMERKING: Als een herberekening plaatsvindt
van de functie ’Afstand tot lege tank’ terwijl het
bereik tussen 80 - 90 km ligt, dan zal de afstand
worden weergegeven tot de tank leeg is, echter
ZONDER de melding ’TANKEN’. Zorg ervoor dat u
uw brandstoftank nooit leegrijdt!

berichtencentrum (Message Centre) is het
weergeven van waarschuwingsmeldingen die
worden geproduceerd door de controlesystemen
van het voertuig. Berichten van de boord-computer
zijn van secundair belang en zullen automatisch
worden geannuleerd als andere belangrijke
informatie moet worden weergegeven. De
boord-computer en de berichten voor te hoge
snelheden, zullen weer worden hervat als de andere
meldingen niet langer van toepassing zijn.
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Boord-computer & waarschuwing voor te hoge
snelheden
Gemiddeld brandstofverbruik
Deze functie is automatisch en geeft het gemiddelde
brandstofverbruik aan sinds de laatste keer dat de
boord-computer werd teruggesteld (het gemiddelde
brandstofverbruik wordt berekend door de
afgelegde afstand te delen door de verbruikte
hoeveelheid brandstof).

Trip-afstand - twee
Hiermee wordt de afstand geregistreerd waarover
het gemiddelde brandstofverbruik en de snelheid
zijn berekend. Dit is altijd de afstand die het voertuig
heeft afgelegd sinds de computer voor de laatste
keer werd teruggesteld. Op het berichtencentrum
verschijnt het bericht ’DAGT2 ---’.

Terwijl door het systeem het gemiddelde
brandstofverbruik wordt berekend, wordt de tekst
’BEREK VERBRUIK’ weergegeven. Zodra de waarde
voor het brandstofverbruik is berekend, zal het
bericht ’GEM VERBR’ worden weergegeven, terwijl
tevens een uit 3 cijfers bestaande waarde voor het
brandstofverbruik verschijnt (in tientallen, éénheden
en tienden van een gallon).

Afgelegde afstand één
Dit is een standaard dagteller van het type dat op de
meeste voertuigen wordt aangetroffen. Hierdoor
wordt de afstand geregistreerd die werd afgelegd
nadat de terugstelknop (op de rechterkant van het
combinatie-instrument) de laatste keer was
ingedrukt. De dagteller kan op nul worden gezet
door de terugstelknop in te drukken. Als op het
berichtencentrum een intern bericht of een bericht
van de dagteller wordt weergegeven, dan kan dat
worden gewijzigd zodat de functie van Dagteller Eén
wordt weergegeven. Dit kunt u doen door de
terugstelknop van de dagteller in te drukken. Op het
berichtencentrum wordt dan uitsluitend de afstand
weergegeven (zonder ’DAGT1 ---’).

OPMERKING: De weergegeven waarde kan niet
worden gewijzigd met een snelheid groter dan 0,1
liter/100 km per 6 seconden en zal liggen tussen 0
en 99,9 liter/100 km.
Gemiddelde snelheid
Deze functie is automatisch en geeft de gemiddelde
snelheid weer sinds de laatste keer dat de computer
werd teruggesteld (de gemiddelde snelheid wordt
berekend door de werkelijk afgelegde afstand te
delen door de geaccumuleerde tijd nadat het
contact is aangezet).
Terwijl het systeem de gemiddelde snelheid
berekent, verschijnt de melding ’BEREK
SNELH/UUR’. Nadat die berekening is uitgevoerd,
wordt de tekst ’GEM SNELHEID’ weergegeven
gevolgd door 3 cijfers waardoor de gemiddelde
snelheid wordt vertegenwoordigd in honderdtallen,
tientallen en eenheden.

OPMERKING: De weergegeven gemiddelde
snelheid zal veranderen met een maximum snelheid
van 4 km per 5 seconden.
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Boord-computer & waarschuwing voor te hoge
snelheden
BOORD-COMPUTER - WAARSCHUWING VOOR TE
HOGE SNELHEDEN
De waarschuwingsfunctie voor te hoge snelheden is
een hulpmiddel teneinde het voldoen aan
snelheidsbeperkingen te vergemakkelijken. Deze
functie wordt gekozen met schakelaar 2
(’bel’-symbool) in te drukken.
Als u gedurende het rijden de ingestelde snelheid
overschrijdt, zal de tekst ’MAX SNELHEID - - -’
worden weergegeven op het berichtencentrum. Ook
wordt een waarschuwingssignaal gegeven.

OPMERKING: De weergave zal worden verhoogd
vanaf de snelheid die voorheen in het geheugen is
opgeslagen.
Zodra de gewenste snelheid wordt weergegeven, de
schakelaar loslaten. De snelheid zal dan in het
geheugen van het systeem zijn opgeslagen.

Terugstellen van de boord-computer
Als de contactschakelaar in stand ’II’ is gedraaid,
schakelaar 1 minstens 2 seconden lang indrukken
en ingedrukt houden:

•

De functies ’Afstand Tot Leeg’ en ’Gemiddeld
Brandstofverbruik’ beide teruggesteld. Op het
berichtencentrum verschijnt het bericht ’BEREK
BEREIK’ en ’BEREK VERBRUIK’ tot een afstand
van 1 kilometer is afgelegd. Dan zal de
computer weer in staat zijn om een gemiddeld
brandstofverbruik te berekenen.

•

Gemiddelde Snelheid teruggesteld. Op het
berichtencentrum verschijnt de tekst ’BEREK
SNELH/UUR’ tot het voertuig een afstand van
minstens 1 kilometer heeft afgelegd. Dan zal de
gemiddelde snelheid beschikbaar zijn.

•

De ’afgelegde afstand twee’ functie wordt
teruggesteld op nul.

Als u gedurende het rijden de vooraf ingestelde
snelheid overschrijdt, zal ’MAX SNELHEID - - -’
worden weergegeven op het berichtencentrum
(Message Centre). Tevens zal een zoemer gaan
klinken. U dient zich echter bewust te zijn van het
feit dat de visuele en hoorbare waarschuwingen
uitsluitend worden gegeven iedere keer dat de
vooraf ingestelde snelheid wordt overschreden.
U kunt de ingestelde snelheid annuleren door
schakelaar 2 nogmaals in te drukken (het bericht
’SNELH BEGRNZ UIT’ zal verschijnen).

OPMERKING: De ’afgelegde afstand één’ functie
wordt niet beïnvloed door het terugstellen van de
boord-computer.
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Slepen & ladingen

SLEPEN MET UW VOERTUIG
Door de koppel-bereiken van Land Rover motoren
is het mogelijk om zeer zware ladingen, vanuit een
staande start, te slepen. Ook kan worden
teruggeschakeld in heuvels of ruw terrein. De vering
is zo ontworpen dat de krachten uitgeoefend door
een zware aanhanger, kunnen worden verwerkt
zonder dat de balans of het gevoel van het voertuig
worden verstoord.

•

De elektronische luchtvering op de
’BLOKKEER’-functie (Inhibit) zetten. De
STANDAARD rijhoogte kiezen en gedurende het
slepen handhaven.

•

Controleren of de bandenspanningen van het
voertuig en de aanhanger overeenkomen met
de aanbevolen waarden van de fabrikant van de
aanhanger.

•

De werking van de remmen en de verlichting
van de aanhanger controleren.

•

Voor maximum stabiliteit altijd controleren of
ladingen goed zijn vastgemaakt en gedurende
transport niet kunnen verschuiven. Indien
mogelijk, ladingen zo plaatsen dat het grootste
gedeelte van het gewicht zich zo dicht mogelijk
bij de vloer en onmiddellijk boven of dichtbij de
as(sen) van de aanhanger rust.

•

Nadat de aanhanger is geladen, controleren of
het gewicht op de sleephaak voldoet aan de
aanbevelingen van de fabrikant (dit wordt het
sleephaak-laadgewicht of sleephaakgewicht
genoemd).

•

Bij het berekenen van het beladen gewicht van
de aanhanger, nooit vergeten om daarin ook het
gewicht van de aanhanger PLUS de lading, op
te nemen.

•

Als de lading kan worden verdeeld tussen de
aanhanger en het slepende voertuig, dan zal de
stabiliteit van de combinatie over het algemeen
worden verbeterd door zoveel mogelijk gewicht
in het voertuig en niet in de aanhanger te
plaatsen.

WAARSCHUWING
Uitsluitend sleepaccessoires plaatsen die door
Land Rover zijn ontworpen en goedgekeurd.
Controleren of het bruto-voertuiggewicht en het
maximum achterasgewicht niet worden
overschreden.
Wanneer u uw voertuig voorbereidt voor slepen,
altijd goed aandacht besteden aan de
aanbevelingen van de fabrikant van de
aanhanger. Ook de volgende richtlijnen volgen:
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Controleren of de kop van de bout stevig tegen de
zijkant van de goot rust. Een blok dat op de
linkerkant van de goot is gelast, maakt het
onmogelijk dat de bout ronddraait nadat de
borgmoeren zijn vastgedraaid.

OPMERKING: Wettelijke bepalingen van
toepassing op slepen variëren van land tot land. Het
is derhalve zeer belangrijk om na te gaan of de
nationale wettelijke bepalingen van toepassing op
sleepgewichten en snelheidslimieten in acht worden
genomen. De maximum toegestane gesleepte
gewichten en de informatie vermeld op het
instructie-etiket aan de sleepsteun, verwijzen naar
de ontwerp-beperkingen van het voertuig en NIET
naar eventuele specifieke wettelijke beperkingen;
(zie ’Maximum toegestane gesleepte gewichten’.

Met de wielmoersleutel, de twee borgmoeren
afzonderlijk plaatsen en vastdraaien.
WAARSCHUWING
Voor het slepen ALTIJD controleren of de
borgmoeren geheel zijn vastgedraaid en of de
uitsparing in de sleepkogel op de tap is geplaatst,
aan de achterkant van de goot.
ALTIJD de sleepkogel bewaren in de opbergbak
aan de zijkant van het reservewiel. NOOIT de
sleepkogel los in het voertuig laten liggen. Dit
zou dan een gevaarlijk projectiel kunnen worden
bij een ongeval of als zwaar wordt afgeremd.

OPMERKING: In bepaalde landen is het bij de wet
vereist dat de sleepkogel niet van het voertuig wordt
losgemaakt.

DE LAND ROVER SLEEPKOGEL
(indien geplaatst)
In bepaalde landen worden voertuigen geleverd met
een Land Rover sleepkogel. Deze wordt opgeborgen
in de opbergbak aan de zijkant van het reservewiel.
Steek de sleepkogel in de goot onder de
achterbumper. De achterkant van de sleepkogel
over de tap aan de achterkant van de goot plaatsen.
De sleepkogel in positie houden en vanaf de
linkerkant, de bout door de goot en de sleepkogel
steken.
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MAXIMUM TOEGESTANE GESLEEPTE GEWICHTEN
(alle modellen)
Weg
Aanhangers zonder remmen ............................................. 750 kg
Aanhangers met oploopremmen ...................................... 3.500 kg
Aanhangers met gekoppelde remmen .............................. 3.500 kg

SLEEPHAAKGEWICHT
De aanbevolen maximum druk die door de
aanhanger op de sleephaak of de sleepkogel wordt
uitgeoefend, bedraagt 150 kg. Deze druk, plus het
gecombineerde gewicht van de bagage in de
bagageruimte en de passagiers op de achterbank,
mag NOOIT HOGER ZIJN dan de maximum
achterasbelasting of het bruto-voertuiggewicht
(zoals vermeld onder ’Algemene gegevens’).

Terrein
500 kg
1.000 kg
1.000 kg

VOERTUIGGEWICHTEN
Als een voertuig zo zwaar mogelijk wordt beladen
(bruto-voertuiggewicht), altijd rekening houden met
het onbeladen voertuiggewicht en de distributie van
de lading, teneinde er zeker van te zijn dat de
asbelastingen de toegestane maximum waarden,
niet overschrijden.
Het is uw verantwoordelijkheid om de
voertuigbelasting zodanig te beperken dat noch de
maximum asbelastingen, noch het
bruto-voertuiggewicht worden overschreden (zie
’Algemene gegevens’).

MODELLEN MET AUTOMATISCHE TRANSMISSIE
Als een zeer zware aanhanger wordt gesleept
(vooral op grote hoogten boven zeeniveau of in
warme klimaten), is het mogelijk dat de
waarschuwing ’VERSNLBA TE HEET’ verschijnt op
het berichtencentrum.

WAARSCHUWING
NOOIT uitrustingen, gereedschappen of bagage
meevoeren die niet zijn vastgemaakt. Daardoor
kunnen, gedurende ongevallen, of
noodmanoeuvres op de weg of in het terrein,
verwondingen worden veroorzaakt.

Deze waarschuwing wil zeggen dat de
transmissieolie te heet is. In dat geval de
wegsnelheid verminderen of met de hand een lagere
versnelling kiezen of de verdeelbak terugschakelen
naar de LAGE overbrengingsverhoudingen. Als het
bericht niet verdwijnt, het voertuig stilzetten en de
transmissie laten afkoelen. Als na die
afkoelingsperiode, het bericht weer verschijnt, eerst
deskundige hulp inroepen en dan pas de reis
voortzetten.
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AANHANGER-AANSLUITING
(indien geplaatst)
Als de motor loopt, mag het stroomverbruik via de
aansluiting van de aanhanger, niet hoger zijn dan 5
amp.
IMPERIAAL
Een door Land Rover goedgekeurd imperiaal kan
worden geleverd als accessoire. De instructies voor
het plaatsen en de aanbevelingen voor het laden,
werden in detail besproken in de literatuur die bij
het imperiaal hoort. Alle aanbevelingen in acht
nemen.
De totale belasting mag de waarde vermeld onder
’Algemene gegevens’ NOOIT overschrijden en hierin
moet het gewicht van het imperiaal inclusief de
lading, zijn opgenomen.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Door een geladen imperiaal kan de stabiliteit
van het voertuig negatief worden beïnvloed. Dit
geldt vooral bij het nemen van bochten en bij
zijwind.
Alle ladingen moeten gelijkmatig worden
verdeeld. Ook moeten die binnen de omtrek
van het imperiaal, worden vastgemaakt.
Uitsluitend imperialen plaatsen die zijn
ontworpen voor uw voertuig. In twijfelgevallen
contact opnemen met uw dealer.
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Starten in noodgevallen
STARTEN VAN DE MOTOR MET ONTLADEN ACCU
Een voertuig met ontladen accu kan UITSLUITEND
op één van de volgende manieren worden gestart:

•

Gebruik een vervangingsaccu in het defecte
voertuig.

•

Gebruik speciale startkabels waarmee de accu
van het donor- voertuig wordt aangesloten op
de ontladen accu.

SPECIALE STARTKABELS GEBRUIKEN
Als een donor-voertuig wordt gebruikt, moeten
beide voertuigen zodanig worden geplaatst dat de
accu posities zich zo dicht mogelijk bij elkaar
bevinden. Zorg er echter voor, dat de voertuigen
niet met elkaar in contact komen.
Trek de handremmen aan en controleer of beide
voertuigen in neutraal staan (versnellingshefboom
in ’P’ of de Parkeerstand op voertuigen met
automatische transmissie).

WAARSCHUWING

•

Accu’s produceren explosief waterstofgas.
Vonken en niet- afgeschermde verlichting
moet dus altijd uit de buurt worden gehouden
van het motorcompartiment.

•

Tracht NOOIT om een voertuig met speciale
accukabels te starten als er redenen zijn om
aan te nemen dat de elektrolyt van de accu
bevroren is.

•

Zorg ervoor dat BEIDE accu’s dezelfde
spanning (12 volt) hebben en dat de speciale
accukabels zijn voorzien van geïsoleerde
klemmen. Ook moeten die kabels zijn
goedgekeurd voor 12 volt accu’s.

•

Maak de accukabels van de ontladen accu
NIET los.

•

Sluit NOOIT een positieve (+) pool aan op een
negatieve (-) pool. De speciale accukabels
moeten ook altijd uit de buurt worden
gehouden van bewegende onderdelen in het
motorcompartiment.

•

Als in de buurt van roterende onderdelen van
de motor, werkzaamheden worden
uitgevoerd, dan dient dit altijd zeer
voorzichtig te geschieden.

Zet de contactschakelaar en alle elektrische
uitrusting van BEIDE voertuigen af. Daarna moeten
de specifieke instructies voor voertuigen met
benzine- of dieselmotor, op de volgende pagina’s,
worden uitgevoerd.
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SPECIALE STARTKABELS AANSLUITEN

Elektrische circuits van het voorheen defecte
voertuig, mogen altijd pas worden aangezet, NADAT
de startkabels zijn verwijderd.

BENZINEMOTOREN
Altijd de volgende procedure uitvoeren:
Sluit de RODE startkabel aan tussen de positieve (+)
pool van de donor-accu en de positieve (+) pool van
de ontladen accu.

De speciale startkabels moeten op zodanige wijze
worden verwijderd, dat de procedure voor het
plaatsen in EXACT de omgekeerde volgorde wordt
uitgevoerd: D.w.z. dat de ZWARTE kabel altijd het
EERST van het massapunt van het defecte voertuig
moet worden losgemaakt.

Sluit de ZWARTE startkabel aan tussen de negatieve
(-) pool van de accu en een goed massapunt (bijv.
een motorophanging of een ander niet
geverfd/gelakt oppervlak). Dit punt dient zich op een
afstand te bevinden van minstens 0,5 m van de
accu. Ook mag dit niet dicht in de buurt zijn
geplaatst van de brandstof- en remleidingen van het
defecte voertuig. (In de illustratie wordt de
motorhijsring getoond).
WAARSCHUWING
Om veiligheidsredenen;

•

De ZWARTE kabel NOOIT aansluiten op de
negatieve pool van de ontladen accu. In
twijfelgevallen altijd deskundige hulp
inroepen.

Controleer of de startkabels zich niet in de buurt
bevinden van bewegende onderdelen in één van de
motorcompartimenten. Start vervolgens eerst de
motor van het donorvoertuig en laat die motor een
paar minuten stationair draaien.
Start vervolgens de motor van het voertuig met de
ontladen accu. Wanneer beide motoren normaal
lopen, dan is het essentieel dat u die minstens 2
minuten lang stationair laat draaien. Pas daarna kan
de motor van het donorvoertuig worden afgezet.
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DE SPECIALE STARTKABELS AANSLUITEN

Controleer of de startkabels zich niet in de buurt
bevinden van bewegende onderdelen in één van de
motorcompartimenten. Start vervolgens eerst de
motor van het donorvoertuig en laat die motor een
paar minuten stationair draaien.

DIESELMOTOREN
Altijd de volgende procedure uitvoeren. Zorg er
ook voor dat de kabels in de hieronder
aangegeven volgorde worden aangesloten:

Start vervolgens de motor van het voertuig met de
ontladen accu. Wanneer beide motoren normaal
lopen, dan is het essentieel dat u die minstens 2
minuten lang stationair laat draaien. Pas daarna kan
de motor van het donorvoertuig worden afgezet.

1. Sluit één uiteinde van de RODE startkabel aan
op de positieve (+) pool van de donor-accu.
2. Sluit het andere uiteinde van de RODE
startkabel aan op de positieve (+) pool van de
ontladen accu.

Elektrische circuits van het voorheen defecte
voertuig, mogen altijd pas worden aangezet, NADAT
de startkabels zijn verwijderd.

3. Sluit één uiteinde van de ZWARTE startkabel
aan op de negatieve (-) pool van de ONTLADEN
accu.

De speciale startkabels moeten op zodanige wijze
worden verwijderd, dat de procedure voor het
plaatsen in EXACT de omgekeerde volgorde wordt
uitgevoerd: D.w.z. dat de ZWARTE kabel altijd het
EERST van het massapunt van het defecte voertuig
moet worden losgemaakt.

4. Sluit het andere uiteinde van de ZWARTE
startkabel aan op de negatieve (-) pool van de
donor-accu.
WAARSCHUWING
Om veiligheidsredenen:

•

De ZWARTE kabel ALTIJD het laatst
aansluiten op de donor-accu.

•

ALTIJD CONTROLEREN dat alle aansluitingen
goed zijn uitgevoerd en dat het onmogelijk is
dat klemmen abusievelijk gaan slippen of van
de accupolen worden getrokken.

•

VERGEET OOK NOOIT dat losse aansluitingen
tussen kabelklemmen en accupolen, vonken
kunnen produceren. Door die vonken kunnen
brand of explosies worden veroorzaakt.
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Slepen van het voertuig op vier wielen
Als het noodzakelijk is om het voertuig te bergen
door dit te verslepen op alle vier de wielen, als volgt
de verdeelbak in neutraal zetten:

Voorste sleepoog
UITSLUITEND gebruiken als het voertuig wordt
gesleept met ALLE vier de wielen op de grond (zie
’Slepen van het voertuig op vier wielen’).
Achterste sleepoog
UITSLUITEND gebruiken als een ander voertuig
gesleept wordt.

WAARSCHUWING
Als de tussenbak in neutraal is gezet, dan is het
essentieel om zekering 11 te verwijderen en de
"Hi/Lo" schakelaar van de tussenbak in te drukken
(zodat weer hoge of lage
overbrengingsverhoudingen worden gekozen).
Pas daarna kunt u het stilstaande voertuig
verlaten.

•

Nadat de contactsleutel is verwijderd, moet een
zekering (minimaal 5 amp) in zekeringpositie 11
worden geplaatst in het zekeringenkastje onder
de rechter stoel. Steek de contactsleutel in het
contact en zet het contact aan. De verdeelbak
zal automatisch neutraal kiezen (wacht tot op
het berichtencentrum het bericht
’OVERBRNGNG NEUTR’ verschijnt). De
contactschakelaar vervolgens afzetten.

•

Het contact in stand ’I’ zetten om het stuurslot
te ontgrendelen. In deze stand laten staan
terwijl het voertuig wordt gesleept.

•

Na het slepen de HOGE of LAGE
overbrengingsverhoudingen weer kiezen door
het contact af te zetten. Verwijder de zekering
uit positie 11. Zet het contact aan en druk de
schakelaar voor het overschakelen tussen
HOGE en LAGE overbrengingsverhoudingen in
(handgeschakelde versnellingsbak) - de
versnellingsbak zal dan de HOGE of LAGE
overbrengingsverhoudingen kiezen.

OPMERKING: Indien, als gevolg van een ongeval
of een defect in het elektrisch systeem, het onveilig
wordt geacht om het contact aan te zetten, de
accukabels losmaken.

131

Slepen in noodgevallen
BELANGRIJKE INFORMATIE
NOOIT trachten om het voertuig te slepen
tenzij het contact in stand ’I’ is gezet (het
stuurslot is dan losgezet).
NOOIT trachten om de contactsleutel te
verwijderen, of het contact in stand ’0’ te
zetten terwijl het voertuig in beweging is.
Als de motor niet loopt zullen de
stuurbekrachtigingspomp en de remservo
geen bekrachtiging kunnen leveren. Meer
kracht moet worden gebruikt voor het
indrukken van het rempedaal en het
ronddraaien van het stuurwiel. Het is dus
moeilijker om het voertuig veilig onder
controle te houden.
Transporteur of bevestiging
Als uw voertuig moet worden getransporteerd op de
laadbak van een vrachtwagen, dan moet de
luchtvering op ’TOEGANG’ worden gezet. Pas dan
mag uw voertuig worden vastgezet (zie
’Elektronische luchtvering’). Gebruik de ringen op
de voorste en achterste dwarsbalken als
bevestigingspunten (zie illustratie). NOOIT de
bevestigingshaken of aanhanger-bevestigingen
vastmaken aan andere onderdelen van het voertuig.

Slepen van het voertuig op twee wielen
Als het noodzakelijk is om het voertuig te bergen
door dit op uitsluitend twee wielen te slepen, altijd
de volgende instructies uitvoeren:
De cardanas losmaken van de as waarvan de wielen
in contact blijven met de weg.
De cardanasflens en as moeten worden voorzien
van merktekens voordat deze worden verwijderd,
teneinde correcte montage te garanderen. De losse
cardanas veilig vastmaken teneinde beschadiging te
voorkomen.

Als de luchtvering niet op de ’TOEGANG’ stand kan
worden gezet, dan moet uw voertuig aan de wielen
worden vastgemaakt en NOOIT aan de
bevestigingsringen waarnaar hierboven wordt
verwezen.

WAARSCHUWING
Als de achteras omhoog moet worden gebracht,
MOETEN het stuurwiel en/of de stangverbinding
worden vastgezet in de stand voor recht vooruit.
Het is VERBODEN om het stuurslot hiervoor te
gebruiken. Het voertuig kan dan worden
vastgemaakt aan het bergingsvoertuig.
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Onderhoud door de eigenaar

Sectie Inhoud
Blz.
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Sproeierbuisjes & wisserbladen ........................ 149
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Zekeringen ......................................................... 162
Nieuwe gloeilampen .......................................... 166
Reinigen & voertuigverzorging .......................... 174

De veiligheid, betrouwbaarheid en de
prestatiekarakteristieken van uw auto op lange
termijn zullen grotendeels afhangen van het
onderhoud.
Onderhoud is de verantwoordelijkheid van de
eigenaar en het is ESSENTIEEL dat alle
routinematige onderhoudsbeurten op de
gespecificeerde tijdstippen worden uitgevoerd. Deze
staan vermeld in het onderhoudsboekje dat bij de
literatuur voor uw voertuig behoort. In het
onderhoudsboekje zijn ook de onderhoudscoupons
opgenomen. Na voltooiing van iedere
onderhoudsbeurt dienen deze op de juiste manier
door uw Land Rover dealer te worden afgetekend
en afgestempeld.
Dit gedeelte van het handboek bevat informatie
teneinde het de eigenaar makkelijker te maken om
de dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse
programma’s uit te voeren die noodzakelijk zijn om
enoor te zorgen dat u op veilige en betrouwbare
wijze van uw auto kunt genieten.
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DOOR EIGENAAR UIT TE VOEREN ONDERHOUD
In aanvulling op de routinematige
onderhoudsbeurten die dienen te worden
uitgevoerd in overeenstemming met de
aanbevelingen van de producent en op de
tijdstippen vermeld in het onderhoudsboekje, dient
door de eigenaar of bestuurder op regelmatige
basis een aantal eenvoudige controles te worden
uitgevoerd (deze worden hieronder vermeld). Deze
worden geheel beschreven op de volgende pagina’s.

Alle vloeistofspecificaties en inhouden staan
vermeld onder de titel ’Algemene Gegevens’.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Speciale bedrijfscondities
Als een voertuig onder bijzonder ongunstige
omstandigheden of in stoffig, nat of modderig
terrein wordt gebruikt, dienen
onderhoudswerkzaamheden vaker te worden
uitgevoerd.

Dagelijkse controles

•

Werking van verlichting, claxon,
richtingaanwijzers, wissers, sproeiers en
waarschuwingslampjes.

•

Werking van autogordels en remmen.

•

Let op lekplekken op de garagevloer. Deze
kunnen wijzen op lekkages.

Als met uw voertuig bijvoorbeeld diepe
stromen worden doorwaden, is het zelfs
mogelijk dat onderhoud dagelijks dient te
worden uitgevoerd, teneinde de voortdurende
veilige en betrouwbare werking van het
voertuig te garanderen.
Voor advies, contact opnemen met een Land
Rover dealer.

Wekelijkse controles
Deze moeten altijd minimaal om de 400 km worden
uitgevoerd.

•

Motoroliepeil.

•

Niveau van koelsysteem.

•

Niveau ruitesproeierreservoir.

•

Conditie van de banden en bandenspanning.

•

Remvloeistofpeil.

•

Niveau van de automatische
transmissievloeistof.

Maandelijkse controles

OPMERKING: Iedere grote of plotselinge daling in
vloeistofniveaus, of ongelijke bandenslijtage,
moeten direct aan uw dealer worden doorgegeven.
Het vloeistofpeil van handgeschakelde
versnellingsbakken dient, gedurende een
routinematige onderhoudsbeurt, uitsluitend te
worden gecontroleerd door een Land Rover dealer.
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Gepland onderhoud
Regelmatig systematisch uitgevoerd onderhoud is
essentieel om de voortdurende betrouwbaarheid en
efficiëntie van uw voertuig te kunnen garanderen.

Wegtesten op dynamometers
(’rolbanen’)
WAARSCHUWING

De periodieke onderhoudsvereisten voor uw
voertuig staan vermeld in het onderhoudsboekje.
Voor de meeste onderhoudswerkzaamheden die in
de werkplaats worden uitgevoerd, is speciale kennis
en uitrusting essentieel. Dergelijke werkzaamheden
dienen bij voorkeur te worden toevertrouwd aan uw
Land Rover dealer.

Daar uw voertuig is voorzien van een
antiblokkerend remsysteem en een permanente
4-wiel aandrijving, is het essentieel dat eventuele
dynamometer-testen uitsluitend worden
uitgevoerd door een deskundig persoon die
bekend is met de dynamometer-testen en
veiligheidsprocedures uitgevoerd door Land
Rover dealers. Voor aanvullende informatie wordt
u verzocht contact op te nemen met uw Land
Rover dealer.

Emissieregeling
Uw voertuig is voorzien van meerdere onderdelen
die behoren tot de emissie- en dampregeling
uitrusting teneinde te voldoen aan specifieke
nationale vereisten.
U dient zich bewust te zijn van het feit dat het
ongemachtigd vervangen, modificeren of
veranderen van deze uitrusting door een eigenaar of
werkplaats, bij de wet verboden kan zijn en dat
hierop wettelijke sancties van toepassing kunnen
zijn.

Stuurinrichting
De tussenliggende stuuras die de stuurkolom
verbindt met het stuurhuis is zo ontworpen dat die
in bepaalde ongeval-situaties wordt losgekoppeld.
Dit is een kritiek veiligheidskenmerk en
onderhoudswerkzaamheden, vervanging of
reparaties mogen UITSLUITEND worden uitgevoerd
door een gemachtigde dealer die gebruik maakt van
door Land Rover goedgekeurde onderdelen.

Tevens mogen motorinstellingen nooit worden
gewijzigd. Deze zijn ingesteld teneinde er zeker van
te kunnen zijn dat uw voertuig voldoet aan de
stringente wettelijke bepalingen op het gebied van
uitlaatemissies. Incorrecte motorinstellingen
kunnen een negatief effect hebben op de
uitlaatemissies, de prestatiekarakteristieken van de
motor en het brandstofverbruik, terwijl tevens hoge
temperaturen kunnen worden veroorzaakt. Dit zal
resulteren in beschadiging van de katalytische
omvormer en het voertuig.

De tussenas dient iedere 40,000 km of twee jaar
goed te worden nagekeken. Dit vormt een belangrijk
onderdeel van het onderhoudsprogramma van het
voertuig. U dient zich er echter van bewust te zijn
dat een grondiger onderzoek MOET worden
uitgevoerd als het voertuig betrokken is geweest bij
een frontale botsing.
Olie, vet of smeermiddel mag NOOIT, onder geen
enkele omstandigheid, worden aangebracht op enig
onderdeel van de stuurkolom. Eventueel lawaai of
niet soepele bediening dient onmiddellijk te worden
gerapporteerd aan uw dealer.

WAARSCHUWING
Onderdelen van het brandstof-systeem mogen
uitsluitend worden gedemonteerd of vervangen
door een deskundig daartoe opgeleid monteur.
Als van deze constructie wordt afgeweken kan
brandstof worden gemorst hetgeen weer kan
leiden tot ernstig brandgevaar.
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VEILIGHEID IN DE GARAGE
Als u onderhoud uitvoert aan uw voertuig, altijd
de volgende veiligheidsvoorzorgsmaatregelen
handhaven:

•

ALTIJD handen, gereedschap en kledingstukken
uit de buurt houden van drijfriemen en poelies.

•

Onderdelen van het uitlaat- of koelsysteem NIET
aanraken, tot die zijn afgekoeld.

•

Elektrische bedrading of onderdelen NIET
aanraken als het contact aan staat.

•

De motor NOOIT laten lopen in een niet
geventileerde ruimte - uitlaatgassen bevatten
koolmonoxyde dat giftig en uiterst gevaarlijk is.
Hierdoor kan bewusteloosheid worden
veroorzaakt. Dit gas kan zelfs dodelijk zijn.

•

NIET onder de wagen werken met de
voertuigkrik als enige steun.

•

ALTIJD controleren of vonken en
niet-afgeschermde verlichting uit de buurt
worden gehouden van het motorcompartiment.

Giftige vloeistoffen
De meeste vloeistoffen die in motorvoertuigen
gebruikt worden, zijn giftig. Niet doorslikken en niet
in contact brengen met open wonden. Een aantal
van deze stoffen zijn: accuzuur, antivries, rem- en
stuurbekrachtigingsvloeistof, benzine, diesel, olie en
toevoegingen aan ruitesproeiervloeistof.
Voor uw eigen veiligheid dient u ALTIJD alle
voorschriften op etiketten en blikken uit te voeren.
Afgewerkte motorolie
Langdurig contact met motorolie kan ernstige
huidaandoeningen veroorzaken, inclusief dermatitis
en huidkanker. Na contact, ALTIJD grondig wassen.
Het is bij de wet verboden om riolen, waterstromen
of de grond te vervuilen met giftige chemicaliën
zoals afgewerkte motor-olie. De vloeistoffen en
smeermiddelen uit het voertuig moeten ALTIJD
worden afgedankt op officiële speciale terreinen of
garages die beschikken over faciliteiten voor de
ontvangst van ontladen accu’s, afgewerkte olie en
giftige chemicaliën. Neem in twijfelgevallen contact
op met uw plaatselijke autoriteiten voor advies.
WEES MILIEUBEWUST!

WAARSCHUWING
Vergeet nooit dat koelventilatoren kunnen blijven
doordraaien nadat de motor is afgezet. Wacht
altijd tot de ventilatoren geheel tot stilstand zijn
gekomen en voer dan pas werkzaamheden uit in
het motorcompartiment.
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Openen van de motorkap

OPENEN VAN DE MOTORKAP
Trek aan de handgreep om de motorkap te openen.

De motorkap sluiten
De motorkap iets omlaag bewegen tot weerstand
wordt ondervonden. De motorkap optillen (de
vergrendelende steun komt dan los). De motorkap
geheel omlaag bewegen.
Als de motorkap nog circa 300 mm openstaat,
VOORZICHTIG omlaag duwen met de palmen van
beide handen op de voorrand van de motorkap aan
weerskanten van de radiator-grille (zie illustratie).
Controleren of de sloten GEHEEL ingrijpen door te
trachten de voorrand van de motorkap omhoog te
bewegen. Hierin mag geen enkele beweging worden
waargenomen.

De veiligheidspal van de motorkap optillen en de
motorkap openen.
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Benzinemotoren
1. Zekeringenkastje - motorruimte

WAARSCHUWING

2. Koelsysteem - reservoir

Voordat onderhoudscontroles of werkzaamheden
in de motorruimte worden uitgevoerd, moeten
ALTIJD de veiligheidsmaatregelen worden
getroffen, die zijn vermeld onder de titel
’Veiligheid in de garage’, aan het begin van de
sectie ’Door de eigenaar uit te voeren onderhoud’
in dit instructieboekje.

3. Remvloeistofreservoir
4. Motorolie - peilstok
5. Ruitesproeierreservoir
6. Motorolie - vuldop
7. Stuurbekrachtigingsreservoir
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Dieselmotoren
1. Zekeringenkastje - motorruimte
WAARSCHUWING

2. Koelsysteem - reservoir

Voordat onderhoudscontroles of werkzaamheden
in de motorruimte worden uitgevoerd, moeten
ALTIJD de veiligheidsmaatregelen worden
getroffen, die zijn vermeld onder de titel
’Veiligheid in de garage’, aan het begin van de
sectie ’Door de eigenaar uit te voeren onderhoud’
in dit instructieboekje.

3. Rem- en koppelingsvloeistofreservoir
4. Motorolie - vuldop
5. Motorolie - peilstok
6. Ruitesproeierreservoir
7. Stuurbekrachtigingsreservoir
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Benzinemotor
MOTOROLIEPEIL CONTROLEREN EN BIJVULLEN
Het oliepeil moet minstens om de 400 km worden
gecontroleerd als de motor KOUD is en met het
voertuig op een gelijkmatige ondergrond. Dit dient
als volgt te geschieden:
1. Verwijder de peilstok en veeg het blad schoon.
2. De oliepeilstok weer geheel plaatsen en
terugtrekken en vervolgens het peil controleren.
Dit peil mag NOOIT dalen tot onder het
onderste merkteken op de peilstok.
Dieselmotor

3. Bijvullen door de olievuldop los te schroeven en
olie bij te gieten zodat het oliepeil wordt
gehandhaafd tussen de BOVENSTE en
ONDERSTE merktekens op de peilstok.

OPMERKING: Als het noodzakelijk is om het
oliepeil te controleren als de motor nog warm is, zet
de motor dan af. Laat het voertuig vijf minuten lang
staan zodat de olie terug kan stromen naar het
carter. Vervolgens moet de reeds beschreven
procedure worden uitgevoerd.

NIET TE VER VULLEN!
Als algemene richtlijn geldt dat als het peil op de
peilstok:

•

dichter in de buurt staat van het bovenste
merkteken dan het onderste merkteken, geen
olie toevoegen.

•

dichter in de buurt staat van het onderste
merkteken dan het bovenste merkteken, een
halve liter olie toevoegen.

•

lager staat dan het onderste merkteken, één
liter olie toevoegen en het peil na vijf minuten
opnieuw controleren.

Oliespecificatie
Het is essentieel om olie te gebruiken die geschikt is
voor de klimaatomstandigheden waaronder het
voertuig wordt gebruikt. De exacte specificaties
staan vermeld onder de titel ’Algemene gegevens’.
In twijfelgevallen, contact opnemen met uw Land
Rover dealer.
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KOELSYSTEEM BIJVULLEN

Antivries
De antivries bevat belangrijke
roest/corrosiewerende middelen. Het mengsel
antivries/water moet het hele jaar (en niet
uitsluitend als het koud wordt) worden gehandhaafd
op 50% æ5%. Als het antivriesgehalte oploopt tot
boven 55% of daalt tot onder 45%, dan zullen de
roest/corrosiewerende eigenschappen van het
koelmiddel negatief worden beïnvloed.

WAARSCHUWING
De vuldop NOOIT verwijderen als de motor warm
is. Ontsnappende stoom of kokend water kan
ernstige verwondingen veroorzaken.
Het koelvloeistofpeil in de expansietank moet
minstens eenmaal per week worden
gecontroleerd (vaker als grote afstanden worden
afgelegd of onder ongunstige omstandigheden
wordt gereden). Het peil altijd controleren ALS
HET SYSTEEM KOUD IS.

Gebruik UITSLUITEND een mengsel van 50% water
en Havoline Extended Life Coolant (XLC) of een
andere op ethyleenglycol gebaseerde antivries
(zonder methanol) met uitsluitend OAT
roest/corrosiewerende middelen (OAT - Organic
Acid Technology).

De vuldop langzaam losdraaien zodat de
luchtdruk kan ontsnappen. De dop dan pas geheel
verwijderen.

In noodgevallen (en uitsluitend als dit type antivries
niet beschikbaar is) kan het koelsysteem worden
bijgevuld met schoon water. U dient zich dan echter
wel bewust te zijn van de gereduceerde
vorstbescherming. NOOIT bijvullen of vullen met
conventionele antivriessoorten. Raadpleeg in
twijfelgevallen altijd een Land Rover dealer.

De motor NOOIT laten draaien zonder
koelvloeistof.

CO
LD

LE
VE
L

Zorg ervoor dat nooit antivries op een hete motor
wordt gemorst - hierdoor kan brand worden
veroorzaakt.

H3576

Bijvullen tot de pijlpunt (naast de naad) op de
zijkant van het reservoir. Gebruik hiervoor een
mengsel van 50% antivries en 50% water.
Controleer of de dop na het bijvullen, goed is
vastgedraaid.
Als het peil verder is gedaald dan normaal wijst dit
waarschijnlijk op een lekkage of oververhitting. Deze
verschijnselen moeten door uw dealer worden
onderzocht.
NOOIT TE VER VULLEN!
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Het soortelijke gewicht van een 50%
antivriesmengsel bij 20˚C bedraagt 1,075 en levert
vorstbescherming tot -36˚C.
WAARSCHUWING

•

Altijd maatregelen nemen om te voorkomen
dat antivries in aanraking komt met de huid of
de ogen. Als dit toch gebeurt, onmiddellijk
spoelen met ruime hoeveelheden water.

•

Antivries is giftig en hierdoor kan, als dit
wordt doorgeslikt, de dood worden
veroorzaakt. Als antivries wordt doorgeslikt,
altijd onmiddellijk medisch advies inroepen.

•

Gelakte oppervlakken kunnen door antivries
worden beschadigd.

•

NOOIT bijvullen met zout water. Zelfs in
landen waar water uit de waterleiding zout
bevat, er altijd voor zorgen dat u zoet water
(regenwater of gedistilleerd water) bij u
heeft.
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WAARSCHUWING
Sommige ruitensproeierproducten zijn brandbaar.
Dit geldt vooral als hoge of onverdunde
concentraties in contact komen met vonken.
Ruitensproeiervloeistof mag nooit in contact
komen met een naakte vlam of andere
niet-afgeschermde ontstekingsbronnen.
Door gemorste ruitensproeiervloeistof kunnen
carrosseriepanelen verkleuren. Vooral
onverdunde of hoge concentraties
ruitensproeiervloeistof mogen nooit worden
gemorst. Als vloeistof wordt gemorst, het
betreffende gedeelte altijd onmiddellijk afspoelen
met water.

RUITESPROEIERRESERVOIR BIJVULLEN
Het ruitesproeierreservoir voedt tevens de
achterruit- en koplampsproeiers.
Het bericht ’NIV RUITENSPR LG’ zal op het
berichtencentrum verschijnen iedere keer dat de
sproeier wordt bediend en het vloeistofpeil in
reservoir laag staat. Het berichtencentrum
terugstellen door het reservoir uitsluitend bij te
vullen als het contact af staat.

Geen antivriesoplossing gebruiken in het
sproeierreservoir. Door de antivries kunnen
gelakte oppervlakken worden beschadigd.

Bijvullen met een mengsel van water en een goede
ruitensproeiervloeistof van topkwaliteit. Teneinde
bevriezen bij koud weer te voorkomen moet altijd de
in de onderstaande tabel aanbevolen hoeveelheid
ruitensproeiervloeistof worden gebruikt zodat
sneeuw en ijs makkelijker kunnen worden
verwijderd.
Reservoirinhoud: 6,0 liter
-3° C
600 ml

-6° C
1200 ml

-12° C
2400 ml

-18° C
3000 ml

Bij voorkeur dienen de aanbevolen hoeveelheden
water en ruitensproeiervloeistof in een afzonderlijke
container te worden gemengd. Dit dient te
geschieden voordat het systeem wordt bijgevuld.
Wijk nooit af van de instructies op de container met
de ruitensproeiervloeistof.

144

Motorruimte
WAARSCHUWING
Onmiddellijk contact opnemen met uw dealer als
het rempedaal te ver moet worden ingeduwd of
als het remvloeistofpeil duidelijk merkbaar is
gedaald.

REMVLOEISTOF CONTROLEREN
Het remvloeistofpeil zal gedurende gebruik
enigszins dalen als gevolg van slijtage van de
remblokjes. Dit peil mag echter nooit dalen tot
onder het merkteken ’MIN’. Een duidelijk
waarneembare daling in het vloeistofpeil wijst op
een lek in het systeem. In dat geval mag NIET met
het voertuig worden gereden. U dient contact op te
nemen met uw dealer.
WAARSCHUWING

Plaats het voertuig op een horizontale ondergrond.
Vervolgens moet het vloeistofpeil minstens
maandelijks worden gecontroleerd (of vaker onder
ongunstige omstandigheden, of als grote afstanden
worden afgelegd). Dit dient als volgt te geschieden:

Remvloeistof is zeer giftig - containers moeten
buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
Zijn er redenen om aan te nemen dat vloeistof is
doorgeslikt, dan moet onmiddellijk medische hulp
worden ingeroepen.

1. Het contact in stand ’II’ zetten. De pomp wordt
dan geactiveerd (het remwaarschuwingslampje
gaat branden).

NOOIT met het voertuig rijden als het vloeistofpeil
in het reservoir lager staat dan het "MIN"
merkteken.

2. Als u de pomp niet hoort werken, het rempedaal
een aantal keren induwen.

Door rem/koppelingsvloeistof zullen gelakte
oppervlakken worden beschadigd: eventueel
gemorste vloeistof moet onmiddellijk met een
absorberende doek worden weggeveegd. Tevens
moet het gehele gedeelte met een mengsel van
autoshampoo en water worden gewassen.

3. Wachten tot de pomp niet langer werkt en het
waarschuwingslampje is gedoofd. Dan pas het
vloeistofpeil controleren.
Bijvullen
De vuldop afvegen en dan pas verwijderen, teneinde
te voorkomen dat vuil het reservoir binnendringt.
Vervolgens bijvullen tot het merkteken ’MAX’. Een
aanbevolen vloeistof gebruiken (zie ’Algemene
Gegevens’).

Zorg ervoor dat nooit vloeistof op een hete motor
wordt gemorst - hierdoor kan brand worden
veroorzaakt.
Als de vloeistof in contact komt met de huid of de
ogen, onmiddellijk afspoelen met royale
hoeveelheden vers water.

Uitsluitend nieuwe vloeistof gebruiken uit een dicht
blik (oude vloeistof uit open blikken of vloeistof die
uit het systeem is afgetapt, NOOIT gebruiken).
NIET VER VULLEN!

OPMERKING: Op voertuigen met
handgeschakelde versnellingsbak wordt hetzelfde
reservoir gebruikt voor de remmen en de koppeling.
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WAARSCHUWING
Het is essentieel dat alle hydraulische
remvloeistof om de 60.000 km, of om de 36
maanden (hetgeen het eerst van toepassing is),
wordt verwisseld.
Om de 120.000 km, of om de 6 jaar (hetgeen het
eerst van toepassing is), alle hydraulische
remvloeistof, keerringen en flexibele slangen
vervangen. Alle werkoppervlakken van de
remklauwcilinders onderzoeken en zonodig
componenten vervangen. Onder ongunstige
bedrijfscondities is het mogelijk dat deze
perioden moeten worden gereduceerd. U wordt
verzocht om het advies in te winnen van uw Land
Rover Dealer.
STUURBEKRACHTIGING BIJVULLEN
Het vloeistofpeil UITSLUITEND controleren als de
motor is afgezet en het systeem koud is. Er ook
voor zorgen dat het stuurwiel, nadat de motor is
afgezet, niet wordt rondgedraaid.

WAARSCHUWING

De vuldop afvegen teneinde te voorkomen dat vuil
het reservoir binnendringt.

Stuurbekrachtigingsvloeistof is zeer giftig - sluit
containers altijd goed af en zorg ervoor dat die
buiten het bereik van kinderen worden gehouden.
Zijn er redenen om aan te nemen dat
stuurbekrachtigingsvloeistof is doorgeslikt, dan
moet onmiddellijk medische hulp worden
ingeroepen.

De vuldop verwijderen met een pluisvrije doek en de
peilstok schoonvegen. De vuldop weer geheel
plaatsen en verwijderen, teneinde het vloeistofpeil te
controleren. De vloeistof aan het reservoir
toevoegen tot het peil tussen het bovenste en
onderste merkteken op de peilstok staat (zie
’Algemene Gegevens’ voor de aanbevolen vloeistof).

Als stuurbekrachtigingsvloeistof in contact komt
met de huid of de ogen, onmiddellijk afspoelen
met royale hoeveelheden water.

•

Mors nooit stuurbekrachtigingsvloeistof op een
hete motor - hierdoor kan brand worden
veroorzaakt.

NOOIT vullen tot boven het merkteken ’UPPER’
(BOVENSTE) op de peilstok.
WAARSCHUWING

Gelakte oppervlakken zullen door
stuurbekrachtigingsvloeistof worden beschadigd:
eventueel gemorste vloeistof moet onmiddellijk
met een absorberende doek worden weggeveegd.
Tevens moet het gehele gedeelte met een
mengsel van autoshampoo en water worden
gewassen.

De motor mag NOOIT worden gestart als het
vloeistofpeil is gedaald tot onder het onderste
merkteken op de peilstok. De pomp kan dan
ernstig worden beschadigd.
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Banden
WAARSCHUWING

•

Nooit met uw voertuig rijden op banden die
ernstig zijn versleten, waarin sneden
voorkomen of die zijn beschadigd of waarvan
de bandenspanning niet correct is.

•

Incorrect opgeblazen banden zullen snel
slijten en de veiligheids- en
hanteringskarakterstieken van het voertuig
ernstig nadelig beïnvloeden.

Bandenslijtage
In het loopvlak van sommige banden zijn
slijtagestroken aangebracht. Als een band dermate
is versleten dat 1,6 mm van het loopvlak nog
aanwezig is, komt de slijtagestrook aan de
oppervlakte van het loopvlak. Dit lijkt op een
doorlopende rubberstreep over de gehele breedte
van de band.
Een band ALTIJD vervangen zodra een
slijtagestrook zichtbaar wordt of de loopvlakdiepte
de minimum wettelijke bepaling heeft bereikt.
De loopvlakdiepte regelmatig controleren (minstens
bij iedere onderhoudsbeurt). Een band altijd
vervangen voordat het loopvlak een resterende
diepte bereikt van 1,6 mm. NOOIT op banden rijden
die tot deze limiet zijn afgesleten. De veiligheid van
het voertuig en de inzittenden zal hierdoor nadelig
worden beïnvloed.

Verzorging van uw banden
Bij het rijden altijd rekening houden met de conditie
van uw banden. Het loopvlak en de banden
regelmatig controleren op tekenen die wijzen op
vervorming of schade (let speciaal op bobbels,
sneden en blazen).
Bandenspanning
De bandenspanning minstens eenmaal per week
controleren als het voertuig normaal op de weg
wordt gebruikt. Wordt het voertuig echter in het
terrein gebruikt, die controle dagelijks uitvoeren.

OPMERKING: Na terrein-rijden, de banden
controleren en u ervan verzekeren dat er geen
bobbels of blazen in de banden aanwezig zijn. Ook
mogen de koordstructuur of canvas niet zichtbaar
zijn.

De bandenspanning - ook die van het reservewiel controleren als de banden koud zijn (de luchtdruk
wordt hoger in warme banden). De voorgeschreven
bandenspanning wordt vermeld onder de titel
’Algemene Gegevens’.

Ventieldoppen
Zorg er altijd voor dat de ventieldoppen stevig zijn
vastgeschroefd. Hiermee wordt voorkomen dat vuil
het ventiel binnendringt.

WAARSCHUWING
Als het voertuig in sterk zonlicht is geparkeerd of
is gebruikt bij hoge omgevingstemperaturen, de
bandenspanning NOOIT reduceren. In plaats
daarvan het voertuig in de schaduw zetten en de
banden laten afkoelen. Dan pas controleren.
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Banden
Nieuwe banden
Velgen en banden zijn op elkaar afgestemd en
aangepast aan de rijkarakteristieken van de auto. Uit
veiligheidsoogpunt altijd controleren of de nieuwe
banden voldoen aan de oorspronkelijke specificaties
van de fabrikant en of de maximum belasting,
vermeld op de zijwand, dezelfde is als die van de
oorspronkelijke uitrusting. Voor aanvullende
informatie of assistentie, contact opnemen met uw
Land Rover dealer.

Sneeuwkettingen
Door Land Rover goedgekeurde sneeuwkettingen
zijn uitsluitend ontworpen voor gebruik op de weg
bij zware sneeuw. Door ons wordt niet aanbevolen
dat die in het terrein worden gebruikt. Ook mogen
de volgende aanbevelingen niet worden vergeten:

WAARSCHUWING
Nooit nieuwe banden monteren die afwijken van
de specificaties waaraan originele Land Rover
onderdelen dienen te voldoen. De wielen en
banden zijn ontworpen voor zowel weg- als
terreingebruik en hebben een zeer belangrijke
invloed op de correcte werking van de
veersystemen en de hanteringskarakteristieken
van het voertuig. Ook mogen nooit alternatieve
wielen worden geplaatst die niet voldoen aan de
oorspronkelijke specificaties van het voertuig.

•

Plaats uitsluitend door Land Rover
goedgekeurde sneeuwkettingen op de
voorwielen, of op alle vier de wielen.

•

Sneeuwkettingen moeten altijd in paren worden
geplaatst.

•

Instructies voor het plaatsen en opspannen van
de sneeuwkettingen moeten altijd worden
uitgevoerd. Ook mogen de maximum snelheden
voor verschillende wegdekken, nooit worden
overschreden. Rij nooit harder dan 50 km/u.

•

Beschadiging van de banden moet worden
vermeden door de sneeuwkettingen te
verwijderen, zodra de weg vrij is van sneeuw.

•

Als uitsluitend niet goedgekeurde
sneeuwkettingen beschikbaar zijn, dan mogen
die UITSLUITEND op de ACHTER-wielen
worden geplaatst.

Voor aanvullende informatie of hulp, wordt u
verzocht contact op te nemen met uw Land Rover
dealer.

OPMERKING: De bandenmaten en -spanning
staan vermeld onder de titel ’Algemene Gegevens’.

WAARSCHUWING
Gebruik NOOIT niet-goedgekeurde
sneeuwkettingen op de VOORWIELEN - hierdoor
kunnen componenten van het remsysteem worden
beschadigd.
Als sneeuwkettingen worden geplaatst dient dit
altijd zodanig te geschieden dat eventuele
beschadiging van lichtmetalen wielen wordt
vermeden.

OPMERKING: Als vier kettingen moeten worden
gebruikt, MOETEN die altijd door Land Rover zijn
goedgekeurd.
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Sproeierbuisjes & wisserbladen
KOPLAMPWISSERS
(indien geplaast)
Iedere koplamp-wisserarm heeft twee sproeiers (zie
pijl in illustratie) waardoor de sproeiervloeistof op
de koplampen wordt gericht, terwijl de ruitewisser
daar overheen veegt. Deze sproeiers worden
gedurende produktie ingesteld en hoeven NOOIT
opnieuw te worden afgesteld.

SPROEIERBUISJES
De voorruitsproeiers in de juiste stand zetten door
een naald in de opening van het sproeierbuisje te
steken en dit vervolgens een zodanige stand te
geven dat de straal op twee punten is gericht tussen
de boven- en onderkant van de voorruit.

Als een buisje verstopt raakt, een naald of stukje
metaaldraad in de opening steken.

De ruitesproeier van de achterruit wordt in de juiste
stand gezet door een lange naald in de opening te
steken. Het buisje vervolgens zo richten dat de
straal op het kruissymbool op de ruit is gericht.
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Sproeierbuisjes & wisserbladen

ACHTERSTE RUITEWISSERBLAD VERVANGEN
De achterste wisserarm kan in de ruststand niet
worden bereikt (de arm bevindt zich onder een plaat
aan de bovenkant van de achterklep). Om het
wisserblad te vervangen, is het noodzakelijk om de
bewegende wisserarm als volgt tegen te houden:
Zet de achterruitwisser aan. Zodra de wisser vrijwel
verticaal staat, moet de bovenste achterklep worden
geopend. De wisserkop komt tot stilstand zodra dat
gedeelte van de achterklep wordt geopend.
Zet het contact vervolgens in stand ’0’ zodat de
wisser nu kan gaan werken. Sluit de bovenste
achterklep en vervang het wisserblad (zoals
beschreven voor het verwisselen van het blad van
de voorruitwisser op de volgende pagina). De
wisser zal weer gaan werken zodra het contact in
stand ’I’ wordt gezet.

VOORRUITWISSERBLAD VERVANGEN
Een wisserblad vervangen door de wisserarm van
de voorruit te verwijderen. De bevestigingsklem (1)
induwen en het wisserblad verwijderen door dit
langs de arm omlaag te duwen.
Het nieuwe wisserblad op de arm plaatsen en in
positie duwen tot het blad door de klem wordt
vastgehouden.
Altijd nieuwe wisserbladen plaatsen die voldoen aan
de oorspronkelijke specificaties.
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Accu
OPMERKING: Wanneer de accuconditie-indicator

WAARSCHUWING

wordt gecontroleerd moet de bovenkant zonodig
worden gereinigd zodat die indicator duidelijk
zichtbaar wordt.

Accu’s bevatten zuur dat zowel bijtend als giftig
is. Als wordt gemorst:

•

Op kleding of de huid - de betreffende
kledingstukken onmiddellijk verwijderen, de
huid afspoelen met royale hoeveelheden
water en urgent medische hulp inroepen.

•

In de ogen - onmiddellijk minstens 15
minuten lang, uitspoelen met schoon water.
Urgent medische hulp inroepen.

Als de indicator helder of geel is, met de handgreep
van een schroevendraaier even op de indicator
tikken teneinde luchtbellen te verwijderen. Als de
kleur niet verandert, moet de accu worden
vervangen.

Doorslikken van accuzuur kan fataal zijn tenzij
ONMIDDELLIJKE actie wordt ondernomen urgent medische hulp inroepen.
Gedurende normaal gebruik produceren
accu’s waterstof. Dit is een explosief gas zorg ervoor dat vonken en niet-afgeschermde
verlichting uit de buurt worden gehouden van
het motorcompartiment.
Om veiligheidsredenen moeten alle metalen
polsbanden en sieraden worden verwijderd
voordat in het motorcompartiment
werkzaamheden worden uitgevoerd. Ook
mogen accu-polen of voertuig-bedrading
NOOIT contact maken met gereedschappen of
metalen delen van het voertuig.

Accu - onderhoud
De accu is zo ontworpen dat hieraan geen
onderhoud hoeft te worden uitgevoerd. Bijvullen is
dus overbodig. Bovenop de accu vindt u een
accuconditie-indicator (zie de pijl in de illustratie).
De indicator moet regelmatig worden gecontroleerd
en hierdoor wordt de conditie van de accu
aangegeven. Als de indicator de volgende kleur
heeft:

•

GROEN - is de accu goed opgeladen.

•

DONKER (bijna zwart) - moet de accu worden
opgeladen.

•

HELDER (of lichtgeel) - moet de accu worden
vervangen. Ook mag het voertuig nu niet met
speciale losse startkabels worden gestart.

•

Als de groene punt niet kan worden
waargenomen, moet de accu worden
opgeladen.
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Accu
Accu verwijderen en plaatsen

Wanneer de accu weer wordt geplaatst, altijd
controleren of die op de juiste manier wordt
geplaatst (met de positieve polen in de richting van
het midden van het voertuig). Ook moet de
klemplaat goed zijn vastgemaakt. Draai de moeren
van de klemplaat vast tot de klemplaat niet langer
kan worden bewogen. Draai de moeren echter nooit
te strak vast.

Draai de drie spanschroeven linksom om het
accu-deksel los te maken. Zet alle elektrische
uitrusting uit.
Het is mogelijk dat uw voertuig is voorzien van een
sirene met afzonderlijke batterij-voeding die
fungeert als een diefstalalarm-sirene als de
accu-kabels niet zijn aangesloten. Als de hoofdaccu
van het voertuig moet worden vervangen is het
ESSENTIEEL dat de onderstaande procedure wordt
uitgevoerd voordat de accu-kabels worden
losgemaakt teneinde te voorkomen dat het alarm
gaat klinken:

Als de sirene gaat werken wanneer de accu-kabels
worden aangesloten, kan die NIET op de normale
manier worden uitgezet (m.a.w. met de knoppen op
de zender). Het alarm buiten werking stellen door
het contact in stand ’I’ te draaien.
Accu’s vervangen
Plaats uitsluitend een accu van hetzelfde type en
dezelfde specificatie als het oorspronkelijke
exemplaar - andere accu’s kunnen andere maten
hebben. Ook is het mogelijk dat de accu-polen zich
in andere posities bevinden. Dit vormt een
brandgevaar wanneer die worden aangesloten op
het elektrische systeem van het voertuig.

1. Zet het contact-slot op "aan" en vervolgens op
"uit". Verwijder de contact-sleutel uit het
voertuig.
2. Maak de accu-kabels BINNEN 17 SECONDEN
los (als de accu-kabels niet binnen 17 seconden
zijn losgemaakt zal het alarm gaan klinken).
De negatieve (’-’) accu-kabel moet ALTIJD het eerst
worden losgemaakt, gevolgd door de positieve (’+’)
kabel. Bij het aansluiten van de accu-kabels, altijd
eerst de positieve kabel aansluiten gevolgd door de
negatieve kabel. Zorg ervoor dat de accu-polen
nooit contact maken met metalen onderdelen van
het voertuig.

Accu’s afdanken
Oude accu’s moeten worden gerecirculeerd. Accu’s
zijn echter gevaarlijk - over de manier waarop de
accu’s dienen te worden afgedankt dient u het
advies in te winnen van een Land Rover dealer of
uw plaatselijke autoriteiten.

Verwijder de accu uit de auto door eerst de moeren
los te maken waarmee de accu-klemplaat is
bevestigd. Verwijder de klemplaat.

WAARSCHUWING
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•

De polariteit van de accu mag nooit worden
omgekeerd - als de accu-kabels worden
aangesloten op de verkeerde accu-polen is
het mogelijk dat het elektrische systeem van
het voertuig wordt beschadigd.

•

Zorg ervoor dat de accu altijd rechtovereind
staat - als de accu meer dan 45 graden wordt
gekanteld, zal schade worden veroorzaakt.

•

Laat de motor NOOIT draaien als de
accu-kabels niet zijn aangesloten. Maak de
accu-kabels ook nooit los terwijl de motor
loopt.

Accu
ACCU OPLADEN
Accu’s produceren explosieve gassen. Deze
bevatten een bijtend zuur en produceren een
elektrische stroom waardoor ernstig letsel kan
worden veroorzaakt. Gedurende het laden moeten
altijd de volgende voorzorgsmaatregelen in acht
worden genomen:

•

OPMERKING: Bij lage temperaturen zal het langer
duren voordat de accu geheel is opgeladen.
WAARSCHUWING
De accu mag NOOIT worden opgeladen zolang die
nog is aangesloten op het voertuig - hierdoor kan
het elektrische systeem ernstig worden
beschadigd.

Vóór het laden moeten de accu-kabels worden
losgemaakt. Verwijder de accu ook uit het
voertuig - als de accu wordt opgeladen terwijl
de kabels nog zijn aangesloten dan is het
mogelijk dat het elektrische systeem van het
voertuig wordt beschadigd.

•

Controleer of de kabels van de lader goed zijn
vastgeklemd op de accu-polen VOORDAT de
accu-lader wordt aangezet. De kabels nooit
bewegen als de lader aan staat.

•

Gedurende het opladen moeten uw ogen
worden beschermd. Leun ook nooit over de
accu en zorg ervoor dat het gedeelte rond de
bovenkant van de accu goed wordt
geventileerd.

•

Zorg ervoor dat onbeschermde verlichting nooit
wordt gebruikt in de buurt van de accu
(gedurende en na het laden produceren accu’s
een brandbaar gas - waterstof).

•

De accu zal geheel zijn opgeladen als de
accuconditie-indicator op GROEN staat. Zet de
accu-lader na het laden af, VOORDAT de kabels
worden losgemaakt van de accu-polen.

•

Na het opladen moet u de accu een uur laten
staan VOORDAT die opnieuw op het voertuig
kan worden aangesloten - daardoor zullen de
explosieve gassen grotendeels worden
verwijderd waardoor het risico van brand of
explosies zoveel mogelijk wordt verminderd.

Wordt door de accuconditie-indicator een heldere
of lichtgele kleur aangegeven dan mag de accu
NOOIT worden opgeladen.
Zijn er redenen om aan te nemen dat de accu
bevroren is, dan mag die NOOIT worden
opgeladen.
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Accu
GEVOLGEN VAN HET LOSMAKEN VAN DE
ACCU-KABELS
Na het losmaken en opnieuw aansluiten van de
accu-kabels zal een aantal elektronische
regelsystemen van het voertuig niet langer werken.
Deze worden hieronder vermeld inclusief de
symptomen en de handelingen die moeten worden
uitgevoerd teneinde de werking weer geheel te
herstellen. Tevens wordt verwezen naar de
betreffende sectie in dit handboek waarin de
herstel-werkzaamheden zijn beschreven.
Radio/cassette- & CD-speler
De eenheid zal niet werken. De werking herstellen
door de veiligheidscode opnieuw in te voeren (zie
"Geluidsinstallatie in auto").
Ramen & schuifdak
Als de ramen en het schuifdak worden bediend zal
dit vergezeld gaan van berichten op het
berichten-centrum zodat u weet dat de
"tiptoets-functie" en de "antivastloop-functie" niet
zijn ingesteld (zie "Elektrisch bediende ramen" en
"Schuifdak").
Boord-computer
(indien geplaatst)
Alle ingevoerde gegevens zullen zijn verloren.
Terugstellen zoals beschreven onder
"Boord-computer".
Dagteller/kilometer-teller (dagteller 1)
Deze wordt op nul teruggesteld.
Zenders
Beide zenders zullen opnieuw moeten worden
gesynchroniseerd op het voertuig (zie "Sloten &
alarm").
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Wiel verwisselen
WAARSCHUWING

WAARSCHUWING

Teneinde verwondingen te voorkomen, moet de
luchtvering worden "bevroren", voordat het
voertuig wordt opgekrikt. Hierdoor wordt
voorkomen dat automatische nivellering door de
luchtvering plaatsvindt of dat de rijhoogte wordt
veranderd als het voertuig wordt ondersteund op
de wielkrik.

Voordat het voertuig wordt opgekrikt, is het
ESSENTIEEL dat wielblokken worden geplaatst
voor minstens één van de wielen. De handrem
werkt op de transmissie en niet op de
achterwielen en daardoor wordt een opgekrikt
voertuig dus niet in positie gehouden.

Zo mogelijk moeten de voertuigen op een
horizontale ondergrond worden geplaatst. Plaats
vervolgens wiel-blokken aan weerskanten van het
wiel diagonaal tegenover het wiel dat zal worden
verwijderd.

Het ’bevriezen’ van de vering:
1. Voordat de vering wordt "bevroren" controleren
of de Standaard of Hoge rijhoogte is
geactiveerd. Daardoor ontstaat voldoende
ruimte onder het voertuig voor het plaatsen en
bedienen van de krik.

Moet het voertuig echter onvermijdelijk op een
helling worden opgekrikt, plaats de wiel-blokken
dan aan de naar beneden gerichte kant van de twee
wielen tegenover het wiel dat wordt verwijderd.

2. De achterklep openen
3. De alarmknipperlichten aanzetten

De wielblokken worden opgeborgen met de krik, de
krik-hefboom, de wielmoersleutel en het stalen
reservewiel, onder de vloer van de kofferruimte.

De alarmknipperlichten MOETEN altijd blijven
knipperen en ook moet de achterklep GEDURENDE
het verwisselen van het wiel altijd geheel open
staan.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Voordat het voertuig wordt opgekrikt, altijd de
volgende voorzorgsmaatregelen treffen!

Altijd wielblokken gebruiken
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•

Uw voertuig uit de buurt parkeren van de
openbare weg. Er altijd voor zorgen dat
uw passagiers wachten op een veilige
plaats UIT DE BUURT van het voertuig.

•

Zet de handrem aan en kies de eerste
versnelling in de hoge of lage
overbrengingsverhoudingen (kies ’P’
[parkeerstand] op voertuigen met
automatische transmissie).

•

Controleer of de luchtvering is
"bevroren". Verwijder de contactsleutel.

•

Het voertuig mag NOOIT worden
opgekrikt als nog inzittenden in het
voertuig aanwezig zijn. Ook moet een
caravan of aanhanger altijd zijn
losgemaakt!

•

Voer NOOIT werkzaamheden onder het
voertuig uit als dit uitsluitend op een krik
staat. De krik is uitsluitend ontworpen
voor het verwisselen van een wiel!

Wiel verwisselen

Het reservewiel verwijderen
Zet de achterklep geheel open en scharnier het
achterste gedeelte van de pakjesplank naar voren.

WAARSCHUWING

Ontgrendel het vloerpaneel in de bagageruimte en
zet dit omhoog. Zet het paneel vervolgens in die
stand vast door de steun vast te maken (zie
illustratie).

De wielen zijn bijzonder zwaar. Die moeten dus
uiterst voorzichtig worden opgetild. Wees ook
zeer voorzichtig als het reservewiel uit de
bagageruimte wordt verwijderd.

Verwijder de bevestigingsmoer van het reservewiel
met een wielmoersleutel. Trek de lus van de band
naar achteren. Het wiel komt omhoog en wordt op
het onderste gedeelte van de achterklep getild.
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Wiel verwisselen
WAARSCHUWING

Bedienen van de krik
Schuif de twee delen van de handgreep van de krik
in elkaar. Controleer of de veerklem uit de gleuf
steekt op het punt waar de twee delen bij elkaar
komen (zie inzet ’A’). Sluit de ontlastklep van de krik
door met het van kepen voorziene uiteinde van de
krik-hefboom, de klep geheel naar rechts te draaien
(zie inzet ’B’. Steek de hefboom in de opening (zie
inzet ’C’ in de illustratie) en draai de hefboom rond
tot die is vergrendeld. Beweeg de hefboom op en
neer zodat de krik omhoog gaat.
De krik omlaag bewegen, door de hefboom te
verwijderen en het uiteinde met de keep over de
pennen te schuiven op het ventiel. Het ventiel
langzaam linksom draaien. Onder invloed van het
gewicht van het voertuig wordt de krik omlaag
geduwd.
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•

Controleren of de krik op een stevige,
gelijkmatige ondergrond is geplaatst.

•

De krik NOOIT gebruiken om het voertuig op
te krikken voordat u het hoofdstukje ’Plaatsen
van de krik’, later in deze sectie, heeft
gelezen en begrepen. In twijfelgevallen,
contact opnemen met uw dealer.

•

Er altijd voor zorgen dat contact met
onderdelen onder de auto, speciaal hete
componenten van het uitlaatsysteem, wordt
vermeden gedurende het opkrikken of laten
zakken van het voertuig. Hierdoor kunnen
verwondingen worden veroorzaakt.

•

Altijd controleren of de ruimte onder en rond
het voertuig vrij is van belemmeringen
wanneer het voertuig omlaag wordt gebracht.

Wiel verwisselen

De krik plaatsen
Voordat de krik wordt geplaatst, controleren of de
luchtvering is "bevroren" (de contactsleutel moet uit
het contact zijn verwijderd, de alarmknipperlichten
moeten zijn aangezet en de achterklep moet open
staan). Als het voertuig eerder is ingesteld op de
Lage rijhoogte (of Toegang), zal het noodzakelijk
zijn om de toegang onder het voertuig te verbeteren
door de motor te starten en het voertuig omhoog te
brengen tot de Standaard of Hoge rijhoogte voordat
de krik wordt geplaatst. De krik altijd plaatsen vanaf
de voor- of achterkant van het voertuig, direct in lijn
met de krikpunten.

Achterste krikpunt:
De spatlap (indien geplaatst) over de band naar
boven duwen zodat toegang mogelijk is. De krik zo
plaatsen dat die, als die omhoog wordt bewogen, in
het achterste ashuis grijpt, onmiddellijk onder de
luchtveer en zo dicht mogelijk bij de
bevestigingssteun van de schokdemper (zie
illustratie).
Voorste krikpunt:
De krik zo plaatsen dat wanneer die omhoog wordt
bewogen, de krik in het voorste ashuis ingrijpt,
onmiddellijk onder de luchtveer (zie illustratie). De
kop van de krik moet tussen het uiteinde van de as
worden geplaatst en het punt waar de reactiearm is
bevestigd aan de as (zie illustratie).

WAARSCHUWING

•

NOOIT de krik gebruiken vanaf de zijkant van
het voertuig.

•

ALTIJD de complete, uit twee stukken
bestaande krikhefboom gebruiken teneinde
onopzettelijk contact met de hete uitlaat te
voorkomen.

•

Het voertuig UITSLUITEND opkrikken door
gebruik te maken van de beschreven
krikpunten, daar het voertuig anders zal
worden beschadigd.
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Wiel verwisselen
•

De wielmoeren met de wielmoersleutel een
halve slag linksom losdraaien. Zie ’Afsluitbare
wielmoeren’).

•

Het voertuig opkrikken totdat de band vrij is van
de grond. De wielmoeren en het wiel
verwijderen (het oppervlak van lichtmetalen
wielen NOOIT beschadigen door die omgekeerd
op de weg te plaatsen).

•

Gebruik een voor dat doel geschikt en
goedgekeurd grafietvet voor het behandelen
van het insteekeinde van de wiel-bevestiging
teneinde de neiging tot adhesie tussen het wiel
en het insteekeinde zoveel mogelijk te
reduceren. Zorg ervoor dat olie of grafietvet niet
in contact komt met componenten van het
remsysteem. Indien, als gevolg van een
noodsituatie deze behandeling praktisch niet
uitvoerbaar is kan het reservewiel tijdelijk
worden geplaatst. Het wiel moet echter zo snel
mogelijk worden verwijderd waarna dit met
grafietvet dient te worden behandeld.

•

Het reservewiel plaatsen en de wielmoeren licht
vastdraaien en controleren of die goed pakken.
NOOIT geheel vastdraaien als de band niet in
contact is met de grond.

Een wiel verwisselen
Voordat het voertuig wordt opgekrikt, controleren of
alle voorzorgsmaatregelen zijn getroffen die zijn
vermeld aan het begin van deze sectie.
Tevens controleren of de wielblokken correct zijn
geplaatst (zoals eerder beschreven) en of de
luchtvering is "bevroren" in de Standaard of Hoge
rijhoogte.
WAARSCHUWING
Teneinde te voorkomen dat de rijhoogte
verandert, of de automatische nivellering van de
luchtvering gaat werken, moet de luchtvering
geblokkeerd blijven gedurende het GEHELE
proces voor het verwisselen van de wielen. Dit
geschiedt door de contactsleutel ALTIJD uit het
contact te verwijderen en te controleren of de
achterklep open staat. Ook moeten de
alarmknipperlichten altijd werken.

WAARSCHUWING
Als een wiel wordt geplaatst, er altijd voor zorgen
dat de contactoppervlakken van de naaf en het
wiel schoon zijn en vrij van stof - accumulatie van
vuil of roest kan tot gevolg hebben dat de
wielmoeren losraken, hetgeen kan leiden tot een
ongeval.
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Wiel verwisselen
•

Laat het voertuig zakken. Verwijder de krik en
de wielblokken.

•

Draai de wielmoeren geheel vast. Plaats het
kapje van de afsluitbare wielmoer. De
wielmoeren mogen NOOIT TE STRAK WORDEN
VASTGEDRAAID door een verlengstang te
gebruiken of door op de wielmoersleutel te
gaan staan. Het aantrekkoppel van de
wielmoeren moet zo snel mogelijk worden
gecontroleerd (zie ’Algemene gegevens’).

•

NOOIT VERGETEN om op te schakelen naar de
hoge overbrengingsverhoudingen (’H’), dan pas
wegrijden.

•

Tenslotte moet de bandenspanning worden
gecontroleerd (zie ’Algemene Gegevens’).
Het reservewiel plaatsen
Het wiel bij voorkeur reinigen en drogen en dan pas
opbergen.

Onderhoud van de krik
De krik periodiek controleren, reinigen en de
bewegende onderdelen - vooral de zuiger - met vet
smeren, teneinde corrosie/roestvorming te
voorkomen.

Leg de banden plat over de achterste achterklep.
Het wiel vervolgens omgekeerd plaatsen met de
achterrand van de band in lijn met het merkteken op
de bevestigingsbanden.

Teneinde vervuiling te voorkomen, de krik altijd
geheel gesloten opslaan.

Pak de lus in de band vast en til het wiel van de
achterklep. Laat dit vervolgens in de juiste positie
zakken. Plaats de bevestigingsmoer en draai die
vast.

Wiel - middelste dop
Nadat het reservewiel is geplaatst moet de
middelste dop van het vervangen wiel worden
verwijderd zodat dit wiel in de opbergruimte voor
het reservewiel kan worden opgeborgen.

WAARSCHUWING

Gebruik een voor dat doel geschikt stomp
instrument (bijvoorbeeld een handgreep van een
grote schroevendraaier) en oefen hiermee een lichte
druk uit op de achterkant van de dop. De dop
vervangen door daarop uitsluitend met de hand
druk uit te oefenen.

Nadat een wiel is verwisseld, moeten de
gereedschappen, wielblokken, de krik en het
reservewiel altijd op de juiste plaatsen worden
opgeborgen.

160

Wiel verwisselen
AFSLUITBARE WIELMOEREN
In sommige landen is op ieder wiel, op ieder
reserve-wiel, één afsluitbare wielmoer aangebracht.
De nokken van afsluitbare wielmoeren zijn visueel
vrijwel identiek aan standaard wielmoeren, maar
kunnen worden herkend aan een kleine holte op de
bovenkant. De afsluitbare wielmoer en het kapje
kunnen uitsluitend als volgt worden verwijderd met
speciale gereedschappen:

•

Druk de trekker (1) stevig op de roestvrij stalen
dop van de wielmoer (2).

•

Trek de trekker loodrecht van het wiel af, zodat
het deksel van de moer wordt verwijderd. De
afsluitbare wielmoer (3) is nu zichtbaar.

•

Plaats de metalen dopsleutel (4) stevig op de
afsluitbare wielmoer (3).

•

Plaats de wielmoersleutel op de dopsleutel en
schroef de wielmoer op normale wijze los.

Op de bovenkant van de dopsleutel is een
code-letter uitgestanst. Zorg ervoor dat die
code-letter wordt geregistreerd in de ruimte die
daarvoor ter beschikking is gesteld op de
veiligheids- informatiekaart - deze letter dient u te
vermelden, als nieuwe componenten worden
besteld. De kaart moet altijd op een veilige plaats en
nooit in het voertuig worden bewaard.
Om veiligheidsredenen moeten de dopsleutel en de
trekker in het handschoenenkastje worden bewaard.
Het handschoenenkastje moet ook altijd worden
afgesloten.

OPMERKING: Als de trekker abusievelijk op een
standaard wielmoer wordt geduwd, dan kan die
UITSLUITEND worden verwijderd door de wielmoer
eerst rond te draaien en te verwijderen. Schuif de
wielmoersleutel langs het midden van de trekker
omlaag op de wielmoer.
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Zekeringen
Zekeringen zijn eenvoudige circuitonderbrekers die
elektrische apparatuur beveiligen door te
voorkomen dat elektrische circuits overbelast raken.
De contactsleutel altijd verwijderen en het
betreffende circuit afzetten, alvorens een zekering te
verwijderen.
Druk het zekering-veertangetje (dit bevindt zich in
het zekeringenkastje in het motorcompartiment) op
de kop van de zekering. Trek de zekering vervolgens
weg. Plaats een nieuwe zekering van dezelfde
waarde. Als de nieuwe zekering onmiddellijk
doorsmelt neem dan contact op met een
deskundige dealer en laat het circuit controleren.
Zekeringen zijn voorzien van een kleurcode,
teneinde het ampèrage makkelijker te kunnen
vaststellen. Hieronder volgen de kleurcodes:
PAARS
BEIGE
BRUIN
ROOD
BLAUW
GEEL
WIT
GROEN

3
5
7,5
10
15
20
25
30
WAARSCHUWING

Uitsluitend zekeringen plaatsen van dezelfde
waarde en hetzelfde type. De oorzaak van een
storing altijd corrigeren. Dan pas een zekering
plaatsen. Zo nodig, deskundige hulp inroepen.
ZEKERINGENKASTJE ONDER RECHTER STOEL
Het doorbranden van zekering 2 t/m 22 wordt
gerapporteerd door het berichtencentrum in het
voertuig.
Zekering 1 t/m 22 bevinden zich achter een deksel
op de zijkant van de rechter stoel.
De vergrendeling omhoog bewegen (zie pijl) zodat
het dekseltje loskomt. Een etiket op de achterkant
van het deksel dient ter identificatie van de
zekeringen en de zekeringwaarden. De volgende lijst
bevat dezelfde informatie als de tabel op het deksel.

OPMERKING: De zekeringen variëren van model
tot model, afhankelijk van de faciliteiten die in het
voertuig zijn ingebouwd.
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Zekeringen
RECHTER STOEL - ZEKERINGENKASTJE
Zekering-nummer
1

Waarde (AMP)
10A

2
3
4
5
6

30A
5A
30A
10A

7

10A

8

30A

9
10
11

20A
30A
-

12
13
14

30A
20A
20A

15

20A

16
17
18
19
20
21
22

10A
30A
30A

Beschermd circuit
Instrumenten-groep, klok, radio, middenconsole,
navigatie-eenheid
Rechter achterraam, stoel-verwarmers
Automatische versnellingsbak - ECU
Tussenbak-ECU
Niet gebruikt
Diminstallatie achteruitkijkspiegel,
zonneklep-verlichting,
ECU van automatische versnellingsbak, ECU van
tussenbak, motor-ECU
Autotelefoon, extra contrastekker voor elektrische
accessoires, sigaretten-aansteker, radio, verwarming,
ventilatie en airconditioning, navigatie-eenheid
Voorste versterkers van geluidsinstallatie, voordeuren
Rechter stoel
Niet gebruikt (plaats een zekering - minimaal 5 Amp. om de tussenbak in neutraal te zetten)
Verwarmde achterruit en linker achterraam
Schakelsper-solenoïde - schuifdak
Achterste centrale deur-vergrendeling,
brandstofklep-solenoïde, aanhanger-aansluiting,
centrale deur-vergrendeling voor 3e/5e deur
Instapverlichting, ontvanger van zender,
kofferruimte-verlichting, achterruitwisser, subwoofer,
versterkers van geluidsinstallatie
Niet gebruikt
Remschakelaar
Niet gebruikt
Niet gebruikt
Linker stoel
Niet gebruikt
Linker en rechter voordeur (uitsluitend ramen)

Dit zekeringenkastje bevat vijf reserve-zekeringen van respectievelijk 5 Amp., 10 Amp., 20 Amp., 30 Amp. en
40 Amp.
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Zekeringen

ZEKERINGENKASTJE IN HET
MOTORCOMPARTIMENT

Een zekeringtrekker (rood pincet) is ter beschikking
gesteld voor het verwijderen van de zekeringen. Een
zekering verwijderen door de zekeringtrekker op de
kop van de zekering te plaatsen en weg te trekken.

WAARSCHUWING

Het deksel weer plaatsen door de drie zijsteeltjes in
de gleuven te plaatsen in het zekeringenkastje. Het
deksel sluiten en de vier zijvergrendelingen
vervolgens van het zekeringenkastje afduwen totdat
duidelijk kan worden gehoord dat die in positie
’klikken’.

Gedurende normaal gebruik produceren accu’s
waterstof. Dit is een explosief gas. Er altijd voor
zorgen dat vonken en niet afgeschermde lampen
uit de buurt worden gehouden van het
motorcompartiment.

Zekering 23 t/m 44 - vermeld op de volgende
pagina - bevinden zich in het zekeringenkastje in het
motorcompartiment.
Ieder van de vier vergrendelingen in de richting
duwen van de pijlen (aangebracht in het deksel) en
het deksel omhoog scharnieren zodat de drie
zijsteeltjes, loskomen.
Een etiket aan de onderkant van het deksel bevat
een beschrijving van de zekering, inclusief de
waarde. De volgende lijst sluit aan bij de informatie
op het deksel.
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Zekeringen
ZEKERINGENKASTJE IN MOTORCOMPARTIMENT
Zekering-nummer

Waarde (AMP)

23
24
25
26
27
28

10A
5A
20A
20A
10A
30A
15A
10A
30A
30A
30A
5A
30A
10A
30A
30A
30A
20A
40A
20A
10A
30A
30A

29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44

Beschermd circuit
Airbag SRS
ABS
Voorruit-wissersysteem, koplamp-sproeiers
Motormanagement-systeem (EMS)
Compressor van de airconditioning
Bobines - benzinemotoren
Koelventilator - dieselmotoren
Lucht-vering
Verwarmde voorruit
Airconditioning
Verwarmde voorruit
Diagnostica, sirene met batterij-voeding
Verwarming - ventilator
Airconditioning, lucht-vering
Airconditioning
Motormanagement-systeem (EMS)
ABS
Brandstof-pomp
Start-motor, lucht-vering
Claxon
Verwarming & ventilatie, sleutel-blokkering
Verwarming - ventilator
Motormanagement-systeem (EMS)

Reservezekeringen 5A, 10A, 20A, 30A, 40A
Max. 1
Max. 2
Max. 3
Max. 4
Max. 5

60A
50A
40A
60A
60A

*
Reserve
ABS-pomp
*
*

* Als één van deze zekeringen doorbrandt zullen op
het berichten-centrum tegelijkertijd verschillende
berichten worden weergegeven. Tracht nooit om de
zekering te vervangen; neem contact op met een
deskundige dealer.

WAARSCHUWING
Uitsluitend zekeringen plaatsen van dezelfde
waarde en hetzelfde type. De oorzaak van een
storing altijd corrigeren. Dan pas een zekering
plaatsen. Zo nodig, deskundige hulp inroepen.
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Nieuwe gloeilampen
NIEUWE GLOEILAMPEN
Koplampeenheid
Voorste stadslicht
Voorste richtingaanwijzers
Aan binnenkant geplaatste
koplamp
Gedimd/ongedimd groot licht

Watt

BELANGRIJKE INFORMATIE

5
21
55

Voordat een gloeilamp wordt vervangen, altijd
de verlichtingsschakelaar uitzetten om iedere
mogelijke kortsluiting te voorkomen. De
lampen vervangen door lampen van hetzelfde
type en met dezelfde specificatie.

60/55

Voorste mistlamp

55

Achterlampgroep:
richtingaanwijzer
achterlicht
remlicht

21
5
21

Lampgroep op achterklep:
mistachterlamp
achteruitrijlamp

21
21

Hooggeplaatst remlicht

5

Aan zijkant geplaatste
richtingaanwijzers

5

Uitstapverlichting

3

Nummerplaatverlichting

5

Kofferruimteverlichting

10

Voorste interieurverlichting &
leeslampjes:
interieurverlichting
kaartleeslampje

10
5

Achterste interieurverlichting &
leeslampjes:
interieurverlichting
kaartleeslampje

5
4

Instapverlichting in achterste
voetenruimte

5

Make-up spiegel; verlichting

1,2

Handschoenenkastje; verlichting

Halogeen gloeilampen
Halogeen gloeilampen worden gebruikt voor
gedimd/ongedimd groot licht, aanvullende
koplampen en de voorste mistlampen. Zorg er
altijd voor dat deze gloeilampen niet met de
vingers worden aangeraakt. De lampen altijd
hanteren met een doek. Zo nodig de gloeilamp
reinigen met methyl-alcohol teneinde
vingerafdrukken te verwijderen.

5

OPMERKING: Alle gloeilampen moeten een
spanning hebben van 12 volt.
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Nieuwe gloeilampen

Voorste stadslichten
De plug losmaken aan de achterkant van de
gloeilamp. De gloeilamphouder ronddraaien (zie
pijl) en losmaken. Vervolgens de gloeilamp
wegtrekken.

Voorste richtingaanwijzers
Voor de rechter richtingaanwijzer: het accudeksel
verwijderen.
Voor beide richtingaanwijzers: de plastic hefboom
indrukken (zie pijl in de bovenkant van de illustratie)
zodat de verlichtingseenheid wordt losgemaakt van
de voorkant van het voertuig. De
verlichtingseenheid vasthouden en de
gloeilamphouder ronddraaien (zie onderste
illustratie). De gloeilamphouder vervolgens naar
buiten trekken. De gloeilamp indrukken en
ronddraaien en verwijderen.
Een lens plaatsen, door de procedure voor het
verwijderen uit te voeren in omgekeerde volgorde.
Er echter altijd voor zorgen dat de
verlichtingseenheid correct in het voorspatbord is
geplaatst. Er ook voor zorgen dat de plastic
hefboom goed is vastgezet. Dan pas wegrijden.
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Nieuwe gloeilampen
De gloeilamp vervangen (met de grootste van de
drie lipjes aan de bovenkant). Ook de veerklem
plaatsen. Het rubber kapje plaatsen en ervoor
zorgen dat de drie aansluitingen door de gleuf in het
deksel passen. Vervolgens de multiplug plaatsen.

Aan binnenkant geplaatste koplamp
Het plastic kapje losmaken aan de achterkant van de
eenheid. Vervolgens de veerklem loshaken en de
gloeilamp en aansluiting wegtrekken. De gloeilamp
wegtrekken.

Gedimd en ongedimd groot licht
De rechter koplamp kan worden bereikt door eerst
het accudeksel te verwijderen.
De multiplug losmaken en het rubber kapje
verwijderen (het rubber kapje heeft vier lipjes,
waardoor verwijderen en plaatsen wordt
vergemakkelijkt). De veerklem loshaken en de
gloeilamp wegtrekken.
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Nieuwe gloeilampen

Mistlampen voor
De plastic kap aan de achterkant van de
verlichtingseenheid ronddraaien en losmaken.
Vervolgens de veerklem inknijpen en de
gloeilamphouder wegtrekken. De aansluiting van de
elektrische bedrading van de gloeilamphouder
losmaken. Verwijderen.
De gloeilamp en gloeilamphouder, als een complete
eenheid, vervangen.
Achterlampgroep
(stoplichten, richtingaanwijzers en achterlichten)

OPMERKING: Als uw voertuig is voorzien van een
automatische CD wisselaar, kan de linker
lampgroep alleen worden bereikt door het achterste
bekledingspaneel te verwijderen door de vier
bevestigingen los te maken.
De vergrendeling indrukken om het toegangspaneel
te verwijderen. Vervolgens de twee klemmen (één
aan weerskanten van de verlichtingseenheid)
inknijpen en de eenheid door de toegangsopening
naar buiten trekken. De juiste gloeilamp verwijderen
door die in te drukken en rond te draaien.
Boven - richtingaanwijzer
Midden - achterlicht
Onder - stoplicht.
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Nieuwe gloeilampen
De betreffende verlichtingseenheid losmaken door
de twee hefboompjes (één aan iedere kant) in te
knijpen. Vervolgens de juiste gloeilamp verwijderen,
door die in te drukken en rond te draaien.
Boven - achteruitrijlamp
Onder - mistlamp.

Aan zijkant geplaatste richtingaanwijzers
(indien geplaatst)
De lens stevig naar rechts (pijl) duwen en de
verlichtingseenheid uit het spatbord verwijderen. De
gloeilamphouder losmaken en die ronddraaien. De
gloeilamp naar buiten trekken.

Uitstapverlichting
(indien geplaatst)
Met een plastic instrument, de verlichtingseenheid
uit het portier verwijderen. Net zo ver wegtrekken
als de bedrading toelaat. De lens vervolgens van de
verlichtingseenheid verwijderen. De gloeilamp uit de
houder trekken.

Lampgroep op achterklep
(achteruitrijlampen en mistlampen)
De achterklep openen en het plastic scharnierdeksel
op de onderste achterklep omhoog bewegen zodat
de drie bevestigingen kunnen worden bereikt. De
bevestigingen een kwartslag losdraaien. Vervolgens
het bekledingspaneel van de achterklep verwijderen.

De lens op de verlichtingseenheid plaatsen.

170

Nieuwe gloeilampen

Nummerplaatverlichting
De bovenste achterklep openen, de schroeven
verwijderen en de verlichtingseenheid wegtrekken.
De gloeilamphouders ronddraaien en verwijderen.
De gloeilampen wegtrekken.

Voorste interieurverlichting & leeslampen
De gloeilamp van de interieurverlichting: de
middelste lens voorzichtig van de
verlichtingseenheid verwijderen. Vervolgens de
gloeilamp uit de klemmen trekken.

Kofferruimteverlichting
De lampeenheid naar één zijkant duwen en
voorzichtig uit de bovenste achterklep verwijderen.
De gloeilamp losmaken door die in te drukken en
rond te draaien.

Leeslampjes; gloeilampen: de interieurverlichting uit
de hemelbekleding verwijderen. De gloeilampen
vervolgens verwijderen door die weg te trekken.
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Nieuwe gloeilampen

Achterste voetenruimteverlichting
De gecombineerde lens en houder voorzichtig uit de
achterkant van de middenconsole verwijderen. De
gloeilamp uit de klemmen verwijderen.
De gloeilamp vervangen en het complete systeem
vervolgens weer in de middenconsole monteren.

Achterste instap- & leeslampjes
De gloeilamp van de instapverlichting voor de
passagiers achterin de auto: de lens voorzichtig van
de eenheid verwijderen. Vervolgens de gloeilamp
wegtrekken.
De gloeilamp van het leeslampje voor passagiers
achterin de auto: de lens voorzichtig van de eenheid
verwijderen (zie boven). Beide
bevestigingsschroeven losdraaien en de
verlichtingseenheid uit het dak verwijderen. De
gloeilamp kan worden bereikt via de achterkant van
de eenheid.

Hooggeplaatst remlicht
(indien geplaast)
Maak het kapje van het remlicht los via de
binnenkant van de bovenste achterklep. De
gloeilamphouders ronddraaien en losmaken.
Vervolgens de gloeilamp wegtrekken.
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Handschoenenkastje - verlichting
Het complete systeem voorzichtig verwijderen van
de onderkant van de bovenrand van het
handschoenenkastje. De gloeilamp uit de houder
verwijderen.
De gloeilamp vervangen en het systeem vervolgens
weer in het handschoenenkastje monteren.

Make-up spiegel - verlichting
Met een kleine platte schroevedraaier (aan de
uiterste linker en rechter bovenhoeken - vlak onder
de scharnier) de lens en het spiegelpaneel
voorzichtig van de verlichtingseenheid verwijderen.
De gloeilampen uit de aansluitingen laten springen
en verwijderen.

OPMERKING: De verlichting van het
handschoenenkastje werkt uitsluitend als de
stadslichten zijn aangezet.

De gloeilampen vervangen en vervolgens de lens en
het spiegelpaneel weer in de zonneklep monteren.
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Reiniging & voertuigverzorging
WASSEN VAN UW AUTO
Was uw auto regelmatig met een spons en royale
hoeveelheden koud of lauw water met een
autoshampoo. Afspoelen en afdrogen met een
zeemleer.

Verwijderen van teervlekken
Met terpentine, teervlekken en hardnekkige
vetvlekken van de lak verwijderen. Hierna
onmiddellijk met zeepsop alle sporen van terpentine
afwassen.

•

Nooit heet water gebruiken!

•

Nooit bijtende zeepprodukten of afwasmiddel
gebruiken!

Bescherming van de carrosserie
Na de wasbeurt, de lak controleren op
beschadiging. Lakschade en krassen behandelen
met bijwerklak om roest te voorkomen en af en toe
de lak beschermen met een laag autowas.

Als in de wintermaanden pekel is gestrooid, de
onderkant met een slang afspuiten. Vooral aandacht
besteden aan wielkasten en paneelnaden.
Aangekoekte modder verwijderen.

OPMERKING: Zorg er echter voor dat uw autowas
en carrosserie- poetsmiddelen NIET in contact
komen met voorgevormde bumpers - de was zal in
de getextureerde afwerking van deze onderdelen
doordringen. Het zal vrijwel onmogelijk zijn om die
te verwijderen.

Vergeet ook niet om na terrein rijden, of na het
doorwaden van modderig of zout water, met een
slang de onderkant en andere zichtbare onderdelen
van het voertuig schoon te spuiten.

Ramen & spiegels
De achterruit reinigen met een zachte doek teneinde
beschadiging van de verwarmingselementen te
voorkomen. De ruit NOOIT afschrapen of een
schurende reinigingsvloeistof gebruiken.

Als een slang wordt gebruikt, de straal nooit in de
luchtinlaatbuizen van de verwarmingsinstallatie,
door de wielbekledingsopeningen op de
componenten, of in de richting van de afdichtingen
van portieren, ramen of het schuifdak richten, daar
water onder druk door de afdichtingen kan dringen.

Spiegelglas is bijzonder gevoelig voor schade:
NOOIT schurende reinigingsmiddelen of metalen
schrapers gebruiken.

WAARSCHUWING
Sommige hogedruk-reinigingssystemen zijn
dermate krachtig dat het water door de portier- en
raamafdichtingen kan dringen. Ook kunnen de
stootranden en grendelmechanismen worden
beschadigd. De waterstraal mag nooit direct op
de luchtinlaten van de verwarming, de
afdichtingen van de carrosserie en het schuifdak,
of op andere componenten worden gericht die
makkelijk kunnen worden beschadigd.
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Reiniging & voertuigverzorging
VERZORGING VAN HET INTERIEUR
De met plastic of textiel overtrokken oppervlakken
reinigen met een verdund reinigingsmiddel voor
gestoffeerd meubilair.

Airbag SRS
Teneinde beschadiging van de airbag-SRS te
voorkomen dienen de deksels van de airbag-module
(het middelste gedeelte van het stuurwiel, de
rugleuningen van de voorstoelen en het gedeelte
van het dashboard-paneel met de airbag voor de
passagier voorin de auto) UITSLUITEND voorzichtig
te worden gereinigd met een vochtige doek en een
bekledingsreinigingsmiddel.

Leren stoelen, het stuurwiel en de bekleding moeten
worden gereinigd met een doek die is bevochtigd
met een onverdund stofferingsreinigingsmiddel. Vijf
minuten wachten en de bewerking herhalen met een
schone doek en water. Dit gedeelte echter nooit te
nat maken! Het leer laten drogen en boenen met
een droge, schone, pluisvrije doek.

Deze gedeelten mogen NOOIT te nat worden. Ook
NOOIT benzine, bijtende reinigingsmiddelen,
meubilair-crèmes of boenwas gebruiken.

NOOIT benzine, bijtende reinigingsmiddelen,
meubilair-crèmes of boenwas gebruiken.
Combinatie-instrument, klok & radio
Reinigen met een droge doek. NOOIT
reinigingsvloeistoffen of sprays gebruiken.
Autogordels
Autogordels uittrekken en met warm water en een
niet-bijtende zeep reinigen. Op natuurlijke wijze
laten drogen. Pas als de autogordels geheel zijn
gedroogd, terug laten rollen.
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Algemene gegevens
SMEERMIDDELEN EN VLOEISTOFFEN
Aanbevelingen voor alle klimaten en condities
COMPONENTEN
Specificaties
Benzinemotor - carter
Olie conform
ACEA A1,
(N.B.: ACEA A2 olie
is tevens voor dit doel geschikt)

SAE
5W/30
5W/40, 5W/50
10W/30
10W/40
10W/50
10W/60

Dieselmotor - carter
Dieselolie
conform
ACEA B3: 96

5W/30
5W/40
5W/50
10W/30
10W/40
10W/60

Hoofdversnellingsbak - handgeschakeld
Texaco MTF 94
Hoofdversnellingsbak - automatisch
Dexron IID of Dexron III
Tussenbak
Dexron IID of Dexron III
Eindaandrijvingen
Texaco Multigear 75W 90R
Stuurbekrachtiging
Dexron IID, Dexron III of Texmatic 9226
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Algemene gegevens
Rem/koppelingsreservoir
"Universal" remvloeistof of iedere remvloeistof met een minimum kookpunt van 260˚C en conform
FMVSS 116 DOT 4.
Ruitesproeiers
Ruitesproeiervloeistof.
Motorkoelsysteem (modellen met benzine- en dieselmotor)
Gebruik op OAT (Organic Acid Technology) of carboxylaat-formule gebaseerde koelvloeistof. Dit is
op ethyleenglycol gebaseerde koelvloeistof met verlengde gebruiksduur zonder fosfaten, silicaten,
boraten, nitraten, aminen of methanol.
Automatische gordelrollen
NOOIT SMEREN. Deze zijn voor de gehele levenscyclus gesmeerd gedurende produktie.
Accupolen
Vaseline. NOOIT siliconenvet gebruiken.
Portiersloten
Smeren gedurende normale onderhoudsbeurten met FUCHS RENOCAL FN745.
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INHOUDEN
De volgende inhouden zijn globale waarden en worden uitsluitend ter beschikking gesteld als richtlijn. Alle
oliepeilen moeten worden gecontroleerd met de peilstok of, indien van toepassing, de niveaupluggen.
Brandstoftank
- benzinemotor .......................................................................... 100 liter
- dieselmotor ............................................................................. 90 liter
Carter
- modellen met benzinemotor (inclusief filter) ........................... 6,6 liter
- modellen met dieselmotor (inclusief filter) .............................. 9,5 liter
Handgeschakelde versnellingsbak
- aanvangsvulling ...................................................................... 2,7 liter
- vullen na aftappen ................................................................... 2,4 liter
Automatische transmissie
- V8i 4,0 liter modellen met benzinemotor ................................. 9,7 liter
- V8i 4,6 liter modellen met dieselmotor .................................... 9,7 liter
- dieselmotor ............................................................................. 9,7 liter
Verdeelbak ...................................................................................... 2,3 liter
Voordifferentieel ............................................................................. 1,7 liter
Achterdifferentieel .......................................................................... 1,7 liter
Koelsysteem ................................................................................... 11,3 liter
Sproeierfles .................................................................................... 6 liter
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MOTOREN
2,5 liter dieselmotor
Boring .............................................................................................................. 80 mm
Slag .................................................................................................................. 82,8 mm
Aantal cilinders ................................................................................................ 6
Compressieverhouding .................................................................................... 22:1
Cilinderinhoud .................................................................................................. 2497 cm3
Klepstoters ....................................................................................................... hydraulisch - zelfafstellend
4,0 liter benzinemotor
Boring .............................................................................................................. 94 mm
Slag .................................................................................................................. 71,12 mm
Aantal cilinders ................................................................................................ 8
Compressieverhouding lage compressie ........................................................................... 8,2:1
hoge compressie .......................................................................... 9,35:1
Cilinderinhoud .................................................................................................. 3950 cm3
Bougies - type .................................................................................................. RC11PYPB4
Elektrodenopening ........................................................................................... 0,95 - 1,05 mm
Klepstoters ....................................................................................................... hydraulisch - zelfafstellend
Toerentalbegrenzer (brandstoftoevoer-uitschakelpunt) .................................... 5.500 opm
4,6 liter benzinemotor
Boring .............................................................................................................. 94 mm
Slag .................................................................................................................. 82 mm
Aantal cilinders ................................................................................................ 8
Compressieverhouding lage compressie ........................................................................... 8,36:1
hoge compressie .......................................................................... 9,35:1
Cilinderinhoud .................................................................................................. 4555 cm3
Bougies - type .................................................................................................. RC11PYPB4
Bougies - elektrodenopening ........................................................................... 0,95 - 1,05 mm
Klepstoters ....................................................................................................... hydraulisch - zelfafstellend
Toerentalbegrenzer (brandstoftoevoer-uitschakelpunt) .................................... 5.500 opm
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STUURINRICHTING
Stuurwiel - aantal slagen uiterst links naar uiterst rechts, of v.v. ..................... 3,2 slagen
Camberhoek (bij leeg gewicht) ......................................................................... 0°
Castorhoek (bij leeg gewicht) ........................................................................... 4°
Fuseepenhoek .................................................................................................. 8°
Voorwiel - uitspoor .......................................................................................... 0,60 mm tot 1,80 mm
Draaicirkel tussen stoepranden ........................................................................ 11,89 m
ELEKTRISCH SYSTEEM
Type ................................................................................................................. negatieve massa
Spanning .......................................................................................................... 12 volt
Accu modellen met benzinemotor ......................................................... type 072 (72 amp/u)
modellen met dieselmotor ............................................................ type 664 (107 amp/u)
Laadcircuit ....................................................................................................... Wisselstroomdynamo
Ontstekingscircuit ............................................................................................ EMS-geprogrammeerd
AFMETINGEN
Totale lengte (bumper naar bumper) ................................................................ 4713 mm
Totale lengte (inclusief sleepstang voor VK/Europa) ........................................ 4804 mm
Totale breedte .................................................................................................. 1889 mm
Totale hoogte (bij STANDAARD rijhoogte) ....................................................... 1817,5 mm
Wielbasis ......................................................................................................... 2745 mm
Wielspoor - voor .............................................................................................. 1540 mm
achter ........................................................................................... 1530 mm
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BENADERINGS-, UITLOOP- EN OVERLOOP-HOEKEN

OPMERKING: Alle waarden zijn rijhoogte-waarden voor voertuigen met 235/70 x 16 of 255/65 x 16 banden
en bij EEG leeg gewicht. De waarden worden vermeld in graden.
Voor - benaderingshoek

Naar mini-spoiler*
Naar bumper

KRUIP (CRAWL) &
TOEGANG (ACCESS)

LAAG

STANDAARD

HOOG

24°
28°

28°
32°

31°
34°

34°
38°

* Het wordt aanbevolen dat de mini-spoiler in zwaar terrein, altijd wordt verwijderd.
Achter - uitloop-hoek

Naar dwarsbalk

KRUIP (CRAWL) &
TOEGANG (ACCESS)

LAAG

STANDAARD

HOOG

24°

27°

29°

32°

KRUIP (CRAWL) &
TOEGANG (ACCESS)

LAAG

STANDAARD

HOOG

160°

156°

154°

151°

Overloop-hoek
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GEWICHTEN

Max. voorasgewicht
Max. achterasgewicht
Brutovoertuiggewicht

2,5 liter diesel

4,0 liter benzine

4,6 liter benzine

1320 kg
1840 kg
2780 kg

1320 kg
1840 kg
2780 kg

1320 kg
1840 kg
2780 kg

EEG LEEG GEWICHT EN GEWICHTSVERDELING

EEG leeg gewicht
Vooras
Achteras

EEG leeg gewicht
Vooras
Achteras

2.5 diesel handgeschakelde
versnellingsbak

2.5 diesel automatische
transmissie

2115 kg
1110 kg
1005 kg

2130 kg
1120 kg
1010 kg

4,0 liter handgeschakelde
versnellingsbak

4,0 liter - automatische
transmissie

4,6 liter - automatische
transmissie

2090 kg
1095 kg
995 kg

2100 kg
1100 kg
1000 kg

2220 kg
1165 kg
1055 kg

EEG leeg gewicht = onbeladen gewicht + volle brandstoftank + bestuurder met een gewicht van 75 kg.

OPMERKING: Asgewichten mogen nooit bij elkaar worden opgeteld. De individuele maximum asgewichten
en brutovoertuiggewichten mogen nooit worden overschreden.

SLEEPGEWICHTEN
(alle modellen)
Op de weg kg
Niet-afgeremde aanhangers .......................................... 750 kg
Aanhangers met oploopremmen ................................... 3.500 kg
Aanhangers met gekoppelde remmen ........................... 3.500 kg

Terrein kg
500 kg
1.000 kg
1.000 kg

Sleephaakgewicht (weg & terrein) ................................ 150 kg
Imperiaalbelasting ......................................................... 75 kg

OPMERKING: Op alle gewichten zijn plaatselijke beperkingen van toepassing. Het is de verantwoordelijkheid
van de eigenaar om ervoor te zorgen dat aan alle wettelijke bepalingen betreffende slepen, wordt voldaan.
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BRANDSTOF
Diesel ........................................................................... EN 590 specificatie
Minimum Cetaan Nr. 45
Benzine (Minimum vereiste)
Voertuigen met katalysator
Motoren met hoge compressieverhouding ............... 95 RON loodvrij } confomr
Motoren met lage compressieverhouding ................ 91 RON loodvrij } specificatie EN 228
Voertuigen zonder katalysator
Motoren met lage compressieverhouding ................ 91 RON loodhoudend of loodvrij
WIELEN & BANDEN
Wielmoerkoppel ............................................................ 108 Nm
Wielmaten ..................................................................... 8J x 16 (gebruiken met 255/65 banden)
8J x 18 (gebruiken met 255/55 banden)
Voor
255/65 x 16 radiaal
255/55 x 18 radiaal
Alle ladingcondities ....................................................... 1,9 bar
2,0 kgf/cm2

WAARSCHUWING
Alle bandenspanningen controleren als de banden
koud zijn, daar de druk circa 0,21 bar, 0,2 kgf/cm
hoger is nadat de bedrijfstemperatuur is bereikt.
Als het voertuig enige tijd in de zon is
geparkeerd, of als hoge temperaturen heersen,
de bandenspanning NOOIT verminderen. Het
voertuig in de schaduw zetten en wachten tot de
banden zijn afgekoeld. Dan pas controleren.
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Achter

2,6 bar
2,7 kgf/cm2
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Onderdelen & accessoires
ONDERDELEN & ACCESSOIRES
Uw voertuig werd zodanig ontworpen, gebouwd en
getest dat dit kan worden gebruikt onder vele
verschillende terrein-condities. Hierdoor kunnen de
zwaarste eisen worden gesteld aan de
bedieningssystemen en componenten. De
betrouwbaarheid, veiligheid en prestaties van uw
voertuig zullen worden veiliggesteld als nieuwe
onderdelen en accessoires worden geplaatst die
werden ontwikkeld en getest in overeenstemming
met dezelfde stringente normen als de
oorspronkelijke componenten.

Elektrische uitrusting
Het is bijzonder gevaarlijk om
vervangingsonderdelen of accessoires te plaatsen
als het daardoor noodzakelijk wordt om het
elektrische systeem of het brandstof-systeem te
demonteren, of daaraan onderdelen toe te voeren.
Als het voertuig is voorzien van een airbag-SRS,
wordt aanbevolen dat voordat accessoires worden
geplaatst, u het advies inwint van een Land Rover
dealer.
Het plaatsen van onderdelen of accessoires van
inferieure kwaliteit kan gevaarlijk zijn terwijl het
tevens mogelijk is dat daardoor de voertuig-garantie
komt te vervallen.

Teneinde de reeds indrukwekkende
prestatie-karakteristieken van het voertuig nog te
verbeteren, wordt een complete serie door Land
Rover goedgekeurde
reserve/vervangingsonderdelen en accessoires
aangeboden. Hiermee kan het voertuig geschikt
worden gemaakt voor vele verschillende taken. De
prestaties van het voertuig bij het uitvoeren van de
verschillende taken waarvoor dit kan worden
gebruikt, zullen dus worden verbeterd en
gehandhaafd.

Klanten-nazorg
De klanten-nazorg is zowel in het VK als elders ter
wereld, van het grootste belang. In het Verenigd
Koninkrijk zijn er meer dan 100 officiële Land Rover
dealers, die allemaal zijn aangesloten op een
computer-netwerk zodat onderdelen en accessoires
snel kunnen worden besteld.
Tevens beschikken wij in meer dan 100
verschillende landen over franchise-representatie
zodat Land Rover, waar u zich ook bevindt, u alle
mogelijke steun kan geven.

Uitsluitend Land Rover onderdelen voldoen aan de
juiste specificaties EN zijn goedgekeurd door Land
Rover ontwerpers; d.w.z. dat ieder afzonderlijk
onderdeel en alle accessoires rigoureus werden
getest door hetzelfde technische team waardoor het
voertuig werd ontworpen en gebouwd. Op deze
onderdelen en accessoires is dus ongeacht de
afstand een garantie van twaalf maanden van
toepassing.

Uitsluitend Land Rover dealers zijn in staat om alle
aanbevolen vervangingsonderdelen en accessoires
te leveren die voldoen aan onze rigoureuze normen
op het gebied van veiligheid, duurzaamheid en
prestatie.
Reizen in het buitenland
In bepaalde landen is het bij de wet verboden om
onderdelen te plaatsen die niet voldoen aan de
specificaties van de fabrikant van het voertuig.
Eigenaars die in het buitenland onderdelen of
accessoires aanschaffen, dienen zich ervan te
overtuigen of die onderdelen of accessoires ook
voldoen aan de wettelijke vereisten in het eigen
land.

Een volledige lijst en ook een beschrijving van alle
beschikbare accessoires kunt u aanvragen bij uw
Land Rover dealer.
WAARSCHUWING
Door het plaatsen van onderdelen en accessoires
van inferieure kwaliteit of het uitvoeren van niet
goedgekeurde modificaties of conversies kunnen
gevaarlijke situaties ontstaan waardoor de
veiligheid van het voertuig en de inzittenden
negatief wordt beïnvloed terwijl tevens de
condities van de voertuig-garantie kunnen komen
te vervallen.
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SECTIE 7
Terreinrijden

Dit gedeelte van het handboek is geheel gewijd aan
de superieure rijcapaciteiten van uw voertuig.

Sectie Inhoud
Blz.
Fundamentele rijtechnieken in het terrein .......... 193
Rijden op zachte ondergrond & droog zand ...... 196
Rijden op een gladde ondergrond ...................... 197
Rijden op ruwe sporen ...................................... 198
Oprijden van steile hellingen .............................. 198
Afrijden van steile hellingen ............................... 199
Dwars overrijden van een helling ....................... 200
Afrijden van ’V’-vormige geul ............................. 200
Rijden in bestaande wielsporen ......................... 200
Oversteken van een richel .................................. 201
Oversteken van een sloot of greppel .................. 201
Doorwaden ........................................................ 201
Bib-spoiler ......................................................... 202

Voordat u echter in het terrein gaat rijden, is het
absoluut essentieel dat onervaren bestuurders
geheel bekend zijn met de bedieningsorganen van
het voertuig. Hierbij gaat het vooral om de
verdeelbak, terwijl het tevens noodzakelijk is dat alle
rijtechnieken voor terrein, zoals beschreven op de
volgende pagina’s, worden bestudeerd.
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Terreinrijden
WAARSCHUWING

FUNDAMENTELE RIJTECHNIEKEN IN HET TERREIN
Deze fundamentele rijtechnieken zijn in feite
uitsluitend een inleiding tot de kunst van
terreinrijden. Het is mogelijk dat hierin niet alle
informatie is opgenomen die noodzakelijk is om met
succes het hoofd te kunnen bieden aan iedere
afzonderlijke situatie in het terrein.

Terreinrijden kan risico’s met zich meebrengen!

•

NOOIT onnodige risico’s nemen.

•

Wees altijd voorbereid op noodsituaties.

•

Maak uzelf bekend met de aanbevolen
rijtechnieken teneinde risico’s voor uzelf, uw
voertuig en uw passagiers, zoveel mogelijk te
reduceren.

•

De automatische wisselaar van de CD (indien
geplaatst) verwijderen. Dan pas met het
voertuig in zwaar terrein rijden.

•

In het terrein altijd een autogordel gebruiken
voor persoonlijke bescherming.

•

NOOIT met het voertuig rijden als het
brandstofpeil laag is - door een
ongelijkmatige ondergrond en steile hellingen
is het mogelijk dat onvoldoende brandstof de
motor bereikt. Daardoor kan de katalytische
omvormer worden beschadigd.

•

Door ons wordt ten sterkste aanbevolen dat
eigenaars die in het terrein willen gaan rijden, zoveel
mogelijk aanvullende informatie verkrijgen en
praktische ervaring opdoen.
Schakelen - handgeschakelde versnellingsbak
Bij terreinrijden is het kiezen van de juiste
versnelling waarschijnlijk de belangrijkste factor.
Uitsluitend ervaring zal u kunnen vertellen wat de
juiste versnelling is voor een bepaalde ondergrond.
Over het algemeen kan echter het volgende worden
gesteld:

Door ons wordt NIET aanbevolen dat met een
beladen imperiaal in het terrein wordt
gereden. Als het noodzakelijk is om bagage
op het imperiaal te bevestigen terwijl door het
terrein wordt gereden, dan MOETEN alle
artikelen worden verwijderd voordat hellingen
overdwars worden bereden.

•

NOOIT op/neerschakelen op een moeilijke
ondergrond, daar de vertragende werking die
wordt uitgeoefend op de wielen, tot gevolg kan
hebben dat het voertuig tot stilstand komt,
terwijl het koppelingspedaal is ingedrukt. In dat
geval kan opnieuw starten moeilijkheden met
zich meebrengen.

•

Over het algemeen kan worden gesteld dat
vooral op een gladde of zachte ondergrond, een
zo hoog mogelijke versnelling moet worden
gekozen.

•

Gedurende het afrijden van steile hellingen,
altijd de eerste versnelling kiezen in de
terreinversnellingen.

Onervaren bestuurders wordt aangeraden om het
voertuig stil te zetten teneinde zorgvuldig te
overwegen welke versnelling het best is voor iedere
manoeuvre. Dan pas doorrijden.
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Slippende koppeling
Gebruik van teveel slippende koppeling teneinde
afslaan van de motor te voorkomen, zal
onvermijdelijk tot gevolg hebben dat de
koppelingsplaten te snel slijten. Kies een versnelling
die laag genoeg is, zodat het voertuig door kan
rijden zonder terug te vallen op slippende
koppeling.

Afremmen op de motor
Voordat steile hellingen worden afgereden, het
voertuig minstens één lengte vóór het begin van de
afdaling, stilzetten. De versnellingshefboom in de
neutraalstand (’N’) zetten en LAGE
overbrengingsverhoudingen kiezen. Vervolgens de
eerste of tweede versnelling (’1’ of ’2’ voor
automatische transmissie) kiezen, afhankelijk van
de hellingshoek.

NOOIT rijden met uw voet op het koppelingspedaal.
Het is dan mogelijk dat u de controle over het
voertuig verliest door het koppelingspedaal
onopzettelijk in te drukken wanneer het voertuig
over oneffen terrein rijdt.

Bij het afrijden van de helling nooit vergeten dat de
motor voldoende remkracht zal leveren om de
snelheid van de afdaling onder controle te houden.
De remmen hoeven dus niet te worden gebruikt.

Schakelen - automatische transmissie
Op modellen met automatische transmissie en met
de hoofdversnellingshefboom in stand ’D’
(rijversnellingen), zal de transmissie automatisch de
correcte versnelling kiezen binnen de gekozen
overbrengingsverhoudingen (HOOG of LAAG). Nooit
vergeten dat in stand ’1’ de eerste versnelling wordt
aangehouden zodat, als dit noodzakelijk is,
maximaal afremmen op de motor mogelijk is.

Accelereren
Het gaspedaal altijd voorzichtig gebruiken, daar
door te snel gas geven, de wielen kunnen
doorslaan. Ook is het hierdoor mogelijk dat de
beheersing over het voertuig wordt verloren.
Sturen

Zoveel mogelijk de HOGE
overbrengingsverhoudingen kiezen. Uitsluitend
overgaan op LAGE overbrengingsverhoudingen
(LOW - terreinversnellingen) wanneer de conditie
van de ondergrond zeer moeilijk wordt. Het
onbeheerst doorslaan van afzonderlijke wielen zal
worden beperkt door de visceuze koppeling die is
gecombineerd met het middendifferentieel.
Remmen
Zoveel mogelijk de snelheid van het voertuig onder
controle houden door de juiste versnelling te kiezen.
Het rempedaal moet altijd zo weinig mogelijk
worden gebruikt. Hard remmen op een natte,
modderige of losse ondergrond kan zeer gevaarlijk
zijn.

WAARSCHUWING
NOOIT de rand van het stuurwiel vasthouden met
de duimen aan de binnenkant. Door een
plotselinge sterke terugslag van het wiel kunnen
de duimen worden beschadigd of zelfs gebroken.
Het stuur in het terrein ALTIJD vasthouden aan de
buitenkant van de rand (zie illustratie).

OPMERKING: Als de juiste versnelling is gekozen,
zal remmen zeer zelden noodzakelijk zijn.
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Eerst te voet verkennen, dan pas rijden.
Voordat door een moeilijk terreingedeelte wordt
gereden, moet de ondergrond eerst te voet worden
verkend. Dit is vanzelfsprekend tijdrovend, maar
hierdoor wordt het risico dat uw voertuig in
moeilijkheden komt door eerder niet opgemerkte
risico’s, sterk verminderd.

Tractieverlies
Als het voertuig tot stilstand komt als gevolg van
het feit dat het contact tussen de banden en de
ondergrond wordt verloren, kunnen de volgende
tips nuttig zijn:

•

Lang doorslaan van de wielen moet altijd
worden voorkomen; hierdoor wordt de situatie
alleen maar verergerd. Door de elektronische
tractie-regeling (ETC) wordt het doorslaan van
één of meerdere wielen voorkomen; aandrijving
wordt opgeheven op het doorslaande wiel en
het andere wiel zal dan de tractie leveren die
noodzakelijk is voor moeilijke rijcondities.

•

Het is echter beter om obstakels eerst te
verwijderen dan om het voertuig daar doorheen
te forceren. De luchtvering zal reageren op een
situatie waarin het chassis in contact komt met
de grond door het voertuig op de grootste’
rijhoogte te plaatsen. Indien mogelijk, contact
met de grond echter vermijden.

•

Dichtgeslibte loopvlakken reinigen.

•

Zover mogelijk achteruit rijden en vervolgens
benadering proberen met een hogere snelheid.
Door het extra momentum kan het obstakel
eventueel worden overwonnen.

•

Het contact tussen de banden en de
ondergrond kan worden verbeterd door takken,
zakken of soortgelijk materiaal vóór de banden
te plaatsen.

Bodemvrijheid
In zwaar terrein ALTIJD de spoiler verwijderen van
de voorbumper (indien geplaatst).
Altijd rekening houden met de bodemvrijheid onder
het chassis, de voor- en achterbumpers. Ook nooit
vergeten dat de asdifferentiëlen ONDER het chassis
en niet LINKS van de hartlijn van het voertuig zijn
geplaatst. Er wordt tevens de aandacht op gevestigd
dat ook andere onderdelen van het voertuig in
contact kunnen komen met de grond. Dit moet altijd
worden vermeden.
De bodemvrijheid is vooral belangrijk aan de
onderkant van een steile helling of als wielsporen
erg diep zijn en als plotselinge veranderingen in de
helling van de grond worden ervaren.
Op een zachte ondergrond zullen de
asdifferentiëlen, behalve in de ongunstigste
omstandigheden, altijd hun eigen pad door de
zachte grond trekken. Op een bevroren, rotsachtige
of harde ondergrond zal het voertuig door contact
tussen de differentiëlen en de grond, altijd omhoog
worden geduwd tot de HOOGSTE rijhoogteposities.
(Zie ’Luchtvering’ voor aanvullende details).
Altijd trachten obstakels te vermijden die in contact
kunnen komen met het chassis of de differentiëlen.
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BELANGRIJKE INFORMATIE

RIJDEN OP ZACHTE ONDERGROND &
DROOG ZAND
De ideale techniek op een zachte ondergrond of
droog zand wil zeggen dat het voertuig altijd in
beweging moet worden gehouden. Door zachte
ondergrond en zand worden de wielen extra
vertraagd, waardoor de beweging van het voertuig
snel verloren kan raken. Om deze reden dient
schakelen (vooral op voertuigen met
handgeschakelde versnellingsbak) te worden
vermeden.

Na terreinwerk
Alvorens de auto de weg weer op te rijden
(publieke verharde wegen) of voordat met het
voertuig harder wordt gereden dan 40 km/u,
altijd de volgende handelingen uitvoeren:

•

•

Modder van de wielen en banden
verwijderen. De banden ook altijd
controleren op beschadiging - deze
moeten vrij zijn van bobbels en blazen,
terwijl ook het canvas, karkas, of de
koordstructuur niet zichtbaar mogen zijn.

Een zo hoog mogelijke versnelling kiezen en daarin
BLIJVEN rijden tot een stevige ondergrond is
bereikt. Over het algemeen verdient het aanbeveling
om de terreinversnellingen te kiezen, omdat u dan
door snel verslechterende condities kunt
accelereren en dus het risico vermijdt dat het
voertuig niet opnieuw zal kunnen worden gestart na
dit eerst te hebben stilgezet.

Remschijven en remklauwen moeten
worden onderzocht. Stenen of grind
waardoor de remefficiëntie nadelig wordt
beïnvloed, verwijderen.

Onderhoudsvereisten
Voertuigen die onder ongunstige
omstandigheden worden gebruikt, speciaal in
stoffig, modderig of nat terrein, en voertuigen
waarmee vaak door diep water wordt gereden,
dienen vaker onderhoud te ontvangen.
Raadpleeg ’Door de bestuurder uit te voeren
onderhoud’ en neem voor advies contact op
met een Land Rover dealer.
Tevens:
Na doorwaden van zout of brak water, of na
rijden op zanderige stranden, moeten de
componenten aan de onderkant van de auto en
bereikbare carrosseriepanelen, met een slang
en zoet water grondig worden afgespoten
zodat het cosmetische uiterlijk van het voertuig
zoveel mogelijk wordt beschermd.
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Tot stilstand brengen van het voertuig op een
zachte ondergrond, in zand of op een helling
Wanneer het voertuig tot stilstand wordt gebracht,
nooit vergeten: Opnieuw starten met de voorkant
van het voertuig omhoog, op een helling, is vrijwel
onmogelijk. Dus altijd op een gelijkmatige
ondergrond parkeren of parkeren met de voorkant
van het voertuig omlaag.

RIJDEN OP EEN GLADDE ONDERGROND
(ijs, sneeuw, modder of nat gras)
Een zo hoog mogelijke versnelling kiezen. Op
voertuigen met automatische transmissie, ’D’ (of ’4’
in de LAGE overbrengingsverhoudingen) kiezen. In
de LAGE overbrengingsverhoudingen, altijd de
MANUAL stand gebruiken. (zie ’Transmissies’ voor
verdere informatie).

Teneinde het doorslaan van de wielen te
voorkomen, bij voorkeur de tweede of derde
versnelling gebruiken en het gaspedaal ook zo
weinig mogelijk indrukken om het voertuig weer in
beweging te krijgen. Op modellen met automatische
transmissie, moet de versnellingshefboom in stand
D’ worden gezet. En in de LAGE
overbrengingsverhoudingen, altijd ’MANUAL’ (niet
automatisch schakelen) kiezen (zie ’Transmissies’
voor aanvullende informatie).

Altijd zo WEINIG mogelijk gas gebruiken en
langzaam rijden. Zo weinig mogelijk remmen en
sterke bewegingen van het stuurwiel voorkomen.

Als de voorwaartse beweging verloren is geraakt,
het gaspedaal nooit te veel gebruiken. Daardoor
zullen de wielen doorslaan, waardoor het voertuig
zichzelf ingraaft. Alle zand rond de banden
verwijderen en ervoor zorgen dat het chassis en de
assen niet in contact komen met het zand. Dan pas
proberen om door te rijden.
Als de wielen diep in het zand zijn gezonken, zal het
noodzakelijk zijn om het voertuig omhoog te
brengen met een airbag, of een hoge krik.
Vervolgens zand onder de wielen ophopen zodat het
voertuig, wanneer het weer omlaag wordt gebracht,
op een vlakke ondergrond staat. Als opnieuw
starten nog steeds niet mogelijk is, kan het
noodzakelijk zijn om zandmatten of ladders onder
de wielen te plaatsen.
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RIJDEN OP RUWE SPOREN
Op zeer ruwe paden of karresporen, altijd de LAGE
overbrengingsverhoudingen kiezen zodat een
gelijkmatige lage snelheid kan worden gehandhaafd
zonder constant de koppeling en rempedalen te
gebruiken.

Als het voertuig de helling niet geheel op kan rijden,
tracht dan niet om op die helling, te keren. In plaats
daarvan altijd de volgende procedure uitvoeren om
achteruit terug te rijden naar de voet van de helling.
1. Het voertuig met de voet- en handrem in positie
houden.
2. Zonodig de motor opnieuw starten.
3. De achteruitversnellingen in de LAGE
overbrengingsverhoudingen kiezen (’R’ op
voertuigen met automatische transmissie).
4. De handrem loszetten. Het rem- en
koppelingspedaal (indien van toepassing)
tegelijkertijd loslaten en het voertuig de helling
achteruit af laten rijden. De snelheid onder
controle houden door op de motor af te
remmen.

OPRIJDEN VAN STEILE HELLINGEN
ALTIJD de normale natuurlijke lijn van de helling
volgen, daar een diagonale route tot gevolg kan
hebben dat het voertuig zijwaarts de helling afglijdt.

5. Tenzij het noodzakelijk is om het voertuig stil te
zetten teneinde obstakels te overwinnen,
gedurende het afdalen, nooit het rem-of
koppelingspedaal gebruiken.

Steile hellingen moeten gewoonlijk in de LAGE
overbrengingsverhoudingen worden opgereden.
Vooral als de ondergrond bestaat uit los of glad
materiaal, een zo hoog mogelijke snelheid
gebruiken in de hoogste praktisch mogelijke
versnelling omdat de bestuurder dan kan profiteren
van het momentum van het voertuig. Een te hoge
snelheid bij het oprijden van een helling met een
ongelijkmatig oppervlak kan echter tot gevolg
hebben dat één of meer wielen omhoog komen,
waardoor het voertuig tractie zal verliezen en tot
stilstand zal komen. Tractie kan worden verbeterd
door het gaspedaal omhoog te laten komen vlak
voordat de voorwaartse beweging verloren gaat.

6. Als het voertuig begint te glijden, iets
accelereren, om de banden beter contact met
de ondergrond te geven.
Als het voertuig weer op een vlakke ondergrond
staat, of als tractie weer kan worden herwonnen, zal
het door een snellere benadering waarschijnlijk
mogelijk zijn om de heuvel op te rijden. Echter
NOOIT onnodige risico’s nemen. Als de helling echt
te steil is, een alternatieve route zoeken.
WAARSCHUWING
De motor altijd opnieuw starten voordat een
helling achteruit wordt afgereden, daar
uitsluitend op de transmissie kan worden
afgeremd als de motor loopt.
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AFRIJDEN VAN STEILE HELLINGEN

C. Zodra een vlakke ondergrond is bereikt, een
versnelling kiezen die geschikt is voor de
volgende fase van de rit.

A. Het voertuig stilzetten op een afstand van
minstens één voertuiglengte voor de helling en
de eerste versnelling in de lage
overbrengingsverhoudingen kiezen (’1’ op een
automatische transmissie).

WAARSCHUWING
Als deze instructies niet worden uitgevoerd, is het
mogelijk dat het voertuig omkantelt.

B. Tenzij het noodzakelijk is om het voertuig stil te
zetten teneinde obstakels te overwinnen, het
rem- of koppelingspedaal gedurende het
afdalen NOOIT aanraken. De snelheid zal door
het afremmen op de motor beperkt blijven. Het
voertuig zal dus perfect onder controle blijven
zolang de voorwielen draaien. Als het voertuig
begint te schuiven of te glijden, voorzichtig iets
accelereren om de richtingsstabiliteit te
handhaven. NOOIT de remmen gebruiken. Ook
nooit op/neerschakelen.
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AFRIJDEN VAN ’V’-VORMIGE GEUL
Dit dient zeer voorzichtig te geschieden! Wanneer
het voertuig tegen één van de zijwanden van de geul
wordt gestuurd, is het mogelijk dat de wagen komt
vast te zitten tegen de tegenoverliggende wand.
RIJDEN IN BESTAANDE WIELSPOREN
Zoveel mogelijk het voertuig zichzelf langs de
onderkant van de wielsporen laten sturen. Het
stuurwiel altijd stevig vasthouden zodat dit niet vrij
kan ronddraaien.
Vooral onder natte omstandigheden zal het erop
lijken of het voertuig recht in het wielspoor vooruit
rijdt als het stuurwiel niet wordt vastgehouden. In
feite (als gevolg van tractiegebrek op de natte
ondergrond) is het mogelijk dat de wielen geheel
naar links of naar rechts staan. Als dan weer een
vlakke of droge ondergrond wordt bereikt, vinden
de wielen tractie waardoor het voertuig plotseling
naar links of naar rechts kan schieten.

DWARS OVERRIJDEN VAN EEN HELLING
Het dwars overrijden van een helling mag alleen
geschieden als de volgende voorzorgsmaatregelen
zijn getroffen:

•

Controleren of de ondergrond onder de wielen
stevig is en of de grond niet glad is.

•

Controleren of de wielen aan de lage kant niet in
een plotselinge verzakking in de grond kunnen
vallen daar de kantelhoek hierdoor plotseling en
zelfs dramatisch kan worden vergroot. Om
dezelfde reden er ook altijd voor zorgen dat de
wielen aan de hogere kant van het voertuig niet
over rotsen, boomwortels of soortgelijke
obstakels kunnen lopen.

•

Controleren of het gewicht van de passagiers
gelijkmatig is verdeeld en of alle bagage op het
imperiaal is verwijderd. Alle andere bagage
goed vastmaken en zo laag mogelijk opbergen.
Nooit vergeten dat door een plotselinge
verschuiving van de lading, het voertuig kan
omkantelen.

•

De passagiers op de achterbank moeten aan de
hogere kant van het voertuig gaan zitten. In
extreme situaties dienen zij het voertuig te
verlaten tot de helling veilig dwars is
overgereden.
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DOORWADEN
WAARSCHUWING
De maximum geadviseerde doorwadingsdiepte
bedraagt 0,5 meter.
Ernstige beschadiging van elektrische systemen
kan worden veroorzaakt als het voertuig langere
tijd in water stil blijft staan dat dieper is dan de
portierdorpels.

Voor doorwading controleren of de elektronische
luchtvering is ingesteld op de ’standaard’ (standard)
of ’hoge’ (high) rijhoogte.
OVERSTEKEN VAN EEN RICHEL
Een richel moet altijd onder een rechte hoek worden
benaderd, zodat beide voorwielen gelijktijdig over
de rand rijden. Als een dergelijke richel onder een
hoek wordt benaderd, is het mogelijk dat tractie
geheel wordt verloren doordat diagonaal tegenover
elkaar staande wielen van de grond worden getild.

Als het water waarschijnlijk dieper is dan 0,5 meter
ALTIJD de volgende voorzorgsmaatregelen treffen:

OVERSTEKEN VAN EEN SLOOT OF GREPPEL
Sloten of greppels moeten altijd onder een hoek
worden overgestoken zodat drie wielen contact
houden met de grond waardoor het vierde wiel over
de sloot of greppel kan worden "geholpen". (Als een
sloot of greppel onder een rechte hoek wordt
benaderd, zullen beide voorwielen omlaag vallen
waardoor waarschijnlijk zowel het chassis als de
voorbumper aan de andere kant vast komen te
zitten.)

•

Een vel plastic materiaal voor de grille van de
radiator plaatsen zodat de motor niet kan
doorweken. Ook zal modder dan de radiator niet
kunnen verstoppen.

•

Controleren of de bodem onder het water stevig
genoeg is om het gewicht van het voertuig te
dragen en voldoende tractie te geven.

•

De hoge’ rijhoogte kiezen.

•

Controleren of de luchtinlaat van de motor nooit
onder water komt.

•

Een lage versnelling kiezen en het gaspedaal
voldoende ingedrukt houden zodat de motor
niet af kan slaan als de uitlaat zich onder water
bevindt.

•

Langzaam het water inrijden en accelereren tot
het voertuig snel genoeg rijdt om een boeggolf
te vormen. Die snelheid handhaven.

Altijd de deuren goed gesloten houden.
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Na doorwaden
Een korte afstand rijden en de voetrem in drukken
om te controleren of de remmen goed werken.

BIB-SPOILER (indien geplaatst)
Op de voorbumper van het voertuig is een
spoiler-uitbreiding aangebracht waardoor de
luchtstroom, onder normale rijcondities, wordt
verbeterd. Deze MOET worden verwijderd in het
terrein.

NOOIT uitsluitend op de handrem vertrouwen om
het voertuig in positie te houden tot de transmissie
helemaal droog is. In de tussentijd wielblokken
gebruiken of het voertuig in een versnelling
parkeren.

De bib-spoiler bestaat uit twee onderdelen en is met
zes veerklemmen en acht plastic tappen,
vastgemaakt aan de onderkant van de voorbumper.

Beschermend materiaal voor de radiator
verwijderen.

Verwijderen:
Met een schroevedraaier de binnenste borgpennen
van de tappen verwijderen. Vervolgens de tappen
verwijderen.

Als het water zeer modderig was, eventuele
verstoppingen (modder en bladeren) verwijderen
van de radiator en de oliekoeler (achter de spoiler
aan de linkerkant), teneinde het risico van
oververhitting te reduceren.

De veerklemmen van de spoiler verwijderen. De
twee helften van de spoiler vervolgens scheiden.

Als regelmatig diep water moet worden doorwaad,
is het verstandig om alle olie in de verschillende
transmissies, te controleren op watervervuiling.
Vervuilde, geëmulgeerde olie is makkelijk
herkenbaar aan het "melkachtige" uiterlijk.
Controleer ook of er geen water het
luchtfilter-element is binnengedrongen, en vervang
dit indien nat geworden.

Alle onderdelen, tot die opnieuw worden gebruikt,
bewaren in een voor dat doel geschikte container.
Plaatsen:
Eén helft van de spoiler tegen de onderkant van de
voorbumper plaatsen. De vier tappen en de
borgpennen plaatsen. Vervolgens drie veerklemmen
plaatsen.
De andere helft van de spoiler vastzetten op de
eerste helft. Vervolgens de resterende tappen en
veerklemmen plaatsen. Controleren of de
borgpennen op de tappen zijn gemonteerd.

Voertuigen die frequente of diepe
doorwadingscondities moeten doorstaan, dienen
vaker onderhouden te worden. Zie "Door de
eigenaar uit te voeren onderhoud" en neem voor
advies contact op met uw Land Rover dealer.

SNEEUWKETTINGEN
Sneeuwkettingen worden NOOIT aanbevolen voor
gebruik in het terrein. Voor aanvullende informatie
wordt verwezen naar het hoofdstuk ’Banden’.

Als regelmatig zout/brak water moet worden
doorwaad, dan moeten alle componenten aan de
onderkant van de auto en de bereikbare
carrosseriepanelen, grondig met zoet water worden
gereinigd.
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