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INTRODUCTIE

GEACHTE KLANT
Wij danken u voor uw vertrouwen in ons
merk en heten u welkom bij de wereldwijde
Jeep-familie. Bij de productie van uw Jeep
spelen precisie, vakmanschap, kwaliteit en
een herkenbare styling een belangrijke rol.
Lees dit instructie boekje en alle aanvullingen
aandachtig door om bekend te raken met de
bediening en de eigenschappen van uw nieuwe Jeep. Neem de tijd om gewend te raken
uan het remgedrag, de besturing en het schakelen van de versnellingsbak. Let hierbij ook
op het rijgedrag op verschillende soorten wegen. Zoals bij elke auto die u niet kent, is het
uan te raden om rustig te rijden, vooral in het
begin. Houd tijdens het rijden altijd rekening
met plaatselijke voorschriften.

Een 4-wiel aangedreven Jeep is een automobiel die voor verschillende doeleinden inzetbaar is, zowel op de weg als in het terrein.
Hij kan op plaatsen komen die met een gewone auto niet bereikbaar zijn. Het is echter
wel zo dat zowel bij gebruik op de weg als in
het terrein de Jeep andere rijeigenschappen
heeft dan een personenauto. Went u rustig
aan dat afwijkende gevoel, zodat u zich onder alle omstandigheden uitstekend thuis
voelt in uw Jeep.
Voorkom het abrupt nemen van scherpe
bochten en andere onveilige manoeuvres, dil:
u de macht over het stuur zouden kunnen la
ten verliezen. Het niet goed bedienen van dl:
auto kan in een ongeval resulteren, waardoor
letsel of erger kan ontstaan.

Gevaarlijk rijgedrag, zoals het rijden onder
invloed of het rijden met hoge snelheden,
kun ervoor zorgen dat u de macht over het
stuur verliest waardoor de auto van de weg
kun raken, u een ongeval kunt veroorzaken
nl' over de kop kunt slaan. Hierdoor kan lets,'1 ul' erger ontstaan. Ook het niet dragen van
dl' veiligheidsgordels kan de bestuurder en
IIlIdl.!rcinzittenden blootstellen aan grotere ri-

sko's.
:I,OI!lSelke auto heeft ook uw Jeep regelmaIiH onderhoud nodig om optimaal te kunnen
hlilv\"11functioneren, Alleen uw Jeep-dealer
Ill'Sl'lrikt over de kennis, ervaring, informatie
('11NI1l'i.:iulcgereedschappen om uw auto naar
Iwlrorl'll te kunnen onderhouden en reparen-u,

INTRODUCTIE
( 'hryslcr International, haar importeurs en
dealers zijn allen buitengewoon geïnteresseerd in uw volledige tevredenheid met uw
nieuwe auto. Wanneer U op wat voor een manier dan ook een probleem ondervindt op het
gebied van service of garantie, bespreek dit
dan met de bedrijfsleiding van uw dealer.
Uw Jeep-dealer is graag bereid eventuele vragen omtrent uw auto te beantwoorden.

BELANGRIJKE

INFORMATIE:

Deze publicatie is gebaseerd op de laatst
beschikbare informatie op het tijdstip van
vervaardiging van dit boekwerk. Chrysler
International behoudt zich het recht voor
om te allen tijde aanvullingen of wijzigingen te publiceren.
Niets uit deze uitgave mag worden vermenigvuldigd in welke vorm dan ook zonder
de schriftelijke toestemming van Chrysler
Import Holland B.V.
De inhoud van dit instructieboekje is samengesteld met behulp van specialisten op het
gebied van service en techniek. Grondig
doorlezen van dit instructieboekje zal U vertrouwd maken met de bediening en het onderhoud van uw nieuwe auto.
Leg het boekje na het lezen terug in de auto
zodat het later, indien nodig, kan worden geraadpleegd. Het is ook prettig voor een eventuele volgende eigenaar dat het boekje in de
auto ligt wanneer deze wordt verkocht.
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Chrysler International behoudt zich het recht
voor om wijzigingen aan te brengen in het
ontwerp en de specificaties van de auto en/of
aanvullingen of verbeteringen in de productie door te voeren zonder daarmee de verplichting te scheppen deze wijzigingen ook
op voorgaande automobielen aan te brengen.
De inhoud van dit instructieboekje heeft betrekking op standaard uitvoeringen en auto's
die af fabriek met bepaalde opties werden
uitgerust. Het kan dus voorkomen dat uw
auto niet is voorzien van enkele van de besproken onderdelen en extra's.
OPMERKING:
Lees dit instructieboekje
voordat u voor de eerste maal met de auto
gaat rijden en voordat u accessoires of andere onderdelen monteert of bepaalde modificaties aanbrengt.

INTRODUCTIE
Aangezien er zeer veel vervangingsonderdelen en accessoires op de markt verkrijgbaar
zijn, kan Chrysler International niet garanderen dat de veiligheid van uw auto niet wordt
beïnvloed door de montage hiervan. Zelfs
wanneer een dergelijk onderdeel officieel is
goedgekeurd, kan niet worden gegarandeerd
dat de rijeigenschappen onaangetast blijven.
Chrysler, haar importeurs en haar dealers
kunnen hiervoor niet verantwoordelijk worrlcn gesteld. Uitsluitend wanneer onderdelen
nudrukkelijk door Chrysler International zijn
ucdgekeurd en door de officiële ChryslerIknlcr zijn geleverd of gemonteerd, kan wordi'lI gegarandeerd dat de rijeigenschappen
111\'1 nadelig worden beïnvloed. Hetzelfde
1'1·ldlwanneer modificaties aan de auto wor-

GEBRUIK VAN DIT
INSTRUCTIEBOEKJE
In de inhoudsopgave kan snel worden teruggevonden in welk hoofdstuk de door u gewenste informatie staat.
De trefwoordenlijst aan het einde van dit
boekje geeft een alfabetische opsomming
van alle onderwerpen die in dit boekje worden behandeld.

Waarschuwingen
In dit instructieboekje is een aantal waarschuwingen opgenomen, in het geval dat verkeerd
gebruik een ongeval of letsel tot gevolg kan
hebben.
Als bepaalde handelingen beschadiging aan
uw Jeep of accessoires kunnen veroorzaken,
wordt dil aangegeven met de tekst "VOORZICHTIG".
Als u dit instructieboekje niet aandachtig
doorleest, beslaat de kans dat u belangrijke
informatie misloopt. Lees in ieder geval de
teksten die zijn aangegeven met "WAARSCHUWING" en "VOORZICHTIG".

111'11 uirgevoerd.

1111'linclconderdelen en accessoires en overi'I producten die door Chrysler zijn goedgel uud, zijn verkrijgbaar bij de officiële
I 111 yslcr-dealer.

© Chrysler International
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VOERTUIGIDENTIFICATIENUMMER

Het voertuigidentificatienummer
(VIN) is ingeslagen op een plaatje links voor op het
dashboard en is van buiten af zichtbaar.
Tevens is het nummer rechts in het binnenscherm ingeslagen.
OPMERKING: Het voertuig identificatienummer mag niet worden verwijderd.
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SLEUTELS

Contactsleutel

Bij de sleutels ontvangt u het sleutelnummer.
Dit nummer heeft u nodig wanneer u bij uw
dealer sleutels wilt bijbestellen. Bewaar het
daarom bij uw administratie.

Verwijderen van contactsleutel uit contactslot

•
Steek de symmetrische sleutel geheel in het
contactslot en draai de sleutel naar één van
de vier aangegeven posities. De sleutel kan
alleen worden verwijderd of geplaatst als het
contactslot in de stand LOeK staat. Als de
auto is uitgerust met een automatische versnellingsbak moet de selectiehendel in de
stand Pstaan.

Handgeschakelde versnellingsbak:
Draai de sleutel in de stand LOeK terwijl u
de ontgrendelknop op de stuurkolom ingedrukt houdt. Verwijder vervolgens de sleutel.
Automatische versnellingsbak:
Zet de selectiehendel van de versnellingsbak
in stand P, draai de sleutel in de stand LOeK
en neem vervolgens de sleutel uit het contactslot.
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Waarschuwingssysteem
slot

sleutel in

Wanneer het bestuurdersportier
wordt geopend terwijl de contactsleutel
nog in het
slot zit (in een andere stand dan ON), zal een
geluidssignaal
u hierop attent maken.

STUURSLOT
Uw auto is uitgerust met een
voorziening
zorgt ervoor dat
contactsleutel
onbestuurbaar
vergrendelt
het stuurwiel als
een halve slag wordt gedraaid
sleutel in het contactslot zit.

Ontgrendelen
stuurslot. Deze
de auto zonder
is. liet stuurslot
d.u meer dan
en er uccn

VOORZICHTIG:

Vergrendelen
altijd de sleutel uit het contactslot
1'11sluit de auto goed af wanneer deze onbeheerd wordt achtergelaten.

NI!I!/I1

Draai het stuurwiel een halve slag hij draaiende motor, zet de motor ar en verwijder de
contactsleutel.
Verdraai liet stuurwiel tot het
vergrendel

t.

Steek de sleutel in het contactslot en start de
motor. Als de sleutel moeilijk is te verdraaien, draai dan het stuurwiel iets naar links of
naar rechts.

OPMERKING: De stand van het stuurslot
kali er soms toe leiden dat de sleutel in het
.1'101 blokkeert. Verdraai in dat geval het
stuurwiel enigszins, terwijl de sleutel wordt
omgedraaid.

VOOR HET RIJDEN

SLOTEN

RESERVEWIELDRAGER

OPMERKING: De sloten van de portieren,
tie achterklep en het dashboardkastje kunnen
niet de contactsleutel worden ver- en ontgrendeld.

(indien van toepassing)

Ontgrendel de portieren en de achterklep
door de sleutel in het slot te steken en dan de
sleutel te draaien. Als de achterklep is ontgrendeld, kan deze zonder sleutel worden geopend en gesloten.
WAARSCHUWING!
Als u met geopende achterklep rijdt,
worden (giftige) uitlaatgassen de auto
in gezogen. Rijd daarom voor uw eigen
veiligheid en die van uw passagiers altijd met gesloten achterklep.

PORTIERVERGRENDELING

Openen
Aan de bovenzijde achter het reservewiel hl:
vindt zich de hendel om de reservewieldrager
te ontgrendelen. Trek aan de hendel tot de
drager ontgrendelt. Draai de drager vervolgens langzaam naar rechts en open de achterklep.
Sluiten
Sluit eerst de achterklep. Draai dan de drager
langzaam naar de achterklep toe en druk
hem goed in het slot.

De portieren zijn aan de binnenzijde voorzien van een bij de portiergreep geplaatste
vergrendel knop. Druk de vergrendelknop in
de stand LOeK en sluit het portier om dit te
vergrendelen.
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Kindersloten

Om te voorkomen dat kinderen die achterin
zitren de achterportieren openen, zijn deze
voorzien van een kinderslot.

11

Open het achterportier en schuil' de pal bij het
portierslot naar beneden 0111 het kinderslot in
werking te stellen. Als hel kinderslot van een
portier in werking is, is dil porlier alleen van
buiten af te openen, ook al is hel portier van
binnen uit ontgrendeld. l lcl kinderslol kan
buiten werking worden gesleid door het desbetreffende achterportier vun builen nr IC
openen en de pal bij hel portierslot 11,1111' boven te schuiven.
OPMERKING: tu noodgevnllen /(//11 liel
van binnen ui! worden /{1'lifil'lIrI
11' openen 1'11 het portier
1111'1 ril!

achterparlier
door de ruit
portiergreep
te openen,

aan de !iIIilell:Ude

11011

dl!

111110

Centrale portiervergrendeling

Op beide voorportieren bevindt zich een
schakelaar voor de centrale portiervergrendeling. Druk de schakelaar aan de rechter zijde
in 0111 de portieren te vergrendelen of aan de
linker zijde om ze te ontgrendelen. Door het
bedienen van één van deze schakelaar worden alle portieren inclusief de achterklep vercn ontgrendeld.

VOOR HET RIJDEN
OPMERKING: Als het bestuurdersportier
1.1' geopend terwijl de sleutel nog in het contactslot zit, kan de auto niet op deze wijze
worden vergrendeld. Dit om te voorkomen
dat de sleutels in de auto achterblijven.

AFSTANDSBEDIENING CENTRALE
PORTIERVERGRENDELING

Ontgrendelen
achterklep:

(indien van toepassing)

Druk op de toets UNLOCK om alle portieren
en de achterklep te ontgrendelen. De interieurverlichting zal nu gedurende 30 seconden
gaan branden.

Vergrendelen
achterklep:

van portieren en

van portieren en

Druk op de toets LOCK om alle portieren en
de achterklep te vergrendelen. De claxon zal
even klinken ter bevestiging. Deze voorziening kan als volgt worden uitgeschakeld:
Met behulp van de afstandsbediening van de
centrale portiervergrendeling kunnen de portieren en de achterklep worden ver- en ontgrendeld. De afstandsbediening werkt wanneer deze binnen een straal van 7 meter rond
de auto wordt bediend. De afstandsbediening
hoeft niet op de auto te worden gericht.

I. Houd de toets LOCK van de afstandsbediening gedurende 5 tot 10 seconden ingedrukt.
2. Druk, terwijl de toets LOCK ingedrukt
wordt gehouden, op de toets UNLOCK.
De bovengenoemde voorziening kan op dezelfde manier weer worden ingeschakeld.
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Algemene informatie
Het systeem werkt op een frequentie die
door Europese regelgeving is vastgelegd.
Deze regelgeving houdt onder meer het volgende in:
• Het systeem mag geen storingen veroorzaken.

Vervangen batterijen
afstandsbediening

3. Druk beide helften van de afstandsbediening op elkaar en test de werking van de
afstandsbediening.

• Het systeem mag niet reageren op signalen
die niet voor het systeem bedoeld zijn.
Als de afstandsbediening binnen de normale
afstand tot de auto niet werkt, controleer dan
het volgende:
I.

2.

De batterijen van de zender. De verwachte levensduur van de batterijen is één tot
twee jaar.

Ter vervanging zijn CR 2016 of gel ijkwaardige batterijen voorgeschreven. Volg duurhij
de volgende procedure:

Dc nabijheid van zenders van bijvoor-

I. Leg de afstandsbediening met de loeisen
omlaag neer, Wip beide hel ücn van de afstandsbediening mei een dun muntstuk
van elkaar. Lel erop dal de rubber uldichting hierbij niet beschadigd raakt

beeld een radiostation, een luchthaven en

dergel ijke.
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2. Vervang de batterijen. Vermijd aanraking
van de polen van de nieuwe batterijen.
Het vet van de huid kan leiden tot een
verminderde werking; reinig de polen
met een beetje alcohol als deze zijn aangeraakt.

5.

Plaats het dekseltje op de afstandsbediening terwijl het pijl op het dekseltje naar
het open hangslot je op de afstandsbediening wijst.

6.

Draai het dekseltje van de afstandsbediening met een dun muntstuk rechtsom tot
het pijltje naar het gesloten hangslot je
wijst.

7. Test de werking van de afstandsbediening
door naar de geluidssignalen van de ontvanger te luisteren: één piepje voor ontgrendelen en twee piepjes voor vergrendelen.

VOOR HET RIJDEN

Startblokkering met transponder
(indien van toepassing)

Transponder

De startblokkering voorkomt het oneigenlijk
gebruik van de auto door de motor buiten gebruik te stellen. Het systeem zorgt ervoor dat
de motor niet kan blijven draaien, tenzij de
elektronica in de auto het signaal van de
transponder in de contactsleutel herkent. Als
het signaal niet wordt herkend, kan de motor
worden gestart, maar zal deze na 2 seconden
weer afslaan.

OPMERKING: De motor kan alleen blijven
draaien met sleutels die voor uw auto zijn geprogrammeerd, net zoals de sloten alleen met
uw sleutels kunnen worden geopend.
De startblokkering treedt automatisch in werking als het contact in de stand OFF is gezet,
ongeacht of de auto is ont- of vergrendeld.
Als het systeem normaal functioneert, zal het
controlelampje ongeveer 3 seconden gaan
branden nadat het contact in de stand ON is
gezet. Als het signaal van de sleutel niet door
het systeem wordt herkend, zal het controlelampje gaan knipperen om aan te geven dat
de motor niet zal blijven draaien. Als het controlelampje tijdens het rijden gaat knipperen,
geeft dit een storing aan, waardoor het kan
gebeuren dat de auto een volgende keer niet
kan worden gestart.

De eerste eigenaar van de auto heeft een viercijferige code ontvangen. Deze code heeft
uw dealer nodig als er extra sleutels worden
besteld. Het kopiëren van de sleutel dient
door uw dealer te worden uitgevoerd. HU
dient de transponder in de sleutel te programmeren, zodat deze door de startblokkering
wordt herkend. Er kunnen maximaal 8 sleutels voor uw auto worden geprogrammeerd.
OPMERKING: Als de startblokkering onderhoud nodig heeft, heeft de dealer alle
sleutels die bij het systeem horen nodig om
het onderhoud volledig uit te voeren.

11

VOOR HET RIJDEN

INSTAPVERLICHTING

VEILIGHEID INZITTENDEN

Zodra u een portier opent, zal de interieurverlichting gaan branden. De verlichting zal gedurende 30 seconden na het sluiten van alle
portieren blijven branden en vervolgens uitgaan. De interieurverlichting zal tevens uitgaan als u het contact aan zet.

De veiligheidsvoorzieningen voor de inzittenden vormen UUIlbelaugrijk onderdeel van
de auto. Hiertoe bchoren onder andere de veiligheidsgordels vó(ir cn uclucr. De veiligheidsgordels kunnen Iuvuns dienen voor het
vastzetten van UUI\kinderzitje wanneer meereizende kinderen le klein ~,lj" voor hel normale gebruik vun een gordel.
Bestudeer de inhoud vnn dl"/'l' paragraaf
zorgvuldig. HUIgccû unuwijziugen voor hel
juiste gebruik VUil hcl systeem voor ccn optimale beveiliging VUil hestuurder en j1USS;Igiers.

WAARSCHUWING!
Een aanrijding kan leiden tot zeer
zware verwondingen wanneer de veiligheidsgordels niet worden gebruikt. De
gordels voorkomen dat inzittenden elkaar raken, in aanraking komen met
delen van het interieur, of zelfs naar
buiten worden geslingerd. Zorg dat
uzelf en de overige passagiers altijd de
veiligheidsgordels dragen.
Gebruik altijd de gordel, zelfs op de kortste
trajecten.
Onderzoek heeft aangetoond dat het gebruik
van veiligheidsgordels levens redt. Bovendien wordt door het gebruik van de veiligheidsgordel de ernst van eventuele verwond ingen beperkt.
Tijdens het rijden dient elke inzittende van
de auto altijd een veiligheidsgordel te dragen.

1
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I

WAARSCHUWING!
• Let erop dat niemand zich in de bagageruimte bevindt als de auto rijdt.
Personen die zich daar bevinden, lopen meer risico op letsel bij een ongeval.
• Zorg ervoor dat alle inzittenden goed
in de stoelen zitten en de bijbehorende veiligheidsgordel dragen.

I VI~VI

~

I

B!lID I

'-'vlv

Voor beide voorstoelen en de buitenste zitplaatsen achter zijn automatische rolgordels
gemonteerd.
Dit zijn driepuntsgordels waarvan het blokkeermechanisme uitsluitend reageert op een
snelle vertraging of een aanrijding. Onder
normale omstandigheden kan de gordel vrij
met het lichaam mee bewegen. Bij een aanrijding blokkeert de gordel en wordt het
lichaam stevig in de stoel gehouden.

Waarschuwingslampje
veiligheidsgordels

Gebruik

Een

J.

zoemer en een waarschuwingslampje herinneren u eraan om de veiligheidsgordels te gebruiken.

I

Automatische,/",,\ •.."I,.."""r,..jl""l.li'"

van automatische

rolgordels

Stap in en sluit het portier. Ga goed tegen
de rugleuning zitten en stel deze in op de
juiste stand.

2.

Pak de gesp van de gordel die zich bij het
schouderpunt bevindt en schuif deze over
de gordel om het onderste gedeelte van
de gordel lang genoeg te maken om over
de heupen naar de andere zijde van de
stoel te kunnen.

'
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WAAI<SC '1I11\VINc;r
• Steel, lil' IoIC'NI'1I11I.lellll ch' .Iu INIl' sluiting, Allelc"'N 11", IJCII Iwupclt'c'l VIIIl de
gUl"(ld h' luw" ('11 IlI'e.1) cic· Mcmll'lleveel sl",IIIIM'

• Oruug
sclillg

eh. ".,.'cll,IIIIIClII
h' IUN, 110 plot1'111111111'11
IWIII 11 Ic' VIII' unur VU-

ren h"WI'MI'II. 1I'1I1I1'cllllll' clt. IUIIIN
letsel IUC'IWI'IIII.
3. Trek de gordel over de heupen en de
schouder en steek de gesp in de sluiting
totdat een duidelijke klik wordt gehoord.
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• Ltull hl'l Nl'lwUth'l.h'I,1
VIIII .Ic, Mm'.kl
11111111 mlllt'I'
cic' 111111111111111.111.11'1'" 1111g,~vlIl 11(1\\1111 ,hili IIc' I\ICII~
11111•• "11
rugll'lsl'l
sh,l'I, leu\. "VC'IIIIIN eh. I\IIIIS IJ(I
illWtllillgl\
\IIII'II'IIIIIIIIIUI\II,

"I'

4.

Trek het heupdeel aan zodat de gordel
onder de buik strak langs de heupen
loopt. Het bovenste gorde Ideel wordt
automatisch aangetrokken door het gordel mechanisme.
Een gordel die strak om het lichaam
wordt gedragen, verkleint de kans op letxcl bij een aanrijding aanzienlijk.

VOOR HET RIJDEN

WAARSCHUWING!
• Als het heup deel van de gordel te
hoog ligt, is de kans op letsel groter.
Oe krachten komen dan op de buik
en niet op de sterke bekken- en heupbeenderen. Draag de gordel altijd zo
laag en zo strak mogelijk.
• Draag de gordel nooit binnenstebuiten of gedraaid. Dit verhoogt de
kans op letsel bij aanrijdingen.
5. Leg het bovenste gordel deel over de
borstkas, zodanig dat de gordel de nek
niet raakt. Speling in de gordel zal door
het gordel mechanisme worden gecompenseerd.
6. Door op de rode knop van de sluiting te
drukken wordt de gordel losgemaakt. De
gordel rolt automatisch op. Schuif zo nodig de gesp naar beneden om de gordel
geheel te kunnen laten oprollen.
.

WAARSCHUWING!
• Een gerafelde of verdraaide gordel
kan bij een aanrijding scheuren,
waardoor de gordel zijn beschermende werking verliest. Controleer daarom de veiligheidsgordels regelmatig
op scheuren, rafels en losse delen en
laat defecte delen onmiddellijk vervangen. Probeer de gordels niet zelf
te wijzigen of te demonteren. De veiligheidsgordels dienen na een aanrijding, als er beschadigingen zijn ontstaan, te worden vervangen (sluiting
of gesp verbogen, scheurtjes in weefsel enz.).
• Gebruik nooit één gordel voor meerdere personen. Bij een ongeval kunnen zij elkaar verwonden.
'

Verstelbaar bovenste
bevestig ingspu nt

De veiligheidsgordels vóór zijn in hoogte
verstelbaar. Druk op het bovenste bevestigingspunt en schuif het in de gewenste stand.
Het bevestigingspunt is goed afgesteld als de
gordel niet tegen de nek van de inzittende
aan ligt. Controleer na het verstellen of het
bovenste bevestigingspunt goed is vergrendeld door te proberen dit omhoog en omlaag
te bew,é)gen.

15
"

VOOR I'1ET RIJDEN
)

Middelste achtergordel

,

De middelste zitplaats achterin is voorzien
van een heupgordel. Trek de gordel over de
heupen en steek de sluiting in de gesp totdat
een duidelijke klik wordt gehoord.
De gordel kan langer worden gemaakt door
de sluiting te kantelen en de gordel door de
sluiting te trekken. De gordel kan korter worden gemaakt door aan het losse uiteinde te
trekken.
Ga rechtop tegen de leuning zitten en trek de
gordel zo strak mogelijk om de heupen zonder dat dit ten koste van het comfort gaat.

Gebruik van gordels bij
zwanqerschap

Terugdraaien van een gedraaide
gordelgesp

Chrysler Intcrruuional adviseert het gebruik
van veiligheidsgordels ook in geval van
zwangerschap. Ruudpl .cu .vcntucel uw arts.
Bij zwangerschap I11OL'I
dl' h 'upgordcl over
de dijen, strak tegen dl! heupen worden gedragen. Houd de hl'~IJ1go\'(klZ,O laug l110g,lijk, zodat deze niet over tI.- huik loopt.

V Ig de volgende procedure om een gedraaide gordelgesp terug te draaien.
I.

Schuif de gesp zo laag mogelijk op de
gordel.

2. Pak de gordel 15 - 30 cm boven de gesp
vast en draai de gordel 180 Zorg ervoor
dat de vouw net boven de gesp begint.
0

•
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l. Schuif de gesp over de vouw naar boven.
Let erop dat de vouw niet voor de gesp
uit rolt, maar door de sleuf gaat.
,L

Schuif de gesp zover omhoog dat deze
volledig voorbij de vouw is geschoven.
Laat de gordel los en controleer of de
gesp nu goed op de gordel zit.

Gebruik van gordels door kinderen
ledereen in de auto moet een veiligheidsgordel dragen, ook baby's en kleine kinderen.

WAARSCHUWING!
• Bij een ongeval kan een kind (zelfs
een baby!) als het niet in de gordels
zit, worden "gelanceerd". De kracht
om een kind op uw schoot te houden
kan zo groot worden dat u het kind
niet meer kunt vasthouden, hoe sterk
u ook bent. Het kind en de overige inzittenden kunnen letsel oplopen. Gebruik daarom altijd een gordel om
het kind veilig mee te laten rijden en
gebruik indien nodig een passend
stoeltje. Het dragen van een veiligheidsgordel is verplicht!
• Een kinderzitje waarin het kind met
het gezicht naar achteren zit mag alleen op de achterbank worden ge~
bruikt, Als zo'n zitje op de voorstoei
wordt gebruikt, kan het kind in een
geval van een aanrijding ernstig letsel
oplopen door de kracht waarmee de
passagiersairbag
wordt opgeblazen ..

Kleine kinderen

en baby's

Er zijn verschillende soorten veiligheidsvoorzieningen, variërend van systemen voor
baby's tot systemen voor kinderen die bijna
groot genoeg zijn om van de normale veiligheidsgordels gebruik te maken, Gebruik het
systeem dat het meest geschikt is voor uw
kind.
In het algemeen zijn er twee soorten kindcrzitjes verkrijgbaar:
• Een kinderzitje voor baby's tot 9 kg,
• Een kinderzitje voor kinderen vanaf 9 kg,
Daarnaast zijn er kinderzitjes in de handel die
eerst kunnen worden gebruikt voor baby's en
vervolgens kunnen worden aangepast voor
kinderen vanaf 9 kg.

17
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Hierna staan een aantal aanwijzingen met belrekking tot veiligheidssystemen voor kinderen:
• Een eventueel aan te schaffen kinderzitje
dient te zijn goedgekeurd. Bovendien raadt
Chrysler aan dat u het eerst uitprobeert in
uw auto.
• Het kinderzitje moet passen bij het gewicht
en de lengte van uw kind.
• Plaats het kinderzitje indien mogelijk op de
achterbank. Onderzoek heeft uitgewezen
dat kinderen achterin veiliger zitten dan
voorin.
• Volg de montage-aanwijzingen van de fabrikant van het kinderzitje nauwgezet op.
Als u dat niet doet loopt u het risico dat het
kinderzitje op het kritieke moment dienst
weigert.

WAARSCHUWING!
Ee~ onjuist gemonteerd kinderzitje
kan tijdens een aanrijding losschieten.
Volg daarom bij de montage van een
kinderzitje de aanwijzingen van de fabrikant nauwgezet op.
• Kinderzitjes worden bevestigd met behulp
van de heupgordel of de driepuntsgordel.
Bij het monteren van een kinderzitje op de
achterbank kunt u problemen ondervinden
bij het aantrekken van de gordel, omdat de
geleide-opening voor de gordel niet op de
juiste plaats zit. Neem dan de gesp uit de
sluiting en draai het gordel deel met de sluiting enkele malen om hem korter te maken.
Steek de gesp weer in de sluiting en zorg
ervoor dat de ontgrendelingsknop naar buiten wijst.
Schuif, bij het plaatsen van een kinderzitje
op de voorstoel, de stoel naar voren om ervoor te zorgen dat de sluiting zich aan de zijkant van het kinderstoeltje bevindt.
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• Volg voor het afstellen van de gordels van
het kinderzitje de aanwijzingen van de fabrikant.
• Zet het kinderzitje vast met de veiligheidsgordel of verwijder het uit de auto als het
niet in gebruik is. Laat het kinderzitje niet
los in de auto liggen omdat het dan bij een
noodstop ernstig letsel kan veroorzaken.
Kinderen die te groot zijn voor kinderzitjes
Kinderen die te groot zijn voor kinderzitjes
moeten gebruik maken van de standaard veiligheidsgordels.
• Zorg ervoor dat het kind rechtop zit.
• Het heupgedeelte moet zo laag en strak mogelijk zitten.
• Controleer van tijd tot tijd of de gordel nog
goed aanligt. Door de bewegingen van het
kind kan de gordel uit positie raken.

VOOR HET RIJDEN
Is h ,t schoudergedeelte van de gordel langs
hllt g 'zicht of de nek loopt, moet het kind
vcrder naar het midden van de auto gaan zitu-u. Wanneer dat het probleem niet oplost,
di~llt het kind plaats te nemen op een speciaal
v 'Iilwgingskussen. Deze zijn in de handel te
v .rkrijgen en kunnen in combinatie met de
standaard veiligheidsgordels worden gehruikt. Controleer voor het aanschaffen van
~.o'n kussen of het is goedgekeurd en of het
icschikt is voor gebruik in uw auto.

SRS-AIRBAG
Bestuurders- en passagierszijde
Airbags

De airbags worden bij zwaardere frontale
aanrijdingen automatisch opgeblazen en vormen samen met de kniebescherming en de
veiligheidsgordels een optimale beveiliging
voor de bestuurder en de voorpassagier.

Kniebescherming

In aanvulling op de veiligheidsgordels is uw
auto voorzien van een airbag voor de bestuurder en de voorpassagier. De airbag aan
bestuurderszijde bevindt zich in het stuurwiel; de airbag aan de rechterzijde is in het
dashboard geplaatst, achter een deksel met
het opschrift SRS/AIRBAG, boven het dashboardkastje.
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WAARSCHUWING!

"

• De bescherming van een airbag alleen is onvoldoende om ernstig letsel
te voorkomen bij een aanrijding. De
airbag is GEEN compleet veiligheidssysteem, geeft onvoldoende steun aan
het onderlichaam bij een frontale
aanrijding en geeft u geen bescherming bij aanrijdingen van opzij of
van achteren en bij het over de kop
slaan. Door deze eigenschappen is de
airbag geen volledig veiligheidssysteem, maar slechts een aanvulling op
de passieve veiligheid van de auto.
Gebruik dus altijd de veiligheidsgordeIs.
• Als u zich te dicht bij het stuurwiel
bevindt, kunt u door een in werking
tredende airbag ernstig letseloplopen.
Zorg er daarom voor dat u tegen de
rugleuning van uw stoel zit en uw armen heeft gestrekt.

:'0

De veiligheiels ord 'Is zijn z danig ontworpen dat zij maximale vcili hcid bieden bij alIerlei soorten aanrijdin 'en. Dc airbag treedt
alleen in werking bij frontale aanrijdingen,
bij lagere snelheden zal 'en airbag zelfs helemaal niet in werking Ir den. Maar ook bij ongevallen waarbij de ail'l)ag wel in werking
treedt, is het dragon van een vcilighcidsgordel vereist om u in de juiste positie te houden, zodat de airbag maximale bescherming
kan bieden.

WAARSCHUWING!
Als u het controlelampje AIRBAG op
het instrumentenpaneel negeert, kan
dat betekenen dat lJ bij een ongeval
geen bescherming meer heeft van de
airbag. Wanneer het lampje in het geheel niet brandt, blijft branden nadat
de motor is aangeslagen of als het gaat
branden tijdens het rijden, moet het
airbagsysteem zo snel mogelijk door
uw dealer worden gecontroleerd.

Het airbagsysteem bestaat uit de volgende
componenten:
• Airbagmodule
• AIRBAG-controlelampje
• Airbags voor bestuurder en voorpassagier
• Speciaal stuurwiel en speciale stuurkolom
• Bedrading
• Kniebescherming

VOOR HET RIJDEN
Werking airbag
• De airbagmodule bepaalt of de bij een
frontale aanrijding optredende kracht groot
genoeg is om de airbag te activeren. De airbagmodule registreert alleen frontale aanrijdingen; bij zijwaartse aanrijdingen, aanrijdingen van achteren of bij het over de kop
slaan van de auto werken de sensoren niet.
De airbagmodule controleert de elektronische componenten (alle eerder genoemde
componenten met uitzondering van stuurwiel, stuurkolom, en kniebescherming) van
het systeem zodra het contact in stand
START of ON wordt gezet.

De airbagmodule zorgt er tevens voor dat het
controlelampje AIRBAG op het instrumentenpaneel gedurende 6 tot 8 seconden gaat
branden zodra het contact wordt aangezet. Na
deze periode dooft het lampje wanneer het
systeem naar behoren functioneert. Wanneer
een storing wordt waargenomen, zorgt de airbagmodule dat het lampje knippert of constant gaat branden. Als het lampje AIRBAG
in dat geval defect is, zal het waarschuwingslampje veiligheidsgordels gaan knipperen of
constant gaan branden.

• De airbags bevinden zich in het hart van
het stuurwiel en in het dashboard. Ze worden afgedekt met platen waarop het opschrift SRS/AIRBAG staat vermeld. Zodra
de airbagmodule een zware aanrijding vaststelt, wordt een signaal gegeven voor de
ontsteking van beide airbags. Voor het ol blazen van een airbag wordt een grote hoeveelheid niet-giftig stikstof en/of argon gebruikt. De afdekplaten openen zodra de airbag wordt opgeblazen. In circa 60 ms zijn
de airbags volledig opgeblazen, dit is ongeveer twee keer zo snel als de tijd die nodig
is om één maal met de ogen te knipperen.
Na het opvangen van de bestuurder en de
voorpassagier zullen de airbags zeer snel
leeglopen. Het gas in de airbags ontsnapt in
de richting van het dashboard zodat het de
inzittenden niet hindert.
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Als de airbags in werking treden"
De airbags zijn ontworpen om onmiddellijk
te worden opgeblazen als de sensoren een gemiddelde tot ernstige frontale aanrijding vaststellen om de bestuurder en de voorpassagier
te beschermen; direct hierna zal het gas uit
de airbags ontsnappen,
OPMERKING: Een lichte frontale aanrijding zal het airbagsysteem niet activeren.
Dit betekent niet dat het systeem defect is.
Als u een ongeluk krijgt waarbij de airbags
in werking treden, kunnen één of meer van
de volgende verschijnselen
optreden:
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- Als de airbags leeglopen, zal enig poeder
zijn te zien. Dit poeder is een normaal bijproduct van het proces dat het niet-giftige
gas genereert, dat nodig is om de airbag op
te blazen. Het poeder kan irritatie van huid,
ogen, neus of keel veroorzaken. Als de
huid of de ogen geïrriteerd zijn, spoel dan
de geïrriteerde plek af met koud water,
Wanneer de neus of keel is geïrriteerd, zorg
er dan voor dat er zoveel mogelijk frisse
lucht wordt ingeademd. Mocht de irritatie
aanhouden, ga dan naar een dokter.
Mochten er poederdeeItjes
op de kleding
zitten, volg dan de wasinstructies
op het label in het kledingstuk.
- Wanneer het nog mogelijk is met de auto te
rijden nadat de airbags werden opgeblazen,
kunt u deze terugstoppen in het stuurwiel en
het dashboard om het rijden gemakkelijker
te maken.

VOOR HET RIJDEN
WAARSCHUWING!

Eenmaal opgeblazen airbags kunnen u
niet nogmaals beschermen bij een aanrijding. Laat deze daarom zo snel mogelijk vervangen door uw Jeep-dealer.

Onderhoud airbagsysteem
WAARSCHUWING!
• Wijzigingen aan een onderdeel of in
de bedrading van het airbagsysteem
kunnen ervoor zorgen dat de airbags
niet in werking treden wanneer dat
nodig is. Hierdoor valt de beschermende werking van de airbag weg.
Plak geen stickers of iets dergelijks
op de afdekplaten van de airbags.
Breng geen wijzigingen aan de voorbumper en de carrosserie aan.
• Bij een aanrijding is een goede bescherming van de knieën noodzakelijk. Bevestig geen accessoires op of
achter de kniebescherming.

Controlelampje

AIRBAG

Uw auto is voorzien van airbags om extra bescherming te bieden bij een frontale aanrijding. Het systeem is onderhoudsvrij en onder
normale omstandigheden steeds operationeel.
Laat het airbagsysteem daarom zo spoedig
mogelijk door uw Jeep-dealer controleren
wanneer één of meerdere van de volgende
punten van toepassing zijn.
• Het controlelampje AIRBAG gaat niet
branden of knippert gedurende de eerste 6
tot 8 seconden nadat het contact werd aangezet.
• Het lampje blijft branden of knippert na
deze eerste 6 tot 8 seconden.
• Het lampje gaat knipperen of constant branden tijdens het rijden .

• Probeer het airbagsysteem niet zèlf te
rèpareren. Zorg ervoor dat degene
die werkzaamheden aan uw auto uitvoert, weet dat de auto is voorzien
van twee airbags.
•
!
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OPMERKING: Bovenstaande omstandigheden kunnen worden veroorzaakt door een
defecte zekering. In dat geval is het airbagsysteem niet operationeel. Controleer zekeringen 26 en 27 in de zekeringenkast. Als een
zekering dient te worden vervangen. verzeker
u er dan van dat het contact in de stand
LOCK staat. Als de nieuwe zekering direct
weer doorslaat, neem dan onmiddellijk contact op met uw Jeep-dealer.

INRIJDEN

•

De motor van uw nieuwe Jeep is klaar voor
gebruik op de weg. Volg onderstaande aa\lwijzingen gedurende de eerste 1.000 km op
om eenmaximaal profijt van uw Jeep te verkrijgen.
• Controleer regelmatig de vloeistof- en olieniveaus en let goed op een eventuele aanwijzing van oververhitting van enig onderdeel van de auto. Een motor heeft in de inrijperiode de eigenschap meer olie en
brandstof te gebruiken dan daarna. Reken
daarom gedurende de eerste 2.000 km niet
op een gunstig brandstofverbruik.
• Laat de koude motor na de start eerst ten
minste 15 seconden draaien alvorens een
versnelling in te schakelen.
• Laat de motor rustig inlopen voordat tot
enige afstelling wordt overgegaan.
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• Rijd met wisselende snelheden tot 80 km/h
gedurende de eerste 200 km en tot 90 km/h
tussen de 200 en 1.000 km. Rijd niet met
volgas, op topsnelheid of met constante
snelheden en voorkom langdurig stationair
draaien van de motor. Voorkom snel optrekken en hard remmen.
• Er is geen speciale inloopolie nodig. De
toegepaste olie is een normale oliesoort, die
ook wordt gebruikt bij verversing van de
motorolie door uw dealer. Er is geen enkele
aanleiding om de motorolie eu/of het oliefilter te vervangen vóór de eerste onderhoudsbeurt, behalve als een abnormaal gebruik dat vereist. Voeg geen wrijvingverminderende stoffen toe en maak geen geI1
bruik van speciale inloopolie. Dergelijke
middelen kunnen het correct inlopen van
de zuigerveren op de cilinderwanden nadelig beïnvloeden.

VOOR HET RIJDEN
()J'MERKING:
Het controleren en op niI'{'I/U houden van de verschillende vloeistof1;'/1is vooral tijdens de inrijperiode van groot
belang. Zie ook het hoofdstuk "SERVICE EN
(JNnERHOUD" voor controle van de diver,It'

niveaus.

TIPS VOOR UW VEILIGHEID
Uitlaatgassen
WAARSCHUWING!
Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide,
een giftig gas dat kleur- en reukloos is.
Om te voorkomen dat dergelijke gassen
worden ingeademd, moeten de volgende voorzorgsmaatregelen
in acht worden genomen.
• Laat de motor niet draaien wanneer de auto
in een afgesloten of beschutte ruimte staat.
Gebruik de motor dan alleen om de auto te
verplaatsen. Wanneer het noodzakelijk is
dat u in een stilstaande auto zit met draaiende motor, stel dan de ventilatie zodanig af
dat er verse buitenlucht het interieur in
wordt geblazen. Zet de aanjager in de hoogste stand.

I

• De beste bescherming tegen koolrnonox idc
is goed onderhoud. Laat het uitlaatsyst 'cm
van uw auto regelmatig controleren. Als het
geluid van de uitlaat verandert, als uitlaatgassen het interieur binnendringen ol' ti • onderzijde van de auto beschadigd raakt, laat
dan de auto onmiddellijk door uw ti ';11 'I'
controleren. Rijd, totdat deze controle is uitgevoerd, met geopende zijruiten.
• Het is noodzakelijk de achterklep ond I' het
rijden gesloten te houden om te voorkomen
dat er uitlaatgassen de auto in worden gczogen.
WAARSCHUWING!
Als het noodzakelijk is om met geopende achterklep te rijden, sluit dan alle
ruiten en zet de aanjager in de hoogste
stand. Schakel de recirculatiestand
NIET in .

•
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Coritroles buiten de auto

Vloeistoflekkage

Veiligheidsgordels

Banden

Controleer de gordels regelmatig op insnijdingen, rafels en loszittende onderdelen. Beschadigde delen dienen onverwijld te worden
vervangen.

Controleer de banden op abnormale èn ongelijkmatige slijtage van het profiel. Controleer
of er geen steentjes, spijkers, glas of andere
voorwerpen in het profiel zitten. Kijk ook of
er geen scheuren in de band zitten.

Controleer, als de auto een nacht heeft gestaan, de grond onder de auto op sporen van
lekkage van brandstof, olie, water of andere
vloeistoffen. Wanneer een brandstoflucht
wordt waargenomen, moet de oorzaak daarvan zo spoedig mogelijk worden opgespoord
en verholpen.

Controles in de auto

Wanneer er enige twijfel bestaat omtrent de
staat en de werking van de gordel en het
blokkeermechanisme dient de veiligheidsgordel te worden vervangen.

Controleer of de wiel moeren vastzitten en
controleer de spanning van de banden (inclusief de reserveband) op spanning.

Ontwaseming

Verlichting

Controleer de werking van de voorruitontwaseming door het ventilatiesysteem in de stand
ONTWASEMEN te zetten en de aanjager op
de hoogste snelheid in te schakelen. U moet
nu de luchtstroom langs de voorruit kunnen
voelen.

Laat iemand de verlichting controleren terwijl u de schakelaars bedient. Controleer ook
de controlelampjes voor de richtingaanwijzers en het grootlicht.

f·

UITRUSTING

LEKTRISCHE RUITBEDIENING

EN BEDIENINGSORGANEN

De schakelaar van de linker voorportierruit
is voorzien van een Auto Down-functie.
Druk de schakelaar volledig naar beneden,
voorbij de weerstand, laat hem weer los en
de ruit zal automatisch geheel openen. De
ruit stopt in een tussenstand als de schakelaar omhoog of omlaag wordt bewogen.

STOELEN
WAARSCHUWING!

Verstel de stoel niet terwijl de auto
rijdt. Door een plotselinge beweging
kunt u de controle over de auto verliezen. Bovendien verandert door het verstellen van de stoel de positie van de
gordel, waardoor het kan gebeuren dat
deze geen goede bescherming meer
biedt.

De ruitbediening werkt alleen als het contact
111 de stand ACC ofON staat.
Met de schakelaar op elk portier kan de desbetreffende ruit worden geopend en gesloten.
Druk de schakelaar naar beneden om de ruit
I • openen en naar boven om deze tè sluiten.
Mot de schakelaars op het bestuurdersportier
kunnen alle ruiten worden bediend. Met de
hoofdschakelaar kan de ruitbediening van de
overige portieren worden uitgeschakeld. .

,•
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UITRUSTIN
Langsverstelling

Versteli

N 1111)11NINC
11

ruqll IJlII1I

I

WAARSCHUWING!
EIIII vlI\lIJ,(hcidsgordel geeft de drager
uill hlllll,' veiligheid als de leuning van
cic' Iclill rechtop staat. Als de leuning
\C'I uchteruver staat, bestaat de kans
clill cll' Ill'Ilgcr bij een aanrijding onder
l\cl J(cu'lh'l doOI' schuift,

I Ol I lt1g tot achterbank
(" dl ur modellen)
De hendel voor de langsverstelling
bevindt
zich aan de voorzijde van de stoel. Trek de
hendel omhoog en schuif de stoel in de gewenste stand.
Controleer
door de stoel voor- en achteruit
schuiven of de stoel goed is vergrendeld.
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De hendel voor het vt'1~1,'II"1I VIIII d, Illjd, 11
ning bevindt zich aH11dl' 11111111'1111111
\1111d,
stoel. Leun iets VOOI'Ovt'I', 111'11dl'llIllIllllIlIl
hoog en druk de ICLlI1in ' IlIl\1 111'111111111111
1I1
de gewenste stand. 0111 dl' 1"11111111'
11"1111Ijl Ii
zetten, leunt u voor VOl' '11trekt u dl' 111IIIIt I
omhoog.

111'1 dl' lu-rulcl omhoog en beweeg de rugleu111111'
111111VOl' 'n. Controleer nadat de rugleu111111'
111d,' uil angspositie is teruggezet, of
dIl
'111'd is v .rgrendeld door te proberen
dil
vuuruit
'/1 achteruit te bewegen zonder
d, 11I'11dl'l :1:111tc raken.

UITRUSTING

Iloofdsteunen

EN BEDIENINGSORGANEN

Elektrisch verstelbare stoelen
(indien van toepassing)

VOORZICHTIG:
Plaats geen voorwerpen onder een elektrisch verstelbare stoel omdat daardoor
het bedieningsmechanisme beschadigd
kan raken.

I h' hoofdsteunen beschermen de nek bij een
nunrijding van achteren. Verstelbare hoofd~ll'lII1CI1 dienen zodanig te worden afgesteld
dlll de bovenkant ervan zich ten minste ter
hoogte van het hoofd bevindt.

De schakelaars voor de stoel verstelling bevinden zich op het zijpaneel van de stoel zitting aan de portierzijde. Met deze schakelaars kunnen de voor- en achterzijde van de
stoel omhoog en omlaag worden bewogen
en kan de stoel naar voren en naar achteren
worden bewogen en worden gekanteld .

•

I
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EN BEDIENINGSORGANEN

Neerklapbare achterbank

Verwijderen van zitting achterbank

4.
Handel als volgt om de bagageruimte te vergroten:
1. Trek aan één van de twee lussen.
2.

Kantel de zitting van de achterbank voorover.

3. Ontgrendel de leuning van de achterbank.

Klap de rugleuning voorover.

Als u passagiers wilt meenemen op de achterbank, plaats dan de rugleuning weer rechtop en let erop dat deze goed vergrendelt.
Kantel de zitting weer op zijn plaats en controleer of de veiligheidsgordels kunnen worden gebruikt.

Handel als volgt om de bagageruimte te verlengen:
• Trek aan de lus aan de passagierszijde om
de zitting te ontgrendelen.
• Beweeg de hendel bij het scharnierpunt omhoog en neem het kussen los van het scharnierpunt.
• Trek het kussen voorzichtig naar u toe totdat de pen aan de bestuurderszijde volledig
uit het scharnier is getrokken.
• Verwijder het kussen.
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• Volg de dezelfde procedure in omgekeerde
volgorde om het kussen te plaatsen.
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Hinderlijke verblinding door achtcropkomend verkeer kan worden voorkomen door
de hendel onder de spiegel naar achter n te
trekken (nachtstand). De spiegel dient te worden afgesteld als de hendel naar voren staat
(dagstand) .

SPIEGELS
Binnenspiegel

WAARSCHUWING!
• Let erop dat niemand zich in de bagageruimte bevindt als de auto rijdt.
Personen die zich daar bevinden, lollen meer risico op letsel bij een ongeval.

Buitenspiegels
Stel de buitenspiegels zo af dat de naastliggende rijbaan goed in het zicht is en er tevens
een kleine overlapping is met het beeld van
de binnenspiegel.

• Zorg ervoor dat alle inzittenden goed
in de stoelen zitten en de bijbehorende veiligheidsgordel dragen.
De binnenspiegel dient zodanig te worden afgesteld, dat door het midden van de achterruit wordt gekeken. De spiegel kan, naast de
gebruikelijke manier, ook in hoogte worden
versteld.

WAARSCHUWING!
De rechter buitenspiegel geeft een verkleind beeld weer. Houd er rekening
mee dat het verkleinde beeld de indruk
geeft dat ander verkeer verder weg is
dan het in werkelijkheid is. Gebruik de
binnenspiegel om de werkelijke afstand
tot een achterligger in te schatten.

t

I
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Elektrisch bedienbare buitenspiegels
(indien van toepassing)

De schakelaars van de spiegel bediening bevinden zich op het bestuurdersportier boven
de schakelaars van de ruitbediening.
Druk de bovenste schakelaar aan de linker
zijde (voor de linker spiegel) of aan de rechter zijde (voor de rechter spiegel) in. Zet de
schakelaar in de middenstand om te voorkomen dat een spiegel per ongeluk wordt versteld. Stel met de bedieningsschakelaar daarnder de spiegels in.

32

VERLICHTING
Lichtschakelaar

.

Aan de binnenzijde van de zonneklep bevindt
zich een verlichte make-up spiegel. Klap de
zonneklep naar beneden en open het deksel
van de spiegel. De verlichting zal automatisch aangaan. Met de dimmer naast de spiegel kan de lichtsterkte worden geregeld.

De lichtschakelaar staat in de stand UIT als
deze helemaal is ingedrukt.
Parkeer- en instrumentenverlichting
Trek de schakelaar uit tot de eerste stand om
de parkeer- en instrumentenverlichting in te
schakelen.

UITRUSTING
l\tllllllll1pen

EN BEDIENINGSORGANEN

Dimschakelaar

Lichtsignaal

u kunt

een lichtsignaal geven door de hendel
van de combischakelaar naar het stuurwiel
toe te trekken. Zolang u de hendel aangetrokken houdt, zal het grootlicht blijven branden.
De verlichting hoeft niet ingeschakeld te zijn
om een lichtsignaal te kunnen geven.

111'1.de schakelaar helemaal uit om de kop1IIIIIPl'Ilook in te schakelen.
I )Immer instrumentenverlichting
I 111111
i de schakelaar rechtsom om de licht-

tl'l'l te van de instrumenten verlichting te
il111I111en,
of linksom om de instrumenten ver[n-hting helderder in te stellen. Draai de schakelnar volledig linksom om de interieurverluhung en de instapverlichting in te schake-

kil.
Druk cl• di rnschakelaar van u af bij brandend
dimlicht 0111het grootlicht in te schakelen.
Trek de schakelaar weer naar u toe naar de
middelste stand 0111het dimlicht weer in te
schakel n. "'11 controlelampje op het instrumentenpan el eeft aan of het grootlicht is
ingeschak ld.
.
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NB D~I~EN~I~N~G~S~O~R~G~A~N=EN~

Vertraagd uitschakelen koplampen

Mistlamp

Zet bij ingeschakelde verlichting eerst het
contact uit en daarna de verlichting. De koplampen zullen dan nog 45 seconden blijven
branden. Als eerst de verlichting wordt uitgeschakeld en daarna het contact, zullen de
koplampen normaal uitgaan.

(indien v 11IOipnmllrl0)

n vóór

Deze functie kan ook worden geactiveerd
door de combi schakelaar van u af te drukken
bij afgezette motor. Ook nu zullen de koplampen nog 45 seconden blijven branden.

Waarschuwing

verlichting

Wanneer de parkeerverlichting of het dimlicht aan is terwij I het contact is uitgeschakeld, zal zodra het bestuurdersportier wordt
geopend een geluidssignaal u eraan herinneren dat de verlichting nog is ingeschakeld.
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De mistlampen vóór kunnen alleen worden
ingeschakeld als het dimlicht of de parkeerverlichting is ingeschakeld. Als het grootlicht wordt ingeschakeld, zullen de mistlampen automatisch worden uitgeschakeld. Wanneer het grootlicht weer wordt uitgeschakeld,
worden de mistlampen weer ingeschakeld.

WAARSCHUWING!

De IlIi,"lllIlllJh'lIV1111
I' worden ingeschakeld
UOOI'op dl' ...•
,·lIlIkl·llIllI·milicien op het dashbourd I,' dlldll.'·11. IIl'lI controlelampje in de
liclusrhukcltuu F''l'lllIlIl1 dat de mistlampen
Vll\lI lijll 11I),,·~rllilkl·1t1.
Schakel de mistlamIWII,til dlllit dl' schuk 'laar nogmaals in te
drukkeu.

Schakel de mistlampen vóór alleen in
als u daarmee niemand hindert. Het
verkeer voor u kan verblind worden
door het felle licht. Gebruik de mistlampen vóór alleen als het zicht beperkt is, bijvoorbeeld door mist.

OPMERKING: Het gebruik van mistlampen vóór is gebonden aan wettelijke regelgeving.

UITRUSTING

MI ,t chterlicht

EN BEDIENINGSORGANEN

OPMERKING: Het gebruik van het mistachterlicht is gebonden aan wettelijke regelgeving.

Koplampverstelling

Met de schakelaar kan de stand van de koplampen worden ingesteld om bij elke beladingstoestand van de auto verblinding van
tegemoetkomend verkeer te voorkomen.

1111slecht zicht kan het mistachterlicht woriugeschakeld door op de schakelaar midrh-u op het dashboard te drukken. Een controh-lnmpje in de lichtschakelaar geeft aan dat
111'1
mistachterlicht is ingeschakeld ..Schakel
111'1
I 11
istachterlicht uit door de schakelaar
1I111'1I~aals
in te drukken. Het mistachterlicht
l.unalleen worden ingeschakeld als de kopluurpen aan zijn.
dl'll

Draai aan de schakelaar en stel deze volgens
de tabel in om de juiste afstelling te verkrijgen.

t
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Aantal personen

Voor
Achter

Max*

o

0

1 2

Max*
3

Bij deze berekening wordt uitgegaan van een gewicht van 7S kg per persoon.

*

Het totale gewicht van inzittenden en gelijkmatig verdeelde lading is gelijk aan het maximum
laadvermogen.

OPMERKING: Zet bij het trekken van een
aanhangwagen de schakelaar één stand hoger.

Leeslampjes vóór
(indien van toepassing)
Schakel het leeslampje voor de bestuurder of
de passagier in door op het desbetreffende
knopje te drukken. Druk nogmaals op het
knopje om het lampje uit te schakelen.

'i1

Bagageruimteverlichting

Richtingaanwijzers

(indien van toepassing)

3 3

Beladingstoestand
Stand schakelaar

,I

222

Met de knop van de bagageruimteverlichting
kan de werking van de interieurverlichting alleen worden geregeld als alle portieren zijn
gesloten en de achterklep is geopend. Normaal gesproken gaat de interieurverlichting
branden als de achterklep wordt geopend.
Als u dat NIET wenst, druk dan op de knop.
Druk nogmaals op de knop om de interieurverlichting weer in te schakelen.
Beweeg de hendel omhoog om aan te geven
dat u rechtsaf slaat, of omlaag om aan te geven dat u linksaf slaat.
Een rijbaanverandering kunt u aangeven
de hendel licht omhoog of omlaag te drukken.

UITRUSTING
Wanneer de richtingaanwijzers worden ingeschakeld, zal een van de pijltjes op het instrumentenpaneel aangeven dat ze goed functioneren. Als een van de controlelampjes continu blijft branden of erg snel knippert, kan
een richtingaanwijzerlampje defect zijn. Als
oen controlelampje niet knippert, geeft dat
nan dat de zekering of het controlelampje deroet is.

EN BEDIENINGSORGANEN

RUITENWISSERS

EN -SPROEIERS

OPMERKING: Laat bij vorst el/ sneeuw de
ruitenwissers eerst in de parkeerstand terugkeren alvorens het contact uit te zetten en
zorg ervoor dat de ruitenwisserschakelaar
uit staat. Blijft de schakelaar aan staan, dan
kan de ruitenwissermotor doorbranden zodra
de volgende dag het contact weer wordt aangezet.

Intervalstand
(indien van toepassing)
De ruitenwissers en -sproeiers kunnen worden ingeschakeld met behulp van de hendel
aan de rechter zijde van de stuurkolom. Druk
de hendel omhoog om de gewenste wissnelheid in te stellen.

....•

Gebruik de intervalstand (stand DEL) bijvoorbeeld bij mist of als het wissen in de normale stand te snel gaat. Zet de schakelaar in
de intervalstand om de pauze tussen de slagen in te stellen. Voor een minimale pauze
tussen de slagen kan de draaischakelaar in
het bovenste gedeelte van de schaal worden
gezet.
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Ruitensproeiers

VERSTELBARE STUURKOLOM

Verstel het stuurwiel nooit onder het
rijden! Hierdoor kunt u de controle
over de auto verliezen. Zorg ervoor dat
het stuurwiel goed is vergrendeld voordat er met de auto wordt gereden.

WAARSCHUWING!
Verwarm de voorruit in de winter door
de verwarming in de stand ontwasemen/ontdooien te zetten voordat u de
ruitensproeiers gebruikt. U voorkomt
zo ijsvorming, waardoor uw zicht kan
worden beperkt.
De sproeiers worden bediend door de hendel
naar u toe te trekken zolang sproeien is gewenst. Wanneer de ruitensproeiers worden
ingeschakeld terwijl de ruitenwisserschakelaar is uitgeschakeld, zullen de wissers 1 of 2
slagen maken en vervolgens stoppen.

Ter verhoging van het comfort van de bestuurder tijdens het rijden of bij het in- en uitstappen, kan de stuurkolom in hoogte worden
versteld.
De hendel om de stuurkolom te verstellen bevindt zich achter de combischakelaar.
I. Trek de hendel naar u toe.
2. Beweeg het stuurwiel omhoog of omlaag.
3. Laat de hendel weer los om het stuurwiel
goed te vergrendelen.
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ACMTERRUITENWISSER
PROEIER

EN

EN BEDIENINGSORGANEN

De sproeier werkt zolang de schakelaar
wordt ing drul L Zodra de schakelaar wordt
10.gelaten, springt deze terug naar de eerste
weerstand. I ruk op de andere zijde van de
schakeluur om ti achterruitenwisser uit te
schakelen.

ACHTERRUITVERWARMING

De schakelaar voor de achterruitverwarming
bevindt zich links van de schakelaar voor de
achterruitenwisser en -sproeier.

I )t' schakelaar voor de achterruiten wisser en
sproeier bevindt zich midden op het dashboard, tussen de aansteker en de elektrische
urnsluiting. Druk de schakelaar aan de ondertijde in tot de eerste weerstand om de achterruitenwisser in te schakelen. Druk de schakelnar in tot de tweede weerstand om ook de
nchterruitensproeier in te schakelen.

Druk aan de onderzijde op de schakelaar om
de achterruitverwarming in te schakelen.
Druk aan de bovenzijde op de schakelaar om
de verwarming weer uit te schakelen.

•

Een controlelampje in de schakelaar geeft
aan darde achterruitverwarming is ingeschakeld .

1
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De achterruitverwarming schakelt na ongeveer 10 minuten automatisch uit. Iedere volgende keer dat de achterruitverwarming
wordt ingeschakeld, schakelt deze na 5 minuten uit. Gebruik de achterruitverwarming alleen als de motor draait om te voorkomen
dat de accu wordt ontladen.
VOORZICHTIG:
Reinig de binnenzijde van de achterruit
voorzichtig, om beschadiging van de dunne draden van de achterruitverwarming
te voorkomen. Gebruik een zachte doek,
een niet-agressief reinigingsmiddel en
veeg in de richting van de draden. Zorg
er ook voor dat er niets tegen de achterruit aan kan komen.
Als de achterruitverwarming wordt ingeschakeld, wordt ook de verwarming van de buitenspiegels ingeschakeld (indien van toepassing).
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SPEED CONTROL

Inschakelen speed control

(indien van toepassing)

Druk op de toets ON/OFF om de speed control in te schakelen. Druk nogmaals op de
toets ON/OFF om het systeem weer uit te
schakelen. Schakel het systeem altijd uit als
het niet wordt gebruikt. Als de speed control
wordt ingeschakeld, zal het controlelampje
CRUISE op het instrumentenpaneel gaan
branden.

ON-OFF

RESUME
ACCEL

CRUISE

CANCEL

SET

COAST

Bij snelheden tussen 60 km/h en 160 krnJh
kan de sI eed con trol de functie van het gaspedaal ov 111 men. De bedieningstoetsen van
de speed control bevinden zich op het stuurwiel.

Instellen snelheid
Druk op de SET-toets als de auto de gewenste snelheid heeft bereikt. Haal de voet van
het gaspedaal en de speed control zal de auto
op de ingestelde snelheid houden.

UITRUSTING
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Hult n werking stellen

Wijzigen van snelheid

Inhalen

I ,'11lichte aanraking van het rempedaal, op
dl' hl ,ts CANCEL drukken of het normaal in1IIIpp'n van het rempedaal zal de speed con11111
huiten werking stellen zonder dat de
ru-lheid uit het geheugen wordt gewist. Wan111'111'
opnieuw op de toets ON/OFF wordt gerhuk], of wanneer het contact wordt uitgezet,
IVIII'dt de speed con trol uitgeschakeld en zal
dl' ingestelde snelheid wel uit het geheugen
\ crdwijnen.

Bij in werking zijnde speed control kan een
hogere snelheid worden ingesteld door op de
RESUME/ACCEL-toets
te drukken totdat de
gewen te snelheid is bereikt. Wanneer de
toets wordt losgelaten, zal de op dat moment
bereikte snelheid worden aangehouden,
Door de RESUME/ACCEL-toets
even in te
drukken, zal de ingestelde snelheid met ongeveer 3 km/h worden verhoogd, Door meerdere malen op deze toets te drukken, wordt de
ingestelde snelheid even zoveel keer met 3
km/h verhoogd.
Druk op de COAST-toets en houd deze ingedrukt 0111de snelheid van de auto te verminderen terwijl de speed control in werking is,
Laat de toets los zodra de auto de gewenste
snelheid heeft bereikt. De snelheid die de
auto heeft op het moment dat de schakelaar
wordt 10'gelaten, wordt in het geheugen vastgelegd.
Door de COAST-toets even in te drukken,
zal de ingestelde snelheid Plet ongeveer 2
km/h worden verlaagd,

Voor een inhaalmanoeuvre kan C 'J1volldlF 111'1
gaspedaal even worden ingedrukt. NII 111'1IPH
laten van het pedaal zal de auto w ' 'I' (k 111'"
stelde snelheid aannemen,

Ingestelde snelheid oproepen
Inuk op de RESUME/ ACCEL-toets om de
111het geheugen opgeslagen snelheid weer
lip te roepen, Het oproepen van een eerder iniestelde snelheid kan gebeuren bij elke willekeurige snelheid boven 50 km/ho

OPMERKING:
Als de auto bij ingesclutkrl
de speed control een helling op rijdt, kC/II rh'
rijsnelheid onder de ingestelde snelheid dalen als de hoogte meer dan 610 meter is, dl'
auto zwaar is beladen of een aanhangwagen
wordt getrokken, (Als de rijsnelheid onder
50 kmlh daalt, wordt de speed control automatisch uitgeschakeld.) Als dit gebeurt, kun!
u de gewenste snelheid handhaven door hel
gaspedaal te bedienen,
Bij modellen met handgeschakelde vijfv 1'snellingsbak dient onder de bovengeno I11d'
omstandigheden de 4e versnelling te w rd n
ingeschakeld.
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Bij modellen met automatische vierv.ersnellingsbak kan deze onder de bovengenoemde
omstandigheden herhaaldelijk op- en terugschakelen tussen de 3e en 4e versnelling.
Om het op- en terugschakelen te beperken en
de prestaties te verbeteren is het aan te raden
de overdrive uit te schakelen. Zet de selectiehendel in de stand 3.
WAARSCHUWING!
Laat de speed control nooit ingeschakeld staan als deze niet wordt gebruikt.
Dit kan leiden tot gevaarlijke situaties
wanneer het systeem per ongeluk in
werking wordt gesteld.

1
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Stijg n
Bij hel slijp,'lIt'll dul '11 kan de rijsnelheid
van dl: aulo 10,' ,'11 ufncmen, zelfs als de
speed 'OIlII'Ok' is in/, .schakeld. Bedien het
rernp duul ulx ,\,'11 h .lling zo steil is dat de
auto sluüds sneller [lHat rijden. Hierdoor
wordt dl: speed contrul uitgeschakeld en
wordt dl: uutn :iI'g 'r 'md.
Schal cl hij een 111110 met handgeschakelde
versnel Ii11 'shnk ILlrugals de auto de ingestelde sn .lh .id hij IILlIstijg n niet kan handhaven.

WAARSCHUWING!
Gebruik de speed control niet onder de
volgende omstandigheden om te voorkomen dat u de controle over de auto
verliest.
• Als de auto niet met de ingestelde
snelheid blijft rijden.
• Op een glad wegdek, bijvoorbeeld
door sneeuw of ijs.
• In druk verkeer, als de rijsnelheden
sterk uiteenlopen en op bochtige wegen.
Schakel de speed control uit (schakelaar in de stand OFF) als deze niet
wordt gebruikt, om per ongeluk inschakelen te voorkomen.

i.
{
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OPMERKING: Als een lampje 11'1'/'11 illJ.il'
schakeld door op de lens te drukken, hlii./i
het lampje branden totdat nogmaals 0l' til'
lens wordt gedrukt. Controleer v66r u de
auto verlaat of de leeslampjes uit zijn.

Leeslampjes

1', .lukrunsole bevat de volgende voorzienin-

""I , t'~lal1lpjes
( Iplwl'gvakje voor een afstandsbediening
\ t 1111' .cn garagedeur
( Iplll'l'gvakje voor een zonnebril
l uxplay voor een kompas, buitentempera'n tripcomputer

111111·

In de dakconsole zijn vier leeslampjes aangebracht.
De lampjes fungeren ook als instapverlichting als een portier wordt geopend, de instapverlichting wordt ingeschakeld met de dimmer van de instrumentenverlichting, of als
op de toets UNLOCK van de afstandsbediening wordt gedrukt (indien van toepa~sing).
De lampjes kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld door op de uitsparing in de lens
te drukken.
:.'
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OPMERKING: Als een lampje 11'1'/'11 illJ.il'
schakeld door op de lens te drukken, hlii./i
het lampje branden totdat nogmaals 0l' til'
lens wordt gedrukt. Controleer v66r u de
auto verlaat of de leeslampjes uit zijn.

Leeslampjes

1', .lukrunsole bevat de volgende voorzienin-

""I , t'~lal1lpjes
( Iplwl'gvakje voor een afstandsbediening
\ t 1111' .cn garagedeur
( Iplll'l'gvakje voor een zonnebril
l uxplay voor een kompas, buitentempera'n tripcomputer

111111·

In de dakconsole zijn vier leeslampjes aangebracht.
De lampjes fungeren ook als instapverlichting als een portier wordt geopend, de instapverlichting wordt ingeschakeld met de dimmer van de instrumentenverlichting, of als
op de toets UNLOCK van de afstandsbediening wordt gedrukt (indien van toepa~sing).
De lampjes kunnen afzonderlijk worden ingeschakeld door op de uitsparing in de lens
te drukken.
:.'
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Opbergvakje voor een afstandsbediening voor een garagedeur

Plaatsen
I.

2.

VUil ",'11

l.l'nd" r :

Opbergvakje voor een zonnebril

Plak dl: 1,t:ll'kl"Wllik' 1,ijdl: van het meegeleverde Idlll~'lIlllllld (in de dukconxole)
tegen dl: 1I1:1IIl'r/,ii(l(' vun de zender.
Meet dl: diki,' Vilil (Ii' 1,I'lIdl.'l'l,;1l kies aan
de hand dllill VUil 1Il'I 1111111111
vulstukken,
Dikte VIIII 1,('lIdi'l' I), ~ IIlI 2) 111111:

2 vulstukkon
Dikte VUil 1,I'lIdl'l' 11)1111I) uun:
I vulstuk
Dikte VIIII 1,,'lIdl'l IJ 1(11\,"1111111:
geen vlIlslllld,i'll,

In het midden van de dakconsole bevindt
zich een opbergvakje om de zender voor de
afstandsbediening van een garagedeur te
plaatsen. De zender kan dan worden bediend
door op het luikje te drukken. Het luikje kan
worden geopend door op de ontgrendeling
van het luikje te drukken en het open te trekken.

3.

NCCIlI 111.'1
1111111111
hi'IHldl~\ik

uil hcl vul\i,' ,'11hl'WNII/\ 1(' lip lu-t drllk
pUllI.
Plaals til' l,l'lldl'l 111l11I1l1~
I111Il'I vukjc dlll
de toets VIIII dl' 1,~'lIik·l' Ikh hoven hl'1
druk punt hl'vllltil.

4.

Druk he! luik,k fllwd dkll!. Prlllll'l'l'lIl' de
zender werkt dlllll'lIJl h\'1 11111..1\'
11'drllk
ken.
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Aan de achterzijde van de dakconsole bevldslllkk,'11

vindt zich een opbergvakje voor een zonnebril.
Druk op de aangegeven plaats op het luikje
en het opbergvakje zal opengaan.

UITRUSTING
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Tripcomputer

Nog te rijden afstand (DTE)

Kies uit de volgende standen van de tripcomputer:

In deze stand is af te lezen wat de geschut te
afstand is die nog kan worden gere len l11el
de brandstof in de tank. Bij de berekeninn
van deze afstand wordt uitgegaan van de hoe
veelheid brandstof en van het momentele
brandstofverbruik (niet bij dieselmotoren).

Dagteller (ODO)
De display geeft aan hoeveel kilometer er is
gereden sinds de laatste reset.

Gemiddeld brandstofverbruik
ECO)

111/I' voorziening bevindt zich in de dakconIlh' ,'11geeft de buitentemperatuur en de rijIh IIlil1gweer of toont informatie over ver1111lik.
afstand en tijd.

l\clllll)aslbuitentemperatuur
I h' display geeft de buitentemperatuur
11l'IILingwaarin de auto rijdt weer.

en de

(AVE

De display geeft aan wat het gemiddelde
brandstofverbruik is sinds de laatste reset
(niet bij dieselmotoren).

Momenteel brandstofverbruik

(ECO)

De display geeft het brandstofverbruik aan
van de laatste seconden (niet bij dieselmotoren).

Verstreken tijd (ET)
De display geeft aan hoe lang het contact in
de stand ON heeft gestaan sinds de laatste
reset.

Toets STEP
Kies met deze toets de gewenste weergav
van de display. U kunt kiezen tussen all
functies van de tripcomputer en het 1 mpus,

Toets USIM
Met deze toets kunt u kiezen tuss n h I ;\1111.'
rikaanse en metrische eenhedcnst Is 'I.
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Resetten

Handmatige kompaskalibratie

Kompasafwijking

Druk tegelijk op de toetsen STEP eri 'USIM
gedurende minimaal 2 seconden om alle
functies die kunnen worden gereset op nul in
te stellen. Een pieptoon zal te horen zijn om
aan te geven dat de functies zijn gereset.
Resetten is alleen mogelijk als een functie op
de display wordt weergegeven die kan worden gereset (AVE ECO, ECO en ET).

Als het kompas onjuist lijkt aan te wijzen en
de aanduiding
AL niet op de display verschijnt, kunt u het kompas handmatig kalibreren.

Er is een verschil tussen het geografische en
het magnetische noorden. Voor een betrouwbare aanwijzing van het kompas is het daarom noodzakelijk dat de juiste correctiezone
wordt ingesteld. Om te controleren of dat het
geval is, kunt u het contact aan zetten, de
aanduiding kompas/buitentemperatuur
op de
display oproepen en gedurende ongeveer 5
seconden op de toetsen US/M en STEP drukken. De aanduiding VAR en het nummer van
de correctiezone verschijnen nu op de display. Als het kompas uitgaat van een onjuiste
zone, kunt u deze met behulp van de toets
USIM wijzigen. Druk na het selecteren van
de juiste zone op de toets STEP om naar het
normale kompas/temperatuuraanduiding
te
gaan.

Automatische

kompaskalibratie

Onder normale omstandigheden is het niet
nodig het kompas te kalibreren, aangezien
dit automatisch gebeurt. Gedurende korte tijd
kan het voorkomen dat het kompas onjuist
lijkt aan te wijzen en dat er op de display de
aanduiding CAL verschijnt. Rijd in dat geval
3 rondjes van 360° in een omgeving zonder
grote metalen objecten. De aanduiding CAL
verdwijnt en het kompas fungeert weer normaal.

Zet het contact aan en roep op de display de
aanduiding kompas/buitentemperatuur
op.
Houd de toetsen U /M en STEP ten minste
10 seconden ing drukt totdat het symbool
CAL v rschijnt, Laat de toetsen los en rijd
vervolgens langzaam 3 rondjes van 360°. De
aandui ling AL verdwijnt en het kompas is
gekal ibrccrd.
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ELEKTRISCHE

AANSLUITING

14

Gebruik van elektrische aanslultlnu
motor niet draait

nlN

VOORZICHTIG:
• Veel accessoires (zoals bijvoorhcrhl
communicatie-apparatuur
C'IIZ.)1'111,[:"11
stroom. van de accu, ook als rll'~" 11;,'1111
gebruik zijn. Als deze accessolros IIIII,~
durig aangesloten blijven, kali tlu! 1111
eindelijk ervoor zorgen. dal dl' 1/("("/1 I"
ver ontladen raakt en de IIIOIlir11;1'1 "1111
worden gestart.

;'
;'

/

Onder het bedieningspaneel van de airconditioning/verwarming bevindt zich een elektrische aansluiting. Neem het plastic afdekkapje los door het vanaf de onderzijde omhoog
te trekken.
De elektrische aansluiting is rechtstreeks met
de accu verbonden, dus het contact hoe'ft niet
in de 'stand ON te staan.
Neem acce oires die op deze elektrische
aansluiting zijn aangesloten los, of zet ze uit
als de auto niet wordt gebruikt. Dit om te
voorkomen dat de accu ontladen, raakt.
'~',

I

• Accessoires die veel stroom vmg"11
(koelers, stofzuigers, verli ·!tI;lIg 1'11 •. ,)
zullen de accu nog sneller 01111((111'11, (,'"
bruik deze accessoires alleen 111,1' fll'l
echt nodig is en niet te lang.
• Rijd een lange afstand met dl' aut« 111,1'
deze lang heeft stilgestaan eu er ,1'11'1111/11
verbruikende accessoires waren (/fII/g('
sloten of als de accu door een nndrn:
oorzaak sterk is ontladen, 0111 dl' I/I'/'/I
weer helemaal 0 te laden,
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MIDDENCONSOLE

DASHBOARDKAST JE

AANST

De middenconsole is uitgerust met een armsteun, twee bekerhouders en een asbak.

Open hel dashboardkastje
del te trekk n.

Neem de asbak rechtstandig uit de middenconsole om deze te verwijderen.

De verlichting in het dashboardkastje blijft
branden zolang h l dashboardkastje is geopend.

De aansteker w 'rkt alleen IIls h 't contact in
de stand ON Slaat. Druk ti ' uanstcker in om
deze op te warmen. Als ti 'juist temperatuur
is bereikt, springt de aanxt 'keI' naar buiten.

In de ruimte onder de armsteun bevindt zich
een opbergvak voor CD's en cassettebandjes.

1\

door aan de hen-

K R

OPMERKING: Houd de (lol/steker niet ingedrukt als deze warm is.

UITRUSTING
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Forceer de motorkap niet bij het sluiten. Laat
de motorkap tot op circa 30 cm zakken en
laat de motorkap dan in het slot vallen. Controleer of de motorkap goed is vergrendeld.

MOTORKAP

WAARSCHUWING!
Als de motorkap niet goed is vergrendeld, kan deze tijdens het rijden openwaaien en het zicht belemmeren.

De motorkap dient als volgt te worden geopend. Trek eerst aan de hendel links onder
het dashboard.

Loop daarna naar de voorkant van de auto en
trek de veiligheidshaak, die zich in het midden onder de rand van de motorkap bevindt,
naar ut c.
Til de motorkap op, plaats de steun in de
middelste of b venste opening en laat de kap
op de steun rusten.

VOORZICHTIG:
Plaats de SleUI1n.ooit in de onderste opening in.de motorkap, aan~ezien deze
daardoor beschadigd kan raken.

~-
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ROOFRACK

De dwarsliggers van het roofrack kunnen
worden versteld door de knop in te drukken.
Schuif de dwarsliggers ongeveer 7,5 cm naar
de volgende vergrendelstand. Herhaal dit aan
de andere zijde van de auto en doe dit net zo
vaak totdat de dwarsliggers goed staan om de
lading aan te bevestigen. Let er hierbij op dat
de dwarsliggers haaks op de dakrails staan.
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Verdeel tic lading zo gelijkmatig mogelijk
over de geh Ic oppervlakte van het roofrack.
De maximale belasting van het roofrackbedraagt 68 kg. Een roofrack verhoogt het
maximum
laadvermogen
van uw auto
niet. Let erop dal het totale gewicht van de
inzittenden 'n de bagage in en op de auto het
maximum laadvermogen niet overschrijdt.
Zie voor het laadvermogen van uw auto het
label op hel bestuurdersportier. net onder het
slot.

Voorzorgsmaatregelen

roofrack

Houd de onderstaande punten nauwlettend
in de gat n 0111let 'el en schade aan het roofraek en de auto te voorkomen.
• Laad niet meer dan 68 kg op het roofrack.
• Verdeel de belasting altijd gelijkmatig over
het roofrack en zet de lading deugdelijk
vast aan I bevestigingsogen,
dwarsl iggcrs.

niet aan de

.i\I~dl
l'ldllll'
11111
d, 1IlIllllllni'achterde
IIvllllllllllllll
11111 1111111
dl I' zowel aan
lil- VIIIII 11111,1111"1,1111
tllIlllI]I('1' worden
vlI~IFI'1I1 I 11" 1111
I 111I" I dllil 100 km/h
CII 1Ii'I'III 11111
1111
11 111111111111'
IIls de lading
op 111'111111111111
111,1111'11111111
is. Windvlagen ""11111'11IIIIlIld ,ti IIIII~I)' ]lltilie voorWCI']WIIII]I 11111111111111
I 11I IIdl'lI vervoerd,
schade VI'IIIIII/IIIIIIIIIIII
dl I11
ti 111);op het
1'001'1'<1
.k \'11111111
til 1111111
e Als de dWIII'~II~II'I'I' 1111
I WIIIIII'II gebruikt,
zet ze dan l,nVI'1 111111'1'11]1
1111111
achteren.
eBevetig
ladill~1 1IJ1II1'IIIIIIIIIIVk niet aan de
uiteinden vun dl' tlWIIISIIIII'I'I'S, Aan de vooren achterzijd ' VIIII til' ti 11I,11ti Is b vinden
zich bevestigin

'S '111\'11,
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BEVESTIGINGSOGEN

• Zet de lading op het roofrack altijd stevig
vast voordat u gaat rijden. Als de lading ondeugdelijk vastzit, kan het van de auto vallen waardoor letsel en schade kan ontstaan.
Volg de voorgaande aanwijzingen en bevestig de lading deugdelijk. Let erop dat de lading niet te zwaar is.
• Lading die te zwaar is, kan een ongeval veroorzaken. Te veel gewicht in of op de auto
beïnvloedt het rijgedrag, waardoor u de
controle over de auto kunt verliezen. Overschrijd het maximum laadvermogen niet.

WAARSCHUWIN(;!

-

Deze bevestigingsogen zijn nid j.\(·s('hil t
om er kinderzitjes aan te bevcstlj.\Nl.
Bij een ongeval kan een bevcstij.\illj.\s,
oog worden losgerukt, waardoor IUlI
kinderzitje losraakt. Gebruik ultslultend de daarvoor bestemde bevestlgingspunten .

In de vlo I' van de bagageruimte bevinden
zich vier bcvcstigingsogen waarmee bagage
kan worden vastgezet.
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Waarschuwingen bij het beladen.
van de bagageruimte
;
Het zwaartepunt en het rijgedrag van uw
auto zijn afhankelijk van de aanwezigheid en
plaats van bagage en passagiers. Uw rijstijl
en snelheid zult u derhalve aan deze omstandigheden moeten aanpassen.
• Overschrijd het maximum laadvermogen
niet.
• Verdeel de lading altijd gelijkmatig over de
bagageruimte. Zorg ervoor dat de zwaardere voorwerpen onderop en zover mogelijk
voorin liggen.
• Leg zoveel mogelijk bagage voor de achteras. Hierdoor wordt het gewicht over de
voor- en achteras verdeeld. Teveel gewicht
achter de achteras zorgt ervoor dat zowel
de rijeigenschappen als de stabiliteit negatief worden beïnvloed.
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• Voor! 0111dlll ('I'll11gilre boven de rugleuning uitkomt, Dil IJ.lcmmert uw zicht naar
achter '11,'11bi] l'I'II noodstop kunnen er
voorw 'rp('11 nnnr voren schieten en letsèl
veroorzaken.
• De bagu 'l'I'"illll(' is ontworpen om lading
te vorVOl'I','1I('11I1ÎL'I0111er personen in mee
te nemen.

AFDEKSCHERM

BAGAGERUIMTE

De bagageruimte kan met een oprolbaar afdekscherm aan het zicht worden onttrokken.
Bevestig de clips van het afdcl scherm aan de
haken aan de afdekking van het reservewiel
en aan het zijpaneel.
Het afdekscherm kan ook aan de bevestigingsogen worden bevestig 1.
W AARSCHUWIING!
Zorg ervoor dat het afdekscherm goed
vastzit. Als het loszit, kan het bij een
noodstop naar voren schieten en letsel
veroorzaken, Leg het afdekscherm
nooit los in de auto,

I
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DASHBOARD

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Ventilatierooster
Bestuurdersairbag
Instrumentenpaneel
Informatiepaneel (alleen diesel)
Audio-installatie*
Passagiersairbag

8.
9.
10.
11.
12.
13.

Kniebescherming
Bedieningspaneel klimaatregeling
Elektrische aansluiting
Schakelaar mistachterlicht
Schakelaar mistlampen vó.ór*
Schakelaar achterru

14.
15.
16.
17.
18.
"

Schakelaar achterruitverwarming
Aansteker
Koplampverstelling
Speed control"
Claxon
Indien van
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INSTRUMENTENPANEEL

(Benzinemotor)
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Oliedrukmeter
Temperatuurmeter
ntrolelampje AIRBAG
Wuarschuwingslampje CHECK GAUGES
Waarschuwingslarnpje CHECK ENGINE
T iru stel-zselcctietoets
I ilometerteller/dagteller
('ollll'Olclampje ABS

RPM

~

~~;t.
~

EN j3EDIENINGSORGANEN

1"11

:030

~,4

~

~"fIi)

~Ph'

888888
7

cascx

caecx

-;-,

vu r ,

~'1~~~

Waarschuwingsfurnj
je remsysteem
10. orurolclnmpjc laag brandstofniveau
11. Aanduiding plaats tankdopklepje
12. Brandstorm I 'I'

19.
20.

13. Voltructer

21.

9

14.

ontrolclampjc

15.

ontrolclurnpjc

rolcl a 111 pjc
17. Toerenren 'I'
16.

0111

laag sproeierniveau
startbl kkering
RUISE

18. Controlelampje

22.
23.

24.
25.

2

richtingaanwijzers
Waarschuwingslarnpje veiligheidsgordels
Controlelampje grootlicht
Snelheidsmeter
Controlelampje part-time 4WD
Controlelampje full-time 4WD
Controlelampje open achterklep
Waarschuwingslampje
opschakelen
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------------------------------------------INSTRUMENTENPANEEL

(Dieselmotor)
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2
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Oliedrukmeter
Temperatuurmeter
Controlelampje AIRBAG
Waarschuwingslampje CHECK GAUGES
Waarschuwingslampje CHECK ENGINE
Terugstel-/selectietoets
Kilometerteller/dagteller
Controlelampje ABS

remsysteem
10.
orurotclurnpjc
laag brandstofniveau
11. Aandulding plaats tankdopklepje

9.

Waarschuwingslarnpje

12. Brandsroüncrcr

13. V
14.
15.
16.

ItI11C!I,)I'

.".',

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

Toerenteller
Controlelampje richtingaanwijzers
Waarschuwingslampje
veiligheidsgordels
Controlelampje grootlicht
Snelheidsmeter
Controlelampje part-time 4WD
Controlelampje full-time 4WD
Controlelampje open achterklep
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BESCHRIJVING
INSTRUMENTENPANEEL
1. Oliedrukmeter
~

Deze meter geeft de oliedruk van de
motor aan. De meter geeft echter
niet aan of er voldoende olie in het carter zit.
De normale oliedruk is 1,3 tot 4,0 bar in
stadsverkeer en 3,0 tot 4,0 bar bij het rijden
op de autosnelweg. De oliedruk wijzigt met
het motortoerental en de temperatuur en viscositeit van de olie. Bij warme motor is een
oliedruk van 0,88 bar bij stationair toerental
voldoende. Als de oliedruk gedurende langere tijd lager blijft dan aangegeven, geeft dit
een mogelijk defect van het smeersysteem
aan. Neem dan contact op met uw dealer.
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•

2. Temperatuurmeter

I:
_1"_

-

De temperatuurmeter geeft de temperatuur van de koelvloeistof in de motor aan. Als de wijzer in de rode zone
aan de rechter zijde van de schaalverdeling
staat, duidt dit op een mogelijke oververhitting van de motor. Raadpleeg in dat geval onmiddellijk een dealer. Zie ook het hoofdstuk
"Service en onderhoud".
3.

Controlelampje

AIRBAG

Dit lampje brandt gedurende 6 tot 8 seconden nadat het contact in de stand ON werd
gezet. Laat het systeem zo snel mogelijk
door uw dealer controleren als het lampj ,
niet gaat branden, blijft branden of tijd ns
het rijden gaat branden.

..j,
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INSTRUMENTEN
5. Waarschuwingslampje

CHECK ENGINE
Dit lampje maakt deel uit van het diagnosesysteem (OBD II), dat het emissieregelsysteem, het motorregelsysteem en het regelsysteem van de automatische transmissie controleert. Als in één van deze regelsystemen een
storing wordt waargenomen, zal het waarschuwingslampje gaan branden. In de meeste gevallen kan er nog met de auto worden
gereden en is slepen met nodig, maar wij raden u aan om zo snel mogelijk contact met
uw Jeep-dealer op te nemen.
Het lampje zal ter controle even branden als
het contact voor de eerste keer wordt aangezet. Laat het lampje direct vervangen als het
tijdens het starten niet gaat branden.

EN BEDIENINGSORGANEN

VOORZICHTIG:
Doorrijden terwijl het waarschuwingslampje ('111:' K ENG/NE brandt, kan
schade vcroorzaken aan. het emissie regelsysteem. Bovendien kan dat gevolgen. hebben voor liel brandstofverbruik en de rijeig II.I'clil//IP '1'1. Uw auto dient te worden.
onderhouden alvorens een. emissietest uit
te voeren.

7. Kilometerteller/dagteller
De kilometerteller geeft de totale afsuuul (HIli
die met de auto is afgelegd.
De dagteller geeft de afgelegde af tand VIIII
een enkele rit aan. U kunt wisselen tuss '11til'
kilometerteller en de dagteller door kort op
de terugstel-/selectietoets te drukken.

Als h \ wuurs .huwingslarnpje CHECK EN-

GING knipp '1'\, zal de katalysator binnen
kort lijd ul'I1slig worden beschadigd en zal er
verrno '11SVl' rli 's optreden, Raadpleeg onmidd llijk uw dealer.

6. Terugstcl-zsclcctietoets
Druk kort oJl ti rr. ' toets om te kiezen tussen
de kilom \\.'I'kI I r en de dagteller. Als de dagteller is "sl'l' 'I scrd, kunt u deze op nul zetten loor 2 IOl J S ' '(lilden op deze toets te
drukk '11,
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8.

Controlelampje

ABS

{O,

Na het aanslaan van de motor gaat
\01 dit lampje branden om aan te geven
dat het ABS met een zelfcontrole bezig is.
Als het controlelampje ABS na het starten
blijft branden of tijdens het rijden gaat branden, betekent dit dat de antiblokkeerfunctie
van het remsysteem niet werkt en dat nadere
controle noodzakelijk is. Het conventionele
remsysteem blijft echter gewoon functioneren zolang het waarschuwingslampje van het
remsysteem niet brandt.
Zet de motor af en weer aan om het systeem
te resetten. Als het lampje blijft branden, laat
dan het ABS zo snel mogelijk door uw I aIer controleren.
Neem onmiddellijk contact op met uw dealer
als zowel het rode waarschuwingslampje van
het rem systeem als het gele controlelampje
ABS branden (zie "Antiblokkeersysteem",
later in dit instructieboekje).

I)

9.
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Waarschuwingslampje

remsysteem

Dit lampje gaat gedurende 2 seconden branden nadat het contactslot in de stand ON,
wordt gezet ter controle van het lampje. Als
dit lampje gaat branden, geeft dat aan dat de
parkeerrem is aangetrokken of dat het remvloeistofniveau te laag is.
Als het lampje blijft branden terwijl de parkeerrem niet is aangetrokken, laat dan het
remsysteem zo snel mogelijk controleren.

WAARSCHlIWING!
Doorrijden terwijl dit waarschuwingslampje brandt is gevaarlijk. De remwerking kan aanmerkelijk zijn afgenomen en de remweg kan langer zijn,
waardoor u een ongeval kunt veroorzaken. Laat het remsysteem onmiddellijk
controleren als dit lampje gaat branden.

Het lampje zal ook brand '11 als de parkeerrem is aangetrokken bij in icschakeld contact.

OPMERKING: N(!/IIIIIl/~/(' g ieft alleen aan
dat de parkeerrem is aangetrokken, niet hoever de parkeerrem is aangetrokken.
10. Controlelampje

lillig

brandstofniveau

Dit lampje gaat brand '11 als r nog ongeveer
9,5 liter brand. tof in de tank zit.
11. Aanduiding

plaats tankdopklepje

Geeft de zijde van de auto aan waar het tankdopklepje zich bevindt.
12. Brandstofmeter

c.\

Deze met r geeft bij ingeschakeld con-

.IJ tact aan hoe v el bran lstof er nog in
de tank aanwezig is.

INSTRUMENTEN
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13. Voltmeter

15. Controlelampje

~

Dit lampje maakt deel uit van het startblokkeersyst em. Dit lampje gaat branden als een
poging wordt ondernomen om de auto te starten terwijl de startblokkering is ingeschakeld.

Deze meter geeft informatie over de
accu spanning en het functioneren
van het laadsysteem. Het onderste rode gedeelte van de schaalverdeling geeft aan dat
de accu mogelijk te ver ontladen is om de
motor nog te kunnen starten. Bij draaiende
motor dient de aanwijzing van de voltmeter
tussen 11 en 15 volt te liggen. Als de aanwijzing van de meter langdurig boven 15 volt of
tussen 9 en 11 volt aanwijst, duidt dit op een
mogelijke storing in het laadsysteem. Laat
het systeem dan zo snel mogelijk door uw
dealer controleren.

L.....:.J

14. Controlelampje

laag sproeierniveau

Dit lampje geeft aan dat het sproeierniveau
van de ruitensproeiers voor en achter te laag
is.

16. Controlelamp]e

startblokkering

CRUISE

Dit lampje ge 'ft aan dat de speed control is
ingeschak ld.
17. Toerenteller
Geeft het 10 ren lal van de motor aan in omwenteling n I er minuut.
VOORZICHTIG:
Zorg ervoor iar de naald van de toerenteller 17;·1 ;17 het rode gebied komt, daar
anders motorschade kan ontstaan.

18. Controlelampje

richthl~1II1IlW~I:IIl\I'N

De controlelampjes op het illstl'IIIII\'III\'IIPIi
neel gaan knipperen als de ri 'htilll',lIl1IIWii/,L'rs
worden ingeschakeld en gev '11dl' IlvIII111'
hiervan aan. De controlelampj 'S zullt-n ook
gaan branden als de alarmknipp 'l'II\'lIt\'1I~,iill
ingeschakeld.
19. Waarschuwingslampje
veiligheidsgordels
Dit lampje gaat gedurende Ollgt'Vl'cr
8 seconden branden nadat. 11 'I 'OlltIH.;Islot in de stand ON wordt g '/,L't. I)il
lampje en een zoemer herinneren LI '1'\1:111
ti .
veiligheidsgordels te gebruiken. Als d ' g\!SP
in de sluiting is gestoken, zal de zo lil 'I' ni 't.
meer te horen zijn, maar het lampje zal nog
even blijven branden.
20. Controlelampje

grootlicht

==D .

Het lampje geeft aan dat het grootlicht is ingeschakeld. Het gro tlieht
wordt ingeschakeld met de combi chakelaar.
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21. Snelheidsmeter

25. Waarschuwlngslampje

Deze geeft de snelheid van de auto aan in kilometers per uur.
22. Controlelampje

part-time

4WD

Geeft aan dat de tussenbak (Selec- Trac) in
de stand part-time vierwielaandrijving (4x4
PART TIME of 4 LO) staat of dat de tussenbak (Cornmand-Trac) in de stand vierwielaandrijving (4H of 4L) staat.
23. Controlelampje

full-time 4WD

Geeft aan dat de tussenbak (Selec-Trac) in
de stand full-time vierwielaandrijving (4x4
FULL TIME) staat.
24. Controlelampje

EN BEDIENINGSORGANEN

open achterklep

Dit lampje gaat branden wanneer de achterklep niet of niet volledig is gesloten.

-fr

opschakelen

Dit lampje aat branden om aan te geven dat, voor een zo gunstig mogelijk
brandstofverbruik, dient te worden overgeschakeld naar' '11 h gere versnelling (modellen met hundg 'S .hakelde versnellingsbak).

INFORMATIEPANEEL
DIESELMOTOR

____________

---.:..:.1
N.:..:S:.;T...:...;.RUM
1 NI N

L. Voorgloeilampje
Als dit lampje brandt, is uw auto niet klaar
om gestart te worden. Zie voor meer informatie de startprocedure "Normaal startenDieselmotor" .
2.

Waarschuwingslampje
der

waterafschei-

Geeft aan dat er zich water in de waterafscheider bevindt. Deze dient dan direct afgetapt te worden.
3. Waarschuwingslampje
stofniveau

laag koelvloei-

Dit lampje gaat branden als het koelvloeistofniveau te laag is geworden.

N BEDIENINGSORGANEN

GEBRUIK VAN RADIO EN
MOBIEL COMMUNICATIEAPPARATUUR
ndcr hl'lHllildl' omstandigheden
kan de ontVtU1gNIVIIIIIIW radio wat worden verstoord
door dl' 1I1111WO,i
,IJ 'id van mobiele communicatic uppnrnluur, Dil kan worden voorkomen
of vcrmltuk-rd door de antenne van de com111111IÎ,'lllkuppnruruur te verplaatsen. De versloonk UIIIVUil'~l ""11 geen schade veroorzak n 111111
uw 1I11dioinstallatie. Als het verplaatS n VIIIIIk 11111
en 11' onvoldoende effect heeft,
'/. I dun dl' ruulio installatie zachter of uit tijd nN hrt gl'llIlIik van comrnunicatie-apparatuur,
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AUDIOSYSTEEM:

EN /3EDIENINGSORGANEN

AM/FM STEREO RADIO/CASSETTESPELER

MET CD-BEDIENING

(indien van toepassing)

8

7

27

10

9

11

23

22

21

80a624e9

5
I I

6

12

13

14

15

16

18 17

19

INSTRUMENTEN

Bediening en controlelampjes
Zie de afbeelding hiervoor. De termen tussen
haakjes geven extra functies weer.
I. AAN/UIT-toets
(keuzetoets speciale functies)

2. Keuzetoets CD-speler
3. Keuzetoets geluidsregeling
4.

Volumeregeling
(regeling balans/fader en bass/treble)

5. Tijdkeuzetoets
6. Keuzetoets cassettespeler
(afspelen/pauze)
7. Golfbandkeuzetoets
(radio selecteren)

9.

EN BEDIENINGSORGANEN
16. Voorkeuzetoets

Displ,IY

10. Ur ninstclling
IJ. Minut

klok

.ninstclling

17. Voorkeuzetoets 6
(keuze CD 6)

klok

12. Voork 'uy.etoets I
(k 'u~,' looprichting cassettebandje,
ze 'I) I, k 'uy.c FM-band)

5

(keuze CD 5, fader aan/uil)

keu-

13, voorl euï, 'toet.s 2
(a 'ht 'ruitweken muziekstuk, keuze CD
2, volurn .niv 'au verkeersinformatie)
14. V()ork~'I1/,'10 'Is 3
(vouruitzock '11 muziekstuk, keuze CD 3,
keuze si 111 ion 111 ,t verkeersinformatie)
15, Voorl l'lI'/,,'IOl'ls 4
(I olby nnn/uit, keuze CD 4, keuze RDS
n 'twl'rk/I'l' iionual)

18. Controlelampje

antidiefstalsysu-r-ru

19. Selectietoets programmatype
20. Keuzetoets programmatype

RI)S
RI)S

21. Toets RDS TP
22. Herhaaltoets CD- en casseucspclr:
23. Scantoets (radio, cassettes I I 'r

,'11

('I»)

24. Toets opslaan in geheugen
25. Toets CD willekeurig afspel n
26. Keuzetoets programma-identifi

'ilik

8. Afstemtoets volgend/vorig
(zoeken, cassettebandje vooruit/achteruit
spoelen, CD-muziekstuk zoeken, CD
vooruit/achteruit spoelen)
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Voorzieningen
Algemeen
• Antidiefstalsysteem
• Display (LCD)
• Geluidsonderdrukking
tuur
• Elektrisch

bediende

voor externe apparaantenne

• CD-wisselaarbediening
• Aansluiting

(max. 6 CD's)

ingestelde

Cassettespeler
• Automatische

• Afst '1IItOl't.~vlIII-\\'lIt!/vorig

• Tiptoetsbecliening

• Zocktoots

• Auto-reverse

VIlI/iI'lld/vol'i

• 12 VOOl'kl'II/,('tlwtNl'll PM
(6 x I'M I, (I x 11M2)

.6 V()OI'k,'II/,('IIl(IISl'1lMW
.6 vool'lü'II/(II!I\'tSt'1I I,W
• ,ollhlllldk('III,('tO(,ts

CD-wisselaar

• Keuze handmatig

Radio
.3 golflcn 'h',~: I'M Nt\'I''0, MW en LW

tijdlRDS-tijd

• Nachtverlichting
en aansluiting
instru menten verlichting

op dimmer

O!1SIIlIlIlst rkste zenders

• S '1I111'1I1I,'li('

herkenning

type cassette-

• Zoeken naar volgend muziekstuk
laatste muziekstuk

Audiosysteem
• Audio clip-detectie
• Maximum

• Loudness-regeling

• Pro '1'11111/1111
id,'lItilï .atie

• Regeling

• PI'O)..\I'IIII
11uutyp , m ,t

Z

ekfunctie

• EON (EI/lutl/ .cd Othcr Networks)

en -beperking

vermogen

RJ)S

• V 'I'k '('I'NIII,'ldill '

I

• Automatische
bandje
• Herhaling

• Alltolilitlisril OWI'S .hakelen naar alternatievc 1'1'lI\lO\,lItk'

f

• Dolby-ruisonderdrukking

• 2 FM humh-u
• Autonuuiscl:

• Klok met 24 uurs-aanduiding

reiniging koppen

fader/balans

4 x 15 W

ï

INSTRUMENTEN

WERKING
Enkele opmerkingen vooraf
Zie de afbeelding voor de plaats van de toetsen. In de hierna volgende tekst zullen de
nummers ook worden gebruikt om het zoeken naar de toetsen eenvoudiger te maken.
Deze radio is uitgerust met een antidiefstalsysteem. Als de accuspanning naar de radio
onderbroken is geweest, bijvoorbeeld door
het losnemen van een accukabel, moet een
4-cijferige veiligheidscode worden ingevoerd. Deze code is bekend bij uw dealer.
De code wordt ingevoerd door de contactsleutel in de stand ON of ACC te zetten en
op de toets PWR (1) te drukken. Op de display (9) zal "CODE" verschijnen. Geef de
code in door op de overeenkomende "toetsen
van de voorkeuzezenders (12 - 17) te drukken. Hierna zal de radio weer normaal werken.

EN BEDIENINGSORGANEN

Antidiefstalcode

Het instellen van de klok

Na hel ing 'v 'n van een foute code mogen
nog maximaal twee pogingen worden ondernomen. Als d ' derde code ook fout is, wordt
de radio lijd 'lijk onbruikbaar. Dit om te voorkomen dat 'r codes kunnen blijven worden
ingevoerd totdal de goede wordt gevonden.
Hierdoor wordt de radio onaantrekkelijk om
te stelen.

Schakel de radio in door op lil' 1111'1' I'WII
(1) te drukken.
De radio heeft twee tijdfunctics:
eRDS-tijd

Als de radio tijdelijk onbruikbaar is, moet de
radio on 'cv' 'r 2 uur aan blijven staan met
het contact in tic stand ON of ACC. Op de
display SLHutti, 111 'kling "WAlT 2HRS".
Hierna kun de .odc worden ingevoerd.

e Handmatig ingegeven tijd
De RDS-tijd wordt autornatis '11 'l'lql. 1'1 ., I
zodra RDS wordt ingeschakeld. I )lld IIJI til'
toets TIME (5) om deze functie in 11' M Illdl
len. Op de display zal bijvoorb 'i!ltl "I{ 11, '
23:45" te zien zijn.
Druk nogmaals op de toets TIME ('i) 1111111
rug te gaan naar de handmatig in 'I.' 'I'VI'1I lijd
RDS zal van de display verdwijn '11. I nul
met een pen de knop H (10) in om dl' 1111'11 11I
te stellen en de knop M (11) om d ' 1111111111'11
in te stellen.
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-------------------------------------------Basishandelingen

Keuz

Zet de audio-installatie aan door op de toets
PWR (1) te drukken en selecteer dan de gewenste functie. Als de installatie wordt ingeschakeld, wordt altijd de functie gekozen die
vóór het uitschakelen was geselecteerd.

e
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Audio-instellingen

9 luid bron

Radio:
Druk op dl' Itll't~ IIANI
dio te luixu-u-n.

(7) om naar de ra-

e

Ca ss '11,'Spl'I\'I':
Druk op dl' Im'ls TAPI: (6) om naar de cassen 'spl'Il'I' Iv luixtcren als er al een cassettebandje in dv SI1l'lt'I'I.il. l lct plaatsen van een
ca ss 'ttl:hulldjl' in ti . sp 'Ier heeft tot gevolg
dat 'I' ultijd wonl: ov .rgcschakeld naar de
cusscucspclcr,
(lIIgl'U'hl welke functie van
het alldiosystl'I'11I was geselecteerd.

e

Dvwissrlnur:
D ''/,' J'ulll'til' WL'I'ktalleen als er een CDwixs 'l;HII'is g ''1l1stullecrd, Druk op de toets
D (2) 0111I11Ilil' L'en D te luisteren.

e Toets MODE (3):
Met deze toets selecteert u de volgende
functies in de volgorde: volume, treble,
bass, balance, fader. Deze instellingen zijn
afzonderlijk te wijzigen met de toets VOL
(volumeregeling) (4). Op de display (9)
wordt weergegeven welke functie is geselecteerd. Als de laatste 5 seconden niet op
de toets MODE is gedrukt, wordt automatisch de functie volume geselecteerd.
eLoudness:
Als 2 seconden op de toets MODE wordt
gedrukt, wordt de automatische loudnessregeling ingeschakeld. Dit zal op de display (9) zijn te zien.

INSTRUM

------------------------------------------Toets VOL (volumeregeling)
(4):
Met deze toets kan de opgeroepen functie
(zie toets MODE) worden bijgesteld door
op de boven- of onderzijde van de toets te
drukken. Met deze handeling moet binnen
5 seconden nadat de functie werd geselecteerd, worden begonnen. Op de display
wordt de instelling weergegeven.

Radio
Nadat op de toets BAND (7) wordt gedrukt,
zal de radio worden ingeschakeld op het
laatst ingestelde station.
- Veranderen van golflengte:
Door herhaaldelijk op de toets BAND (7)
te drukken, wordt achtereenvolgens
FM I FM2 - MW - LW geselecteerd. Op de display wordt de geselecteerde golflengte
weergegeven.

N -N EN BEDIENINGSORGANEN

- Al'sll'llllll,'1l op een station:
Druk op Ik' 10 'Is TUNE (volgend/vorig)
(8)
om ti, Ircqncntic waarop de radio is afgextcnul. 111'I Co 11Slap te veranderen. Druk op
cl' hOVl'III,i,jdl' van de toets om een hogere
I'I'(:qu\' I11i,' or op de onderzijde van de toets
0111l'VIl 1(1)'.""('lrcqucntie te selecteren. Door
wut 111111'1'1'
lip ti ' toets te drukken, gaat het
doorl 111
ll' II VIIIItil: frequenties sneller en bovendit-u 1,I)('kl de rudio dan zelf naar het
vol '('IHk (lil' vori ic) station en stopt dan
llIel 1.(ll'I-\,11,Als R DS is geselecteerd, zoekt
dl' rndiu 1111111'
Ill'l icwcnste programmatype.

- Voorkeuzetoetsen :
Handel als volgt om veel b 'luisll'ld,' Slll
tions op te slaan in het gch 'u '('11, VIIII1'1I'l'
golflengte kunnen 6 stations WOltll'IIIIP)'I'
slagen. Ook de door ROS op pl'\l~'1IIIi1ll1l1ly
pe geselecteerde stations kuuucn iu IWI )'1'
heugen worden opgeslagen.
- Automatisch in het geheugen OpSlllllil:
Druk op de toets MEMO (24). Ik Illdill SI'
leeteert nu de 6 sterkste rudiosuu iOlls VIIII
de golflengte en slaat deze op in 11('1)'1'111'11
gen.

-'Ihl'ls SCAN (n):
Door op tlO,l' 10 'Is re drukken zal de radio
op 1l0)'l'rl' Ill'qUl'lili 'S gaan zoeken naar het
vol 'l'IHk Illdioslulioll. Dit station wordt 10
Sl'l'Olltll'l1 WI'I'I')'.lï'l'V .n, daarna herhaalt
de/.l' 1I('lil' Ik 11, Als hel gewenste station is
gl'VI.lIlih'II, dlili- rlnu nogmaals op de toets
SCAN 0111d 11Sllllioll te selecteren. De display 111111
111'11tlill Ik' [unctie SCAN in werkill!, is, Als HI)S i.~l'L:selecteerd, zoekt de
radio 1111111
11\'1~'l'wl'l1sle 17rogrammatype.
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• Handmatig in het geheugen opslaan:.
De voorkeuzetoetsen (12 - 17) kunnen als
volgt worden geprogrammeerd:
• Druk ongeveer 2 seconden op de voorkeuzetoets waaronder u een radiostation
wilt opslaan. De display (9) begint te
knipperen.
• Selecteer het radiostation dat u onder de
voorkeuzetoets wilt opslaan.
• Druk nogmaals op dezelfde voorkeuzetoets. De display stopt met knipperen;
het radiostation is nu opgeslagen in het
geheugen.
• Oproepen van een in het geheugen opgeslagen radiostation:
Druk op de voorkeuzetoets (12 - 17) waaronder het radiostation is opgeslagen. Het
station zal gelijk worden geselecteerd en te
horen zijn.

8

EN EN BEDIENINGSORGANEN

RDS-tLinet! s

• Programmatype

(PTY) (20):
Door op deze toets te drukken, verschijnt
het RDS-programmatype op de display (9).
Door op de toets SEL (19) te drukken, kunt
u het programmatype veranderen. Afhankelijk van de locatie zijn de volgende programmatypes mogelijk: nieuws, informatie,
sport, educatie, drama, cultuur, jazz, wetenschap, pop, rock, lichte muziek, klassiek.
Als een programmatype is gekozen, zal de
radio naar dat type gaan zoeken zodra op de
toets PTY, SCAN of Tune (volgend/vorig)
wordt gedrukt.

INSTRUMENTEN

Cassettespeler
Druk op de toets TAPE (6) om de cassettespeler te selecteren. Als er een bandje in de
speler zit, wordt dit nu afgespeeld. De volgende voorzieningen zijn dan mogelijk.
-Toets PROG (12):
Druk op deze toets als u de andere zijde
van het cassettebandje wilt afspelen. Het
pijltje op de display (9) geeft de nieuwe
draairichting aan.
- Toets EJECT (27):
Door op deze toets te drukken, wordt het
cassettebandje stilgezet en daarna iets uit
de speler geworpen. De radio schakelt over
naar de stand die was geselecteerd voordat
de cassettespeler werd ingeschakeld.

EN BEDIENINGSORGANEN

- Dolby+-ruisonderdrukking
(DO):
Druk op deze toets (15) als een cassettebandje met DOLBY* is opgenomen. De
Dolby*-ruisonderdrukking
vermindert ruis
bij hoge tonen. ln de display (9) wordt aangegeven dat de ruisonderdrukking is ingeschakeld.
- Versneld voor- en achteruitspoelen:
Druk op de bovenzijde van toets (8) om het
cassettebandje versneld vooruit te spoelen
of op de onderzijde van deze toets om versneld terug te spoelen. Druk nogmaals op
de toets om het spoelen te stoppen.

*.

-Toets MS (13) en (14):
Druk op de linker MS-toets (13) om achteruit te zoeken naar het begin van een muziekstuk. Als dat punt is gevonden, begint
de cassettespeler met het afspelen van dat
muziekstuk. Door meerdere keren op de
toets te drukken, wordt een gelijk aantal beginpunten achteruit gezocht. Dus door 5
keer op de toets te drukken, wordt 5 beginpunten terug gezocht.
Druk op de rechter MS-toets (14) om vooruit te zoeken naar het begin van een muziekstuk. Als dat punt is gevonden, begint
de cassettespeler met het afspelen van dat
muziekstuk. Door meerdere keren op de
toets te drukken, wordt een gelijk aantal beginpunten vooruit gezocht. Dus door 5 keer
op de toets te drukken, wordt 5 beginpunten vooruit gezocht.

De Dolby-ruisonderdrukking
is geproduceerd onder licentie
van Dolby Luboratorles Licensing Corporation. "DOLBY" en
het Dolby-symbool
(00) zijn wettig gedeponeerde handelsmerken.
'\

"'.'

69

INSTRUMENTEN
• Toets SCAN (23):
Door op deze toets te drukken, wordt vooruit gezocht naar het begin van een muziekstuk. Als dat punt is gevonden, zal de cassettespeler de eerste 10 seconden van dat
muziekstuk laten horen. Daarna herhaalt
deze actie zich. Als het gewenste muziekstuk is gevonden, druk dan nogmaals op de
toets SCAN om dat muziekstuk af te spelen. De display laat zien dat de functie
SCAN in werking is .
• Toets RPT (22):
Door op deze toets te drukken, zal het vorige muziekstuk worden herhaald.

CD-wisselaar
Zie het boekje dat bij de CD-wisselaar hoort.

BEDIENINGSORGANEN

Speciale functies
Door 2 seconden of langer op de toets PWR
(I) te drukken, kunnen de volgende speciale
functies worden gewijzigd. Door nogmaals
op de toets PWR te drukken, worden de nieuwe instellingen opgeslagen en gaat de radio
over op de normale werking.
Voorkeuzetoets

Functie

1 (12)

Keuze FM-band

2 (13)

Volumeniveau
verkeersinformatie

3 (14)

Keuze station met
verkeersinformatie

4 (15)

Keuze ROS-netwerk!
regionaal

5 (16)
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Fader aan/uit

Onderhoud cassettebndj
-speler

- s en

Neem de volgende vool'ml' 1IIIIIIIrcgeien
om uw cassettebandjes 11 Nlwl I' in goede
conditie te houden:
1. Gebruik geen cass Il\hlllHllilsmet een
langere afspeelduur ~ltill')() mlnuten. Anders worden de gel~lldNI\wlllIl il en de levensduur van het IbIllH(I,'h'l" verminderd.
2. Bewaar een bandj uillid 111lijn opbergdoosje, om ervaar I 101' 'il tlnt het bandje strak opgerold en NlolVI lillIjn als het
niet wordt gebruikt.
3. Voorkom direct zonll \111op hl'l .assettebandje. Houd hel 1111110\
W\ 1 vun hitte
en magnetische V 'kIllIl (111 dNpr ikersl).
4.

Controleer alvorens (I \11 ('11 1\11 'bandje
in de speler te pllllllNl'1Ilil 11\11 I ibcl goed
vastzit op het bmncl.ll',

INSTRUMENTEN
5. Een cassettebandje dat niet langer strak
is opgerold, dient voor het plaatsen met
bijvoorbeeld een potlood te worden opgerold.
Onderhoud van uw cassettespeler is belangrijk. Met het plaatsen van een bandje kan er
vuil op de koppen en de windas terechtkomen. Door vuil op de windas kan een bandje
vastlopen of verstrikt raken. Door vuile koppen wordt de geluidskwaliteit slecht. Reinig
daarom uw cassettespeler regelmatig met
een natte reinigingscassette.
Uit voorzorg kunt u het best na elke 30 uur
gebruik de koppen reinigen. Als u wacht totdat de koppen erg vuil zijn (slechte geluidskwaliteit), kan het gebeuren dat zelfs met
een natte reinigingscassette de koppen niet
meer zijn te reinigen.

EN BEDIENINGSORGANEN

Onderhoud compact discs

KLIMAATREGELING

Neem de volg ncle voorzorgsmaatregelen
om uw cernpact discs in goede conditie te
houden:

De ventilatie, verwarming en airconditioning
kunnen met drie draai knoppen worden bediend. Stel deze knoppen zo in dat een aangenaam klimaat in de auto ontstaat.

J.

Pak een D altijd bij de randen; raak het
oppervlak niet aan.

2.

Reinig een vuile CD altijd vanuit het
midden naar de buitenrand met een zachte doek.

3.

Plak ge n papier of een sticker op de CD.
Voorkom krassen op de CD.

4.

Gebruik geen oplosmiddelen zoals wasbenzine, thinner, reinigingsmiddel of een
antistatisch middel om een CD te reinigen.

5. Bewaar een CD in zijn opbergdoosje als
deze niet wordt afgespeeld.
6. Voorkom direct zonlicht op de CD.
7.

Bewaar de CD's op een plaats Waar ze
niet te heet kunnen worden.
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Verwarming en ventilatie
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Luchtcirculatieknop

Boven

-+J
#'

De lucht wordt door de roosters in het
dashboard naar het int. ri UI' gevoerd.

Onder
• De lucht wordt naar de voetenruimte
••"
gevoerd door de Ol rungen onder het
dashboard en door de uitstroomopeningen
aan de achterzijde van cle middenconsole.
Aanjagerknop
De aanjagerknop is de linker knop op het bedieningspaneel. U kunt kiezen uit 4 aanjagersneiheden.
Temperatuurregelknop
De temperatuurregelknop is de rechter knop
op het bedieningspaneel. Met deze knop regelt u de temperatuur van de lucht in het interieur. Draai de knop linksom voor koelere
lucht of rechtsom voor warmere lucht. De
knop kan in elke gewenste stand worden gezet.
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De luchtcirculatieknop (middelste knop) kan
in de v Ig nd standen worden gezet:

Mix

OFF

.•#'

o

In dcz stand werkt de aanjagermotor
niet n wordt cr door geen enkele uitstroornop ning buitenlucht aangevoerd.

De lucht komt door de onderste uitstroomopeningen en door de openingen voor de voor- en zijruitoruwaseming.

Ontwasemen

<00 De lucht komt door de uitstroornope-

Bi-level

-+.

W.

, lu 'hl

wordt door de roosters in het
,."
daxhbourd, loor de onderste uitstroomopening 'n '11door de uitstroomopeningen
aan cl 11 'hl 'r7.ijcle van de middenconsole
naar h 'I intcri 'L1r revoerd.

""'
ningen voor de voor- en zijruitontwaseming.
OPMERKING:
Laar om het brandstofverbruik te verbeteren de luchtcirculatieknop
niet langer in de stand ontwasemen staan
dan nodig is.

r ------------------------~IN~S~T~R~U~MAlE~N~T~E~N~E3N~B~ED~I~E~N~INyG~S~O"R~G~A~N~E~N~------Airconditioning

Max AlC - recirculatie

Luchtcirculatieknop

(indien van toepassing)

., ..
~.
"

~~ .....

#~ •.••••••

••... ,

~

Aanjagerknop
De aanjagerknop is de linker knop op het bedieningspaneel. U kunt kiezen uit 4 aanjagersnelheden.
Temperatuurregelknop
De temperatuurregelknop is de rechter knop
op het bedieningspaneel. Met deze knop regelt u de temperatuur van de lucht in het interieur. Draai de knop linksom voor koelere
lucht of rechtsom voor warmere lucht. De
knop kan in elke gewenste stand worden gezet.

~

De luchtoir .ulatieknop (middelste knop) kan
in de volg .n Ic standen worden gezet:
OFF

o

In deze stand werkt de aanjagermotor
met en wordt er door geen enkele uitstroomopening buitenlucht aangevoerd.

-0- Gekoelde lucht wordt via de roosters
~
in het dashboard naar het interieur
gevoerd. Gebruik deze stand om het interieur
snel te koelen. In deze stand wordt de lucht
in het interieur gerecirculeerd en kan er geen
buitenlucht in de auto komen. Deze stand
kan ook worden gebruikt om bijvoorbeeld
stank, stof of rook buiten de auto te houden.
NormaleAlC

~-o-

Gekoelde lucht wordt via de roosters
,
In het dashboard naar het interieur
gevoerd.
Bi-level A/C

,,;J-o-

De lucht wordt door de roosters in
het dashboard, door de onderste uitstroomopeningen en door de openingen aan
de achterzijde van de middenconsole naar
het interieur gevoerd.
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INSTRUMENTEN
Boven
.•••

De lucht wordt door de roosters in het

~

dashboard naar het interieur

gevoerd.

J

11,

De lucht wordt naar de voetenruimte
gevoerd door de openingen onder het

dashboard en door de uitstroomopeningen
aan de achterzijde van de middenconsole.

Mix

W.

De lucht komt door de onderste uitstroomopeningen,
door de openingen
voor de voor- en zijruitontwaseming
en door
de uitstroomopeningen
aan de achterzijde
van de middenconsole.

11"
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Ontwasemen

Bedieningstips

<m>

Snel koelen

'HY

De lucht komt door de uitstroomopeningen voor de voor- en zijruitontwa-

seming.

Onder
I

EN'BEDIENINGSORGANEN

OPMERKING: Laat om het brandstofverbruik te verbeteren de luchtcirculatieknop
niet langer in de stand ontwasemen staan
dan nodig is.

Draai, om h I illll'l il'lIl ""1'1 11'koelen, de aanjagerknop h 'I '111111111111111
11111.
1l'1 de luchtcirculatieknop in Ik suuul IIIIVI'III'I1 rijd gedurende de eerste 1111111111'11
1111'Iilk
1 ruiten geopend. Sluit tIL' 111111'11
w 111111'1'1
Ik warme
lucht uit le llullilN vI',,11I Wil 1'11zet dan de
luchrcirculati '''IlIIJllIl dl' I11lid "Mux A/erecirculati ", SI1'I dl' 1I111111111111Ullillg
naar uw
voorkeur in W11I11H'I'1
1'1'11
1I III1i1l1tuhcle temperatuur is I ,'n'lk!. I1 11'1'11hl 11-\1'
luchtvochtigheid kali hel 11111111'
11111
11111
Ik luchtcirculatieknop in d 'sllllill "MII\
1(' recirculatie"
te laten staan,

INSTRUMEN

EN EN BEDIENINGSORGANEN

I•• cIc zomer

Ruitontwaseming

Gebruik

Bij vochtig weer en motregen kunnen de ruiten gemakkelijk aan de binnenzijde beslaan.
De ruiten kunnen snel worden ontwasemd
door de ventilatieroosters op de zijruiten te
richten, de stand ontwasemen te selecteren,
de temperatuurknop volledig rechtsom te
draaien en de aanjager in de hoogste stand te
zetten. Wanneer de voorruit is ontwasemd,
kunt u de klimaatregeling naar uw voorkeur
instellen.

Auto's di' 111 'I airconditioning zijn uitgerust,
moel 'IlllOk in de zomer van een goede kwaliteit koelvlo 'islor zijn voorzien om het koelsyst 111 iocd I ' , in corrosie te beschermen
en lev 'liS "11 hoog kookpunt te waarborgen.

Gebruik

in de winter

Let erop dat de luchtinlaat onder de voorruit
niet is bedekt. Bladeren, sneeuw n~.. kU1l11 'n
de luchtstroom naar het interieur b 'ICIIIIII '.
ren en de waterafvoer verstoppen.

Bij modellen met airconditioning zal de compressor werken als de stand "Mix" of "Ontwasemen" is geselecteerd en de buitentemperatuur hoger is dan -1 oe.

75

INSTRUMENTEN

/G

EN

BEDIENINGSORGANEN

STARTEN EN RIJDEN

CONTACTSLOT

ON (aan)

WAARSCHUWING!

Dit is d ' slilild voor normaal rijden.
START (sturtcn)
In deze sl;1I1dwordt de motor gestart. Zodra
de motor nnnsluut, dient de sleutel te worden
losgelaten. wuurna deze naar de stand ON terugkeert.
ACC (accessoires)
Elektrische a . .cssoircs zoals de radio kunnen
worden g .bruikt zonder dat de motor loopt.
LOCK (stuurslot)
In deze stand staat het contact uit en wordt
het stuur geblokkeerd. De selectiehendel van
de automatische versnellingsbak wordt tevens in de stand P (parkeren) vergrendeld.
OFF (uit)

OPMEI{KING:
Oe stand van het stuurslot
kan er SOIiIS to« leiden dat de sleutel in het
sial blokkeert. Verdraai in dat geval het
stuurwiel ('lIif.i.l':.ill.l'. Ierwijl de sleutel wordt
omgedraaid.

• Verwijder nooit de sleutel uit hel \'UII
tactslot als de auto nog in beweging
is. De auto wordt dan onbestuurbum,
Als het contact moet worden uitgezet
terwijl de auto rijdt, draai dan de
contactsleutel in de stand OFF (uit).
• Steek uw handen nooit door het stuurwiel, vooral niet tijdens het starten.
Als de voorwielen gedraaid staan, kan
het stuurwiel gaan draaien waardoor
u letsel kan oplopen.

Waarschuwing

sleutel in slot

Als het bestuurdersportier wordt geopend terwijl de sleutel nog in het contactslot steekt,
zal een zoemer u daarop attent maken.

Het stuurwiel wordt niet langer geblokkeerd
en de selectiehendel van de automatische versnellingsbak kan in een andere stand worden
gezet. De motor draait niet.
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STI\RTEN,EN

RIJDEN

STARTPROCEDURE

Normaal starten

Handgeschakelde

Benzinemotor

Benzinemotor

Of de motor nu warm of koud is, starten kan
plaatsvinden zouder het gaspedaal aan te raken. Draai d ' contactsleutel in de stand
START en laai deze los zodra de motor is
aangeslagen. Als de motor niet binnen 10 seconden aanslaat, zet dan de sleutel in de
stand orF (uit). Wacht 5 seconden en herhaal deze procedure.

Als de motor na het volgen van voorgenoemde procedure nog niet wil aanslaan, kan deze
zijn "verzopen". Trap in zo'n geval het gaspedaal tot op de vloer in en houd het ingedrukt tijdens het starten. Op deze wijze wordt
overtollige brandstof uit de motor verwijderd.

versnellingsbak

Trek de parkeerrem aan, zet de versnellingshendel in vrij en trap het koppelingspedaal
in. Start dan de auto.
OI'MERKING: De motor kan alleen worgestart als het koppelingspedaal volledig
1\ il/g l'1 rapt.

rI"1/

Automatische versnellingsbak
1IIItL'Ilis alleen mogelijk met de selectiehen.I, I 111de stand N (neutraal) of P (parkeren).
1111]1
na het starten de rem in alvorens een
I 1~IIL'1ling
in te schakelen.

Als de motor niet aanslaat

OPMERKING: Laat de startmotor nooit
langer dan 15 seconden onafgebroken werken, daar deze anders beschadigd kan raken.
Wacht na een mislukte startpoging 10 tot 15
seconden alvorens opnieuw te starten.
Wanneer de motor "verzopen" is geweest,
kan deze aanslaan, maar geen vermogen hebben om op eigen kracht te blijven draaien.
Trap, als dit voorkomt, het gaspedaal helemaal in en laat de contactsleutel en het gaspedaal los zodra de motor soepel loopt.
Indien de motor na twee maal 15 seconden
nog niet wil aanslaan, herhaal dan de normale startprocedure.

STARTEN EN RIJDEN

------------------------------------

Normaal starten

WAARSCHUWING!
Giet nooit benzine of enig ander brandbaar materiaal
in de opening van het
inspuithuis
om te trachten
de motor te
starten. Dit kan brand eu letsel tot gevolg hebben.

oe

I.

I

2.

TI' 'k

dl' gOl'lkl om.

Ik' purk .crrem aan
p .lin ixpcduul in, zet de

en trap het kopversnellingshenti ,I iu vrij \.:11draai de contactsleutel
in de
sl;llld ()N,

OJlM

VOORZICHTIG:

Im I{ I N(;:

del/ P.I',I'III/'1

Langdurig onbelast draaien van de motor
(vooral bij hoge toerentallen) dient te
worden vermeden. Dit kan leiden tot oververhitting waardoor schade kan optreden.
Laat de auto nooit onbeheerd achter met
draaiende motor.

WAARSCHUWING!
Laat nooit kinderen
of dieren achter
een in de zon geparkeerde
afgesloten
auto. De temperatuur
in het interieur
kan tot extreme
waarden
oplopen.

5.

Dieselmolor

in

(/Is

tnotor kan alleen workoppelingspedaal volledig

/)1'

h('1

;.1' ;I/~('II'IIIII,
3.

Ll.'1 op 11('1voorgloeilampje
op het inforIllHli('PUII\'l'I, Dil lampje zal 2 tot 10 seconden 1I11111(kl1,afhankelijk
van de moI()I'I\'II1Il\'1'111!11I1'.
Zodra het controlelampje
uit '11111,kuu dl' motor worden gestart.

4.

Runl, 111'1)',IIHIll'daal niet aan. Draai de
l'onlll('I.~IvIlI('1 in tic stand START en laat
hem I(I,~/( 1(11'11
de motor aanslaat.

Laat de motor 7 seconden (hij \'('11 1111111'11
temperatuur
van 25°C of bogcr) lol 11
seconden (-25°C) stationair wuruuluuur-u
alvorens weg te rijden.

OPMERKING:
Bij een buitenteinpcratuur
van -15°C of lager is het aanslaan van til'
motor te bevorderen door de bovenstamulo
procedure te herhalen.
Zet na punt 3 het contactslot in de stand OF!'
en weer in de stand ON en wacht totdat hel
voorgloeilampje opnieuw uitgaat. Ga daarna verder met punt 4. Voer deze handeling
slechts éénmaal uit, bij de eerste startpoging
en alleen indien nodig.
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STARTEN EN RIJDEN
Voorzorgsmaatregelen
(dieselmotor)
WAARSCHUWING!
Giet nooit benzine of enig ander brandbaar materiaal in de opening van het
inspuithuis om te trachten de motor te
starten. Dit kan brand en ernstig letsel
tot gevolg hebben.
• Laat onder normale omstandigheden de
startmotor niet langer dan 15 seconden onafgebroken werken. Bij een buitentemperatuur van -15°C of lager mag de startmotor
30 seconden onafgebroken werken. Langer
doorstarten dan hierboven wordt aangegeven, kan resulteren in schade aan de startmotor of de accu. Als de motor niet in één
keer aanslaat, herhaal dan de punten 2 tot
en met4.
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• Het rijden met te hoge motortoerentallen of
het met een hoger dan aangegeven stationair toerental laten draaien van een koude
motor kan resulteren in motorschade.

PARKEERREM

• Laat de motor even stationair draaien voordat de motor wordt afgezet. Dit is noodzakelijk om ervoor te zorgen dat de lagers
van de turbo goed worden gesmeerd, vooral na het langdurig rijden met hoge snelheid .

Activeer de park"l'III'111dlll " dl' hendel zo
ver mogelijk omhun] 1,'11,'11.,'11,

OPMERKING:

111'1 11'11111
I1 huwingslamp]e
op het instrumcnn-upunrrl ,'rl'I'(' alleen aan
dat de parkeerrein 1,1 ,'r"'" tlvrrn], niet de
mate van remwcrkitu; ('111111,,1,','1' voordat u
de auto verlaat of'rlr /1/111.,','11,'111 stevig is
aangetrokken.

S I\RTEN EN RIJDEN
Om de parkeerrem vrij te zetten dient u de
hendel iets omhoog te trekken, de knop aan
de voorzijde van de hendel in te drukken en
daarna de hendel naar beneden te bewegen.
Als de parkeerrem niet volledig is ontgrendeld, zal het waarschuwingslampje van het
remsysteem op het instrumentenpaneel blijven branden.
OPMERKING:
Uw Jeep is voorzien van
zelfstellende achterremmen. De parkeerrem
kan dan ook alleen door uw dealer worden
afgesteld.
Bij het parkeren op een helling is het belangrijk dat u eerst de parkeerrem aantrekt, alvorens de hendel van de automatische versnellingsbak in de stand P te zetten. Wanneer u
deze volgorde omdraait, kan het moeilijk zijn
om de hendel weer uit de stand P te halen.
Draai als extra veiligheidsmaatregel het stuur
zodanig dat de voorwielen gelijk tegen de
stoeprand aan komen als de auto in beweging
zou komen.

WAARSCHUWING!
t--• Trek VHCIJ'hd vcrlaten van de auto altijd dl' pnrkeerrom stevig aan, om te
vo(wIWIIU'1I (lilt uw auto kan gaan rijdCII 1'11SI'lIlUh' eu/of letsel kan veroorzaken. 1',,'1 hl] oen automatische
verslll'lIhl~Hhllk ,h' xclectiehendel in de
stalld I' "I' clI' versnellingspook van de
haJulj.\(',~\'hlllwldl' versnellingsbak
in
dc 1'1'I',~h'vI'I'Nlll'lIing,

~

• Laat nooit kinderen of diereu IlI'hlcll
in een in de zon geparkeerde III""C'111
ten auto, De temperatuur
in het hit,·
rieur kan tot extreme waarden 111110
pen,

• Ill't wlUll'I' IClI'zkht achterlaten
van
kindvrou [u ch- nlilo is om een aantal
I'Cdl'lll'lI J\I'VIIIU'lljk, Ze zouden letsel
kU1I11l'1IUJlIUJlI'1Iuf veroorzaken,
DIIIlI'CI1II(11"111'11
kinderen van de parkN'IT"11I 1'11,I,· sl'lcctiehendel
af te
blijveu. 1,11111
11Ii1l1tde sleutels in het
CCIllIlldslo' 1,IIIc'lI, omdat dan de kin{jen'lI ch· c.IIII\II'I,~dlc bedienbare
ruitCII WlI(II·1I I uuuvn bedienen of de
autu ~.01l111'1l1\"11111'11
starten,
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START8N EN RIJDEN

VERSNELUNGSBAKKEN
Handgeschakelde

Volg het schakelpatr?on
knop is aangegeven.

versnellingsbak

zoals op de pook-

OPMERKING: Als de achteruit wordt ingeschakeld bij ingeschakeld contact, gaan de
achteruitrijlichten branden.

WAA RSCHUWING!

VOORZICHTIG:

• Zet de auto in de eerste versnelling.en
trek de parkeerrem altijd volledig
aan als u dc auto parkeert. Schakel
nooit een versnelling in ter vervanging van de parkeerrem.

Houd u aan de volgende tips \lOOI' ,'l'Il I,
lige rijstijl en om een langere 1(!1II'II.11lilll'
van uw versnellingsbak te verkrijur«

• Zet de versnellingsbak niet in neutraal als dc auto rijdt en zet het contact niet uit bij het afrijden van een
helling. Hierdoor heeft u niet langer
volledige controle over de auto, waardoor u de macht over het stuur kan
verhezen,

I

• Let erop dat de auto stilstaat als ti, 1IIill 1
uit wordt ingeschakeld of als vanuil dl ","
teruit een andere versnelling word! 1111'1
schakeld. Anders kan er schade (j1l!NIIIIIII
aan de versnellingsbak.
• Rijd niet met hoge motortoerernulk-u 111
hoge snelheid in lage versnelling '11,I\lId'l
kan er motorschade ontstaan.
• Schakel soepel en rustig om krak 11VIIId,
versnellingen te voorkomen. Schak\'1111I1
terug als te snel wordt gereden voor dil
snelheid. Anders kan er schade onrsuuu:
aan de motor of aan de versnellinushul
• Laat tijdens het rijden de voet niet op 111
I
koppelingspedaal rusten. Dit veroorzunl t
onnodige slijtage van het koppelingsuux lu
nisme.
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STARTEN EN RIJDEN
• Schakel naar gelang de rijsnelheid terug bij
het afremmen of bij het oprijden van een
helling. Anders kan de motor oververhit
raken.
• Gebruik de koppeling niet om de auto op
\' 'n helling stil te laten staan. Gebruik in
/,I)'n geval de parkeerrem, om schade aan
dl' koppeling te voorkomen.
lrnp het koppelingspedaal altijd geheel in
ulvorcns een versnelling in te schakelen.
\ udcrs kan er schade ontstaan aan de veruollingsbak of de koppeling.
I ti .en vastzittende auto los probeert te
IllIp\'n door te "schommelen", laat dan de
Ii 11'11 niet sneller dan met 24 km/h spin11111 Ällders kan er schade ontstaan aan de
l'llidillllijn.

Aanbevolen schakelsnelheden
Bij alle modellen met benzinemotor en handgeschakelde versnellingsbak bevindt zich
een waarschuwingslampje opschakelen op
het instrumentenpaneel, wat aangeeft wanneer u het best kunt overschakelen naar een
hogere versnelling.
Startbeveiliging
Modellen met een handgeschakelde versnellingsbak zijn voorzien van een startbeveiliging. Door cleze voorziening dient het koppelingspedaal te worden ingetrapt om te kunnen
starten. De startbeveiliging kan worden uitgeschakeld om in het terrein de auto te kunnen
starten zoncler het koppelingspedaal in te
trappen.

Voer de volgende stappen uit om de startbeveiliging uit te schakelen.
I.

De microschakelaar voor de startbeveiliging is op de hevel van het koppelingspedaal gemonteerd. De gele kortsluitstekker is met tape bij het koppelingspedaal
aan cic hoofdbedrading bevestigd.

2.

Neem cic microschakelaar los en sluit de
gele kortsluitstekker aan op de stekker
aan bcdradingszijde.

3.

Nu is de startbeveiliging
buiten werking
gesteld en kan de auto in het terrein worden gestart zonder het koppelingspedaal
in te trappen.

4.

Stel de startbeveiliging na het terreinrijden weer in werking cloor de voorgaande
stappen in de omgekeerde volgorde uit te
voeren.
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STARTEN EN RIJDEN

Automatische versnellingsbak

.

Schakelen

P (parkeren)

Schakel alleen in of uit stand R als de auto
volledig tot stilstand is gekomen en de motor
stationair draait. Trap stevig op de rem alvorens vanuit P, N of R een versnelling in te
schakelen.

In deze stand wordt de versnellingsbak langs
mechanische weg vergrendeld. Schakel deze
stand alleen in nadat de auto volledig tot stilstand is gekomen. De motor kan in deze
stand worden gestart.

Druk de knop links op de selectiehendel in
om de stand P (parkeren), R (achteruit) of
1-2 in te schakelen.

Beveiliging automatische

versnellingsbak

Dit systeem zorgt ervoor dat u vanuit de
stand P geen andere versnelling kunt inschakelen tenzij het rempedaal wordt ingetrapt.
Dit systeem werkt alleen bij draaiende motor.
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WAARSCHUWING!
Er kan een gevaarlijke situatie ontstaan als de versnellingsbak niet goed
in de stand P staat. Controleer altijd
even of de stand P goed is ingeschakeld
door aan de selectiehendel te trekken
zonder de knop in te drukken. De hendel mag dan niet kunnen worden bewogen. Zet de versnellingsbak altijd in
stand P alvorens de auto te verlaten.

STARTEN EN RIJDEN
Stand R (achteruitrijden)

Stand I) (vooruitrijden)

Stand 1-2 (le en 2e versnelling)

Schakel deze stand alleen in wanneer de auto
volledig tot stilstand is gekomen, tenzij wordt
geprobeerd de auto vrij te krijgen door te
"schommelen".

Schak 'I ti '~,' stand in voor normaal rijden.
Vanuit stilstand wordt weggereden in de eerste vcrxu -lling en, afhankelijk van de rijsnelheid, opgL:S .hakeld naar de tweede, derde en
vierde v 'rsnelling. Ook het terugschakelen
gcsebi 'dt "heel automatisch,

Schakel deze stand in als er veel trekkracht
nodig is bij lage snelheden, zoals bij het rijden door modder, zand en sneeuw of bij het
rijden op steile hellingen. Schakel deze stand
ook in als met een aanhanger een steile helling wordt opgereden om te voorkomen dat
de versnellingsbak oververhit raakt. In deze
stand rijdt de auto weg in de eerste versnelling en schakelt, afhankelijk van de rijsnelheid, op naar de tweede versnelling. In deze
stand is de motorremwerking maximaal.

N (neutraal)
In deze stand kan de motor worden gestart.

WAARSCHUWING!
Zet de versnellingsbak niet in neutraal
als de auto rijdt en zet het contact niet
uit bij het afrijden van een helling.
Hierdoor heeft u niet langer volledige
controle over de auto, waardoor u de
macht over het stuur kan verliezen.

Stand 3 ( Ic, 2c en 3e versnelling)
Gebruik d '~,' stand bij het rijden in een bergachtig - ()1l1 • 'ving, bij het trekken van een
aanhungwu m of' als de versnellingsbak
veelvuldie s .hukclt tussen de derde en vierde vcrxn 'Ilin " In deze stand is de motorrernwerkinu 'roter en is er meer trekkracht
beschikhaar voor het rijden door modder en
sneeuw, Vanuit stilstand wordt weggereden
in de eerst ' v .rsnclling en, afhankelijk van
de rijsn 'lil .id, opgeschakeld naar de tweede
en de d .rd ' V .rsnclling. De vierde versnelling wordt ui 't ingeschakeld.
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START~N EN RIJDEN
Koppelomvormer

met lockup

..

De koppelomvormer van uw auto is voorzien
van een lockup om het brandstofverbruik te
verlagen. Bij een bepaalde snelheid neemt
een koppeling de functie van de koppel omvormer over. Hierdoor kan de auto bij het rijden in een hoge versnelling iets anders aanvoelen en iets anders reageren.
Als de snelheid afneemt of als wordt geaccelereerd, wordt de lockup automatisch soepel
uitgeschakeld.
WAARSCHUWING!
Gebruik de stand P nooit ter vervanging van de parkeerrem, maar altijd in
combinatie daarmee.
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VOORZICHTIG:
Houd u ClC/1I de volgende tips voor eenveilige rijstijl en 0111 een langere levensduur
van uw versnellingsbak te verkrijgen.
• Zet, voordat de selectiehendel vanuit P
naar een andere stand wordt geschoven,
het contact vanuit de stand LOeK
(stuurslot) in de stand ON. Anders kan
er schade aan de stuurkolom en de versnellingsbak worden veroorzaakt .
• Jaag bij ingeschakelde versnelling de
motor nooit op toeren terwijl het rempedaal wordt ingetrapt of de parkeerrem
is aangetrokken. Probeer ook niet de
auto op een helling in evenwicht te houden zonder de remmen te gebruiken. Dit
kan oververhitting veroorzaken en daardoor ernstige schade aan de versnellittgsbak ten gevolge hebben.

• Laat de wielen, bij het vrijmaken van
een vastzittende auto door afwisselend
de eerste versnelling en de achteruit in
te schakelen, niet sneller ronddraaien
dan met 24 km/h.

STARTEN EN RIJDEN

VIERWIELAANDRIJVING
Selec-Trac vierwielaandrijving

• Stand N: neutraal, geen aandrijving, om de
verbinding tussen de assen en de aandrijving te verbreken. Zie voor het slepen
van de auto ook het hoofdstuk "Wat te
doen bij pech".
• Stand 4 LO: vierwielaandrijving,
ring voor tijdelijk gebruik.

De Selec- Trac kan in de volgende standen
worden gezet:
• Stand 2WD: achterwielaandrijving, hoge
gearing.
• Stand 4x4 PART-TIME: vierwielaandrijving, hoge gearing voor tijdelijk gebruik.
• Stand 4x4 FULL- TIME: vierwielaandrijving, hoge gearing voor permanent gebruik.

lage gea-

• Controlelampjes op het instrumentenpaneel
geven aan welke stand is ingeschakeld. Het
groene lampje geeft aan dat in FULL- T1M I~
vierwielaandrijving (4x4 FULL-TIME)
wordt gereden, het oranje lampje geeft aan
dat van PART-TIME vierwielaandrijving
gebruik wordt gemaakt (4x4 PART TIME
of4 LO).

• Stand 4x4 PART-TIME
Deze stand is ontworpen voor tijdelijk gehruik van de vierwielaandrijving op of
11~laslde weg, als er extra grip nodig is ZQ[lis bij het rijden door sneeuw of bij ijzel.
In deze stand zijn de voor- en achteras mechanisch met elkaar verbonden en draaien
I11Ctdezelfde snelheid. Gebruik deze stand
nooit op een droge, verharde weg.
I C lussen bak mag bij elke rijsnelheid vanuit de stand 2WD in de stand 4 PARTTIME worden gezet.

Schakelen van de tussen bak (Selec- Trac)
• Stand 2WD
Gebruik deze stand voor het rijden op verharde wegen onder normale omstandigheden, als de vierwielaandrijving niet noodzakelijk is.
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- Stand 4x4 FULL- TIME
Dil is de meest gebruikte stand voor vierwielaandrijving, te gebruiken op natte, met
sneeuw bedekte of gladde wegen, wanneer
extra grip wordt verlangd. Als deze stand is
ingeschakeld, kunnen de voor- en achteras
met verschillende snelheden draaien, waardoor de auto goed bestuurbaar blijft. Deze
stand kan naar wens het gehele jaar en op
elke ondergrond worden gebruikt.
De tussenbak mag bij elke rijsnelheid vanuit de stand 2WD in de stand 4 FULLTIME worden gezet.

-Stand 4 LO
Deze stand is ontworpen voor tijdelijk gebruik van de vierwielaandrijving op onverharde wegen of bij terreinrijden als er extra
grip bij lage snelheden nodig is. Gebruik
deze stand nooit op een droge, verharde
weg.
Schakel de tussenbak bij stilstand in deze
stand door de selectie hendel van de automatische transmissie in neutraal te zetten,
dan de selectiehendel van de tussenbak iets
naar rechts te drukken en dan stevig naar
achteren te trekken naar de stand 4 LO.

VOORZICHTIG:
Probeer nooit de stand 4 LO in te schakelen terwijl de auto rijdt. De tussenbak kan
hierdoor ernstig beschadigd raken.
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Bij het inschakelen van de stand 4x4 FULLTIME vanuit de stand 2WD via de stand 4x4
PART-TIME kan het nodig zijn om het gaspedaal twee keer kort los te laten.

OPMERKING: Als de vierwielaandrijving
moeilijk in of uit is te schakelen, kan de oorzaak ongelijke bandenslijtage. lage bandenspanning, zware belading van de auto of een
lage buitentemperatuur zijn.
WAARSCHUWING!
Rijd uitsluitend met volledig ingeschakelde tussenbak. Als met de auto wordt
gereden terwijl de tussenbak niet volledig is ingeschakeld, kan dat schade aan
de tandwielen en verlies van trekkracht
veroorzaken. Bovendien kunt u de controle over de auto verliezen.

STARTEN EN RIJDEN

Command-Trac

vierwielaandrijving

De Cornrnand-Trac kan in de volgende standen worden gezet:
• Stand 2H: achterwielaandrijving, hoge gearing
• Stand 4H: vierwielaandrijving,
ring voor tijdelijk gebruik.

hoge gea-

• Stand N: neutraal, geen aandrijving, om de
verbinding tussen de assen en de aandrijving te verbreken. Zie voor het slepen van
de auto ook het hoofdstuk "Wat te doen bij
pech".
Ccmrnand-trac is een inschakelbare vierwieluandrijving. Als de vierwielaandrijving wordt
mgeschakeld, zijn de voor- en achteras merhanisch met elkaar verbonden en draaien de
voor- en achterwielen met dezelfde snelheid.

• Stand 4L: vierwielaandrijving,
voor tijdelijk gebruik.

WAARSCHUWING!
Parkeer de auto nooit met de tussen bak
in de stand N (neutraal) zonder eerst de
parkeerrem te activeren, In de stand
neutraal bestaat er geen vaste verbinding tussen de wielen en de versnelIingsbak waardoor de auto kan gaan
bewegen, ongeacht de stand van de seleetiehendel.

lage gearing

• Een oranje controlelampje PART TIME op
het instrumentenpaneel geeft aan dat alle
vier de wielen worden aangedreven (4H of
4L).
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VOORZICHTIG:
Schakel de vierwielaandrijving !JU een
auto met Command- Trac nooit in op een
droge, verharde weg en gebruik de stand
4L alleen als extra trekkracht nodig is. Als
vierwielaandrijving wordt ingeschakeld
op een dergelijke weg, ontstaan er spanningen in de aandrijving, kunnen er onderdelen van de tandrijvlug I eschadigd
raken en zal het ,I' ihakelen 1110 siraam verlopen. Het schakelen zal wat gemakleelijker gaan door een klein stukje achteruit
te rijden, aldoor de auto op een stukje
onverharde weg te zeilen, zodat de wielen
een klein beetje kunnen slippen.

90

Schakelen van de tussenbak
(Command -Trac)
-Stand 2H
Deze stand is bedoeld voor het rijden op
verharde wegen onder normale omstandigheden, als vierwielaandrijving niet noodzakelijk is.
-Stand 4H
Deze stand is ontworpen voor tijdelijk gebruik van de vierwielaandrijving op onverharde wegen als er extra grip nodig is, bijvoorbeeld tijdens het rijden bij regen of
sneeuw, door modder of zand, of bij terreinrijden. Gebruik deze stand nooit op een
droge, verharde weg.
De tussenbak mag bij elke rijsnelheid vanuit de stand 2H in de stand 4H worden gezet.

-Stand 4L
Deze stand is ontworpen voor tijdelijk gebruik van de vierwielaandrijving op onverharde wegen of bij terreinrijden als er extra
grip bij lage snelheden nodig is. Gebruik
deze stand nooit op een droge, verharde
weg.
Zet de tussenbak bij stilstand in deze stand.
Zet de selectiehendel van de tussenbak in
neutraal, beweeg de hendel iets naar rechts
en dan stevig naar achteren in de stand 4L.
WAARSCHUWING!
Rijd uitsluitend met volledig ingeschakelde tussenbak. Als met de auto wordt
gereden terwijl de tussenbak niet volledig is ingeschakeld, kan dat schade aan
de tandwielen en verlies van trekkracht
veroorzaken. Bovendien kunt u de controle over de auto verliezen.

STARTEN EN RIJDEN
VOORZICHTIG:
Probeer nooit de stand 4L in te schakelen
als de auto rijdt. De tussenbak kan hierdoor ernstig beschadigd raken.

ACHTERAS MET TRAC-LOK
Trac-Lok is een sperdifferentieel dat ervoor
zorgt dat er altijd een gelijke krachtverdeling
is tussen de achterwielen. Dit voorkomt doorslippen door gebrek aan grip van één wiel.
Als de grip van beide achterwielen verschilt,
zorgt het sperdifferentieel voor een optimale
verdeling van de krachten tussen beide wielen, door de aandrijfkracht op het wiel met
de meeste grip te verhogen.
Een sperdifferentieel is vooral van belang op
een glad wegdek. Als beide achterwielen op
een glad wegoppervlak staan, wordt maximale grip verkregen door het gaspedaal een
klein beetje in te drukken. Als echter maar
één wiel op een zeer gladde ondergrond
staat, kan een maximale tractie worden bereikt door de parkeerrem even licht aan te
trekken.

RIJTlPS VOOR TERREINAUTO'S
Rijden op een verharde weg
Vierwielaangedreven voertuigen hebben een
grotere bodemvrijheid en een smallere spoorbreedte, om ze geschikt te maken voor een
breed scala van terreintoepassingen. Door de
grotere bodemvrijheid ligt echter het zwaartepunt van de auto veel hoger dan bij een normale personenauto. Een voordeel van de grotere bodemvrijheid is het beter kunnen overzien van de meest uiteenlopende terreinsitualies, waardoor beter op wijzigende omstandigheden kan worden ingespeeld. Een nadeel
is echter dat niet met dezelfde snelheid als
een normale personenauto een scherpe bocht
kan worden gemaakt, nel als lage sportauto's
niet zijn ontworpen om in het terrein te presteren. Voorkom daarom waar enigszins mogelijk plotseling genomen scherpe bochten
en abrupte manoeuvres. Net als bij andere
auto's van dit type kan het niet goed bedienen van deze auto resulteren in het
verliezen van de controle over de auto of in
het over de kop slaan van de auto.
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Terreinrijden

Wanneer de lage gearing moet worden ge-

Er zijn een aantal verschillen tussen het rijden op een verharde en onverharde weg. Bij
terreinrijden komt u op plaatsen waar geen
wegen zijn, maar u komt daarbij ook omstandigheden tegen die u op een verharde weg
nooit zult meemaken. Lees de volgende onderwerpen dus aandachtig door voordat u
met uw Jeep gaat terreinrijden. Hierdoor kunt
u optimaal gebruik maken van alle capaciteiten van uw auto en kunt u uw auto veilig
door het terrein manoeuvreren.

bruikt
Schakel de lage gearing in als de auto in het
terrein meer grip nodig heeft, als bij het afdalen van een steile helling meer motorremwerking wenselijk is, voor extra aandrijfkracht bij lage snelheden of voor een beter
rijgedrag en meer controle over de auto op
een gladde en/of moeilijke ondergrond. In
het algemeen kan worden gesteld dat de lage
gearing pas hoeft te worden ingeschakeld als
in de hoge gearing niet wordt bereikt wat u
wilt.

In sneeuw, modder en zand
Schakel bij het rijden in sneeuw of als een
aanhangwagen wordt getrokken terug naar
een lagere versnelling en zet eventueel de
tussenbak in de lage gearing. Schakel echter
geen lagere versnelling in dan noodzakelijk
om in beweging te blijven, Als de motor teveel toeren maakt, is de kans op doorslaan
van de wielen en daarmee het verlies van
aandrijfkracht groter.
Schakel niet plotseling terug op een gladde
ondergrond. Door de motorremwerking kunnen de aangedreven wielen blokkeren, waardoor de controle over de auto wordt verloren.
Verlaag bij het rijden door rul zand de bandenspanning, zodat een groter contactvlak
ontstaat. Breng de bandenspanning weer op
de normale waarde voordat u een verharde
weg of een andere harde ondergrond oprijdt.

OPMERKING: Als de bandenspanning
minder is dan 102 kPa (1,0 bar), kan de
band loskomen van de velg en zal de bandenspanning nog verder afnemen.
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Op steile hellingen
Vóór het oprijden

WAARSCHUWING!
van een steile helling

Schakel een lage versnelling en de lage gearing in. Gebruik bij erg steile hellingen de
eerste versnelling en de lage gearing.
Als de motor afslaat of de auto niet verder
komt
Als u een steile helling op rijdt en de motor
afslaat of de auto niet verder komt, breng
dan de auto tot stilstand en trap direct de rem
in. Zet indien nodig de versnellingspook vrij
en start de motor. Schakel de achteruit in.
Rijd rustig achteruit de helling af door gehruik te maken van de motorremwerking en
Indien nodig door licht op het rempedaal te
drukken. Let erop dat de wielen blijven rollcn.

• Als de motor afslaat, de auto niet verder komt of als de top van een steile
helling niet wordt gehaald, probeer
dan niet te keren. Als u probeert te
keren, kan de auto kantelen of over
de kop slaan. Rijd altijd recht de helling af terwijl de achteruitversnelling
is ingeschakeld. Zet de versnellingsbak niet in neutraal.
• Rijd nooit schuin een helling op of af,
maar rijd altijd recht omhoog en omlaag.
Als de wielen van uw auto gaan slippen op
het moment dat u de top van een helling nadert, neem dan gas terug en draai het stuur
beurtelings links- en rechtsom om een nieuw
spoor te maken waarop de wielen weer grip
hebben. Meestal is dit voldoende om de top
van de helling te bereiken.

Afdalen
Schakel een lage versnelling en de lage gearing in. Laat de auto langzaam van de helling
rijden, terwijl de wielen door de motor worden afgeremd. Op deze wijze kunt u de snelheid en de rijrichting van de auto onder controle blijven houden.
Na het terreinrijden
Terreinrijden vergt meer van uw auto dan het
rijden over gewone wegen. Controleer de
auto daarom altijd na het rijden door het terrein. Wanneer u onregelmatigheden ontdekt,
neem dan contact op met uw dealer om het
probleem te laten verhelpen.
• Controleer de gehele onderzijde van de
auto. Controleer banden, chassis, stuurinrichting, wielophanging en uitlaatsysteem
op beschadiging.

..

STARTE~ EN RIJDEN

•

'ontroleer of de bouten en moeren van het
chassis, de onderdelen van de aandrijflijn,
de stuurinrichting en de wielophanging nog
vastzitten. Laat ze indien nodig door uw
.leep-dealer vastzetten.

• Controleer of er takjes, bladeren en dergelijke vastzitten aan onderdelen van de auto
en daar schade zouden kunnen aanrichten
of brand zouden kunnen veroorzaken. Bovendien kunnen dergelijke materialen het
zicht op schade aan de brandstofleidingen,
remleidingen, ashoezen en cardanassen
wegnemen.
• Laat na het langdurig rijden door modder,
zand of water de remtrommels, remvoeringen en koppelingen van de aandrijfassen
door uw dealer reinigen en inspecteren. Dit
voorkomt dat schurende materialen als
zand onnodige schade aanrichten aan de
desbetreffende onderdelen.
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WAARSCHUWING!
Schurende materialen in elk onderdeel
van de remmen kunnen resulteren in
een slechte en onvoorspelbare
remwerking. Het remvermogen zal teruglopen,
dus laat uw remmen controleren en indien nodig schoonmaken als ze vuil zijn
geworden.
• Als u na het rijden door modder, sneeuwen
dergelijke een trilling voelt tijdens het rijden met de auto, controleer dan of de wielen hiermee vol zitten. Verwijder het indien
dat van toepassing is.

BANDEN
Bandenspanning
De bandenspanning geldt voor koude banden. Na het rijden op hoge snelheid op een
warme dag kan de bandenspanning zo'n 28
tot 56 kPa (0,3 tot 0,5 bar) hoger zijn dan
normaal.
Controleer de bandenspanning ten minste
"
een
maal per m aand of voordat u een lan g e
trip met de auto gaat maken. Pomp de banden niet verder op dan de waarde die wordt
aangegeven op de wang van de band.
Bandenspanning
Bandenmaat

Bandenspanning
bij max. belasting

P215/75R15

230 kPa (2,3 bar)

P225/75R15

230 kPa (2,3 bar)

P225/70R15

230 kPa (2,3 bar)

Compact reservewiel

4IOkPa(4,1

bar)
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WAARSCHUWING!
Het gebruik van verkeerde banden of
het niet regelmatig controleren van de
banden kan leiden tot een ongeval. Let
op de volgende punten om dit te voorkomen.
• Zorg ervoor dat alle gemonteerde banden
dezelfde bandenmaat hebben en van hetzelfde type zijn. Het compact reservewiel
is een uitzondering hierop. Het gebruik van
ongelijke banden kan leiden tot een onvoorspelbaar stuurgedrag en trekken in het stuur.
• M+S-banden zijn niet ontworpen om gedurende langer dan een uur met hoge snelheid
te rijden (meer dan 120 km/h).

• Door het gebruik van een verkeerde combinatie van velgen en banden kan de sporing
veranderen. Het kan hierdoor gebeuren dat
de tussenbak moeilijk schakelt, de auto
moeilijker stuurt en de stand van de wielophanging verandert. Hierdoor kan de auto
onvoorspelbaar reageren en kan er spanning
komen te staan op de onderdelen van de
stuurinrichting en de wielophanging. Gebruik daarom uitsluitend velgen en banden
die voor uw auto geschikt zijn.
• Banden met een te lage bandenspanning
kunnen bij hard rijden erg heet worden en
daardoor defect raken. Ook de grip zal minder zijn, zeker als de banden al ver versleten zijn. Verander de bandenspanning niet
als de banden warm zijn. Als dit toch moet
gebeuren, mag de bandenspanning 40 kPa
[0,4 bar] (70 kPa [0,7 bar] bij langdurig
met hoge snelheid rijden) hoger zijn dan
aangegeven. Pomp een koude band niet verder op dan op de wang staat aangegeven.

• Laat uw banden regelmatig controleren en
uw wielen balanceren door uw dealer. Vermeld daarbij alle beschadigingen die zijn
opgetreden.
• Onregelmatige bandenslijtage, het gebruik
van een afwijkende bandenmaat en/of
-soort en een te lage bandenspanning kan
er de oorzaak van zijn dat de tussenbak
moeilijk is te schakelen. Houdt u dus aan
de opgegeven bandenmaat en -soort. U kunt
vóór het vervangen proberen of de tussenbak gemakkelijker schakelt door banden
onderling van plaats te wisselen.
• Voorkom overbelasting van uw banden.
Net als bij een te lage bandenspanning kan
dat ervoor zorgen dat de banden defect raken. Hierdoor kunt u een ongeval veroorzaken.
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Vervangen

van banden

De banden die onder uw auto zijn gemonteerd, zijn ontworpen in nauw overleg tussen
Jeep en de bandenfabrikant. Zij garanderen
een goed samenspel van rijgedrag, handelbaarheid van de auto, levensduur, geluidsproductie, grip, rolweerstand en vele andere factoren, Daarom raden wij u aan om bij vervanging van banden uw Jeep-dealer te raadplegen.
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WAAI~ S(~BUWING!
• CIIlltmlccr
lil' de maximum snelheidsindiclltic
lil) de band overeenkomt met
dc HPJ.:l'J.:l'VCIl Waarde. Anders kan de

baud hl] het rij dcn met hoge snelheid
deleet J.:lllln, W!rardoor u de controle
over de Hutu ve rliest,
·Ovedlclasting
van banden kan resulteren in J.:cvaar lijke situaties. Net als
kan
bij een te lage b andenspanning
de blind hierdo or defect gaan. Gebruik alleen ba nden met de juiste
draagvermogen
en belast de banden
niet zwaarder dan is aangegeven.

VOORZICHTIG:
• Het monteren van een band met een afwijkende maat kan ervoor zorgen dar de
aanwijzing van de snelheidsmeter en kilometerteller niet meer juist zijn. Neem
voor de juiste bandenmaat contact op
met uw dealer,
• Schakel de vierwielaandrijving uit als
een compact reservewiel wordt gebruikt
om schade aan de tussenbak te voorkomen,

STARTEN EN RIJDEN

Slijtage-indicators
VERSLETEN

BAND

In de standaard onder uw auto gemonteerde
banden zijn slijtage-indicators ingebouwd.
Als de banden nog een profiel hebben van
ongeveer 1,6 mm, worden de indicators
zichtbaar. Wanneer de strepen in twee of
meer naast elkaar liggende groeven zichtbaar
zijn, moeten de banden worden vervangen.

Zware belading, lange ritten bij zeer warm
weer en het rijden op slechte wegen kunnen
een sterkere slijtage tot gevolg hebben.

Wisselen van plaats

Wissel de banden elke 12.000 km om een gelijkmatige slijtage van alle banden te bereiken. Als een band een ongelijkmatig slijtagepatroon vertoont of harder slijt dan de andere, los dan het probleem op voordat de banden van plaats worden gewisseld.

In veel landen gelden wettelijke voorschriften voor wat betreft de minimale profieldiepte.
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Uitlijnen en balanceren
Om een maximaal profijt van de banden te
hebben, dient de wielophanging van uw auto
regelmatig te worden gecontroleerd en indien nodig te worden uitgelijnd.
Een slechte uitlijning kan resulteren in:
• snelle bandenslijtage;
• ongelijkmatige bandenslijtage, zoals slijtage aan één kant of zaagtandvorming;
• scheeftrekken van de auto.
Ook de banden kunnen de oorzaak zijn van
het scheeftrekken van de auto. Raadpleeg bij
dergelijke problemen uw dealer.
Trillen wordt niet veroorzaakt door een verkeerde uitlijning. Meestal moet de oorzaak
hiervan worden gezocht in een onbalans.
Goed balanceren kan hier uitkomst brengen
en kan de levensduur van de banden verlengen.

Sneeuwkettingen of
tractiehulpmiddelen

• Gebruik geen sneeuwketting of tractiehulp
om een compact reservewiel.

De meeste herokee-modellen hebben voldoende ruimte tussen de banden en de carrosserie om sneeuwkettingen te kunnen gebruiken. ebruik sneeuwkettingen alleen om de
achterwielen. Let op de volgende aanwijzingen om schade en slijtage aan de banden en
kettingen te voorkomen.
• Gebruik uitsluitend compacte sneeuwkettingen of tractiehulpmiddelen die voldoen aan
de SAE-norm "Klasse S".

Uw Jeep-dealer zal u graag verder informeren over dit onderwerp.

• Volg de gebruiksaanwijzing van de sneeuwkettingen bij het monteren hiervan.
• Zorg ervoor dat de sneeuwkettingen goed
vastzitten. Controleer dat ongeveer I km
na montage nog een keer.
• Houdt u aan de maximum snelheid die de
fabrikant van de sneeuwkettingen aangeeft,
maar rijd nooit sneller dan 70 km/ho
• Rijd voorzichtig en vermijd obstakels, kuilen en moeilijke manoeuvres.
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ANTIBLOKKEERSYSTEEM

(ABS)

(indien van toepassing)

Het antiblokkeersysteem is ontworpen om tijdens hard remmen de bestuurder te helpen
om controle over de auto te behouden. Het
systeem werkt met een aparte computer die
de hydraulische remdruk regelt om te verhinderen dat een wiel blokkeert en om slippen
op een gladde ondergrond te voorkomen.
Alle wielen en banden van de auto moeten
dezelfde maat hebben en van hetzelfde type
zijn en de banden moeten de juiste bandenspanning hebben om de juiste signalen door
te geven aan de computer.
WAARSCHUWING!
Een onjuiste bandenspanning
en het
gebruik van verschillende wielen of
banden kan resulteren in verlies van
remvermogen.

Wanneer de rijsnelheid na het wegrijden ongeveer 30 km/h bedraagt, zal het systeem
zichzelf testen om te controleren of het ABS
werkt. Als u tijdens deze zelf test uw voet op
het rempedaal heeft, zult u het pedaal iets
voelen bewegen. Deze beweging van het pedaal is normaal.
Tijdens deze zelf test en als het ABS in werking is zal de ABS-pomp draaien om het systeem te voorzien van afgeregelde hydraulische druk. Het is normaal dat de pomp een
zacht brommend geluid maakt.
Bij terreinrijden kan verlies aan grip ervoor
zorgen dat de antiblokkeerfunctie wordt ontregeld, waardoor het waarschuwingslampje
kan gaan branden. Zet het contact uit en weer
aan om het antiblokkeersysteem te resetten.

WAARSCHUWING!
Pompend remmen zal het effect van het
ABS verminderen en de remweg vergroten. Houd het rempedaal gewoon ingedrukt als u snelheid wilt minderen of
wilt stoppen.
WAARSCHUWING!
Het antiblokkeersysteem
is gevoelig
voor elektronische storingen die worden veroorzaakt door een verkeerd gemonteerde radio of telefoon.
OPMERKING:
Onder omstandigheden
waarbij hard wordt geremd, kan een pulserend gevoel in het rempedaal worden waargenomen en zal een klikkend geluid te horen
zijn. Dit is normaal en geeft aan dat het antiblokkeersysteem in werking is.
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WAARSCHUWING!
Houd u aan de volgende tips om uw
remmen veilig te gebruiken en om veilig te accelereren.
• Laat tijdens het rijden uw voet niet op het
rempedaal rusten. Dit kan namelijk resulteren in extreem hoge temperaturen van de
remmen, hoog brandstofverbruik, onnodige
slijtage en zelfs schade aan het remsysteem.
• Tijdens het van bergen of heuvels af rijden
kan herhaaldelijk remmen fading veroorzaken met een verlies aan remwerking. Voorkom herhaaldelijk hard remmen door terug
te schakelen of de overdrive uit te schakelen zodra dat mogelijk is.
• Wees extra voorzichtig tijdens het rijden op
gladde wegen, het manoeuvreren in een
krappe ruimte, parkeren en stoppen. Schakel altijd de vierwielaandrijving in op gladde wegen.
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• Tijdens het opwarmen kan de motor met
een hoger stationair toerental draaien, wat
ertoe kan leiden dat de achterwielen doorslaan en u de controle over de auto verliest.
Wees extra voorzichtig tijdens het rijden op
gladde wegen, het manoeuvreren in een
krappe ruimte, parkeren en stoppen. Schakel altijd de vierwielaandrijving in op gladde wegen.
• Pas uw snelheid aan de omstandigheden
aan. Bij het rijden op natte of modderige
wegen kan een film ontstaan tussen de band
en het wegdek. Dit verschijnsel, beter bekend als aquaplaning, zorgt dat grip en remvermogen verloren gaan, waardoor de auto
niet langer bestuurbaar is. Schakel onder
dergelijke omstandigheden de vierwielaandrijving in.

• Na het rijden door diep water of een autowasserette kunnen de remmen nat zijn geworden, hetgeen kan resulteren in een
slechte en onvoorspelbare rem werking.
Droog de remmen door het rempedaal voorzichtig een paar keer in te drukken terwijl u
langzaam rijdt.

STARTEN EN RIJDEN

BRANDSTOFAANBEVELING
(Benzinemotor)
Om te kunnen voldoen aan alle emissie-eisen
en om het brandstofverbruik zo laag mogelijk te houden, is het aan te raden uitsluitend
brandstof met een octaangetal van minimaal
91 van een gerenommeerd merk te gebruiken. U mag normale loodvrije benzine tanken
met een octaangetal van minimaal 91 RON
(Normaal-loodvrij) tot loodvrije superbenzine met een octaangetal van 98 RON (SuperPlus).
Lichte kloppende geluiden bij lage toerentallen zijn niet schadelijk voor de motor. Langdurige harde metaalachtige kloppende geluiden bij hogere toerentallen kunnen echter wel
motorschade veroorzaken. Deze motorschade
wordt niet gedekt door de garantie.

Naast het gebruik van ongelode benzine met
het juiste octaangetal wordt aangeraden benzine te gebruiken die is voorzien van de juiste toevoegingen zoals reinigings-, anticorrosie- en stabilisatie-additieven. Deze additieven zorgen voor een lager brandstofverbruik,
een lagere uitstoot van schadelijke stoffen en
betere prestaties.
Brandstof van matige kwaliteit kan problemen veroorzaken als slecht aanslaan, afslaan
of onregelmatig draaien van de motor. Als u
met deze problemen wordt geconfronteerd,
probeert u dan eerst brandstof van een ander
merk voordat u uw dealer bezoekt.

Toevoegingen aan brandstof
Het gebruik van reinigingsmiddelen voor het
brandstofsysteem wordt ontraden. Deze middelen, die gum- en lakvorming opheffen, bevatten bestanddelen die pakkingen, membranen en andere onderdelen van het brandstofsysteem kunnen aantasten.

Tankdop
De tankdop bevindt zich achter het tankdopklepje aan de linker zijde van de auto. Als de
tankdop kwijtraakt of beschadigd raakt, vervang deze dan door een originele tankdop
voor dit type auto.
VOORZICHTIG:
Door een andere tankdop te gebruiken,
kan er schade ontstaan aan het brandstofen emissiesysteem.
Een slecht passende dop dicht niet goed
af waardoor er verontreinigingen in de
brandstof terecht kunnen komen.
OPMERKING:
• Draai de tankdop vast totdat u drie klikken
hoort. De klikken geven aan dat de tankdop
goed is vastgedraaid. Het waarschuwingslampje CHECK ENG/NE zal gaan branden
als de tankdop niet goed is vastgedraaid.
Controleer elke keer na het tanken of de
dop goed is vastgedraaid.
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• De tankdop is voorzien van een koordje
waarmee hij vastzit aan de carrosserie.
Verzeker u ervan dat het koordje niet onder
de tankdop zit.
WAARSCHUWING!
• Draai de tankdop altijd langzaam los,
om te voorkomen dat er benzine uit
de vulopening komt.
• De vluchtigheid van benzine zorgt
voor een opbouw van druk in de tank
tijdens het rijden. Deze drukopbouw
kan er de oorzaak van zijn dat benzine naar buiten komt bij het openen
van de tankdop. Wanneer de tankdop
langzaam wordt losgedraaid, wordt
dit probleem voorkomen.
• Vul geen brandstof
tor nog draait.

bij zolang de mo-

• Let erop dat er in de omgeving van
een geopende tankdop niet wordt gerookt en er geen vuur aanwezig is.

102

BRANDSTOFAANBEVELING
(Dieselmotor)
Gebruik uitsluitend dieselbrandstof
gerenommeerd merk.

van een

Als de motor geheel zonder brandstof heeft
gestaan, is het nodig om het brandstofsysteem te ontluchten.
I. Draai de ontluchtingsplug
wijderen!
2.

los. Niet ver-

Draai de pompknop boven op het brandstoffilter/de waterafscheider los. Trek de
knop omhoog. Als de tank leeg werd gereden, dient de pompknop minstens 100
keer op en neer te worden bewogen.

3. Blijf de pompknop op en neer bewegen
totdat er geen lucht meer te zien is in de
brandstof die uit de ontluchtingsplug
komt.
4.

Draai de ontluchtingsplug

vast.

5.

Draai de pomp knop vast in de waterafscheider.

STARTEN EN RIJDEN

TANKDOPENTANKDOPKLEPJE

WAARSCHUWING!

Tankinhoud
De tankinhoud bedraagt ongeveer 7S liter.

80ae6C

Druk op de linker zijde (voorzijde) van het
lankdopklepje om het te openen.

Draai de tankdop altijd langzaam los,
om te voorkomen dat er benzine uit de
vulopening komt. De vluchtigheid van
benzine zorgt voor een opbouw van
druk in de tank tijdens het rijden. Deze
drukopbouw kan er de oorzaak van
zijn dat er wat benzine naar buiten
komt bij het openen van de tankdop.
Door de tankdop langzaam los te draaien, wordt dit probleem voorkomen. Let
erop dat er in de omgeving van een geopende tankdop niet wordt gerookt en
er geen vuur aanwezig is.
• Draai de tankdop linksom los .
• Plaats de tankdop na het tanken weer op de
vulopening en draai de dop rechtsom totdat
tenminste drie klikken worden gehoord.

OPMERKING: Om te voorkomen dat er teveel brandstof wordt getankt, dient u te stoppen met tanken als de automatische afslag
van de pomp in werking t/{Jedt.
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KATALYSATOR
De katalysator maakt het gebruik van ongelode benzine noodzakelijk. Gelode benzine zal
de werking van de katalysator en het emissiesysteem ten iet doen.
Onder normale gebruiksomstandigheden behoeft de katalysator geen onderhoud. Het is
echter wel belangrijk dat uw dealer het onderhoud verzorgt, zodat de motorafstellingen
optimaal blijven. Op die manier blijft de werking van de katalysator optimaal en wordt
schade voorkomen.

VOORZICHTIG:
Als de moto rafstellingen niet in orde zijn,
kan schade aan de katalysator optreden.
Bij motorstoringen, zoals met name het
overslaan door eenfoutieve ontsteking of
bij een gebrek aan vermogen, kan dit leiden tot oververhitting van de katalysator.
Laat de afstellingen in dat geval direct
door uw Jeep-dealer controleren. Door
blijven rijden met een ernstig defect kan
resulteren in schade aan de katalysator
en aan de auto.
Let op dat zaken als droog gras en dorre bladeren niet in aanraking kunnen komen met
de katalysator, daar deze dan vlam zouden
kunnen vatten.

In buitengewone gevallen kan bij een ernsti
ontregelde ontsteking een branderige lucht
van de katalysator optreden. Stop in zo'n ge
val de auto, zet de motor uit en laat deze af·
koelen. Daarna is afstellen van de motor vol
gens de fabrieksspecificaties een eerste vereiste.
Volg onderstaande aanwijzingen om schade
aan de katalysator te voorkomen:
• Zet het contact niet uit terwijl een versnelling is ingeschakeld en de auto nog rijdt.
• Probeer niet de motor te starten door de
auto aan te slepen of aan te duwen.
• Laat de motor niet draaien met één of meer
bougiekabels losgenomen, zoals bijvoorbeeld bij een diagnosetest. Voorkom ook
langdurig onregelmatig stationair draaien.
• Laat de motor niet langdurig stationair
draaien als de motor slecht stationair draait
of als er een defect is waargenomen.
• Zorg ervoor dat de auto nooit zonder brandstof komt te staan.
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TREKKEN VAN AANHANGWAGEN
Uw auto mag een aanhangwagen trekken
met een maximum gewicht van:

Motor

AanhangMaximale
wagenkogeldruk
gewicht

2,5 liter dieselmotor

2.500 kg

100 kg

2,5 liter benzinemotor

3.150 kg

126 kg

4,0 liter benzinemotor

3.250 kg

130 kg

Alleen met inachtname van de volgende
waarschuwingen blijft de garantie van kracht.
Als u vaak een aanhanger trekt, kan het zijn
dat uw auto vaker onderhoud nodig heeft.
Neem hierover contact op met uw dealer.
Overschrijdt het maximum laadvermogen
niet. Tel bij het gewicht van de auto:
• Het gewicht van de trekhaak.

Onthoud dat alles wat u in of op een aanhangwagen vervoert bij het totaalgewicht
wordt geteld.
WAARSCHUWING!
Let op de volgende punten bij het trekken van een aanhangwagen om een ongeval en letsel te voorkomen.

•

ontroleer voor het rijden of de verlichting
van de aanhangwagen goed werkt.

• Zorg ervoor dat het maximum aanhangwa'cngcwicht (gewicht van de aanhangwagen
inclusief de lading) niet wordt overschred 'no Bedenk dat het trekken van een aanhun wagen de remmen, assen, motor, versncllingsbak, stuurinrichting, wielophanging, banden enz. extra belast.

• Let er bij het beladen van de aanhangwagen op dat de voorzijde iets zwaarder (10 15%) dan de achterzijde wordt beladen. Als
de voor- en achterzijde even zwaar zijn belast of als de achterzijde zwaarder is, kan de
aanhangwagen gaan slingeren waardoor u
de controle over de aanhanger en de auto
kunt verliezen.

•

• De aanhangwagen moet zijn voorzien van
een eigen remsysteem als het maximum gewicht daarvan meer bedraagt dan 750 kg .

• Lel op de maximum snelheden die gelden
bij het trekken van een aanhangwagen.

ontroleer dat de lading in de aanhangwag .n goed is bevestigd en niet kan gaan
s .huivcn.

•

cbruik alleen een goedgekeurde trekhaak,
b drading en stekkerdoos. Deze zijn bij uw
I "Ier verkrijgbaar. Hij kan u ook gedetaillc rel informeren over het trekken van aanhangwagens.

• Het gewicht van bagage in uw auto en
eventuele andere uitrusting.
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Oververhitting bij trekken van
aanhangwagen
(Benzinemotor)
Dreigende oververhitting van de motor en
versnellingsbak kan eenvoudig worden voorkomen door de volgende maatregelen in acht
te nemen:
.In de stad
Tijdens stilstand: zet de versnellingsbak in
neutraal en laat de motor versneld stationair
draaien.
• Op de grote weg
Neem snelheid terug .
• Als airconditioning
aan staat
Zet de airconditioning
Zie "Koelsysteem"
en onderhoud".
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tijdelijk uit.

in het hoofdstuk "Service

Schakel bij dreigende oververhitting van de
automatische versnellingsbak de stand 3 in
bij het rijden in heuvelachtige gebieden of
schakel de stand 1-2 in bij het rijden op steile hellingen. In het algemeen is het verstandig om terug te schakelen als de versnellingsbak vaak schakelt tussen twee versnellingen.
Hierdoor wordt de kans op oververhitting
kleiner en wordt een betere remwerking verkregen.

Oververhitting bij trekken van
aanhangwagen
(Dieselmotor)
Als de koelvloeistoftemperatuurmeter
in het
rode gebied staat tijdens het trekken van een
aanhangwagen, dient één van de volgende
punten (of allebei) te worden uitgevoerd.
• Schakel de airconditioning uit.
• Houd het motortoerental tussen 2.000 en
3.800 min-I door tijdig op- of terug te schakelen.
Als de koelvloeistoftemperatuurmeter
een te
hoge waarde blijft aangeven, neem dan snelheid terug of stop de auto en laat de motor
stationair draaien om deze te koelen.

STARTEN EN RIJDEN

Aanpassingen bij veelvuldig trekken
van aanhangwagen
'
OPMERKING: Als uw auto is voorzien van
een automatische versnellingsbak en u regelmatig een aanhangwagen trekt, vooral in
een bergachtige omgeving of bij hoge temperaturen, vervang dan de versnellingsbakolie
iedere 24,000 km en/of laat een oliekoeler
monteren als deze nog niet aanwezig is.
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat u een goede kwaliteit
brandstof tankt (met een hoog octaangetal) als de auto regelmatig zwaar
wordt belast. Dit om pingelen van de
motor te voorkomen. Langdurig pingelen kan leiden tot ernstige motorschade.
Houd bij het trekken van een aanhanger de
wettelijke bepalingen in acht.
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ALARM KNIPPERLICHTEN

De schakelaar van de alarmknipperlichten
bevindt zich achter het stuurwiel op de stuurkolom. Schuif de schakelaar naar links om
de alarmknipperlichten in te schakelen.
Schuif de schakelaar naar rechts om de
alarmknipperlichten uit te schakelen.

OVERVERHITTING
KOELSYSTEEM
Het koelsysteem kan tijdelijk oververhit raken als de auto zwaar wordt belast, zoals bij:
• Een helling op rijden op een warme dag.
• Stoppen na met hoge snelheid te hebben gereden.
• Langdurig stationair draaien, bijvoorbeeld
in een file.
• Het trekken van een aanhangwagen.

Wanneer de schakelaar wordt bediend, gaan
alle richtingaanwijzers voor en achter tegelijk
knipperen. Gebruik dit waarschuwingssysteem niet als de auto rijdt. Gebruik het alleen
bij pech, waarbij de stilstaande auto een gevaar voor het overige verkeer vormt.
OPMERKING: Bij langdurig gebruik van
de alarmknipperlichten kan de accu leeg raken.

Als de temperatuurmeter in het rode gebied
komt of als het waarschuwingslampje gaat
branden terwijl u in het verkeer stilstaat, zet
dan de versnellingsbak in N (neutraal) en
schakel de airconditioning uit.
OPMERKING: Als de naald van de temperatuurmeter in het bovenste deel van de
schaal staat, laat dan de motor minstens nog
één minuut stationair draaien voordat u hem
uitzet.
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Handel als volgt als na een minuut of twee
de temperatuurmeter nog steeds een te hoge
waarde aangeeft of als het lampje niet uitgaat:
• Parkeer de auto op een veilige plek, zet de
automatische versnellingsbak in de stand P
of de handgeschakelde versnellingsbak in
neutraal en trek de parkeerrem aan.
• Zet de motor niet uit. Voer het motortoerental iets op. Laat na 2 à 3 minuten de motor weer stationair draaien.
Zet de motor uit en handel als volgt als hierna de temperatuurmeter nog steeds een te
hoge waarde aangeeft of als het lampje niet
uitgaat:
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Open de motorkap. Controleer de slangen,
de radiateur en de overloop op lekkage. Controleer of alle aandrijfriemen nog intact zijn.
Als de auto koelvloeistof verliest, een aandrijfriem is gebroken of los zit en/of de oververhitting blijft voortduren, zet dan de motor
af totdat de oorzaak is verholpen. Rijd na
een oververhitting de eerste JO minuten rustig verder; daarna kunt u op een normale manier verder rijden.

OPKRIKKEN EN WIEL WISSELEN
Plaats van krik en gereedschap

WAARSCHUWING!
Een oververhit koelsysteem is gevaarlijk. Iedereen in de nabijheid van een
oververhit koelsysteem loopt kans op
brandwonden door stoom of overlopende koelvloeistof. Neem de radiateurdop
nooit los om de motor te laten afkoelen
of het niveau te controleren. Volg de
procedure zoals hiervoor wordt aangegeven.

De krik, krikslinger en wielmoersleutel zijn
onder de achterbankzitting bevestigd. Nadat
de vleugelmoer is losgedraaid, kan het gereedschap worden uitgenomen.

WAT TE DOEN BIJ PECH
WAARSCHUWING!
Zorg ervoor dat het gereedschap en het
wiel goed zijn opgeborgen voor het rijden. Laat ze nooit los in de auto liggen,
omdat bij een noodstop het gereedschap of het wiel naar voren kan schieten en letsel kan toebrengen.

WAARSCHUWING!

Reservewieldrager
(indien van toepassing)

Gebruik de krik alleen om een wiel te
verwisselen. Plaats de krik nooit onder
de bumper, dorpel of bodemplaat. Uitsluitend de aangegeven punten zijn geconstrueerd om de krik voldoende
steun te geven.

WAARSCHUWING!
Houd u aan de volgende punten om ongelukken bij het gebruik van de krik te
voorkomen.

• Werk nooit onder de auto als deze alleen
door de krik wordt ondersteund. De auto
zou van de krik kunnen glijden .

Neem het reservewiel als volgt van de drager. Verwijder de hoes (indien van toepassing). Verwijder de wiel moeren door ze met
de wiel moersleutel linksom te draaien. Als
een reservewielslot (A) aanwezig is, plaats
dan de adapter (B) op het slot en zet vervolgens de wielmoersleutel op de adapter. De
adapter i in het dashboardkastje opgeborgen.

• Er mag zich niemand in de auto bevinden
als de auto wordt opgekrikt.

OPMERKING:
Belast de reservewieldrager
niet met meer dan 25 kg inclusief reservewiel.

• Start de motor niet en laat de motor niet
draaien zolang de auto op de krik staat.
Door trillingen of door het bewegen van
een wiel kan de auto van de krik glijden.
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Plaatsen

Plaats van reservewiel

Verwijderen
gageruimte

van het reservewiel

1. Til de onderzijde

uit de ba-

Draai de nu zichtbare

3.

Verwijder

vleugelmoer

de hoes en de vleugelmoer.

Plaats

b. Trek d ' hoes IHIIII'h -ncdcn langs de
bandOI11II'\,'k lol hijllil halverwege
het
wiel.

de hoes als volgt:

a. Draai de hoes binnenstebuiten
de hoes op het wiel.

van de hoes op.

2.

1.

van het reservewiel

en leg

2.

het wÎL'll.Od:lllig

in de auto dat de

bout door h 'I wiclunl steekt. Plaats de
vleugelmoer
op dl' h()UI en draai hem
vast.

los.

OPMERKING:
/vl« 1/ 1'1'1/ wiel vervangt
door een compact I'1'.\'I'I'I'I'lviel, dient de bout
op de steunplaat te worden verzet.
3.
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Plaats

Trek de hoes stcvii; nnar beneden
deze goed ov 'I' het wiel zit.

totdat
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WAARSCHUWING!

Wiel v rwisselen
Voorhereiding

Een compact reservewiel mag alleen tijdelijk worden gebruikt. Rijd met een
compact reservewiel niet meer dan 80
km en niet sneller dan 80 kmlh. De totale levensduur van een compact reservewiel bedraagt zo'n 4.800 km. Houd u
aan bovenstaande voorwaarden om beschadigingen aan het reservewiel te
voorkomen en om te voorkomen dat u
de controle over de auto verliest.
Uw Jeep is voorzien van een normaal of een
compact reservewiel. De bandenspanning
van een compact reservewiel bedraagt 410
kPa (4,1 bar).
Compact reservewiel
Als een compact reservewiel wordt ingezet:
• Vervang het compact wiel zo snel mogelijk
door een normaal wiel.

~

WAARSCHUWING!

----------------------~
Gil geen wiel verwisselen aan de wegzij-

de van dl' auto, terwijl deze vlak langs
de weg shm! geparkeerd. Zet de auto
vuur IIW veiligheid altijd zo ver moge~all
lid vel'keer vandaan.
• Park' 'I' til' nuto op een vlakke, stevige ondergrond, /.0 ver mogelijk van de weg verwijd .rd. /.el hel contact uit en zet de selectich 'll,k'l (uurornaat) in de stand P of de
versnclliu ish .ndcl (handschakeling) in de
achteruit. '1'1' .k de parkeerrem stevig aan en
schuk 'I de ulurrnknipperlichten in. Zorg ervoor dnt ,'I' ni 'mand meer in de auto zit als
deze wordt \lp ckrikt.

• Plaats wielblokken aan de voor- en achterzijde van het wiel schuin tegenover dat met
de lekke band, zodat de auto noch vooruit
noch achteruit kan rijden.
Procedure
I.

2.

Pak het reservewiel, de krik en het gereedschap.
Draai alle wielmoeren van het wiel met
de lekke band een halve slag los (links-

om).

• Rijd nooit met meer dan één compact reservewiel tegelijkertijd.
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Druui ti ' kriksliu ' 'I' rechtsom totdat het
wiel met de lckk ' hand vrijkomt van de
grond.

W""I~SCHUWING!

3. Zet de krik op de aangegeven plaats. Als
één van de voorbanden lek is (A), zet de
krik dan onder de vooras, zo dicht mogelijk bij het wiel met de lekke band. Als er
een achterband lek is (B), zet de krik dan
onder de achteras zoals is aangegeven in
de afbeelding. Bevestig de krikslinger
aan de krik.
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Draai Ik krlk nlet vcrder omhoog dan
nooclzlllwll.ll{ is om hct wiel met de lekkc baud te verwijderen en het reservewiel te monreren. Oc stabiliteit van de
auto WClrdl mlnrler naarmate deze verdCI' wordt Hllgt'krikt.
_______
-----1

5.

6.

Monteer het reservewiel en draai de moeren, met de afgeschuinde kant naar de
velg, met de hand kruiselings vast.
Draai de moeren nog niet met de sleutel
vast, om te voorkomen dat er te veel
kracht op de krik wordt uitgeoefend,
waardoor de auto van de krik zou kunnen vallen.

7.

Laat de krik zakken door de slinger linksom te draaien. Verwijder de krik en de
wielblokken.

vcrwijdvr dl' wi ,Imoeren en het wiel met
de lekke luuul,
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8. Draai de wiel moeren nu kruiselings stevig vast. Laat het juiste aanhaalmoment
indien nodig door uw Jeep-dealer controleren.
9. Berg de krik, het gereedschap en het reserve wiel op.

WAARSCHUWING!
Berg de krik en het verwisselde wiel altijd op de daarvoor bestemde plaats op.
Losse delen kunnen bij een noodstop of
een aanrijding tot ernstige verwondingen leiden.

Waarschuwingen
van een wiel

bij het verwisselen

Lel nauwk .urig op de volgende punten om
schade elf lets I te voorkomen.
• Park' 'I" de auto op een vlakke, harde en
stro ivc ondergrond, zo ver mogelijk van
het v 'r! c .r vandaan.
• Blokkc 'r de voor- en achterzijde van het
wi 'I s .huin tegenover het te vervangen

wiel.
• Tr k ti ' parkeerrem aan vóór het opkrikken
van ti' uuto,

• Er mag zich niemand in de auto IWVIIIIII'II
als de auto alleen door een krik wuull uu
dersteund.
• Kom niet onder de auto als deze
krik wordt ondersteund.

d()!)!

('1'11

• Volg de procedure zoals aangegeven in
"Wiel verwisselen" om schade en lelstl tI'
voorkomen.
• Plaats de krik alleen op de aangegeven po
sities.
• Wees extra voorzichtig bij het verwisselen
van een wiel op of naast de rijweg.

• Start ti, motor niet als de auto alleen door
een krik wordt ondersteund.
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HULPSTART
I.

Bescherm uw ogen met een vei Iigheidsbril en doe alle metalen sieraden af waarmee u de accu zou kunnen aanraken.

2.

Zet de auto met de andere accu zo dicht
mogelijk bij de accu van uw auto, zonder
dat de auto's elkaar raken. Trek de parkeerrem aan, zet de automatische versnellingsbak in de stand P (handgeschakelde
versnellingsbak in neutraal) en zet het
contact van beide auto's uit.

3.

Schakel alle elektrische verbruikers uit.

4.

Sluit één klem van de kabel aan op de
pluspool (G) van de lege accu en de andere klem van de kabel op de pluspool
(G) van de hulpaccu.

5.

Sluit de andere kabel eerst aan op de
minpool (8) van de hulpaccu en daarna
de andere klem op een metalen deel van
de motor van de auto met de ontladen
accu. Controleer of deze klem een goed
contact maakt en zich niet in de buurt
van bewegende delen bevindt (ventilator,
V-riemen).

6.

Start de motor van de auto met de hulpaccu, laat deze een paar minuten stationair draaien en start dan de motor van de
auto met de lege accu.

7.

Neem na ongeveer 10 minuten de startkabels in omgekeerde volgorde weer los.
Pas op voor bewegende delen zoals de Vriemen en de ventilator.

Waarschuwingen

bij hulpstart

Hulpstarten kan gevaarlijk zijn indien dit 01\
deskundig wordt uitgevoerd. Neem de volgende waarschuwingen in acht om letsel en
beschadiging van elektrische onderdelen te
voorkomen.
• Accuzuur is een gevaarlijke, corrosieve
vloeistof. Voorkom aanraking met de ogen.
de huid en met kleding. Buig niet over de
accu bij het bevestigen van de klemmen en
laat de klemmen nooit met elkaar in aanraking komen. Komt u toch in aanraking mei
accuzuur, spoel dit dan weg met een ruime
hoeveelheid water.
• Gebruik geen hulpaccu of een andere voedingsbron met een spanning van meer dan
12 V.
• Voer geen hulpstart uit als de accu is bevroren. De accu kan hierdoor scheuren of zelfs
exploderen.
• Zorg ervoor dat de twee auto's elkaar niet
raken.
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• Zie ook "Waarschuwingen met betrekking
tot de accu" in het hoofdstuk "SERVICE
EN ONDERHOUD".

SLEEPOGEN

VOORZICHTIG:
Sleep uw auto alleen aan de sleepogen,
anders kan uw auto beschadigd raken.

WAARSCHUWING!
WAARSCHUWING!

Probeer niet uw auto te starten door
middel van aanduwen of slepen. Oververhitting van de katalysator kan het
gevolg zijn van een dergelijke startprocedure.

Neem ruime afstand tot de auto's als
met behulp van een kabel of een ketling en de sleepogen wordt gesleept.
Als een sleepkabel of -ketting breekt,
kan de wegslaande kabel of ketting ernslig letsel veroorzaken.
VOORZICHTIG:

Als uw auto is voorzien van sleepogen, dan
bevindt er zich één aan de voorzijde en één
aan de achterzijde van de auto. Het voorste
sleepoog heeft twee gaten; het voorste is om
de auto te slepen en het achterste mag alleen
worden gebruikt voor transport.

Uohruik de sleepogen alleen in noodge1'(/1/1'11,
bijvoorbeeld om iemand die bij hel
terreinrijden is komen vast te zitten, los te
11'1'1<1\1'11, Gebruik de sleepogen niet voor
111'1.1'1('/11'11
over lange afstanden ofmet
11(1).(1' snelheid. Hierdoor kan uw auto
,\'('1111(/1' lIplopen.
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SLEPEN
Auto's met vierwielaandrijving dienen met
de voorwielen van de grond en de achterwielen op de grond worden gesleept. Verzeker u
ervan dat de tussen bak in de stand N staat en
dat de automatische versnellingsbak in de
stand P, of de handgeschakelde versnellingsbak in een versnelling staat.

Command-Trac contactsleutel
Handgeschakelde

Neem voor het slepen de achterste cardanas niet los, omdat er dan vloeistof uit
de tussenbak lekt waardoor de tandwielen
in de tussenbak ernstig beschadigd kunnen raken.
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versnellingsbak

Zet het contactslot in de stand OFF om de
stuurkolom te ontgrendelen. Schakel een versnelling in en zet de tussenbak in de stand N
(neutraal).
Automatische

VOORZICHTIG:

met

versnellingsbak

Zet het contactslot in de stand OFF om de
stuurkolom en de selectiehendel te ontgrendelen. Zet de selectiehendel in stand P (parkeren) en de tussen bak in de stand N (neutraal).

Command-Trac - zonder
contactsleutel en ontgrendelde auto
Handgeschakelde

versnellingsbak

Schakel een versnelling in en zet de tussenbak in de stand N (neutraal).
Automatische

versnellingsbak

Zet de selectiehendel in stand P (parkeren)
en de tussenbak in de stand N (neutraal).

Command-Trac - zonder
contactsleutel en vergrendelde auto
Handgeschakelde
lingsbak

en automatische

versnel-

Plaats een dolly onder de achterwielen en
sleep de auto met de voorwielen van de
grond.

-- --

---------------------..,
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Selec-Trac -

met contactsleutel

Zet het contactslot in de stand OFF om de
stuurkolom en de selectiehendel te ontgrendelen. Zet de selectiehendel in stand P (parkeren) en de tussenbak in de stand N (neutraaI).
VOORZICHTIG:
De tussenbak zal inwendig schade oplo..
pen als de auto wordt gesleept terwijl de
voorwielen niet kunnen draaien.

Selec-Trac - zonder contactsleutel
en ontgrendelde auto

Slepen in noodgevallen tussenbak kan niet in neutraal
worden gezet
Als de auto moet worden gesleept en de tussenbak niet in de stand N (neutraal) kan worden gezet, volg dan de onderstaande procedure om uw Jeep te slepen.
I. Zet het contactslot in de stand OFF (ontgrendeld).
2.

Schakel de versnellingsbak

VOORZICHTIG:
!lIs dl' auto met de voorwielen op de
groru! 1I10etworden gesleept, moet het
contact in de stand OFF staan. Het stuur.1'101
is niet sterk genoeg om de bewegingeil VO/l de voorwielen tegen te houden.
ZeI het stuurwiel goed vast als de auto
11/1'1
de achterwielen van de grond moet
worden gesleept.

in neutraal,

3. Plaats een dolly onder de achterwielen
en sleep de auto met de voorwielen van
de grond.

Zet de selectiehendel in stand P (parkeren)
en de tussenbak in de stand N (neutraal).

Selec-Trac - zonder contactsleutel
en vergrendelde auto
Plaats een dolly onder de achterwielen en
sleep de auto met de voorwielen van de
'rond.
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MOTORRUIMTE

2,5 LITER TURBODIESELMOTOR
Remvloeistofreservoir

•
Accu

"",
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MOTORRUIMTE

2,5 LITER BENZINEMOTOR
Remvloeistofreservoir

Accu
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Radiateurdop

Stuurbekrachtigingsreservoir

Luchtfilter

SERVICE EN ONDERHOUD

MOTORRUIMTE

4,0 LITER BENZINEMOTOR
Peilstok automatische-

Accu

Expansievat

Stuurbekrachtigingsreservoir

Remvloeistofreservoir

Radiateurdop

Ruitensproeierreservoir
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DIAGNOSESYSTEEM

(08D 11)

Uw auto is uitgerust met een geavanceerd
diagnosesysteem, OBD II genaamd. Dit systeem controleert de werking van het emissieregelsysteem en de regelsystemen van de motor en de automatische transmissie. Als deze
systemen correct werken, zal uw auto optimale prestaties leveren, een gunstig brandstofverbruik hebben en ruimschoots voldoen
aan de geldende emissie-eisen.
Als één van deze systemen onderhoud nodig
heeft, zal het diagnosesysteem het waarschuwingslampje laten branden. Het diagnosesysteem slaat ook storingscodes en andere relevante informatie op om aan te geven welke
reparaties een monteur dient te verrichten.
Neem, ondanks dat uw auto in de meeste gevallen nog zal kunnen rijden en niet hoeft te
worden gesleept, zo snel mogelijk contact op
met uw dealer.
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VOORZICHTIG:
Blijven doorrijden met brandend waarschuwingslampje kan verdere schade toebrengen aan het emissiesysteem. Ook kan
hel brandstofverbruik en de handelbaarheid nadelig worden beïnvloed. Uw auto
dient te worden onderhouden alvorens
een emissietest uit te voeren.

SERVICE-INFORMATIE
Gebruik altijd originele vloeistoffen, smeermiddelen en onderdelen van uw Jeep-dealer
om uw auto in optimale conditie te houden.
Onderhoud en reparaties kunnen vakkundig
worden uitgevoerd door Jeep-monteurs. Zij
zijn goed opgeleide specialisten die de beschikking hebben over speciale Jeep-gereedschappen en -onderhoudsapparatuur.
Houd u aan het onderhoudsschema om storingen en garantieproblemen te voorkomen.

SERVICE EN ONDERHOUD

Voorzorgsmaatregelen bij
onderhoud en reparaties

Waarschuwingen
reparaties

Neem bij het zelf uitvoeren van onderhoud
de volgende voorzorgsmaatregelen in acht.
• Het niet door een officiële Jeep-dealer laten
uitvoeren van de voorgeschreven onderhoudsbeurten kan problemen veroorzaken
wanneer aanspraak moet worden gemaakt
op de garantie.

• Door het werken aan een auto kan bij ondeskundig handelen ernstig letsel ontstaan.
Werk alleen aan een auto als de kennis over
de uit te voeren werkzaamheden en goed
gereedschap beschikbaar zijn. Breng uw
auto naar uw Jeep-dealer als niet aan deze
voorwaarden wordt voldaan.

• Het wijzigen van het emissiesysteem
resulteren in ernstige motorschade.

• Blijf tijdens het starten of als de motor
draait, uit de buurt van bewegende delen
zoals ventilator en aandrijfriemen.

kan

• Controleer, als de onderzijde van de auto
met een anticorrosiemiddel wordt behandeld, of er geen materiaal op de aandrijfassen achterblijft. Anders raken de aandrijfassen in onbalans, waardoor er trillingen ontstaan in de aandrijving. Verwijder overtollig materiaal.
• Controleer, als de onderzijde van de auto
met een anticorrosiemiddel wordt behandeld, of er geen materiaal op de uitlaat of
op onderdelen van de veiligheidsgordels
achterblijft.

bij onderhoud en

• Activeer altijd de parkeerrem voordat u aan
de auto gaat werken.

• Ga niet recht boven een ventilator hangen
als de motor draait. Indien een ventilatorblad verbogen of anderszins beschadigd
raakt, tracht dan dit niet te repareren. Breuk
van het blad kan het gevolg zijn, dus vervang de ventilator voor het inschakelen van
de motor.
• Brandstoffilter en -leidingen staan onder
druk. Laat onderhoud hiervan over aan de
dealer.
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ONDERHOUD
Het onderhoudsschema is erop gericht de
auto zo zuinig en betrouwbaar mogelijk te
houden en uw auto maximale prestaties te laten leveren. Het is echter mogelijk dat uw
auto vaker onderhoud nodig heeft. Dit is afhankelijk van het klimaat, de soort ondergrond waarover u rijdt, uw eigen rij gewoonten en de mate van belasting.

Neem contact op met uw dealer over het onderhoudsschcrna als het volgende van toepassing is:
• Regelmatig korte afstanden «24 km) rijden.
• Regelmatig rijden in een stoffige omgeving.
• Trekken van een aanhangwagen.
• Langdurig stationair draaien van de motor.
• Langdurig met hoge snelheid rijden.
• Regelmatig starten en stoppen van de motor.
• Rijden in een koude omgeving.
• Terreinrijden.
Het is uw verantwoordelijkheid
volgens het onderhoudsschema
houden.

dat uw auto
wordt onder-

AANBEVOLEN
CONTROLES

REGELMATIGE

Elke keer als er brandstof wordt getankt:
• Controleer het motoroliepeil en vul bij indien nodig.
• Controleer het niveau van de ruitensproeiervloeistof en vul bij indien nodig.
Één keer per maand
• Controleer de bandenspanning
stand van de band.

en de toe-

• Controleer de accu en controleer of de
accuklemmen nog goed vastzitten. Reinig
de polen indien nodig.
• Controleer het vloeistofniveau van het
koelsysteem, de stuurbekrachtiging
en de
transmissie en vul bij indien nodig.
• Controleer de verlichting en de overige
elektrische uitrusting op hun werking.
• Controleer of de rubber afdichtingen aan
beide zijden van de radiateur goed zitten.
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ONDERHOUDSPROCEDURES

5.

Controleren van vloeistofniveaus
I.

Gebruik uitsluitend vloeistoffen en
smeermiddelen die voor uw auto geschikt zijn.

2. Houd de motorruimte zo schoon mogelijk. Vloeistoffen hebben een smerende
werking en bieden chemische en mechanische bescherming. Als er vuil, water of
stofpluisjes in de vloeistof terechtkomen,
zal de werking ervan sterk teruglopen en
kan er schade ontstaan in het betreffende
circuit. Gebruik ook geen verouderde
vloeistoffen. Door het gebruik van verouderde remvloeistof kan zelfs een gevaarlijke situatie ontstaan.

Controleer beide zijden van de peilstok
bij het bepalen van een vloeistofniveau.

6. Zet de auto altijd op een vlakke ondergrond alvorens een vloeistofniveau te bepalen.
7.

Als het vloeistofniveau door een vulopening moet worden gecontroleerd, zoals
bij de handgeschakelde versnellingsbak,
de tussenbak en het differentieel, moet
de olie aan de onderzijde (of net onder
de onderzijde als het onderdeel koud is)
van de opening staan. Vul indien nodig
bij met kleine hoeveelheden. Bij warme
motor mag er wat olie uit de vulopening
komen. De vloeistof mag er echter niet
uit stromen.

8. Vul nooit te veel bij. Te veel water verzwakt een accu en vermindert de beschermende werking tegen vorst in het
koelsysteem. Te veel olie veroorzaakt
oververhitting en schuimvorming, waardoor er olie uit de ontluchting kan komen, afdichtingen hun werking verliezen
en schade kan ontstaan door het verlies
van olie of doordat de beschermende
werking van de olie verloren gaat.
9.

Controleer regelmatig de plaats waar u
uw auto altijd parkeert. Controleer de
vloeistofniveaus als u vloeistofvlekken
op de grond ziet. Als er vloeistof blijft
lekken, neem dan contact op met uw
dealer. Na het gebruik van de airconditioning is waterlekkage normaal.

3. Het vloeistofniveau is afhankelijk van de
temperatuur, dus controleer de vloeistoffen bij de aangegeven temperatuur.
4.

Sommige onderdelen moeten in werking
zijn om het vloeistofniveau te kunnen beoordelen.
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Bescherming van het milieu

Motorolie

Het is verboden riolering, oppervlaktewater,
waterleidingen en/of de bodem te vervuilen.
Voor het afvoeren van oliën dient u gebruik
te maken van de in iedere garage verplicht
aanwezige olie-opvang- en bewaarfaciliteiten. In twijfelgevallen dient u contact op te
nemen met de gemeente.

(Benzinemotor)

Keuze van motorolie
Kies een motorolie met de juiste viscositeit
om een optimale smering van de motor te
waarborgen.

Viscositeit
Gebruik motorolie met een viscositeits-index
van IOW-40, APr SG. Bij extreme koude is
het beter om een motorolie met een viscositeits-index van SW-30 te gebruiken.

Verversen motorolie
De intervallen voor het verversen van motorolie worden in het onderhoudsschema aangegeven. Door rijomstandigheden en rijstijl kan
het zijn dat daarvan dient te worden afgeweken. Onder de volgende omstandigheden is
het aan te bevelen de motorolie vaker te laten
verversen.
• Regelmatig korte ritten (minder dan 8 km)
rijden.
• Regelmatig over stoffige wegen rijden.
• Regelmatig trekken van een aanhangwagen .

Gebruik een motorolie waarbij de juiste viscositeits-index op de verpakking staat.

• Langdurig stationair draaien van de motor
(bijvoorbeeld filerijden).

Toevoegingen aan motorolie

• Veelvuldig hard rijden bij warm weer
(boven 32°C).

Gebruik geen toevoegingen bij de motorolie.

• Terreinrijden.
Uw dealer kan u hierover, alsmede over de
beste olie voor uw Jeep, informeren.
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VOORZICHTIG:

Controleren motoroliepeil

Vul niet te veel motorolie bij.

Hoeveelheid motorolie bij verversen
4-cilinder motor:

3,8 liter (inclusieffilter)

6-cilinder motor:

5,7 liter (inelusieffilter)

Controleer na het verversen van motorolie
het motoroliepeil op de peilstok. Vul indien
nodig bij tot de olie bij het bovenste merkteken staal.

Controleer regelmatig het niveau van de motorolie. Controleer het motoroliepeil terwij I
de auto op een vlakke ondergrond staat. Bij
een motor die op bedrijfstemperatuur is, kan
het oliepeil het beste worden gecontroleerd
nadat de motor vijf minuten heeft stilgestaan,
zodat alle olie zich weer in het carter bevindt.
Het motorolieniveau moet zieh tussen de
merktekens op de peilstok bevinden. Als het
niveau bij ADD (bijvullen) ligt, dient 0,95 liter motorolie te worden bijgevuld.
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Bijvullen motorolie

VOORZICHTIG:

Motorolie
(Dieselmotor)

Op het instrumentenpaneel bevindt zich
een oliedrukmeter. Deze geeft NIET het
motoroliepeil aan. Als de meter veelvuldig
een lage waarde aangeeft, geeft dat mogelijk een storing aan die tot ernstige motorschade kan leiden. Neem contact op
met uw dealer.
Motoroliefilter
Draai de motorolievuldop los en vul motorolie bij. Veeg gemorste olie weg om de motor schoon te houden.
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Het motoroliefilter dient te worden vervangen als de motorolie wordt ververst.
Controleer regelmatig het niveau van de motorolie, bijvoorbeeld bij het tanken van
brandstof. Controleer het motoroliepeil terwijl de auto op een vlakke ondergrond staat.
Bij een motor die op bedrijfstemperatuur is,
kan het oliepeil het beste worden gecontroleerd nadat de motor vijf minuten heeft stilgestaan, zodat alle olie zich weer in het carter bevindt. Het motorolieniveau moet tussen
de merktekens op de peilstok liggen.

IlilVI

I

NONDERHOUD
Viscositeit

VO()I{ ZI '11TIG:
-11/,1' ,/" ututiu (1/11' 111' 111'1onderste merkte',"11 ,\'IUIII, 1/1"1111' " 1111111'1bovenste merk11111'11/11'
11' worden
1,.",'11 IJ, ~ 111'1 1111

bij-

W'I',r/rI,

Motorolie wordt dikker bij lagere temperaturen, waardoor het motortoerental tijdens het
starten lager wordt. Dieselmotoren moeten
echter met een hoog motortoerental worden
gestart, dus verzeker u ervan dat u een motorolie met de juiste viscositeit gebruikt.

VOORZICHTIG:

kan wat meer
• h','11 1/ 1'//11'1' 11/1',\1'111111/111'
III/r' 1'/',/1/ /I Al'" rI 1111 ('1'11 nieuwe benzineI/i/lir 1/, ("1/11/ 01"1 'I' lun oliepei! regelmaII,~ 1'1/ 1'/11 hI/ ,,1,\ 111'1/11'11op I!F zelfs 011./111 I) /iMI om 1110tor!l1'1 111'11111'11.11'''1'1
,1'1'1/11111'
11' 1'11/111.11
1//(1/1,
-

/l11//t'III'

1'",,11/ /1110/'11/11'bi].
' hIJ verversen

IIm'Wt,lIwhlllWIUj'uli

'I· l'illlldl'l

Gebruik bij buitentemperaturen van +35°('
tot -!O°e motorolie met een viscositeits-index van IOW-40.

11\111111:

...• '

!l,~

111t.:r (inclusief filter)

Een motorolie
met lage viscositeits-indes
moet ook de juiste Ai'l-servicespecificatie
ofeen CCMC C5 kwaliteitsaanduiding
hebben.

Verversen motorolie
De intervallen voor het verversen van motorolie worden in het onderhoudsscherna aangegeven. Door rijomstandigheden en rijstijl kan
het zijn dat daarvan dient te worden afgeweken.
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Onder de volgende omstandigheden is het
nun te bevelen de motorolie vaker te laten
vcrversen.
• Regelmatig korte ritten (minder dan 8 km)
rijden.

Koelsysteem

WAARSCHUWING!
Een oververhit koelsysteem staat onder
druk. Iedereen in de nabijheid van een
oververhit koelsysteem loopt kans op
brandwonden
door stoom of overlopende koelvloeistof. Neem de radiateurdop
nooit los om de motor te laten afkoelen
of het niveau te controleren. Volg de onderstaande procedure.

• Regelmatig over stoffige wegen rijden.
• Regelmatig trekken van een aanhangwagen.
• Langdurig stationair draaien van de motor
(bijvoorbeeld filerijden).
• Veelvuldig hard rijden bij warm weer
(boven 32°C).
• Terreinrijden.
Uw dealer kan u hierover, alsmede over de
beste olie voor uw Jeep, informeren.

VOORZICHTIG:
Vul niet te veel motorolie bij.
Motoroliefilter
Het motoroliefilter dient te worden vervangen als de motorolie wordt ververst.
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Controle bij oververhitting

Controleer minstens één maal per maand het
niveau van de koelvloeistof in het doorzichtige expansievat terwijl de motor op bedrijfstemperatuur is. Het niveau moet tussen de
merktekens FULL en ADD liggen.
Als het koelvloeistofniveau snel daalt of als
regelmatig vloeistof moet worden bijgevuld,
raadpleeg dan uw dealer.

I. Stop de motor en open de motorkap.
2. Laat de motor ten minste 15 minuten afkoelen.
3. Leg een dikke lap over de radiateurdop
en draai deze linksom tot de eerste aanslag om de druk uit het koelsysteem te laten ontsnappen. Druk niet op de dop.

SERVICE EN ONDERHOUD
4.

5.

6.
7.

Druk, nadat aIJe druk uit het systeem is
ontsnapt, de dop in en draai deze verder
linksom. Verwijder de radiateurdop.
Vul koelvloeistof bij tot aan de onderzijde van de vulopening van de radiateur.
Op het expansievat moet het niveau zich
tussen de merktekens ADD en FULL bevinden.
Vul indien nodig koelvloeistof bij in het
expansievat.
Plaats de radiateurdop en draai deze helemaal rechtsom.

8. Laat uw dealer de auto zo snel mogelijk
inspecteren om de oorzaak van de oververhitting te achterhalen.

Aanbevolen

vloeistof

Waterafscheider

Gebruik alleen een goede koelvloeistof op
ethyleen-glycolbasis. Deze is verkrijgbaar
bij uw Jeep-dealer.
Bijvullen
Controleer het vloeistofniveau als de motor
op bedrijfstemperatuur is en vul indien nodig
bij (alleen in het expansievat).

Ontluchtingsplug
Rubber

Inhoud
(inclusief 2,2 liter voor expansievat)
4-cilinder benzinemotor:

9,5 liter

6-cilinder benzinemotor:

11,4 liter

4-cilinder turbodiesel motor:

--""""~tI

.udichting
(atgeschuinde zijde
omhoog)

8,0 liter

Verwarmingselement

Aftapplug
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De waterafscheider vangt het water op dat
zich soms in het brandstofsysteem bevindt.
Wanneer het waarschuwingslampje voor de
waterafscheider op het instrumentenpaneel
gaat branden, dient het water zo snel rnogeIijk afgetapt te worden.

3. Draai, terwijl de motor niet draait, de aftapplug open (deze heeft rechtse draad).
Om bij de plug te kunnen komen moeten
de moeren waarmee het brandstoffilter
op de steun is bevestigd mogelijk enkele
slagen worden losgedraaid.

De waterafscheider vormt één geheel met het
brandstoffilter en is in de motorruimte nabij
de rembekrachtiger geplaatst.

4.

WAARSCHUWING!
Probeer het water niet af te tappen terwijl de motor WARM is.

Laat de plug open tot er schone brandstof uit komt.

5. Draai de plug vervolgens dicht.
6. Verwijder de aftapslang.
7.

Voer het mengsel in de opvangbak overeenkomstig de geldende overheidsvoorschriften af.

Tap het water als volgt af.
I.

2.
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Aan de onderzijde van de waterafscheider bevindt zich een aftapplug. Deze is
voorzien van een nippel om een aftapslang aan te kunnen sluiten. Sluit er een
rubber slang op aan.
Plaats een opvangbak onder de waterafscheider en hang de aftapslang daarin.

VOORZICHTIG:
Neem direct contact op met uw Jeep-dealer als het waarschuwingslampje voor de
waterafscheider opnieuw gaat branden
nadat de motor is aangeslagen.

Koppelingsvloeistof
(handgeschakelde versnellingsbak)
Het hydraulisch systeem van de koppeling is
een gesloten systeem. Bij lekkage of een storing, dient het systeem te worden vervangen.
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Vloeistof handgeschakelde
versnellingsbak

Bijvullen

Automatische-transmissievloeistof

Vul bij via de vulopening totdat er vloeistof
uit de opening loopt.

Controle vloeistofniveau

Aanbevolen vloeistof
Gebruik alleen MOPAR®-transmissievloeistof of een gelijkwaardige vloeistof met de
specificatie SAE 75W-90 API-GL3.

Controleer het vloeistofniveau als de automatische versnellingsbak op bedrijfstemperatuur is. Dit is het geval na ten minste 25 km
rijden. De olie moet nu warm aanvoelen
(niet heet).
1. Laat de bedrijfswarrne motor stationair
draaien.
2.

Controle vloeistofniveau
Verwijder de vulplug. Het vloeistofniveau
moet gelijk staan met de onderzijde van de
vulopening.

Zorg ervoor dat de auto op een horizontale ondergrond staat. Blokkeer de wielen
om te voorkomen dat de auto kan bewegen. Trek de parkeerrem aan en trap het
rempedaal in. Beweeg de selectiehendel
door alle standen. Zet de hendel uiteindelijk in de stand P (alleen 4,0 liter) of N
(alleen 2,5 liter).
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3.

4.

Verwijder de peilstok, maak deze schoon
en plaats de peilstok weer. Neem de peilstok weer uit de houder en lees het peil
van de vloeistof af aan beide zijden van
de peilstok. Het peil dient tussen de twee
gaatjes te staan bij bedrijfstemperatuur.
Als het peil te laag is, vul dan bij door de
houder van de peilstok. Vul niet teveel
bij.
Controleer op lekkage. Ontgrendel de
parkeerrem.

OPMERKING: Als het nodig is om het oliepeil te controleren als deze nog niet op bedrijfstemperatuur is, dient het peil ongeveer
bij het merkteken ADD te liggen als de temperatuur van de transmissievloeistof 24°C
(kamertemperatuur) is.
Als het oliepeil bij kamertemperatuur juist is,
moet het bij het merkteken FULL liggen als
de temperatuur 77°C (bedrijfsternperatuur)
is. Onthoud dat de beste methode om het
oliepeil te controleren het controleren bij bedrijfstemperatuur is.
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Inhoud
4,OL motor:
2,5L motor:

Bijvullen van transrnissievloeistof
7,8 liter (na revisie)
4,7 liter (na revisie)

Voor het verversen bedraagt de hoeveelheid
ongeveer 3,8 liter.
Aanbevolen vloeistof
4,OL motor
MOPAR automatische-transmissievloeistof
of een gelijkwaardige ATF met de aanduiding
DEXRON@m of MERCON@
2,5Lmotor
Er dient Chrysler automatische-transmissievloeistof met de aanduiding ATF+2® of
ATF+2 Type 7 J 76® te worden toegepast om
een optimale werking van de versnellingsbak
te waarborgen. Het is belangrijk dat het
vloeistof op het voorgeschreven niveau wordt
gehouden door de aanbevolen vloeistof bij te
vullen.

VOORZICHTIG:
• Door het gebruik van andere transmissievloeistof dan ATF+2® kan de transmissie minder soepel gaan schakelen en
de loekup-koppeling gaan schokken.
• Vul nooit teveel transmissievloeistofbij.
Hierdoor kan schuimvorming optreden
en kan de vloeistof via het ventilatiegaatje of de vulopening uit de versnellingsbak komen. Bovendien kan er een
storing ontstaan.
Steek voor het vullen een trechter met een
lange hals in de houder van de peilstok.
Vul vloeistof bij tot het maximum. Om het
vloeistofpeil van ADD naar FULL te krijgen
is 0,5 liter nodig als de vloeistof op bedrijfstemperatuur is.
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Vloeistof tussen bak

Aftappen

Accu

Verwijder eerst de vulplug en dan de aftapplug. Draai de pluggen vast met een aanhaalmoment van 41 tot 54 Nm.

Controleer ten minste één keer per jaar het
vloeistofniveau in de accu.

VOORZICHTIG:
Draai de pluggen niet te vast. Ze kunnen
daardoor worden beschadigd en lek raken.
Aanbevolen vloeistof
Controle vloeistofniveau
Het vloeistofniveau moet gelijk liggen met
de onderzijde van de vulopening.
Bijvullen
Vul bij via de vulopening totdat er vloeistof
uit de opening loopt.

De accu is voorzien van een kijkglas, waaruit
de ladingstoestand van de accu kan worden
opgemaakt. Als het kijkglas helder is, moet
er gedestilleerd water worden bijgevuld.

Hulpstart
mogelijk

MOPAR®-ATF of een gelijkwaardige ATF
met de aanduiding Dexron®-III of Mercon®

0

• Accu goed geladen
• Vloeistofniveau goed

Cf)

Donkere ring, geen groene stip

0

• Ladingstoestand onbekend
• Te weuug vloeistof
(Ladingstoestand kan nog voldoende ZI n om auto te starten

Inhoud

• Accu slecht geladen
• Vloeistofniveau goed

Gele of heldere ring
Hulpstart

Selec-Trac:
Command- Trac:

Donkere ring met groene stip

1,3 liter

niet

1,0 liter

mogelijk
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Gebruik een brede schroevendraaier om de
vuldoppen te verwijderen. Controleer het
niveau in elke cel. Vul elke cel totdat het niveau net boven de platen staat. Als u bijvult
tijdens vorst, ga dan na het bijvullen rijden
met de auto om ervoor te zorgen dat het accuzuur goed mengt.
Houd de accu polen en -klernmen schoon en
vrij van corrosie. Was de accu regelmatig
met water en soda.
VOORZICHTIG:
Houd accuzuur en vuil dat van de accupolen komt weg van de carrosserie en
kunststof
Waarschuwingen
accu

met betrekking tot de

Ga voorzichtig om met de accu. Houd u aan
de volgende punten als u werkzaamheden
aan de accu verricht:
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• Accuzuur is een gevaarlijke, corrosieve
vloeistof. Voorkom aanraking met de ogen,
de huid en met kleding. Komt u toch in aanraking met accuzuur, was dit dan af met
een ruime hoeveelheid water. Roep meteen
medische hulp in.
• In een accu wordt waterstof ontwikkeld,
een explosief en brandbaar gas. Houd vuur
en vonken uit de buurt van de accu.
• Let erop dat u geen kortsluiting maakt door
met gereedschap of metalen voorwerpen
contact te maken tussen de polen onderling
of tussen een accu pool en de carrosserie.
Neem de minkabel los van de accupool als
er aan de accu wordt gewerkt.
• Laat kinderen en dieren niet in de buurt
spelen als u met de accu bezig bent.
• Bewaar een accu op een plaats waar deze
ver weg staat van open vuur, vonken en
kinderen.
• Zie ook "Hulpstart" eerder in dit instructieboekje.

Langdurige stilstand
Als u de auto langer dan 3 weken niet gebruikt, kunt u de volgende stappen uitvoeren
om de te voorkomen dat de accu ontladen
raakt:
• Verwijder zekering 17 (IOD: voeding buiten het contact om) en zekering 12 (RKE:
op afstand bedienbare centrale portiervergrendeling) uit de zekeringen- en relaiskast
in de motorruimte.
• Of neem de negatieve aansluiting van de
accu los.
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Vloeistof stuurbekrachtiging

WAARSCHUWING!
Controle dient te worden uitgevoerd
met stilstaande motor, om aanraking
met bewegende delen te voorkomen.
Controle

van vloeistofniveau

Het vloeistofniveau van de stuurbekrachtiging dient elke keer dat de motorkap wordt
geopend, te worden gecontroleerd. Reinig de
omgeving van de dop eerst en draai deze
daarna pas los. Naar gelang de temperatuur
van de stuurbekrachtigingsvloeistof
dient het
niveau ter hoogte van het merkteken FULL
COLD (koud) of FULL HOT (warm) op de
peilstok te staan.

Bijvullen
Verwijder de dop en vul het reservoir. Vul
niet te veel bij.
Aanbevolen

vloeistof

Gebruik MOPAR@-stuurbekrachtigingsvloeistof.

OPMERKING:
• Gebruik uitsluitend speciale stuurbekrachtigingsvloeistof
• Verwijder gemorste vloeistof

SERVICE EN ONDERHOUD

Ruitenwisserbladen

Ruitensproeiervloeistof

Vervangen

van ruitenwisserbladen

De ruitenwisserbladen en de voorruit moeten
regelmatig worden gereinigd met een spons
of een zachte doek en ruitenreiniger, om afzetting van zout en vet te verwijderen.

Bijvullen
Verwijder de dop en vul sproeiervloeistof

bij.

WAARSCHUWING!
Ruitensproeiervloeistof
Aanbevolen

is brandbaar.

vloeistof

MOPAR-ruitensproeiervloeistof
of een gelijkwaardige vloeistof die in de handel verkrijgbaar is.
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Door de ruitenwissers langdurig aan te laten
staan op een droge ruit zullen de wisserbladen snel slijten en beschadigd raken. Gebruik
voor het verwijderen van droog vuil van de
voorruit de ruitensproeiers in combinatie met
de wissers. Gebruik de ruitenwissers nooit
om ijs en sneeuw van de ruit te verwijderen
en voorkom dat de wisserbladen in aanraking
komen met olie, benzine en dergelijke.

1. Til de ruitenwissers op van de ruit.
2. Druk de vergrendeling in en schuif het
ruitenwisserblad van de ruitenwisserarm.
3. Druk een nieuw ruitenwisserblad
arm totdat het vergrendelt.

op de
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Remsysteem

WAARSCHUWING!
Vul niet te veel bij. Het juiste niveau
wordt aan de zijkant van het reservoir
aangegeven. Te veel vloeistof zorgt voor
een te hoge druk en verlies van vloeistof
langs de dop van het reservoir.
Aanbevolen

vloeistof

MOPAR®-remvloeistof of een gelijkwaardige SAE 11703- of DOT3-remvloeistof.
Controle van vloeistofniveau
Het reservoir van de remvloeistof bevindt
zich achter het luchtfilterhuis.
Reinig de dop en de buitenzijde van het reservoir alvorens de dop los te nemen. Het niveau moet zich ter hoogte van het merkteken
aan de zijkant van het reservoir bevinden.
Vul indien nodig bij, maar vul niet te veel bij.

Waarschuwingen

remsysteem

Slecht onderhouden remmen kunnen leiden
tot een defect in het remsysteem. Houd u aan
de volgende punten:
• Reinig, voordat de vuldop van het remvloeistofreservoir wordt losgenomen, de
omgeving ervan, om te voorkomen dat vuil
in het reservoir komt.
• Gebruik geen eerder gebruikte remvloeistof, minerale oliën, vloeistof uit een oude
of open verpakking of vloeistof die niet voldoet aan de SAE J 1703-specificatie. Gebruik uitsluitend remvloeistof uit een schone, dichte verpakking die voldoet aan de
SAE-norm.
• Onder normale omstandigheden moet alleen remvloeistof worden bijgevuld als de
remblokken slijten. Als regelmatig moet
worden bijgevuld, raadpleeg dan uw dealer.
• Wees voorzichtig met remvloeistof. Remvloeistof is agressief en kan lak en metalen
delen aantasten.
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Airconditioning

Koudemiddel

Laat de airconditioning voor het begin van
elk warm seizoen of op elk ander moment
wanneer het systeem minder goed lijkt te
functioneren, door uw Jeep-dealer controleren. Bij deze controle worden de lamellen
van de condensor gereinigd en de prestaties
van de airconditioning en de spanning van
de aandrijfriem gecontroleerd.

In de airconditioning van uw Jeep wordt
R-134a als koudemiddel gebruikt. Deze stof
tast de ozonlaag niet aan.

OPMERKING: Werkzaamheden aan het
airconditioningsysteem mogen in Nederland
alleen worden uitgevoerd door bedrijven met
een STEK-erkenning.
WAARSCHUWING!
Het airconditioningsysteem
staat onder
druk. Enige reparatie of verdere controle aan het systeem door niet ter zake
kundige personen kan ernstige schade
aan het systeem toebrengen.
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Bij een Trac-Look-differentieel dient bij elke
verversing een additief aan de vloeistof te
worden toegevoegd.
Inhoud
l,S liter

Vloeistof voor- en achteras

Vóór

Controle

Achter (Dana)

1,6 liter

Achter (Chrysler)

2,0 liter

Het vloeistofniveau
vulopening staan.

moet 12 mm onder de

Bijvullen
Vul bij via de vulopening tot 12 mm onder
de vulopening.
Aanbevolen vloeistof
MOPAR®-transmissievloeistof
of een gelijkwaardige vloeistof: SAE 80W-90 API-GL5.
Gebruik voor de achteras bij het veelvuldig
trekken van een aanhanger een synthetisch
smeermiddel met de specificaties SAE 75W140 API-GL5.

Smeren van onderdelen van
aandrijflijn en stuurinrichting
Bepaalde onderdelen van de aandrijflijn en
stuurinrichting zijn voorzien van smeernippels. Het is zeer belangrijk dat deze onderdelen volgens de intervallen in het onderhoudsschema worden gesmeerd, in het bijzonder
als u uw auto in het terrein gebruikt of anderszins zwaar belast. Raadpleeg uw dealer
voor meer informatie.
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Smeren van onderdelen
carrosserie

van

Alle draaipunten en verbindingen van de carrosserie moeten regelmatig worden gecontroleerd en indien nodig schoongemaakt en opnieuw worden gesmeerd. Hierdoor blijven
deze onderdelen soepel bewegen en blijft de
bescherming tegen roest en slijtage gehandhaafd.
Voordat er onderdelen worden gesmeerd,
moeten deze eerst goed worden gereinigd.
Verwijder overtollig smeermiddel na het aanbrengen.
Smeer de slotcilinders twee keer per jaar, bij
voorkeur in de lente en de herfst. Breng een
klein beetje smeermiddel direct in de slotcilinder aan. Gebruik hiervoor MOPAR Loek
Cylinder Lube, grafiet of een gelijkwaardig
smeermiddel.

Reinigen van carrosserie en
bescherming tegen corrosie
Bescherming van carrosserie
corrosie

en lak tegen

De aandacht die aan de carrosserie van de
auto moet worden besteed, is sterk afhankelijk van weersinvloeden en het gebruik dat
van de auto wordt gemaakt. Pekel, zure regen
en schadelijke bestanddelen in de atmosfeer
vormen een voortdurende bedreiging voor de
carrosserie van uw auto. Steenslag, grote
temperatuurverschillen en andere extreme
omstandigheden kunnen de lak, de sierlijsten
en de bescherming aan de onderzijde van de
auto aantasten.

Oorzaken van corrosie
Corrosie ontstaat wanneer het metaal van de
carrosserie in contact komt met de buitenlucht. Dit gebeurt wanneer de beschermende
laag over het metaal, de laklagen of de speciale anticorrosielaag wordt beschadigd.
De meest voorkomende oorzaken hiervoor
zijn:
• Opeenhoping van pekel, vuil en vocht.
• Steenslag.
• Insecten, teer en boomsappen.
• Zilte lucht in kuststreken.
• Zure regen en industriële vervuiling.

De onderstaande onderhoudsadviezen helpen
om de carrosserie van uw auto gedurende
lange tijd in optimale conditie te houden.
Uw Jeep-dealer levert een compleet assortiment onderhoudsproducten voor de verzorging van uw auto. Op de verpakking van
deze producten staat aangegeven hoe het beste resultaat kan worden bereikt.
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Wassen
• Was uw auto regelmatig. Was de auto niet
in de felle zon en gebruik een geschikte
shampoo. Spoel de auto zorgvuldig af met
schoon water.
• Verwijder insecten, teer en andere afzettingen zo snel mogelijk.
• Zet de carrosserie regelmatig in de was met
speciale autowas.
• Gebruik geen cleaner of polijstmiddelen
die de glans van het lakwerk verminderen.

Speciale aandacht
• Spuit de onderzijde van de auto, bij veelvuldig gebruik op zoute of stoffige wegen,
regelmatig schoon.

• In geval van beschadiging van de lak kan
uw dealer u adviseren over de beste reparatiemethode. Ook kan hij de voor de reparatie benodigde materialen leveren.

• Houd de afvoergaatjes aan de onderzijde
van de portieren, de schermen en de achterklep schoon en open.

• Aluminium velgen zijn voorzien van een
transparante beschermingslaag. Reinig aluminium velgen met schoon water en een
niet-agressief reinigingsmiddel. Gebruik
bij sterke vervuiling een velgenreiniger die
speciaal geschikt is voor aluminium velgen.
Gebruik geen schuursponsjes of staalborstels. Mijd wasstraten waarbij agressieve
schoonmaakmiddelen en/of harde borstels
worden gebruikt die de beschermingslaag
van de wielen beschadigen.

• Werk lakbeschadigingen steeds zo snel mogelijk bij. Uw dealer kan u materiaal leveren om dergelijke kleine plekjes netjes bij
te werken. Grotere schades kunnen door
uw dealer worden hersteld.

VOORZICHTIG:

• Laat beschadigingen van de carrosserie zo
snel mogelijk door uw dealer herstellen.

Gebruik geen schurende afslijpende middelen (staalwol ofschuurpoeder], Deze
kunnen krassen in de lak en het metaal
veroorzaken.

• Let er bij chemicaliën, kunstmest, zout enz.
op dat het in een goed gesloten verpakking
wordt vervoerd.
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• Als er veel over kiezelzand of grind wordt
gereden, adviseren wij u uw dealer spatlappen te laten monteren.

Interieur
De bekleding van de auto kan met een stofzuiger worden gereinigd of, indien daar aanleiding toe is, met een goede shampoo worden schoongemaakt.
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Ruiten

Onderhoud na terreinrijden

Gebruik een normaal gangbare glasreiniger
om de ruiten weer goed schoon te krijgen.
Maak nooit gebruik van middelen waarin
schurende bestanddelen zijn verwerkt. Let op
dat bij het reinigen van de achterruit de draden van de achterruitverwarming niet beschadigen. Gebruik nooit een harde krabber, daar
deze gemakkelijk het glas kan beschadigen.

Laat na het langdurig rijden door water, modder of zand de remtrommels, remvoeringen
en koppelingen van de aandrijfassen door
uw dealer reinigen en inspecteren. Dit voorkomt dat schurende materialen als zand onnodige schade aanrichten aan de desbetreffende onderdelen.

Breng, bij het schoonmaken van een buitenspiegel, het reinigingsmiddel aan op een
doek, nooit rechtstreeks op de spiegel.

VOORZICHTIG:
Bij veelvuldig terrein rijden heeft uw auto
frequenter onderhoud nodig. Neem hierover contact op met uw Jeep-dealer.

Controleer na het terreinrijden de gehele onderzijde van de auto. Controleer banden,
chassis, stuurinrichting, vering en uitlaatsysteem op beschadiging. Controleer of de bouten en moeren van het chassis, de onderdelen
van de aandrijflijn, de stuurinrichting en de
wielophanging nog vastzitten. Laat ze indien
nodig door uw Jeep-dealer vastdraaien. Controleer of er takjes, bladeren en dergelijke
vastzitten aan onderdelen van de auto en daar
schade zouden kunnen aanrichten of brand
kunnen veroorzaken. Bovendien kunnen dergelijke materialen het zicht op schade aan de
brandstofleidingen, remleidingen, ashoezen
en cardanassen wegnell)en .
...

,

,
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VERVANGEN VAN LAMPEN

Richtingaanwijzers

opzij

Koplampen

2. Verwijder de 4 schroeven en de koplamp; vervang de gloeilamp.
I.

Verwijder de 2 schroeven en de sierrand.

1. Omwikkel het uiteinde van een platte
schroevendraaier met tape en plaats deze
tussen het spatbord en de richtingaanwijzer.
2.

Wip de richtingaanwijzer
voorscherm.

los van het

3. Draai de fitting en trek deze uit het lamphuis.
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4.

Trek het lampje uit de fitting en vervang
het.

Parkeerlichten vóór

5. Volg voor het plaatsen de omgekeerde
volgorde.

I. Verwijder de 2 schroeven en de sierrand.
2.

Verwijder de 4 schroeven en de koplamp.

3. Trek de fitting van het parkeerlicht uit de
koplamp en vervang het lampje. Volg
voor het plaatsen de omgekeerde volgorde.
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Richtingaanwijzers

Mistlampen vóór

vóór

(indien van toepassing)

Schroefgaten

I.

Verwijder de 2 schroeven en de sierrand.

2.

Verwijder de bevestigingsschroeven van
de richtingaanwijzer vóór en trek deze
naar voren.

3. Draai de fitting en trek deze uit het lamphuis. Trek de gloeilamp uit de fitting en
vervang hem. Volg voor het plaatsen de
omgekeerde volgorde.

1. Verwijder de 2 schroefjes en het afdekplaatje aan de onderzijde van het lamphuis.
2. Neem de 2 draden los van het lampje.
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3.

Verwijder het lampje uit het lamphuis.

4.

Plaats een nieuw lampje in het lamphuis
en plaats het afdekplaatje weer.
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Achteruitrijlichten, richtingaanwijzers,
achterlichten en mistachterlicht

Derde remlicht

Interieurverlichting
Neem contact op met uw dealer.

Gloeilampjes
Nieuwe gloeilampjes kunt u bij uw Jeep-dealer verkrijgen.

1. Verwijder de 3 bouten aan de boven- en
zijkant van de achterlichtunit. Trek de
achterlichtunit omhoog en naar achteren
toe en verwijder hem.
2. Neem de bedradingsklem
terlichtunit.

los van de ach-

I.

Het derde remlicht bevindt zich aan de
bovenzijde van de achterklep.

2.

Verwijder de 2 schroeven.

3. Draai de fittingen 1/4 slag en verwijder
ze. Vervang de gloeilampjes.

3. Draai de fitting, neem deze los en trek de
defecte gloeilamp uit de fitting. Volg voor
het plaatsen de omgekeerde volgorde.
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ZEKERINGEN-/RELAISKAST
MOTORRUIMTE

ZEKERINGEN KAST

I
I

1
2

I
11

15

CIJOU
LDDIJ
o=l [J]J
[IJ [J]J
o::::J
DQJ
In de motorruimte is nabij de accu een zekeringen-/relaiskast aangebracht. Aan de binnenzijde van het deksel zijn de functies van
de verschillende onderdelen aangegeven. Zekeringen en relais zijn verkrijgbaar bij uw
Jeep-dealer.
OPMERKING: Als de voorkeuzezenders
van de radio niet langer zijn geprogrammeerd, controleer dan of zekering 17 (IOD)
goed is geplaatst.
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De zekeringenkast bevindt zich in het rechter zijpaneel.

[IJ [KJ
[IJ[ID
[JQJ~

DIJ CM]
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Zekeringnummer

Zekering
25 A beige

Circuit
Elektrische
aansluiting

Zckcl'ing-

Zckcl'Ïng

I.III._II'CI'

12

10 A rood

Circuit
Achterru itverwarming, richtingaan-

wijzers/alarmknipperlichten

2

25 A beige

Aansteker

3

10 A rood

Grootlicht links

I~

Niet in gebruik

4

10 A rood

Dimlicht links

14

10 A rood

5

10 A rood

Dimlicht rechts

Verwarmde
buitenspiegels

6

5 A bruin

Dimmer instrumentenverlichting

15

25 A beige

Centrale portiervergrendeling

7

10 A rood

Parkeerlicht links

16

10 A rood

Grootl icht rechts

8

Niet in gebruik

17

15 A lichtblauw

Audio-installatic

9

10 A rood

Vertraagd uitschakelen koplampen,
dakconsole

18

10 A rood

Spiegelbediening,
mistachterlicht

19

10 A rood

Startrelais

10

15 A lichtblauw

Achteruitrijlichten

20

15 A lichtblauw

Aansluiting

11

20 A geel

Stand RUN/
ST ART contactslot

Zekeringnummer

Zekering

Circuit

23

10 A rood

24

Niet in gebruik

25

15 A lichtblauw

ABS, klimaatregeling, koelventilator, remlichtschakelaar

26

10 A rood

Airbagmodule

27

10 A rood

Airbagmodule

Parkeerlicht rechts

aanhangwagen

21

15 A lichtblauw

Claxonrelais

22

20 A geel

Achterm itenwisser

..

151

SERVICE EN ONDERHOUD

Zekering vervangen

SPECIFICATIES
4-cilinder

In orde

Defect

In orde

Defect

Als er even sprake is geweest van een lichte
kortsluiting, kunt u de zekering zelf vervangen. Als een zekering herhaaldelijk doorbrandt, is er een storing in het desbetreffende
elektrisch circuit. Neem dan contact op met
uw dealer. Gebruik geen zekering met een
hogere stroomsterkte.

benzine

benzine

4-cilinder

diesel

Type

Lijnmotor

Lijnmotor

Lijnmotor met turbo

Boring en slag (mm)

98,4 x 81,0

98,4 x 86,9

92,0 x 94,0

Cilinderblok

Gietijzer

Gietijzer

Gietijzer

Cilinderkop

Gietijzer

Gietijzer

Gietijzer

Slagvolume

2,5 liter

4,0 liter

2,5 liter

Compressieverhouding

9,2:1

8,8:1

21:1

Brandstofsysteem

Multi-point
brandstofinspuiting

Multi-point
brandstofinspuiting

Indirecte multi-point
dieselinspuiting

Maximum vermogen (kW) bij
toerental (min-I)

93/5.400

131/4.600

85/3.900

Maximum koppel (Nm) bij
toerental (min- )

203/3.250

301/3.000

300/2.000

De specificaties kunnen per land iets verschillen.
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Afmetingen en gewichten
Totale lengte

A

4.298 mm

Totale breedte

B

1.790 mm

Totale hoogte (leeg)

C

1.610 mm

Wielbasis

D

2.676mm

Spoorbreedte vóór

E

1.473 mm (met 7" wielen)

Spoorbreedte achter

F

1473 mm (met 7" wielen)

Laadvolume

G

2,0 m3 (met neergeklapte achterbank)

Leeggewicht
4,0 L benzine

2,5 L benzine

2,5 L diesel

1.535 kg

1.440 kg

1.540 kg
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AANBEVOLEN
Chassis

VLOEISTOFFEN

EN SMEERMIDDELEN
Specificatie

Onderdeel
Automatische

versnellingsbak

Differentieel

(voor en achter)

2,5 Lrnotor:
4,0 Lrnotor:

Chrysler automatische-transmissievloeistof
MOPAR automatische-transmissievloeistof
ofMERCON@

met aanduiding ATF+2® of ATF+2 Type 7176®
of gelijkwaardige ATF met aanduiding DEXRON®m

Transmissievloeistof SAE 75W-90 (API-GL5). Gebruik een synthetische 75W-140 vloeistof als regelmatig een
aanhanger wordt getrokken. Bij modellen met Trac-Lok moet een additief worden toegevoegd.

Remvloeistof

MOPAR-rem-fkoppelingsvloeistof
SAE J1703.

of een gelijkwaardige

vloeistof met de specificatie FMVSS no. 116, DOT-3 en

Koppelingsvloeistof

MOPAR-rem-fkoppelingsvloeistof

of een gelijkwaardige

vloeistof met de specificatie FMVSS no. 116 en DOT-3.

Handgeschakelde

versnellingsbak

MOPAR-versnellingsbakolie

of een gelijkwaardige

Stuurbekrachtiging

MOP AR -stuurbekrachtigingsv

Tussenbak

MOPAR automatische-transmissievloeistof
MERCON@

Ruitensproeiervloeistof

MOPAR-ruitensproeiervloeistof

Stuurinrichting, fuseekogels, cardanassen,
koppelingen, wiellagers

MOPAR multi-purposevet
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vloeistof met de aanduiding SAE 75W-90 (API-GL3).

loeistof

of gelijkwaardig

of een gelijkwaardige

vloeistof met de aanduiding DEXRON®m

(NLG! Grade 2 EP, GC-LB)

of
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Motor
Onderdeel

Spe cificatie

Koelvloeistof

MO PAR-koelvloeistof

Motorolie

SA E IOW-40, APr SG/CD

of een gelijkwaardige

koelvloeistof op ethyleen-glycolbasis.

I:
I'

li
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TREFWOORDENLIJST

A
Aanbevolen regelmatige controles
Aanbevolen vloeistoffen
Aanhangwagen
Aansteker
.
Accu
.
Achteras met Trac-Lok
Achterbank . . . . .
Achterlichten
....
Achtenuitensproeier
Achterruitenwisser
.
Achterruitverwarming
Achteruitrijlichten ...
Afdekscherm bagageruimte.
Afmetingen . . . . . . . . .
. . .
Afstandsbediening centrale portiervergrendeling
Afstandsbediening garagedeur
Airbag
.
Airconditioning
.
Alarmknipperlichten
.
Antiblokkeersysteem (ABS)
Antidiefstalcode.
. . . . . .

126
154
105
48
137
91
30
149
39
39
39
149
52
153
.9

44
19
73, 142
109

Audiosysteem
. . . . . . . . . . .
Automatische rolgordels
.
Automatische-transmissievloeistof
Automatische versnellingsbak .

. 62
.13
135
. 84

B
Bagageruimteverlichting
.
Balanceren
.
Banden
.
Banden van plaats wisselen
Banden vervangen . . . .
Bandenspanning
.
Batterijen afstandsbediening.
Beschrijving instrumentenpaneel
Bevestigingsogen
.....
...
Binnenspiegel
. . . . . . . . . .
Brandstofaanbeveling (benzinemotor) .
Brandstofaanbeveling (dieselmotor) .
Brandstof toevoegingen
Buitenspiegels . . .
.

36
98
94
97
96
94
10
56
SI

31
lOl

102
lOl

31,32

99

65
157

•

TREFWOORDEN

LIJST

c
Carrosserie reinigen.
Cassettespeler
CD-bediening ....
CD-wisselaar
.
Centrale portiervergrendeling .
Comrnand-Trac vierwielaandrijving
Communicatie-apparatuur
Contactsleutel
Contactslot
.
Controles buiten de auto
Controles in de auto.
Corrosiebescherming
..

E
.. 143
62,69
62
70
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bedienbare buitenspiegels
verstelbare stoelen
aansluiting ..
ruitbediening
..

. 8
61
. 5
77

26
26
143

43
53
48
149
124
33

32

29
47
27

G

89

D
Dakconsole . . .
Dashboard ....
Dashboardkastje.
Derde remlicht .
Diagnosesysteem (OBD 11)
Dimschakelaar
.

Elektrisch
Elektrisch
Elektrische
Elektrische

110
153
149
. 13

Gereedschap
Gewichten .
Gloeilampjes
Gordels.

H
Handgeschakelde
Hoofdsteu nen
Hulpstart

versnellingsbak

.

82, 135
. 29
116

TREFWOORDENLIJST

I
Informatiepaneel dieselmotor.
Inrijden
.
Instapverlichting
..
.
Instrumentenpaneel (benzinemotor)
Instrumentenpaneel (dieselmotor)
Interieurverlichting
.
Interval ruitenwissers
.

L
60
24

12
54
55

149
37

K
Katalysator
.
Kinderen
Kindersloten.
Klimaatregeling
Klok .....
Koelsysteem.
Kompas ...
Koplampen .
Koplampverstelling
Koppelingsvloeistof
Koudemiddel
Krik

104
17

.8
71

65
132
45

146
35
.

134
142

.

110

Lampen vervangen . . .
Langsverstelling stoelen
Leeslampjes
. .
Lichtschakelaar
Lichtsignaal
..

· 146
· . 28
36,43
32

· . 33

M
Make-up spiegels
Middelste achtergordel .
Middenconsole .
Milieu
.
Mistachterlicht ..
Mistlampen vóór.
Mobiele communicatie-apparatuur
Motorkap
.
Motorolie (benzinemotor) . . . . .
Motorolie (dieselmotor)
.
Motorruimte 2,5 liter benzinemotor
Motorruimte 2,5 liter turbodieselmotor
Motorruimte 4,0 liter benzinemotor

32

16
48
128
35, 149
34, 148
. 61
49
128

130
122

121
123
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TREFWOORDENLIJST

N
Neerklapbare achterbank

....

R
......

30

o
Onderhoud
Onderhoud (voorzorgsmaatregelen en waarschuwingen)
Onderhoud cassettebandjes en -speler
Onderhoud compact discs.
Onderhoud na terreinrijden . . . . . .
Onderhoudsprocedures
Opbergvakje afstandsbediening garagedeur
Opbergvakje zonnebril
Opkrikken.
. .
Oververhitting.
. . . .
106, 109,

126
125
70
7I
145
127
44
44
110
132

p
Parkeerlichten vóór .
Parkeerrem
...
Portiervergrendeling
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147
80
. 7

Radio
Remsysteem . . . . . . . . . .
Reparaties (voorzorgsmaatregelen
Reservewiel
....
Reservewieldrager
. . . .
Richtingaanwijzers ..
Richtingaanwijzers opzij.
Richtingaanwijzers vóór
Rolgordels .
Roofrack .
Rugleuning.
Ruitbediening
Ruitensproeiers.
Ruitensproeiervloeistof
Ruitenwisserbladen
Ruitenwissers
.....

. . . . . . . . . .
en waarschuwingen)

61,62,67
141
125
112
7, III
36, 149
146
148
13
50
28
27
38
140
140

. 37

TREFWOORDENLIJST

s
Selec- Trac vierwielaandrijving
Service-informatie
Sleepogen
Slepen
.
Sleutels
.
Slijtage-indicators banden
Sloten
.
Smeermiddelen
.
Sneeuwkettingen
Specificaties .
Speed control
Spiegels ...
SRS-airbag
.
Startblokkering met transponder
Startprocedure .
Stoelen
.
Stoelverstelling
..
Stuurbekrachtiging
Stuurkolom
Stuurslot
.

T
87
124
117
118
5
97
7
154
98
152
40
31
19
11
78
27
29
139
38

Tankdop ..
Tankinhoud .
Terreinauto's
Terreinrijden
Terreinrijden (onderhoud)
Trac-Lok ......
Tractiehulpmiddelen
Transponder
Tripcomputer .
Tussenbak ..

.101,103
103
. 91
92
145
91
98
II

45
137

u
Uitlaatgassen
Uitlijnen

25
98

6

161

l

!

TREFWOORDEN LIJST

w

v
Veiligheid inzittenden .
Veiligheidstips
.
Ventilatie
.
Verlichte make-up spiegels
Verlichting
.
Versnellingsbak
.
Verstelbare stuurkolom ..
Vertraagd uitschakelen koplampen
Verwarming . . . . . . . . . . . .
Vierwielaandrijving
.
Vloeistof handgeschakelde versnellingsbak
Vloeistof stuurbekrachtiging
Vloeistof tussenbak . . . .
Vloeistof voor- en achteras .
Vloeistoffen . .
.
Vloeistofniveaus controleren
Voertuigidentificatienummer

162

12
25
72

32
32
. 82,135
38
34
72

87
135

139
137

142
154
127

.4

Waarschuwing sleutel in slot ..
Waarschuwing verlichting . . .
Waarschuwingslampje veiligheidsgordels.
Waterafscheider
Wiel verwisselen . . . . . . . .

.6,77
. 34

. . 13
. 133
110,113

z
Zekering vervangen . . . . . .
Zekeringen-/relaiskast motorruimte
Zekeringenkast .
Zonnebril ...
Zwangerschap
.

152
150
ISO
44
. 16

