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INTRODUCTIE

Waarschuwingen
Jeep Corporation, 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.
Jeep Corporation 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 produktie door te
voeren zonder daarmee de verplichting te scheppen deze wijzigingen ook op voorgaande automobielen aan te brengen.
In dit instructieboekje zijn ook eventuele opties opgenomen. Het
kan dus zijn dat u in het boekje beschrijvingen tegenkomt van
accessoires en uitrustingsstukken die niet op uw auto aanwezig
zijn.

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 van uw Jeep of accessoires kunnen veroorzaken wordt dit aangegeven met de tekst
"VOORZICHTIG".

© Jeep Corporation
Deze publikatie is gebaseerd op de op het tijdstip van vervaardiging beschikbare informatie. Jeep Corporation 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 bv.
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TIPS VOOR HET INRIJDEN
De motor van uw nieuwe Jeep is klaar voor gebruik op de weg.
Volg onderstaande aanwijzingen gedurende de eerste 1000 km
op om een maximaal profijt van uw Jeep te verkrijgen.
•

Controleer geregeld 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 tenminste 15 seconden
draaien alvorens een versnelling in te schakelen.

•

Rijd met afwisselende snelheden, gedurende de eerste 200
km onder 80 km/u, tussen de 200 en 1000 km onder de 90
km/u. Rijd niet met vol gas, op topsnelheid of met constante
snelheden en voorkom langdurig stationair draaien van de
motor. Voorkom snel optrekken en hard remmen.

•

Laat de motor eerst rustig inlopen voordat tot enige afstelling
wordt overgegaan.

•

Er is geen speciale inloopolie nodig. De toegepaste olie is
een normale oliesoort, die ook gebruikt wordt bij verversing
van de motorolie door uw dealer. Er is geen enkele aanleiding
om de motorolie en/of het oliefilter te vervangen vóór de eerste onderhoudsbeurt, behalve als een abnormaal gebruik dat
vereist.

•

Voeg geen wrijvings-verminderende
stoffen toe en gebruik
geen speciale inloopolie. Dergelijke stoffen kunnen het correct inlopen van de zuigerveren op de cilinderwanden nadelig
beïnvloeden.

OPMERKING: Het controleren en op niveau houden van de
verschillende vloeistoffen is vooral tijdens de inrijperiode van
groot belang. Zie ook het hoofdstuk Onderhoud voor controle
van de diverse niveaus.

3

VOOR H~T RIJDEN

Inhoud brandstoftank

Vullen van de brandstoftank
Druk tegen de voorzijde
openen.

van het brandstofklepje

om dit te

TANKDOP
•

Draai de tankdop linksom los.

•

Steek de tankdop in de houder aan de binnenzijde van het
brandstofklepje .

•

Plaats de tankdop na het tanken weer op de vulopening en
draai de dop rechtsom totdat tenminste drie klikken worden
gehoord.
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De inhoud van de brandstoftank

is ongeveer 76 liter.

WAARSCHUWING:
•

Verwijder de tankdop altijd langzaam. Oe tank kan onder druk
staan, waardoor er brandstof uit de vulopening zou kunnen
komen wanneer de dop te snel losgedraaid wordt. Komt er
toch brandstof uit de tank op uw huid of in uw ogen, was dit
dan af met een ruime hoeveelheid water.

•

Verwijder de tankdop niet in de buurt van open vuur of
brandende sigaretten.

V(

II HET RIJDEN

BRANDSTOF AANBEVELINGEN

WAARSCHUWING

Gebruik alleen goede kwaliteit brandstof van (11 I' 111110111meerd merk. Als bij de auto's uitgerust met benzh 11 11111101 I I 11
kloppend, metaalachtig geluid hoorbaar wordt, ver (lil I til door
pingelen van de motor, gebruik dan brandstof v 11 I I 11 Illdl r
merk. Pingelen kan de motor ernstig beschadigen.

Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide, een giftig gas dat kleuren reukloos is. Om te voorkomen dat dergelijke gassen ingeademd worden, moeten de volgende voorzorgen 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.

•

De beste bescherming tegen koolmonoxide is goed onderhoud. Laat het uitlaatsysteem van uw auto geregeld controleren. Als het geluid van de uitlaat verandert, als uitlaatgassen het interieur binnendringen of de onderzijde van de auto
beschadigd raakt, laat dan de auto onmiddellijk door uw dealer controleren. Rijd, totdat deze controle is uitgevoerd, met
geopende zijruit jes.

Motorschade veroorzaakt door pingelen komt niet vo r 111 1111:1
in aanmerking.
•

Gebruik bij auto's uitgerust met een benzinemotor ult!lllllt( 11 I
loodvrije benzine met een octaangetal van 91 RON 011\0
or,

•

Gebruik van loodhoudende benzine kan de katalysal r
stig beschadigen en de prestaties van de motor nadelig II
vloeden.

•

Door een onjuiste afstelling van de motor of een defect in d
ontsteking kan de katalysator oververhit raken en daard
beschadigen.

TEGEN KOOLMONOXIDE
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VOOR HI;:T RIJDEN

CONTACTSLEUTEL
•

•

Als met geopende ruiten wordt gereden, zorg dan dat er door
de ventilatieroosters voldoende lucht aangevoerd kan worden, om een goede luchtcirculatie in de auto te verkrijgen.
Worden de ventilatieroosters afgesloten, dan kunnen uitlaatgassen de auto worden binnengezogen.

Steek de sleutel geheel in het
contactslot en draai de sleutel
naar één van de vier aangegeven posities.

Om te voorkomen dat er uitlaatgassen de auto worden ingezogen, is het noodzakelijk de achterklep onder het rijden gesloten te houden.
De sleutel kan, op modellen
met een handgeschakelde
versnellingsbak,
pas verwijderd worden nadat de sleutelgrendelknop ingedrukt wordt.
Houdt deze knop ingedrukt en
draai de contactsleutel naar de
stand LOeK. De sleutel kan nu
uit het contactslot getrokken
worden.
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- STAAT

VOOR HET RI~DEN

Bij auto's met automatische versnellingsbak kan de sleutel pas
verwijderd worden als de auto geheel stil staat en de selectiehandel van de automatische versnellingsbak in de stand P
(parkeren) wordt gezet.
Tijdens het rijden mag de contactsleutel nooit verwijderd worden. Als u dit wel zou doen, zal het stuur in het slot vallen,
waardoor u geen controle meer heeft over de auto.
VOORZICHTIG: Haal altijd de sleutel uit het contactslot alvorens de auto te verlaten.

SLEUTELS
De sloten van de portieren, de
achterklep en het dashboardkastje kunnen met de sleutel
met de ronde bovenzijde bediend worden. Steek de sleutel
in het slot en draai deze om.
Zodra de achterklep van slot is,
kan deze zonder gebruik te maken van de sleutel worden geopend. Druk de slotknop in om
de achterklep te openen.
WAARSCHUWING:
Houd de achterklep tijdens het rijden gesloten om binnendringen van koolmonoxide te voorkomen.
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VOOR HET RIJDEN

PORTIERSLOTEN
Ontgrendel met de sleutel het
slot van het dashboardkastje
en druk de twee slotknopjes in
om het kastje te openen.

Alle portieren zijn aan de binnenzijde voorzien van een slotknop. Hiermee kan het portier
bij het verlaten van de auto
afgesloten worden. Druk de
slotknop in de stand LOeK en
sluit het portier.

WAARSCHUWING:
Houd, voor uw persoonlijke veiligheid, de portieren ook afgesloten tijdens het rijden.
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VOOR HET RIJDEN

CENTRALE PORTIERVERGRENDELING

Afstandsbediening

Druk de betreffende schakelaar naar beneden om het portier af te sluiten. Ontgrendelen
geschiedt door de schakelaar
omhoog te drukken. Met deze
schakelaar worden alle portieren inclusief de achterklep vanaf
de bestuurdersplaats gesloten
en ontgrendeld.

Houd de zender op geringe afstand van de auto, gericht op
de ontvanger die gemonteerd
is boven de voorruit tussen de
zonnekleppen. Druk op de knop
om de portieren te vergrendelen of ontgrendelen. Het indicatielampje geeft aan dat de
zender werkt en zal niet opgloeien als de batterijen van de
zender te zwak zijn. De batterijen hebben een levensduur van
ongeveer één jaar.

portiervergrendeling

Uw dealer kan de juiste batterijen voor de zender leveren en
plaatsen.
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HET RIJDEN

UITZETBARE ACHTERZIJRUITEN

(indien aanwezig)

(3drs. modellen, indien aanwezig)

Druk de grendel knop in en duw
de handel naar voren. De ventilatieruit kan nu naar wens geopend worden.

Trek de handel van de ruit naar
voren om de zijruit te openen
en naar achteren om de ruit te
sluiten en te vergrendelen.

Sluit de ruit door deze dicht te
trekken en de handel naar achteren te bewegen tot de grendel knop terugspringt.
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VOOR HET RIJDEN

ELEKTRISCH BEDIENDE RUITEN

BINNENSPIEGEL

(indien aanwezig)

Stel de spiegel zodanig af, dat
een optimaal zicht naar achteren wordt verkregen.

De ruitbediening werkt uitsluitend met het contact aan. Alle
ruiten zijn vanaf de bestuurdersplaats te bedienen. Druk de
betreffende schakelaar naar beneden om de ruit te openen en
naar boven om deze te sluiten.
De bediening van de overige
ruiten kan vanaf de bestuurdersplaats geblokkeerd worden door de schakelaar (A) in
te drukken.

Door aan de handel aan de
onderzijde van de binnenspiegel te trekken, wordt verblinding door koplampen van achteropkomend verkeer voorkomen.
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VOOR HET RIJDEN

BUITENSPIEGELS

ELEKTRISCH VERSTELBARE

Stel de linker en rechter buitenspiegel af zoals in de afbeelding staat aangegeven.

(indien aanwezig)

OPMERKING: Oe rechter buitenspiegel is van een verkleinend glas voorzien, om een
groter gezichtsveld te bewerkstelligen. Het lijkt daardoor dat
het verkeer wat in de buitenspiegel te zien is verder weg is dan het in werkelijkheid is.
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BUITENSPIEGELS

Op de voorzijde van de armsteun tussen de voorstoelen
zijn twee schakelaars gemonteerd voor de bediening van de
elektrisch verstelbare buitenspiegels.
Met de schakelaar A kan gekozen worden tussen de linker en
de rechter spiegel. Met schakelaar B kunnen de spiegels versteld worden. Na het juist
instellen van beide spiegels kan de schakelaar A in de middenstand gezet worden.

VOOR HET RIJDEN

MOTORKAPSLOT
Met handel A onder het dashboard vóór het bestuurdersportier kan het motorkapslot ontgrendeld worden. Druk daarna
de veiligheidshaak
aan de
voorzijde van de auto, onder
de motorkaprand, naar rechts
en til de motorkap op. Steek de
steun in de daarvoor bestemde
opening en laat de kap op de
steun rusten.

De motorkap kan gesloten worden door de steun uit de opening te halen en terug te zetten
in de klem.
Laat de motorkap de laatste
paar centimeters vallen om het
slot goed te laten vergrendelen.
WAARSCHUWING:
Controleer voor het rijden of de motorkap goed vergrendeld is.
Als dat niet het geval is, kan de motorkap tijdens het rijden openwaaien en het zicht belemmeren.
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VOOR HET RIJDEN

PARKEERREM
Trek aan de handel tussen de
voorstoelen om de parkeerrem
te activeren. Bij een correct afgestelde parkeerrem moet de
handel tenminste
8 klikken
aangetrokken kunnen worden.
Twijfelt u aan de juiste afstelling van de parkeerrem, neem
dan contact op met uw dealer.

Druk de knop aan de voorzijde
van de handel in en duw de
handel naar beneden om de
parkeerrem vrij te zetten. Zolang de parkeerrem niet geheel vrij gezet is, blijft het lampje op het dashboard branden.

OPMERKING: Uw Jeep is voorzien van automatisch afstel/ende
achterremmen. De parkeerrem kan dan ook al/een door uw
dealer afgesteld worden.
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VOOR HET RIJDEN
Tips voor het gebruik van de parkeerrem
(automatische versnellingsbak)
Trap het rempedaal in en zet zodra de auto stilstaat de selectiehandel in de stand "P". Zorg er voor dat u te allen tijde de
parkeerrem aangetrokken heeft, alvorens u het rempedaal loslaat.

(handgeschakelde

versnellingsbak)

Parkeren met de voorkant van de auto in neerwaartse positie:
•

Trap het rempedaal in. Zodra u bent gestopt, schakelt u de
achteruit versnelling in, trekt u de parkeerrem aan en zet u
de motor af.
Parkeren met de voorkant van de auto in opwaartse positie:

•

Schakel in dat geval de eerste versnelling in in plaats van de
achteruit.
(auto's met vierwielaandrijving)

•

Wanneer u de auto parkeert, zorg er dan voor dat de schakelhandel van de tussenbak in de 2L, 2H of 4L stand staat.
Laat nooit de sleutel in het contactslot zitten.

•

Wanneer het waarschuwingslampje van de parkeerrem blijft
branden terwijl de parkeerrem volledig vrijgezet is, kan dit duiden op een defect aan het remsysteem van uw Jeep. De slag
van het rempedaal, de benodigde remkracht en de remweg
kunnen daardoor groter worden. Laat het defect onmiddellijk
door uw dealer verhelpen.
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INSTRUMENTEN

/ BEDIENINGSORGANEN

Instrumentenpaneel

Lichtschakelaar

Motorkapontgrendeling

': Indien aanwezig
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INSTRUMENTEN

/ BEDIENINGSORGANEN
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18
17

15

14

12

(auto's met benzinemotor)
Beschrijving van de instrumenten en waarschuwingslampjes.

1. Waarschuwingslampje

*
t:

INSTRUMENTENPANEEL

parkeerrem en remvloeistof

Een (P) geeft aan dat de parkeerrem nog aangetrokken is, een
(!) geeft aan dat er remvloeistoflekkage is of dat het remvloeistofniveau laag is. Doorrijden kan gevaarlijk zijn. Raadpleeg eerst
uw dealer.

2. Koelvloeistoftemperatuurmeter

.

Deze meter geeft de temperatuur van de koelvloeistof
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. Indicatielampje

richtingaanwijzer
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(auto's met benzinemotor)
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1. Waarschuwingslampje
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INSTRUMENTENPANEEL

parkeerrem en remvloeistof

Een (P) geeft aan dat de parkeerrem nog aangetrokken is, een
(!) geeft aan dat er remvloeistoflekkage is of dat het remvloeistofniveau laag is. Doorrijden kan gevaarlijk zijn. Raadpleeg eerst
uw dealer.

2. Koelvloeistoftemperatuurmeter

.

Deze meter geeft de temperatuur van de koelvloeistof
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. Indicatielampje

richtingaanwijzer
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INSTRUMENTEN

/ BEDIENINGSORGANEN

Ë::::!I 8.

4. Toerenteller
Deze meter geeft het toerental van de motor aan.
VOORZICHTIG: Zorg er voor dat de naald van de toerenteller
niet in het rode gebied komt, daar anders motorschade kan
ontstaan.

-D

5. Indicatielampje

grootlicht

6. Snelheidsmeter
~

7. 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 1,4 tot 4,1 bar (20 - 60 psi) in stadsverkeer en 3,1 tot
4,1 bar (45 - 60 psi) bij het rijden op de autoweg. De oliedruk
wijzigt met het motortoerental en de temperatuur en viscositeit
van de olie. Bij warme motor is een oliedruk van 0,9 bar (13 psi)
voldoende. Als de oliedruk gedurende langere tijd lager blijft dan
aangegeven, dan geeft dit een mogelijk defect van het smeersysteem aan. Neem dan contact op met uw dealer.
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Voltmeter

De voltmeter geeft de accuconditie en de werking van het
laadsysteem aan. Het onderste rode gedeelte van de schaalverdeling geeft aan dat de accu te ver ontladen dreigt te raken
om de motor nog te kunnen starten.
Met draaiende motor moet de aanwijzing van de voltmeter
tussen 11 en 15 volt liggen. Als de aanwijzing van de meter
langdurig boven de 15 volt of tussen 8 en 11 volt is, duidt dit op
een mogelijk gebrek in het laadsysteem. Raadpleeg in dat geval
uw dealer.
9. Terugzetknop

dagteller

Druk deze knop in om de dagteller weer op 0 te zetten.
10. Dagteller
11. Kilometerteller
12. Brandstofmeter
OPMERKING: De brandstofmeter
wijzing met het contact aan.

geeft alleen een juiste aan-

INSTRUMENTEN
13. Waarschuwingslampje
Dit lampje gaat branden
brandstof in de tank zit.

/ BEDIENINGSORGANEN

laag brandstofniveau
als er nog ongeveer

15. Indicatielampje
7 liter

OPMERKING: Oe voltmeter, brandstofmeter, oliedrukmeter en
temperatuurmeter geven alleen een juiste aanwijzing met het
contact aan.
14. Controlelampje

anti-blokkeersysteem

Dit lampje licht tijdens het starten op om aan te geven dat het
zelfcontrolesysteem
in werking is. Wanneer het lampje blijft
branden na het starten of aangaat en aanblijft tijdens het rijden,
kan dit aangeven dat het ABS een storing heeft ontdekt of niet
meer werkt. Het systeem zal nu reageren als een conventioneel
remsysteem. Zet de motor af en weer aan om het anti-blokkeersysteem weer in werking te stellen. Mocht het lampje daarna
nog branden, raadpleeg dan uw dealer. Indien beide rode
remwaarschuwingslampjes
en het oranje controlelampje van
het anti-blokkeersysteem branden, raadpleeg dan onmiddellijk
uw dealer (zie Anti-blokkeersysteem).

opschakelen

Dit lampje gaat branden als opschakelen naar een hogere
versnelling wordt aanbevolen voor een zo gunstig mogelijk
brandstofverbruik. Dit lampje is aanwezig bij enkele modellen
met handgeschakelde versnellingsbak.
16. Waarschuwingslampje

ruitesproeiervloeistofniveau

Dit lampje geeft aan dat het niveau van de ruitesproeiervloeistof
te laag is.
17. Waarschuwingslampje

motorcontrole

Wanneer dit lampje oplicht en blijft branden tijdens het rijden,
duidt dat op een storing in het regelsysteem van de motor. Zoek
zo snel mogelijk de assistentie van een dealer. Blijven doorrijden
met het waarschuwingslampje
aan kan ernstige schade toebrengen aan delen van het regelsysteem en kan de rijeigenschappen en het brandstofverbruik nadelig beïnvloeden.
,.

,~

18. Waarschuwingslampje

veiligheidsgordels
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INSTRUMENTEN
19.1ndicatielampje

/ BEDIENINGSORGANEN

onderhoud emissiesystemen

Licht na ongeveer 125.000 km op om aan te geven dat het
emissiesysteem onderhoud behoeft. Het lampje blijft branden
totdat het onderhoud verricht is en het waarschuwingslampje
weer opnieuw is ingesteld.
20. Indicatielampje

full time 4-wiel aandrijving

Dit lampje geeft aan dat de Selec-Trac tussenbak
4-wiel aandrijving (4x4 FULL TIME) staat.
21. Indicatielampje

in full-time

part time 4-wiel aandrijving

Dit lampje geeft aan dat de Selec- Trac tussenbak in part-time
4-wiel aandrijving (4x4 PART TIME of 4 LO) of de CommandTrac tussen bak in 4-wiel aandrijving staat (4H of 4L).
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INSTRUMENTEN

/ BEDIENINGSORGANEN

1. Waarschuwingslampje

waterafscheider

Dit lampje geeft aan dat er zich te veel water in de waterafscheider bevindt. Tap het water onmiddellijk af. Zie ook het
hoofdstuk Onderhoud.
2. Indicatielampje

voorgloeisysteem

Dit lampje geeft aan dat de motor nog niet gestart kan worden. Zie de aanwijzingen in het hoofdstuk Starten en rijden.
3. Waarschuwingslampje

INSTRUMENTENPANEEL

motorcontrole

Wanneer dit lampje oplicht en blijft branden tijdens het rijden,
duidt dat op een storing in het regelsysteem van de motor.
Zoek zo snel mogelijk de assistentie van een dealer. Blijven
doorrijden met het waarschuwingslampje
aan kan ernstige
schade toebrengen aan delen van het regelsysteem en kan
de rijeigenschappen nadelig beïnvloeden.

(auto's met dieselmotor)
De instrumenten en waarschuwingslampjes, die op deze pagina
beschreven zijn, gelden uitsluitend voor de modellen met dieselmotor.
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INSTRUMENTEN

/ BEDIENINGSORGANEN

•••.•.• Ruitewissers en -sproeiers

RICHTINGAANWIJZERS
De richtingaanwijzers worden
ingeschakeld door de handel
aan de linkerzijde van het stuurwiel naar boven of naar beneden te bewegen, afhankelijk
van de richting die ingeslagen
wordt.
Bij verandering van rijbaan kan
de handel licht naar boven of
naar beneden bewogen worden, waardoor de richtingaanwijzers knipperen totdat de handel weer losgelaten wordt.

~

Ook de ruitewissers en -sproeiers worden met de combinatieschakelaar bediend. Draai aan het einde van de
schakelaar om de gewenste snelheid van de wissers in te
stellen. Door de knop aan het uiteinde van de schakelaar in te
drukken worden de sproeiers ingeschakeld.
WAARSCHUWING:
Let op de volgende punten bij vorst:
•

Zorg ervoor dat voordat u gaat rijden de ruiten vrij zijn van ijs.

•

Gebruik de ruitesproeier niet voordat de voorruit verwarmd
wordt. Anders kan de ruitesproeiervloeistof een dun laagje ijs
vormen, waardoor uw zicht op de weg belemmerd wordt.

OPMERKING: Laat bij vorst en sneeuw de ruitewissers eerst in
de parkeerstand terugkeren alvorens het coateet uit te zetten en
zorg dat de ruitewisserschakelaar uit staat. Blijft de schakelaar
aan staan, dan kan de ruitewissermotor doorbranden zodra de
volgende dag het contact weer aangezet wordt.
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/ BEDIENINGSORGANEN

Intervalstand

ACHTERRUITESPROEIER

In de intervalstand is de pauze
tussen de slagen van de ruitewissers instelbaar. Voor een
maximale vertraging tussen de
slagen kan de knop in het bovenste gedeelte van de schaal
gezet worden. De pauze tussen de slagen neemt af naarmate de knop verder in de richting van doorlopend wissen
gedraaid wordt. De pauze kan variëren van 2 tot 15 seconden.
De sproeiers worden bediend door de knop aan het einde van
de combinatieschakelaar in te drukken en ingedrukt te houden
zolang sproeien gewenst is. Wanneer de ruitesproeiers ingeschakeld worden terwijl de ruitewisserschakelaar
in de intervalstand staat, zullen de wissers enige slagen maken en daarna
weer in de van te voren ingestelde intervalstand terugkeren. Als
de sproeiers worden gebruikt met de ruitewisserschakelaar uit,
zullen de ruitewissers ingeschakeld worden. Nadat de schakelaar wordt losgelaten, zullen de wissers nog ongeveer drie
slagen maken.

Druk op het bovenste gedeelte
van de tuimelschakelaar
om
de ruitewissers in te schakelen. De wissers zullen blijven
werken totdat de schakelaar in
de ruststand wordt gezet.

I

EN -WISSER

Druk op het onderste gedeelte
van de tuimelschakelaar
om
zowel ruitewisser als -sproeier
in te schakelen. De werking van wisser en sproeier wordt nu
beëindigd door de schakelaar los te laten.
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LICHTSCHAKELAAR

DIMSCHAKELAAR

Uit

Als de koplampschakelaar aan
staat (stand C) kan een keuze
gemaakt worden tussen grooten dimlicht door de combi natieschakelaar
naar het stuur
toe te trekken. Staat het dimlicht aan, dan zal door deze
handeling het grootlicht ingeschakeld worden. Nogmaals
trekken schakelt dan wederom
het dimlicht in.

Druk de schakelaar
(stand A).

geheel in

Parkeerlicht en
instru mentenverl ichti ng
Trek de schakelaar uit tot de
eerste klik (stand B).
Koplampen aan
Trek de schakelaar uit tot de tweede klik (stand C)

DIMMER INSTRUMENTENVERLICHTING
Draai de knop van de lichtschakelaar rechtsom om de lichtsterkte van de instrumentenverlichting te verminderen en linksom om
de lichtsterkte te vergroten. Als de knop geheel linksom gedraaid
wordt, worden de binnenverlichtingen ingeschakeld.
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Lichtsignaal
Staat de koplampschakelaar uit (stand A of B) dan wordt met
bovenstaande handeling het grootlichtsignaal ingeschakeld. De
lampen blijven branden totdat de schakelaar wordt losgelaten.

INSTRUMENTEN

/ BEDIENINGSORGANEN

INSTAPVERLICHTING

MIST ACHTERLICHT

(indien aanwezig)

Het mistachterlicht kan uitsluitend ingeschakeld worden als de
dimlichten branden. Wordt grootlicht ingeschakeld, dan zullen
de dimlichten en het mistachterlicht uit gaan. Een indicatielampje geeft aan dat het mistachterlicht is ingeschakeld.

Zet eerst het contact uit en schakel daarna de verlichting uit. De
koplampen zullen nu op sommige modellen gedurende 45 seconden blijven branden. Wordt echter eerst de verlichting uitgeschakeld en daarna het contact, dan zal deze voorziening niet
in werking treden.

WAARSCHUWING

VERLICHTING

Een zoemertje zal u er op attenderen dat de koplampen nog aan
staan terwijl het contact uit staat.

ALARM KNIPPERLICHTEN
Door de schakelaar aan de
rechter zijde van de stuurkolom in te drukken worden de
alarm knipperlichten ingeschakeld. De alarmknipperlichten
worden uitgeschakeld door de
schakelaar uit te trekken.
Uiteraard kunnen de richtingaanwijzers niet gebruikt worden zolang de alarmknipperlichten

aan staan.
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ACHTERRUITVERWARMING

VERSTELBARE STUURKOLOM

De achterruitverwarming wordt
ingeschakeld door de tuimelschakelaar in de stand ON te
zetten. De verwarming schakelt automatisch na ongeveer
10 minuten uit. Door de schakelaar nogmaals in de stand
ON te drukken, werkt de verwarming 5 minuten langer. De
achterruitverwarming
kan ook
eerder uitgeschakeld worden door op de andere zijde van de
schakelaar te drukken. Gebruik de achterruitverwarming uitsluitend bij draaiende motor, daar anders de accu te ver ontladen
zou kunnen raken.

(indien aanwezig)

VOORZICHTIG: Reinig de binnenzijde van de achterruit met de
grootst mogelijke voorzichtigheid, om beschadiging van de dunne draden van de achterruitverwarming te voorkomen. Zorg er
ook voor er niets tegen de achterruit aan kan komen.
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Ter verhoging van het comfort
van de bestuurder kan de stuurkolom in hoogte versteld worden. Trek aan de vergrendelingshandel en zet het stuurwiel in de gewenste stand.
Laat de handel daarna weer
los.
WAARSCHUWING:
Verstel de stuurkolom nooit tijdens het rijden.

DASHBOARDKAST JE
OPMERKING: De verlichting van het dashboardkastje zal blijven branden zolang het kastje niet goed gesloten is. Dit veroorzaakt een onnodige ontlading van de accu.

INSTRUMENTEN

/ BEDIENINGSORGANEN

KAARTLEESLAMPJES

VERLICHTING

De kaartleeslampjes voor bestuurder en passagier kunnen
onafhankelijk van elkaar in- en
uitgeschakeld worden door op
het betreffende knopje te drukken.

De verlichting van de bagageruimte wordt, evenals de binnenverlichting vóór, automatisch ingeschakeld als de achterklep wordt geopend. Wilt u
dat de verlichting niet oplicht,
druk dan op de knop.

BAGAGERUIMTE
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INSTRUMENTEN

DAKCONSOLE
(indien aanwezig)

I BEDIENINGSORGANEN
De console bevat de volgende onderdelen:
1) Binnenverlichting

voor vóór- en achterzitplaatsen:

De achterste binnenverlichting is uitgerust met aan-uit sensoren welke worden bediend door de portieren te openen.
Voor- en achterlampjes hebben ook onafhankelijke aan-uit
schakelaars.
OPMERKING: De lampjes blijven branden totdat de schakelaar
wordt ingedrukt. Controleer dit dus vóór u de auto verlaat.
2) Digitaal display voor de aanwijzing van de buitentemperatuur:
Druk op de knop U.S./Metric, welke zich aan de rechterkant
van het display bevindt, voor graden Fahrenheit of Celcius.
3) Ontvanger afstandbediende

centrale portiervergrendeling:

Houdt zender aan de zijkant van de auto, richt naar de ontvanger en druk het knopje in om het systeem in werking te
stellen. De zender zal alle portieren tegelijk ver- of ontgrendelen.
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INSTRUMENTEN
4) Houder voor automatische

/ BEDIENINGSORGANEN

garagedeur opener:

a. Plaats de opener in de daarvoor bestemde ruimte met
het bijgeleverde klitteband.
b. Kies één van de drie in het houderdeksel geplaatste
pennen afhankelijk van de dikte van uw zender. Gebruik
de middelste pen voor een zender met een dikte van
ongeveer 30 mmo Gebruik de langere pen voor een
dunnere zender en de kleinere pen voor een dikkere.
c. Schuif de uitgekozen pen tussen twee op het houderdeksel geplaatste geleiders totdat de pen op zijn plaats klikt.
d. Lijn de knop op de zender uit met de kruisende lijnen in
het compartiment.

5) Houder voor zonnebril:
Druk hierop om het deksel te openen.
6) Kompas:
Geeft de rijrichting van de auto aan.
Kalibreren van het kompas:
Dit kompas is zelf-kalibrerend, wat de noodzaak om het kompas handmatig in te stellen wegneemt. Gedurende een korte
tijd als de auto nieuw is, kan het kompas onregelmatig zijn
en het symbool CAL verschijnt op het display. Na het maken
van maximaal 3 bochten van 360 zal het symbool CAL uitgaan en zal het kompas normaal functioneren.

e. Het drukken op het gesloten houderdeksel zal nu ervoor
zorgen dat de garagedeurzender werkt.
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CONTACTSLOT

ACC (accessoires)

LOCK (stuurslot)

Elektrische accessoires zoals de radio kunnen gebruikt worden
zonder dat de motor loopt.

In deze stand staat het contact
uit en wordt het stuur geblokkeerd. De selectiehandel van
de automatische versnellingsbak wordt tevens in de stand P
(parkeren) vergrendeld.

Waarschuwing

<,

• START

OFF (uit)
Het stuurwiel wordt niet langer geblokkeerd en de selectiehandel van de automatische versnellingsbak kan bewogen worden.
ON (aan)
Dit is de stand voor normaal rijden.
START (starten)
In deze stand wordt de motor gestart. Zodra de motor aanslaat
kan de sleutel losgelaten worden, waarna deze in de ON (aan)
stand terugkeert.
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sleutel in slot

Als het bestuurdersportier geopend wordt, terwijl de sleutel nog
in het contactslot steekt, zal een zoemer u daarop attent maken.
OPMERKING: Als de contactsleutel niet vanuit de LOeK (stuurslot) stand naar de stand OFF (uit) gedraaid kan worden en het
stuurwiel geblokkeerd is, beweeg dan het stuurwiel enigszins
heen en weer terwijl de sleutel gedraaid wordt.
Verwijder nooit de sleutel uit het contactslot als de auto nog in
beweging is. De auto wordt dan stuurloos. Moet het contact met
rijdende auto uitgezet worden, draai dan de contactsleutel in de
stand OFF (uit).

STARTEN EN RIJDEN

Voorzorgen bij starten en rijden
(benzinemotor)
•

•

Laat de startmotor niet langer dan 15 seconden onafgebroken werken. De accu en de startmotor kunnen daardoor beschadigd worden. Wacht tenminste 30 seconden tussen twee
startpogingen.
Het toerental van een koude motor zal kort na de start hoger
zijn dan het normale stationaire toerental. Na het starten dient
u extra voorzichtig te schakelen.

•

Jaag een koude motor niet op toeren. Laat de motor niet sneller draaien dan voor het rijden noodzakelijk is en laat deze in
geen geval hard stationair draaien.

•

Voorkom dat de motor gedurende een lange tijd achter elkaar stationair draait. Ook het veelvuldig rijden van zeer kleine afstanden dient voorkomen te worden. Als dit onvermijdelijk is, ververs dan de motorolie vaker dan voorgeschreven.

•

Probeer niet zelf de auto te starten door deze te laten duwen
of slepen. De aandrijving kan hierdoor ernstig beschadigen.

•

De accu kan ontladen raken wanneer de contactsleutel gedurende lange tijd in de stand ON (aan) of ACC (accessoires)
blijft staan, terwijl de motor niet draait.

•

Houd het stuurwiel niet langer dan 5 seconden maximaal
naar links of naar rechts gedraaid. De pomp van de stuurbekrachtiging kan hierdoor oververhit raken en beschadigen.
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STARTEN VAN KOUDE MOTOR
(benzinemotor)
WAARSCHUWING:
Probeer nooit de motor te starten terwijl een versnelling is ingeschakeld. Oe auto zal naar voren of achteren springen. Trek de
parkeerrem aan, trap het koppelingspedaal in en zet de versnellingshandel in neutraal. Start daarna de motor.
1. Doe de veiligheidsgordel

om.

2. Trek bij auto's die zijn uitgerust met een automatische versnellingsbak de parkeerrem volledig aan en zet de selectiehandel in de stand P (parkeren) of in de stand N (neutraal).
Trek bij auto's met handgeschakelde versnellingsbak de parkeerrem stevig aan, zet de versnellingshandel in neutraal en
trap het koppelingspedaal in.
3. Raak het gaspedaal tijdens het starten niet aan. Draai de
contactsleutel in de stand START (starten) en laat deze los
zodra de motor aanslaat.
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Laat de startmotor niet langer dan 15 seconden onafgebroken
draaien. Als de motor niet aanslaat, wacht dan 30 seconden en
probeer opnieuw te starten.
Op grote hoogten (boven 1.200 m) en bij temperaturen onder
-18°C kan de normale startprocedure gevolgd worden. U kunt
echter ondervinden dat een beetje indrukken van het gaspedaal
tijdens het starten, het aanslaan van de motor versnelt.

Opwarmen
Rijd met matige snelheden. Uw auto kan pas goede prestaties
leveren als de normale bedrijfstemperatuur bereikt is.

STARTEN EN RIJDEN

(benzinemotor)

3. Kijk naar het voorgloei-indicatielampje
op het dashboard.
Zodra dit uit gaat, kan de motor gestart worden.

Raak, bij het starten van een warme motor, het gaspedaal niet
aan. Draai de contactsleutel in de stand START (starten) en laat
deze los zodra de motor aanslaat.

4. Raak het gaspedaal tijdens het starten niet aan. Draai de
contactsleutel in de stand START (starten) en laat deze los
zodra de motor aanslaat.

STARTEN VAN KOUDE MOTOR

5. Laat de motor na het aanslaan tenminste 30 seconden stationair draaien. Voer dan het motortoerental geleidelijk op tot
3.000 min-1 en laat het dan weer terugkomen tot stationair
toerental. Dit zorgt voor voldoende smering van de turbo.

STARTEN VAN WARME MOTOR

(dieselmotor)
WAARSCHUWING:
Probeer nooit de motor te starten terwijl een versnelling is ingeschakeld. Oe auto zal naar voren of achteren springen. Trek de
parkeerrem aan, trap het koppelingspedaal in en zet de versnellingshandel in neutraal. Start daarna de motor.
1. Doe de veiligheidsgordel

e

om.

2. Trek de parkeerrem stevig aan, zet de versnellingshandel
neutraal en trap het koppelingspedaal in.

OPMERKING: Bij temperaturen onder -Z'C kan de normale
startprocedure gevolgd worden. U kunt echter ondervinden dat
een beetje indrukken van het gaspedaal tijdens het starten, het
aanslaan van de motor versnelt.
Bij temperaturen onder -t8a kan de motor beter gestart worden
als u bovenstaande punten 1,2 en 3 uitvoert. Zet dan het contact
uit en voer de gehele startprocedure vanaf punt 2 uit. Doordat
nu twee maal voorgegloeid is, zal de motor sneller aanslaan.
Herhaal deze procedure nooit voor een derde keer'

in
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Voorzorgen bij starten en rijden

HANDGESCHAKELDE

(dieselmotor)

Het schakelpatroon van de versnellingsbak is op de pookknop
weergegeven.

•

Laat de startmotor niet langer dan 15 seconden onafgebroken werken. Bij temperaturen onder -18°C mag 30 seconden
onafgebroken gestart worden. Wordt langer gestart, dan kunnen de accu en de startmotor beschadigd worden. Wacht tenminste 30 seconden tussen twee startpogingen. Als de motor
niet aanslaat, herhaal dan stap 2 tot en met 4 van de startprocedure.

•

Jaag een koude motor niet op toeren. Laat de motor niet sneller draaien dan voor het rijden noodzakelijk is en laat deze in
geen geval hard stationair draaien.

•
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Laat een turbo-dieselmotor voor het uitzetten altijd enige tijd
stationair draaien. Hierdoor wordt beschadiging van de turbo
voorkomen. Dit is vooral belangrijk als enige tijd op de autoweg gereden is.

VERSNELLINGSBAK

WAARSCHUWING:
Schakel bij het parkeren op een helling de eerste of achteruit
versnelling in en trek de parkeerrem stevig aan. Zorg dat de tussen bak niet in de stand N staat.
Zet tijdens het afdalen van een helling de versnellingspook niet
in neutraal en zet zeker het contact niet af. Dit kan leiden tot
onveilige situaties.

STARTEN EN RIJDEN

Voorzorgen bij het gebruik van de
handgeschakelde versnellingsbak
•

Zorg dat bij het schakelen van vooruit naar achteruit en omgekeerd de auto geheel stil staat. Als de auto nog in beweging
is, kan schade aan de versnellingsbak optreden.

•

Rijd niet met uitzonderlijk hoge motortoerentallen of te hoge
snelheden in een te lage versnelling. De motor kan daardoor
beschadigen.

•

Schakel altijd soepel en rustig, om kraken van de versnellingen te voorkomen.

•

Schakel niet met een te hoge snelheid terug in een lagere
versnelling. Schade aan motor of versnellingsbak kan hiervan het gevolg zijn.

•

Laat tijdens het rijden uw voet niet op het koppelingspedaal
rusten. De koppeling kan daardoor oververhit raken.

•

Blijf bij het terugnemen van snelheid of bij het rijden op een
helling niet te lang in een te hoge versnelling rijden. Schakel
op tijd terug naar een lagere versnelling, dit kan oververhitting
van de motor helpen voorkomen.

•

Probeer nooit de auto op een helling stil te laten staan door
de koppeling gedeeltelijk te laten opkomen. Oververhitting en
verbranding van de koppeling kan hiervan het gevolg zijn.

•

Trap, bij het op- en terugschakelen,

•

Laat, bij het losmaken van een auto die vastzit in het terrein,
door afwisselend voor- en achteruit te rijden, de wielen niet
sneller ronddraaien dan met 20 km/uur.

de koppeling volledig in.
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N (neutraal)

3 (3e versnelling)

Net als in de P stand kan in deze positie de motor gestart
worden.

Als in een heuvelachtig gebied wordt gereden, een aanhanger
wordt getrokken of de versnellingsbak veelvuldig op- en terugschakelt van 3 naar 4 en terug, dan kan maximaal gebruik
gemaakt worden van de 3e versnelling. Opschakelen naar de 4e
versnelling wordt voorkomen, maar de andere versnellingen
worden gebruikt zoals in de D stand.

WAARSCHUWING:
Laat de auto niet uitrijden met de selectiehandel van de automatische versnellingsbak in neutraal. Zet ook tijdens het uitrijden nooit het contact uit.

o (rijden)
In deze versnelling kan normaal gereden worden. De automatische versnellingsbak zorgt dat opgeschakeld wordt van 1 naar
2, van 2 naar 3 en van 3 naar 4 als de snelheid van de auto
toeneemt.

1-2 (1 e en 2e versnelling)
In deze stand schakelt de versnellingsbak alleen tussen de 1e
en 2e versnelling. Gebruik deze versnelling bij het rijden met een
aanhanger op een steile helling en bij lage snelheden in modder,
zand en sneeuw. Op deze manier wordt oververhitting van de
versnellingsbak voorkomen. In deze stand wordt een optimale
motorremwerking verkregen bij het afdalen van hellingen.
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SELECTIESCHAKELAAR
VERSNELLINGSBAK

AUTOMATISCHE

Met deze schakelaar ku nt u het
schakelpatroon van de automatische versnellingsbak aanpassen aan uw rijstijl en de
wegsituatie.

Voorzorgen bij de automatische versnellingsbak
•

Voordat de selectiehandel vanuit P naar een andere stand
geschoven kan worden, moet de contactsleutel uit de stand
LOeK (stuurslot) gedraaid worden.

•

Jaag de motor nooit op toeren met ingeschakelde versnelling
en de voet op het rempedaal of de parkeerrem aangetrokken.
Probeer ook niet de auto op een helling in evenwicht te houden met behulp van de versnellingsbak. Dit kan oververhitting
en daardoor ernstige schade aan de versnellingsbak veroorzaken.

•

Laat de wielen, bij het vrijmaken van een in het terrein vastzittende auto door afwisselend een vooruit- en de achteruit
versnelling in te schakelen, niet sneller ronddraaien dan met
20 km/uur.

De schakelaar heeft twee standen:
Power (kracht)
In deze stand zal de versnellingsbak sneller reageren. Er wordt
bij hogere snelheden op- en teruggeschakeld. Een geel indicatielampje geeft aan dat de Power stand ingeschakeld is.
Comfort
Zet de schakelaar in deze stand voor normaal rijden. De versnellingsbak zal bij lagere snelheden op- en terugschakelen,
hetgeen het brandstofverbruik ten goede zal komen.
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ELEKTRONISCHE

SPEED CONTROL

Met de speed contral kunt u
een vaste snelheid vanaf 60
km/h instellen. De bedieningsknoppen bevinden zich op het
stuurwiel.
Inschakelen
Zet de knop AAN/UIT in de
Herstellen/
accelereren
stand AAN om de speed contral in te schakelen. Druk de
knop nog een keer in om de speed contral uit te schakelen. Zet
de speed control altijd uit als het niet gebruikt wordt.

Instellen
Breng de auto op de gewenste snelheid en druk op de knop
instellen/decelereren.
De voet kan nu van het gaspedaal gehaaid worden en de auto zal een constante snelheid aanhouden.
Uitschakelen
De speed control kan worden uitgeschakeld door het rempedaal
in te trappen. De ingestelde snelheid wordt echter wel vastgehouden in het geheugen. Alleen door de knop AAN/UIT in de
stand UIT te drukken of door het contactslot uit te zetten wordt
de ingestelde snelheid uit het geheugen verwijderd.
Herstellen
De snelheid die ingesteld was voordat geremd werd, kan wederam ingesteld worden door de snelheid op te voeren tot boven
60 km/h en daarna de knop herstellen/accelereren in te drukken.
Het gaspedaal kan daarna losgelaten worden en de speed
contral zal de eerder ingestelde snelheid weer aannemen.
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Bijstellen
Een hogere snelheid kan ingesteld worden door gas te geven
en dan de knop instellen/decelereren in te drukken of door de
schakelaar herstellen/accelereren
in te drukken totdat de gewenste snelheid bereikt is. Elke keer dat u op deze knop drukt,
neemt de snelheid met ongeveer 3 km/h toe.
Een lagere snelheid kan ingesteld worden door de knop instellen/decelereren ingedrukt te houden totdat de gewenste snelheid bereikt is.
Inhalen
Door gas bij te geven kan de snelheid van de auto worden
verhoogd, bijvoorbeeld bij het inhalen. Is de inhaalmanoeuvre
uitgevoerd, neem dan weer de voet van het gaspedaal, waarna
de speed control weer de eerder ingestelde snelheid zal aannemen.
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OPMERKING: Bij het oprijden van een helling boven 600 m of
als de auto zwaar belast wordt (bijvoorbeeld bij het trekken van
een aanhanger), is het mogelijk dat, ondanks dat de speed
control is ingeschakeld, de snelheid van de auto verandert. Als
dit gebeurt, geef dan gas bij tot de gewenste snelheid weer wordt
bereik.t. Het is beter om onder dergelijke omstandigheden geen
qebruik te maken van de elektronische speed contral. Als de
snelheid afneemt tot beneden 50 km/h, dan zal de speed con trol
automatisch worden uitgeschakeld.
Bij auto's met een automatische versnellingsbak met vier versnellingen is het onder dergelijke omstandigheden mogelijk dat
de versnellingsbak regelmatig schakelt tussen de 3e en 4e
versnelling. Schakel dan de overdrive uit door de schakelaar
0/0 OFF in te drukken om de prestaties van de auto te bevorderen en te voorkomen dat de versnellingsbak oververhit raakt.
WAARSCHUWING:
Zet de speed con trol altijd uit als deze niet gebruikt wordt. Anders zou de speed control per ongeluk kunnen worden ingeschakeld, waardoor de auto onverwachts van snelheid kan veranderen. U zou hierdoor de controle over de auto kunnen verliezen en een ongeval veroorzaken.

STARTEN EN RIJDEN

Rijden op en van hellingen
Het is mogelijk dat, ondanks dat de speed control is ingeschakeld, de snelheid van de auto verandert, als op of van een helling
wordt gereden. Neemt de snelheid af bij het rijden op een helling,
geef dan gas bij tot de gewenste snelheid weer wordt bereikt.
Neemt de snelheid toe bij het afdalen van een helling, druk dan
even op het rempedaal of koppelingspedaal, waardoor de speed
control wordt uitgeschakeld.

Voorzorgen bij het gebruik van de speed control
Gebruik de speed control niet onder de volgende omstandigheden:
•

Als geen constante snelheid kan worden aangehouden.

•

Op gladde wegen, zoals met sneeuwen

•

In druk verkeer of files of op bochtige wegen.

•

Zet de schakelaar van de speed control uit als deze niet gebruikt wordt, om abusievelijke inschakeling te voorkomen.

ijs en bij sterke wind.
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SELEC- TRAC VIERWIELAANDRIJVING
Selec-Trac verzorgt:

•

Part-time vierwielaandrijving

•

Achterwielaandrijving
in de
stand 2WD (hoge stand)

•

•

Part-time vierwielaandrijving
in de stand 4x4 PART-TIME
(hoge stand)

Indicatielampjes in het instrumentenpaneel geven aan welke
stand ingeschakeld is. Het groene lampje geeft aan dat in
FULL TIME vierwielaandrijving (4x4 FULL TIME) wordt gereden, het oranje lampje geeft aan dat van de stand PART
TIME vierwielaandrijving gebruik gemaakt wordt (4x4 PART
TIME of 4 LO).

•

Full-time vierwielaandrijving
in de stand 4x4 FULL TIME
(hoge stand)

•
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Neutrale stand (N) 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".

in 4 LO (lage stand)

WAARSCHUWING:
Parkeer de auto nooit met de handel van de vierwielaandrijving
in de stand N (neutraal). Zelfs met de automatische versnellingsbak in de stand P (parkeren) kan de auto dan wegrijden).

STARTEN EN RIJDEN

Schakelen van de tussenbak - Selec- Trac
•

2WD stand
Deze stand is voor het rijden op verharde wegen onder normale omstandigheden, als de vierwielaandrijving niet noodzakelijk is.

•

4x4 FULL TIME stand
Dit is de meest gebruikte stand voor vierwielaandrijving, te
gebruiken op natte of gladde wegen, wanneer een betere grip
verlangd wordt. Deze stand kan naar wens het gehele jaar
gebruikt worden. Deze stand kan ingeschakeld worden door,
bij elke willekeurige snelheid, de handel vanuit de stand 2WD
naar 4x4 FULL TIME te schuiven.

•

•

4 LO stand
Deze stand is ontwikkeld voor het gebruik op onverharde wegen, onder omstandigheden waarbij veel trekkracht en een
lage snelheid gewenst zijn. Gebruik deze stand nooit op
een droge, verharde weg. Inschakelen van deze stand kan
gebeuren bij snelheden van 3-5 km/uur. Schakel de versnellingsbak eerst in de stand N en schuif daarna de selectiehandel van de tussenbak naar rechts en stevig naar achteren.

VOORZICHTIG: Probeer nooit de lage stand in te schakelen als
de auto harder rijdt dan 3-5 km/uur. Oe tussenbak kan hierdoor
ernstig beschadigen.

4x4 PART TIME stand
Deze stand is ontworpen voortijdelijk gebruik van de vierwielaandrijving op of naast de weg, als er veel sneeuw of ijs op
de weg ligt. Gebruik deze stand nooit op een droge, verharde weg. Schuif de handel, bij elke willekeurige snelheid,
vanuit de 2WD stand naar 4X4 PART TIME.
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Schakelen van de tussenbak - Selec- Trac
•

2WD stand
Deze stand is voor het rijden op verharde wegen onder normale omstandigheden, als de vierwielaandrijving niet noodzakelijk is.

•

4x4 FULL TIME stand
Dit is de meest gebruikte stand voor vierwielaandrijving, te
gebruiken op natte of gladde wegen, wanneer een betere grip
verlangd wordt. Deze stand kan naar wens het gehele jaar
gebruikt worden. Deze stand kan ingeschakeld worden door,
bij elke willekeurige snelheid, de handel vanuit de stand 2WD
naar 4x4 FULL TIME te schuiven.

•

•

4 LO stand
Deze stand is ontwikkeld voor het gebruik op onverharde wegen, onder omstandigheden waarbij veel trekkracht en een
lage snelheid gewenst zijn. Gebruik deze stand nooit op
een droge, verharde weg. Inschakelen van deze stand kan
gebeuren bij snelheden van 3-5 km/uur. Schakel de versnellingsbak eerst in de stand N en schuif daarna de selectiehandel van de tussenbak naar rechts en stevig naar achteren.

VOORZICHTIG: Probeer nooit de lage stand in te schakelen als
de auto harder rijdt dan 3-5 km/uur. Oe tussenbak kan hierdoor
ernstig beschadigen.

4x4 PART TIME stand
Deze stand is ontworpen voortijdelijk gebruik van de vierwielaandrijving op of naast de weg, als er veel sneeuw of ijs op
de weg ligt. Gebruik deze stand nooit op een droge, verharde weg. Schuif de handel, bij elke willekeurige snelheid,
vanuit de 2WD stand naar 4X4 PART TIME.
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Het indicatielampje op het dashboard gaat pas aan als de
tussenbak daadwerkelijk de ingeschakelde stand heeft aangenomen. Als de lamp na het inschakelen niet direct gaat branden,
neem dan even gas terug, waardoor de tussenbak de schakelhandeling kan volbrengen. Bij het schakelen van 2WD via 4x4
PART TIME naar 4x4 FULL TIME kan het nodig zijn om deze
handeling twee maal te verrichten.
OPMERKING: Het vertraagd in- of uitschakelen van de vierwielaandrijving kan een gevolg zijn van een ongelijke slijtage van
de voor- en achterbanden, ongelijke bandenspanning, overbelasting van de auto of lage temperaturen.
WAARSCHUWING:
Rijd uitsluitend met geheel ingeschakelde tussenbak. Indien de
tussenbak niet volledig ingeschakeld wordt, kan dat schade aan
de tandwielen veroorzaken.

COMMAND- TRAC VIERWIELAANDRIJVING
Command-Trac

verzorgt:

•

Achterwielaandrijving
in de
stand 2WD (hoge stand)

•

Part-time vierwielaandrijving
in de stand 4H (hoge stand)

•

Neutrale stand (N) 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.

•

Part-time vierwielaandrijving

•

Indicatielampje in het instrumentenpaneel
vierwielaandrijving is ingeschakeld
(4H of 4L).

in de stand 4L (lage stand)
dat aangeeft dat

WAARSCHUWING:
Parkeer de auto nooit met de handel van de vierwielaandrijving
in de stand N (neutraal). Zelfs met de automatische versnellingsbak in de stand P (parkeren) kan de auto dan wegrijden).
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Schakelen van de tussenbak - Command- Trac
•

•

2WD
Deze
male
kelijk

stand
stand is voor het rijden op verharde wegen onder noromstandigheden, als vierwielaandrijving niet noodzais.

4H stand
Deze stand is ontworpen voortijdelijk gebruik van de vierwielaandrijving op of naast de weg, als er veel sneeuw, modder,
zand of ijs op de weg ligt. Gebruik deze stand nooit op een
droge, verharde weg. Schuif de handel, bij elke willekeurige
snelheid, vanuit de 2H stand naar de 4H stand.

• 4 L stand
Deze stand is ontwikkeld voor het gebruik op onverharde wegen, onder omstandigheden waarbij veel trekkracht en een
lage snelheid gewenst zijn. Gebruik deze stand nooit op
een droge, verharde weg. Inschakelen van deze stand kan
gebeuren bij snelheden van 3-5 km/uur. Schakel de versnellingsbak eerst in de stand N en schuif daarna de selectiehandel van de tussenbak naar rechts en stevig naar achteren in
de 4L stand.
VOORZICHTIG: Probeer nooit de lage stand in te schakelen als
de auto harder rijdt dan 3-5 km/uur. Oe tussenbak kan hierdoor
ernstig beschadigen.
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ANTI-BLOKKEERSYSTEEM
(indien aanwezig)
Het anti-blokkeersysteem
is ontworpen om de bestuurder te
helpen controle over de auto te behouden tijdens omstandigheden waarbij hard geremd moet worden. Het systeem werkt
met een aparte computer welke de hydraulische druk regelt om
te verhinderen dat een wiel blokkeert en om slippen op glibberige ondergrond te voorkomen.
Alle wielen en banden van de auto moeten van dezelfde maat
en hetzelfde type zijn om de juiste signalen door te geven aan
de computer.
De A.B.S.-pompmotor draait van tijd tot tijd om de afgeregelde
hydraulische druk weer op te bouwen. De pompmotor zal gedurende 8 tot 10 seconden draaien na 3 tot 5 keer remmen, totdat
de accumulator volledig vol is. De pompmotor zal een laag,
brommend geluid produceren tijdens het draaien. Dit is normaal.
Bij doorslaan van de voorwielen kan het systeem ontregeld
worden, waardoor het waarschuwingslampje
kan gaan branden. Zet het contact uit en weer aan om het anti-blokkeersysteem te herstellen.
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WAARSCHUWING:
Het anti-blokkeersysteem
is gevoelig voor mogelijke nadelige
effecten door elektronische storing, veroorzaakt door een verkeerd gemonteerde radio of telefoon.
VOORZICHTIG: Pompend remmen zal het effect van het ABS
verminderen en de remweg vergroten.
OPMERKING: Onder omstandigheden waarbij hard wordt geremd, kan een pulserend gevoel in het rempedaal worden
gevoeld en een klikkend geluid zal te horen zijn. Dit is normaal.
Het geeft aan dat het anti-blokkeersysteem in werking is.
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Waarschuwingen

voor het rijden met A.B.S.

•

Laat uw voet niet op het rempedaal rusten. Dit kan de rernmen oververhitten
en resulteren in een onvoorspelbare
remwerking, een langere remweg of schade aan de remmen.

•

Tijdens het afdalen van bergen of heuvels kan herhaaldelijk
remmen fading veroorzaken met een verlies aan remwerking.
Voorkom herhaaldelijk hard remmen door de versnellingsbak
zodra dit mogelijk is terug te schakelen.

•

Tijdens het opwarmen kan de motor met een hoger stationair
toerental draaien, wat kan veroorzaken dat de achterwielen
spinnen en resulteren in het verlies over de controle van de
auto. Wees extra voorzichtig tijdens het rijden op glibberige
wegen, het manoeuvreren in een krappe ruimte, parkeren en
stoppen. Onthoud, schakel altijd vierwielaandrijving in bij het
rijden op glibberige wegen.

•

Rijd niet harder dan de wegomstandigheden toelaten, vooral
wanneer de wegen nat of modderig zijn. Er kan zich een laagje water vormen tussen het band profiel en de weg. Dit
aquaplaneren kan een vermindering van de grip, het remvermogen en de controle over de auto veroorzaken. Schakel onder dergelijke omstandigheden vierwielaandrijving in.

•

Na het rijden door diep water of een autowasserette kunnen
de remmen nat geworden zijn, resulterend in een slechte en
onvoorspelbare remwerking. Droog de remmen door het rempedaal voorzichtig een paar keer in te drukken terwijl u langzaam rijdt.
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SPERDIFFERENTIEEL

Rijtips

(indien aanwezig)

Vierwielaangedreven
voertuigen hebben een grotere bodemvrijheid en een smallere spoorbreedte, om ze geschikt te maken
voor een breed scala aan 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 terreinsituaties, waardoor beter op wijzigende omstandigheden ingespeeld kan worden. Een nadeel is
echter dat niet met dezelfde snelheid als een normale personenauto een scherpe bocht gemaakt kan worden. Voorkom daarom
waar enigszins mogelijk plotseling genomen scherpe bochten.
Een onjuiste behandeling van de auto kan veroorzaken dat er
een gevaar van omrollen ontstaat.

Het sperdifferentieel zorgt ervoor dat er altijd een gelijke krachtverdeling is tussen de aangedreven achterwielen. Dit voorkomt
doorslippen door gebrek aan grip van één wiel. Als de grip van
beide achterbanden verschilt, zorgt het sperdifferentieel voor
een optimale verdeling van de krachten tussen de beide wielen,
door de kracht op het wiel met de meeste grip te verhogen.
Een sperdifferentieel is vooral van belang bij een glad wegdek.
Als beide achterwielen op een glad wegoppervlak staan, zal een
kleine indrukking van het gaspedaal een maximale grip tew eeg
brengen. Als echter maar één wiel op een zeer gladde ondergrond staat, kan een maximale aandrijfkracht bereikt worden
door de parkeerrem even aan te trekken.
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TIPS VOOR TERREINRIJDEN
Wanneer de lage stand gebruikt moet worden
Als bij het gebruik van de auto in het terrein een grotere aandrijfkracht nodig is, schakel dan de lage stand van de tussenbak in.
Als bij het afdalen van een steile helling meer motorremwerking
gewenst wordt, kan eveneens gebruik gemaakt worden van de
lage stand. In het algemeen kan gesteld worden dat de lage
stand pas ingeschakeld hoeft te worden als in de hoge stand
niet bereikt wordt wat men wil.

Op steile hellingen
Als een steile helling opgereden moet worden, stop dan vóór de
helling en schakel een lage versnelling en de lage stand van de
tussenbak in. Gebruik bij erg steile hellingen de eerste versnelling met de tussenbak in de lage stand.

Inzand,modderensneeuw
Schakel bij het rijden in dikke sneeuw of als een aanhanger
getrokken wordt terug naar een lagere versnelling en zet eventueel de tussenbak in de lage stand. Schakel echter geen lagere
versnelling in dan noodzakelijk om in beweging te blijven. Als de
motor teveel toeren draait is de kans op doorslaan van de wielen
en daarmee het verlies van aandrijfkracht groter.
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Als de motor afslaat of als de auto terugglijdt

Afdalen

Als u een steile helling probeert op te klimmen, maar onderweg
slaat de motor af of de auto begint terug te glijden, trap dan met
de linker voet op de rem, zet de versnellingshandel vrij, start de
motor zo nodig en schakel de achteruit versnelling in. Op deze
manier krijgt u weer controle over de auto en kunt u deze
voorzichtig tot stilstand brengen.
Probeer in een dergelijk geval nooit te keren. Door de auto dwars
op de helling te zetten, bestaat de kans dat de auto gaat rollen
over de lengte-as. Zakt de auto terug, schakel dan altijd de achteruit in en probeer zo weer terug te komen aan het begin van
de helling.

Schakel een lage versnelling in en zet de tussenbak in de lage
stand. Laat de auto langzaam van de helling afzakken, terwijl
de wielen door de motor afgeremd worden. Op deze wijze kunt
u de snelheid en richting van de auto blijven beïnvloeden.

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.
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Rijden door water
WAARSCHUWING:
Uw Jeep is in staat om door water met een beperkte diepte te
rijden. Er zijn echter grenzen en er moeten bepaalde voorzorgsmaatregelen getroffen worden.
Door het verschil in stroming en andere onbekende invloeden
zijn geen algemene regels te geven hoe ver u kunt gaan. Onder
normale omstandigheden kan de auto door water zonder stroming met een diepte van 50 cm rijden met een maximale
snelheid van 8 km/u. Houd dit echter niet aan als diepte waar
onder alle omstandigheden doorheen gereden kan worden. Rijd
altijd met de uiterste voorzichtigheid door water. Schade aan de
auto of de accessoires veroorzaakt door water is van garantie
uitgesloten.

Laat na het 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 betreffende onderdelen.
Controleer na het rijden door het terrein altijd de gehele onderzijde van de auto. Controleer banden, chassis, stuurinrichting,
vering en uitlaatsysteem op beschadiging. Controleer bouten en
moeren op vastzitten. Draai ze zo nodig weer vast. Controleer
ook of er takjes, bladeren of dergelijke vastzitten aan onderdelen
van de auto en daar schade zouden kunnen aanrichten.
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Verstelling voorstoelen

Neerklappen stoelleuning

Door de handel (A) opzij te bewegen, kan de stoel in de lengterichting versteld worden.

Beweeg de handel aan de
zijkant van de leuning omhoog en klap de leuning
voorover. Controleer als de
leuning weer rechtop gezet
wordt of deze goed vergrendeld is.

Controleer na het verstellen of
de stoel goed vergrendeld is.

Verstelling rugleuning
Til de handel (C) op en leun
tegen de leuning tot deze zich
in de gewenste stand bevindt.
Laat de handel los en controleer of de leuning goed vergrendeld is.
WAARSCHUWING:
Verstel de bestuurdersstoel
niet terwijl de auto rijdt.
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HOOFDSTEUNEN

ELEKTRISCHE

De hoofdsteunen kunnen naar
boven en onder geschoven
worden. De bovenzijde van de
hoofdsteun dient, voor maximale veiligheid, op één lijn te
liggen met de bovenzijde van
de oren.

(indien aanwezig)

STOELVERSTELLING

Aan de buitenzijde van elke
stoel bevindt zich een paneel
met schakelaars voor de diverse stoelverstellingen.
•

Hoogteverstelling: Beweeg
de middelste knop omhoog
of omlaag tot de gewenste
stand bereikt is.

•

Lengteverstelling:
Beweeg
de middelste knop naar voren of naar achteren.

•

Verticale verstelling voorzijde stoel: Beweeg knop (A) omhoog
of omlaag.

•

Verticale verstelling achterzijde stoel: Beweeg knop (B) omhoog of omlaag.
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NEERKLAPBARE ACHTERBANK
De achterbank kan worden neergeklapt om de bagageruimte
van de auto te vergroten:
1. Trek aan de lussen aan beide zijden van de bank.
2. Klap de zitting van de bank
voorover.
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3. Maak de vergrendelingen
aan beide zijden van de rugleuning los.
4. Klap de leuning van de bank
voorover.
Als passagiers vervoerd moeten worden, zet dan de leuning
weer rechtop en controleer of
deze goed vergrendeld is. Klap
de zitting terug en zorg dat de veiligheidsgordels
plaats tussen leuning en zitting komen.

op de juiste

STOELEN EN VEILIGHEIDSGORDELS

VERWIJDEREN

ACHTERBANK

De lengte van de bagageruimte kan vergroot worden door de
achterbank geheel uit de auto
te verwijderen.
Trek aan de lus aan de rechterzijde van de bank. Trek daarna
de zitting aan de ontgrendelknop uit de scharnierpunten.
Trek de zitting voorzichtig naar
u toe, totdat de scharnierpen uit het scharnier komt.
De zitting kan in omgekeerde volgorde weer gemonteerd worden.
VOORZICHTIG: De aanwezigheid van bagage en de verdeling
daarvan over de auto kan het rijgedrag van de auto beïnvloeden.
Uw rijstijl en rijsnelheid zullen daaraan aangepast moeten worden.

VEILIGHEIDSGORDELS
Draag altijd veiligheidsgordels.
De kans op letsel bij een aanrijding wordt daardoor aanzienlijk verminderd. De gordels
beschermen u tegen het naar
buiten slingeren en het raken
van interieurdelen in geval van
een aanrijding.

Afstellen van veiligheidsgordels
Voor beide voorstoelen
teerd.

zijn automatische

rolgordels

gemon-

Het blokkeermechanisme van deze gordels reageert uitsluitend
op plotselinge snelheidsveranderingen zoals sterk afremmen of
accelereren.
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Aanwijzingen voor het gebruik
Ga goed tegen de rugleuning zitten en stel deze in op de juiste
stand.

•

Draag het schoudergedeelte
onder de arm door.

•

Trek de gordel over de heupen en de schouder en steek de
sluiting in de gesp totdat een duidelijke klik gehoord wordt.

•

•

Trek het bovenste gordeldeel omhoog, zodat de gordel strak
langs de heupen loopt. De ruimte in het bovenste gordeldeel
wordt automatisch door het gordelmechanisme gecompenseerd.

Gebruik een veiligheidsgordel maar voor één persoon. Wanneer een kind op schoot gehouden wordt, draag dan de gordel niet over het kind maar alleen over de volwassene.

•

Controleer of de gesp van de gordel in de juiste sluiting gestopt wordt. Zeker op de achterbank is het mogelijk de gordels te kruisen.

•

Ga niet rijden voordat alle inzittenden hun gordel hebben aangedaan.

•

Draag de gordel laag en strak over de heupen. Een loszittende gordel geeft veel minder bescherming.

•

Zet de rugleuning van de stoel tijdens het rijden niet te schuin.
Bij een noodstop kan de inzittende dan onder de gordel door
schuiven.
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nooit

STOELEN EN VEILIGHEIDSGORDELS

Aanwijzingen voor het gebruik
Ga goed tegen de rugleuning zitten en stel deze in op de juiste
stand.

•

Draag het schoudergedeelte
onder de arm door.

•

Trek de gordel over de heupen en de schouder en steek de
sluiting in de gesp totdat een duidelijke klik gehoord wordt.

•

•

Trek het bovenste gordeldeel omhoog, zodat de gordel strak
langs de heupen loopt. De ruimte in het bovenste gordeldeel
wordt automatisch door het gordelmechanisme gecompenseerd.

Gebruik een veiligheidsgordel maar voor één persoon. Wanneer een kind op schoot gehouden wordt, draag dan de gordel niet over het kind maar alleen over de volwassene.

•

Controleer of de gesp van de gordel in de juiste sluiting gestopt wordt. Zeker op de achterbank is het mogelijk de gordels te kruisen.

•

Ga niet rijden voordat alle inzittenden hun gordel hebben aangedaan.

•

Draag de gordel laag en strak over de heupen. Een loszittende gordel geeft veel minder bescherming.

•

Zet de rugleuning van de stoel tijdens het rijden niet te schuin.
Bij een noodstop kan de inzittende dan onder de gordel door
schuiven.
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Onderhoud van gordels

Achtergordels

Controleer de gordels, sluitingen, automaten, bevestigingsbouten en het waarschuwingssysteem
regelmatig. Raadpleeg bij
enig probleem uw dealer. Is een gordel tijdens een aanrijding
van enige omvang gedragen, vervang deze dan.

Alle zitplaatsen achterin zijn voorzien van gordels. De gordels
dienen zo strak mogelijk om de heupen gedragen te worden,
zonder dat het comfort nadelig beïnvloed wordt. Om te voorkomen dat passagiers in geval van een aanrijding onder de gordel
doorschuiven is het raadzaam rechtop te zitten en de gordel zo
strak mogelijk aan te leggen.

Reinig de gordel met een sopje van zachte zeep en lauw water.
Spoel de gordels grondig af en laat ze in de schaduw drogen.
De gordels zijn niet bestand tegen stomen en bleken.

Waarschuwingssignaal

veiligheidsgordels

(indien aanwezig)
Een waarschuwingslampje en -zoemer maken u er op attent dat
de gordel aangedaan moet worden.

De middelste gordel kan verlengd worden door de knop op de
sluiting in te drukken en de gordel door de sluiting te schuiven.
Inkorten van de gordel kan eenvoudig geschieden door aan het
losse deel van de gordel te trekken.
De buitenste zitplaatsen zijn voorzien van automatische rolgordels. Doe de gordel aan door langzaam aan de sluiting te
trekken, totdat de gordel zo ver mogelijk uitgetrokken is. Steek
de sluiting in de gesp totdat een duidelijke klik gehoord wordt.
Is de gordel niet ver genoeg uitgetrokken, laat deze dan eerst
terugkomen in de uitgangspositie en trek dan opnieuw.
Span de gordel door deze in de richting van de automaat te
trekken.
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Kindergordels
Volgens de statistieken worden kinderen veiliger vervoerd wanneer zij in een geschikte gordel op de achterbank zitten. Raadpleeg uw dealer voor meer informatie. Kinderen die te groot zijn
voor kindergordels kunnen gebruik maken van de gordels achterin.

Gebruik van gordels bij zwangerschap
Raadpleeg uw arts over het gebruik van veiligheidsgordels
tijdens de zwangerschap.

Airbag
Uw auto is voorzien van een airbag voor de bestuurder, als
aanvulling op de veiligheidsgordel. De airbag bevindt zich in het
stuurwiel. De airbag zorgt voor extra bescherming bij een emstige frontale aanrijding om zo hoofd- en schouderletsel te
beperken.
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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 de
buik 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 het veiligheidssysteem. Gebruik dus altijd de veiligheidsgordels.
De veiligheidsgordels zijn zodanig ontworpen dat zij maximale
veiligheid bieden bij diverse soorten aanrijdingen. De airbag treedt
alleen in werking bij frontale aanrijdingen. En bij lagere snelheden zal een airbag niet in werking treden. Maar zelfs bij ongevallen waarbij de airbag wel in werking treedt, is het dragen van
een veiligheidsgordel vereist om u in de juiste positie te houden
zodat de airbag u maximale bescherming kan bieden.

STOELEN EN VEILIGHEIDSGORDELS

Als de airbag in werking treedt
Het airbagsysteem is ontworpen om onmiddellijk in werking te
treden (de airbag op te blazen) als de sensor een gemiddelde
tot ernstige frontale aanrijding registreert.

•

OPMERKING: Een lichte frontale aanrijding zal het airbagsysteem niet activeren. Dit houdt echter niet in dat het airbagsysteem defect is.
Als u een ongeluk krijgt waarbij de airbag in werking treedt, kan
één of meer van de volgende verschijnselen optreden:
•

De nylon airbag kan soms wat schaafwonden of rode plekken
op de huid van de bestuurder veroorzaken bij het open klappen van het stuurwiel en het opblazen van de airbag.
De schaafwonden zijn te vergelijken met de wonden die ontstaan als er te snel langs een touw naar beneden wordt gegleden of bij het schaven over een ruw tapijt of over een sporthalvloer. Deze verwondingen worden niet veroorzaakt door
het in contact komen met het milieuvriendelijke drijfgas. Ook
zijn deze wonden niet blijvend en normaal gesproken genezen ze snel. Mocht de huid onverhoopt niet binnen een paar
dagen grotendeels genezen zijn of als er zich blaasjes vormen, ga dan zo snel mogelijk naar een dokter.

Als de airbag opgeblazen wordt, zal enig poeder te zien zijn.
Dit poeder is een normaal bijprodukt van het proces dat het
niet-giftige stikstof genereert wat nodig is om de airbag op te
blazen. De poeder kan irritatie op de huid, in de 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 geïrriteerd is, zorg er dan voor dat er zoveel
mogelijk frisse lucht wordt ingeademd. Mocht de irritatie aanhouden, ga dan naar een dokter .
Wanneer er poederdeeitjes op de kleding zitten, volg dan de
reinigingsinstructies op het label in het kledingstuk.

•

Wanneer het nog mogelijk is met de auto te rijden nadat de
airbag is opgeblazen, kunt u de airbag terugstoppen in het
stuurwiel om het rijden gemakkelijker te maken.
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Onderhoud airbagsysteem
WAARSCHUWING:
Een eenmaal opgeblazen airbag kan u niet nogmaals beschermen bij een frontale aanrijding. Eventueel letsel kan veel erger
zijn zonder een werkende airbag. Laat daarom de airbag zo snel
mogelijk vervangen door uw Chrysler dealer.
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WAARSCHUWING:
•

Wijzigingen aan een onderdeel van het airbagsysteem kunnen ervoor zorgen dat de airbag niet in werking treedt wanneer dat vereist is. Hierdoor kan letsel ontstaan, omdat de
beschermende werking van de airbag wegvalt. Breng geen
wijzigingen aan in onderdelen of de bedrading van het airbagsysteem. Plak ook geen stickers of iets dergelijks op het
stuurwiel. Breng geen wijzigingen aan aan de voorbumper en
de carrosserie van de auto.

•

Om uw knieën te beschermen bij een ongeval is een kniebeschermer gemonteerd. Monteer niets op of achter deze beschermer.

•

Wanneer iemand te dicht bij het stuurwiel zit, kan deze
persoon verwond worden door een airbag die opgeblazen
wordt. Daarom is het gevaarlijk om zelf reparaties trachten
uit te voeren aan het airbagsysteem. Repareer dus zelf niet
aan het airbagsysteem. Zorg ervoor dat als er iemand aan de
auto werkt deze persoon weet dat de auto is voorzien van
een airbagsysteem.

VERWARMING

/ VENTILATIE / AIRCONDITIONING

VERWARMING

ONTWASEMEN

Zorg ervoor dat bij sneeuwval
het rooster voor de voorruit altijd schoon is, zodat verse lucht
het verwarmingssysteem
kan
binnenstromen.
Schuif de bovenste handel in
de stand HEAT (verwarming)
en de temperatuurhandel in de
stand WARM om een maximale verwarming te verkrijgen.
Schakel de aanjager naar wens in op één van de vier snelheden
en regel de temperatuur met de temperatuurhandel
tot een
prettige omgevingstemperatuur
bereikt wordt.

Door beide handels zo ver mogelijk naar rechts te schuiven
wordt een maximale ontdooiing en ontwaseming van de
voorruit en de zijruiten bereikt.
Als de voorruit ontwasemd is,
stel dan de temperatuurhandel
zodanig in dat een aangename
omgevingstemperatuur
wordt
verkregen.

OPMERKING: De aanjagermotor blijft altijd draaien, behalve als
de bovenste handel in de stand OFF (uit) staat.

EN ONTDOOIEN

Als de bovenste handel in de stand BI-LEVEL (twee niveaus)
wordt gezet, kan verse lucht aangevoerd worden uit de roosters
in het dashboard, de ontwasemingsroosters en de roosters voor
de vloerverwarming.
Bij auto's die zijn uitgerust met airconditioning, zal de compressor werken als de voorruit ontwaseming wordt ingeschakeld en
de buitentemperatuur boven -1 °C ligt, om de aangevoerde lucht
te drogen.
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VERWARMING

VENTILATIE
Zet de bovenste handel in de
stand VENT (ventilatie). Stel
de temperatuurhandel
en de
aanjagerschakelaar
in op de
gewenste waarden.
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AIRCONDITIONING
(indien aanwezig)
Om het interieur van de auto
snel te koelen, bijvoorbeeld als
deze lange tijd in de zon gestaan heeft, zet u de bovenste
handel in de stand MAX (maximum), de temperatuurhandel
in de stand COOL (koud) en de
aanjagerschakelaar in de stand
Hl (hoog). Doordat de bovenste handel in de stand COOL
staat wordt de interieurlucht rondgevoerd en geen verse buitenlucht aangevoerd. Hierdoor wordt ook voorkomen dat vuil en stof
de auto binnendringen.

VERWARMING

/ VENTILATIE / AIRCONDITIONING

KLOK
Zet na verloop van enige tijd de bovenste handel in de stand
NORM (normaal) of BI-LEVEL (twee niveaus). In deze standen
wordt verse buitenlucht via de airconditioning de auto binnengeleid. Stel de temperatuurhandel en de aanjagerschakelaar
zodanig in dat een prettige omgevingstemperatuur wordt verkregen.
In de stand BI-LEVEL wordt gekoelde lucht naar de ventilatieroosters in het dashboard, boven de vloer en van de voorruitontwaseming geleid.

(indien aanwezig)
De juiste tijd kan ingesteld worden met een klein, puntig voorwerp. Wanneer dit in de opening (A) wordt gestoken, kunnen de uren ingesteld worden.
Door de opening (B) kan de
aanwijzing van de minuten ingesteld worden.
Als de koplampen aan staan, wordt de lichtsterkte van de klok
verminderd om verblinding te voorkomen.
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MAKE-UP SPIEGEL

ROOFRACK

(indien aanwezig)

De dwarsliggers met de bevestigingshaken van het roofrack
kunnen versteld worden door de knop in te drukken. Schuif de
dwarsliggers ongeveer 7,5 cm naar de volgende vergrendelstand. Herhaal dit totdat de dwarsliggers goed staan om de
lading aan te bevestigen. Let er hierbij op dat de dwarsliggers
haaks op de glijrails staan.

Open de deksel van de spiegel. Met de schuifschakelaar
aan de rechter zijde kan de
verlichting worden gedimd indien het contact in de stand
ON (aan) of ACC (accessoires) staat.
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Tips voor gebruik van het roofrack

AFDEKSCHERM

•

(indien aanwezig)

BAGAGERUIMTE

De maximale belasting van het roofrack is 90 kg. Verdeel de
belasting altijd gelijkmatig over het roofrack en zet de lading
deugdelijk vast.

De bagageruimte kan met een oprolbaar afdekscherm aan het
zicht onttrokken worden.

•

Indien men lading gaat vervoeren waar rijwind onder kan, zodat een opwaartse druk ontstaat, dient geen gebruik gemaakt
te worden van het roofrack. Er dient dan een allesdrager gemonteerd te worden. Raadpleeg hieromtrent uw dealer.

1. Trek het afdekscherm aan
de greep in het midden geheel uit de houder en trek
het over de reserveband.

•

Als de lading voor de voorruit of achter de achterruit uitsteekt,
moet deze zowel aan voor- als achterbumper vastgezet worden. Hiermee wordt voorkomen dat de lading los slaat als de
wind er onder komt.

2. Steek het uiteinde van het
afdekscherm in de openingen aan de binnenzijde van
de achterklepopening.

•

Matig uw snelheid, vooral in bochten, als zware ladingen op
het dak vervoerd worden.

•

Zet de lading altijd stevig vast aan de bevestigingshaken. Is
de lading lang, zet deze dan ook aan voor- en achterbumper
vast.

Het afdekscherm kan ook in zijn geheel uit de auto genomen
worden, bijvoorbeeld wanneer de achterbank wordt neergeklapt
om grotere voorwerpen te kunnen vervoeren.
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BAGAGERUIMTEHAKEN

AANSTEKER EN ASBAK

Aan de vloer van de bagageruimte zijn vier haken bevestigd, waarmee de bagage vastgezet kan worden. Deze haken
zijn niet geschikt om er kindergordels aan te bevestigen.

De aansteker werkt alleen met
ingeschakeld contact. Zodra
de aansteker ingedrukt wordt,
begint deze op te warmen. Is
de juiste temperatuur bereikt,
dan springt de aansteker naar
buiten.
Houd de aansteker niet ingedrukt als deze warm is. Het
verwarmingselement zou daardoor kunnen beschadigen.
De asbak kan verwijderd worden door de hevel (A) in te drukken
en de asbak uit de geleiding te trekken.

ASBAK ACHTER
Druk de hevel naar beneden en trek de asbak uit de geleiding
om deze te verwijderen. De asbakken bevinden zich in de
portierpanelen (5 drs modellen), zijpanelen of in de middenconsole.
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VERZORGING

BESCHERMING

VAN DE CARROSSERIE

TEGEN CORROSIE

De zorg die uw Jeep nodig heeft om hem te beschermen tegen
corrosie, hangt grotendeels af van de gebruiksomstandigheden
van de auto. Wordt de auto veel gebruikt buiten de verharde
weg, dan zal meer aandacht besteed moeten worden aan het
voorkomen van corrosie.

Wat veroorzaakt corrosie?

WASSEN
•

Was uw Jeep geregeld. Gebruik een milde zeep voor de autocarrosserie en was de auto niet in de zon. Spoel alle plaatwerkdelen af met ruim water.

•

Als zich insekten of teer op uw auto hebben afgezet, reinig
deze plaatsen dan zo snel mogelijk.

•

Gebruik een goede autoreiniger om aanslag en vlekken op
de lak te verwijderen. Let op daarbij de lak niet te beschadigen. Uw Jeep dealer kan u hierover nader informeren.

•

Gebruik geen grove cleaners, schuurmiddelen of staalwol,
daar deze de glans van de lak onherstelbaar aantasten.

Corrosie wordt meestal veroorzaakt door beschadiging of loslaten van lak of andere beschermende lagen.
De meest voorkomende

oorzaken zijn:

•

Wegenzout, pekel en het ophopen van vuil en vocht

•

Inslag van steentjes en grind

•

Insekten, teer en vocht van bomen

•

Zout uit de lucht in kustgebieden

•

Zure regen en industriële neerslag
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VERZORGING

VAN DE CARROSSERIE

Tips voor het onderhoud van de carrosserie
•

Als over wegen waar zout gestrooid is wordt gereden, of u
woont in de kuststreek, spoel dan de onderzijde van uw auto
minstens één maal per maand met veel water af.

•

Wanneer er veel over wegen met losse steentjes wordt gereden, overweeg dan de aanschaf van spatlappen achter alle
wielen.

•

Het is belangrijk dat de afwateringsopeningen in de onderzijde van de portieren, de dorpels en de achterklep schoon en
open blijven.

•

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.

•

Als u een beschadiging van de laklaag ontdekt, werk deze
plek dan zo snel mogelijk bij.

•

•

Laat aanrijdingsschade
stellen.

•

Als agressieve stoffen zoals kunstmest, strooizout of chemicaliën vervoerd worden, zorg dan dat deze materialen goed
verpakt zijn en dat er geen resten van achterblijven in de auto.

Lichtmetalen wielen dienen regelmatig gereinigd te worden
met een sopje van zachte zeep. Om ernstige verontreinigingen te verwijderen, kan gebruik gemaakt worden van een niet
agressief oplosmiddel zonder schurende werking. De wielen
zijn voorzien van een dun laagje lak. Beschadiging van dit
laagje zal het fraaie uiterlijk van de wielen aantasten.
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uitsluitend door uw Jeep dealer her-

SERVICE EN ONDERHOUD

SERVICE-INFORMATIE
Voor het juiste onderhoud verwijzen wij naar het onderhoudsboekje, wat bij aflevering in iedere auto aanwezig dient te zijn.
Het niet door een officieel Jeep dealer laten uitvoeren van de
voorgeschreven onderhoudsbeurten kan problemen veroorzaken wanneer aanspraak moet worden gemaakt op de garantie.
Neem bij het zelf uit te voeren onderhoud
zorgsmaatregelen in acht:

Zorg voor voldoende ventilatie en voor voldoende afvoer van
de uitlaatgassen als in een gesloten ruimte aan de auto wordt
gewerkt.

•

Gebruik voor het werken onder de auto veiligheidssteunen.
Werk nooit onder een auto die alleen door een krik ondersteund wordt.

•

De- of monteer een accu nooit terwijl het contact of één van
de gebruikers aan staat.

•

Brandstoffilter en -leidingen staan onder druk. Laat het onderhoud hieraan over aan de dealer.

•

Remvloeistof, stuurbekrachtingsvloeistof,
koelvloeistof, benzine en ruitesproeiervloeistof zijn schadelijk voor de gezondheid en het milieu. Laat verversen ervan over aan de dealer.

de volgende voor-

•

Blijf uit de buurt van bewegende delen, zoals ventilator, aandrijfriemen en dynamo.

•

Indien een ventilatorblad verbogen of anderszins beschadigd
raakt, tracht dan niet dit te repareren. Breuk van het blad kan
het gevolg zijn.

•

•

Draag tijdens werkzaamheden aan de auto geen loszittende
kledingstukken en sieraden zoals dassen en kettingen, daar
deze tussen bewegende delen kunnen raken.
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WATERAFSCHEIDER

WAARSCHUWING:

(dieselmotor)

•

De waterafscheider
is een
voorziening die water uit de
brandstof haalt en zodoende
de inspuitpomp en verstuivers beschermt tegen beschadiging.

1. Aan de onderzijde van het brandstoffilter is een aftapplug
aangebracht. Schuif een stukje brandstofbestendige slang
over deze plug.

Zodra het waarschuwingslampje WATER IN FUEL (water in brandstof) op het dashboard gaat branden, dient het
verzamelde
water zo snel
mogelijk afgetapt te worden.
Volg de onderstaande procedure:
Het brandstoffilter/waterafscheider bevindt zich in de
motorblok naast de rembekrachtiger.
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Tap geen water af van het brandstoffilter/waterafscheider
wanneer de motor heet is.

2.

Houd een bakje onder het andere einde van de slang.

3. Open met stilstaande motor de aftapplug.
4. Houd de aftapplug open totdat er schone brandstof uit de
slang komt.
Verwarmingselement

5. Sluit de aftapplug.
6. Verwijder de slang.

Aftapplug

7. Gooi het opgevangen water en de brandstof weg in overeenstemming met de geldende voorschriften.
VOORZICHTIG: Indien het waarschuwingslampje
WATER IN
FUEL op het dashboard blijft branden, neem dan meteen contact op met uw dealer.

SERVICE EN ONDERHOUD

CONTROLE VLOEISTOFNIVEAUS
Bescherming van het milieu
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.

MOTOROLIEPEIL
Controleer geregeld het motoroliepeil om een optimale smering van de motor te waarborgen. Parkeer de auto op een
vlakke ondergrond en geef de
olie de gelegenheid terug te
stromen naar het carter. Trek
de peilstok uit de houder en
veeg deze schoon.
Steek de peilstok even terug
en controleer daarna of de olie
tussen de merktekens FULL
(vol) en ADD (vul bij) op de
peilstok staat. Staat de olie lager dan het ADD merkteken,
vul dan olie bij.
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Vloeistof hydraulisch bediende koppeling
Zie voor de te gebruiken oliesoort en de inhoud het hoofdstuk Specificaties.
Vooral bij dieselmotoren is het
belangrijk olie van de juiste viscositeit te gebruiken. Bij lage
temperaturen dikt de olie namelijk in. Wordt de olie te dik,
dan kunnen startproblemen
ontstaan, doordat de startmotor de krukas niet meer snel genoeg kan ronddraaien.
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(handgeschakelde

versnellingsbak)

Draai het deksel van het reservoir van de koppelingsvloeistof
los en controleer of de vloeistof
nagenoeg op het merk FLUID
LEVEL (vloeistofniveau) staat.
Vul zonodig vloeistof bij. Zie
voor de te gebruiken vloeistof
het hoofdstuk Specificaties.

SERVICE EN ONDERHOUD

Olie handgeschakelde

versnellingsbak

Vloeistof automatische versnellingsbak

Verwijder de vulplug (B). Het
oliepeil moet gelijk staan met
de onderzijde van de vuIplugopening (A). Bijvullen dient te
gebeuren door de vuIplugopening, totdat de olie op niveau
is.
Zie voor de te gebruiken oliesoort het hoofdstuk Specificaties.

Controleer het vloeistofniveau
als de versnellingsbak op normale bedrijfstemperatuur
is.
Dit is na ongeveer 25 km rijden.

~ct>
6 cilinder modellen

1. Laat de motor met stationair toerental draaien.
2. Plaats de auto op een vlakke ondergrond. Blokkeer de wielen om te voorkomen dat de auto wegrijdt. Trek de parkeerrem stevig aan en druk het rempedaal in. Beweeq.de selectiehandel van de automatische versnellingsbakldoor
alle
standen van P (parkeren) naar 1-2 en weer terug \aar P.
3. Haal de peilstok uit de koker en veeg deze schoo,\ Steek
de peilstok even terug en controleer daarna of het vloeistofniveau zich bij normale bedrijfstemperatuur tussen de merktekens ADD (bijvullen) en FULL (vol) bevindt.
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Tussenbak
4. Vul indien nodig vloeistof
bij door de peilstokkoker.
Vul niet te veel vloeistof bij.
5. Controleer de versnellingsbak op lekkage.
Zie voor de te gebruiken vloeistof het hoofdstuk Specificaties.
OPMERKING: Als het noodzakelijk is het niveau van de versnellingsbakvloeistof te controleren met koude motor, dan moet het
niveau gelijk zijn met het ADD (vul bij) merkteken bij een
temperatuur van ongeveer 25C. Dit komt overeen met het FULL
(vol) merkteken op bedrijfstemperatuur.
Het is raadzaam om deze controle te herhalen zodra de motor
op bednjfstemperatuur is.
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Het vloeistofniveau moet gelijk
staan met de onderzijde van
de vulplugopening (A). Vul zonodig bij tot het niveau gelijk
staat met de onderzijde van de
opening.
Zie voor de te gebruiken vloeistof het hoofdstuk Specificaties.

SERVICE EN ONDERHOUD

Vloeistof stuurbekrachtiging

Ruitesproeiervloeistof

Naar gelang de motortemperatuur moet de stuurbekrachtigingsvloeistof ter hoogte van
het merkteken HOT (warm) of
COLD (koud) op de peilstok
staan.

Het niveau van de ruitesproeiervloeistof kan eenvoudig gecontroleerd worden door het
doorzichtige reservoir.

Vul zonodig vloeistof bij.

Zie voor de te gebruiken vloeistof het hoofdstuk Specificaties.
Vul nooit bij met andere dan originele Jeep stuurbekrachtigingsvloeistof.

Vul zonodig bij door het deksel te verwijderen. Vul uitsluitend bij
met speciale ruitesproeiervloeistof of, als de buitentemperatuur
dat toelaat, met schoon water. Gebruik nimmer antivries of
koelvloeistof.
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Vloeistof stuurbekrachtiging

Ruitesproeiervloeistof

Naar gelang de motortemperatuur moet de stuurbekrachtigingsvloeistof ter hoogte van
het merkteken HOT (warm) of
COLD (koud) op de peilstok
staan.

Het niveau van de ruitesproeiervloeistof kan eenvoudig gecontroleerd worden door het
doorzichtige reservoir.

Vul zonodig vloeistof bij.

Zie voor de te gebruiken vloeistof het hoofdstuk Specificaties.
Vul nooit bij met andere dan originele Jeep stuurbekrachtigingsvloeistof.

Vul zonodig bij door het deksel te verwijderen. Vul uitsluitend bij
met speciale ruitesproeiervloeistof of, als de buitentemperatuur
dat toelaat, met schoon water. Gebruik nimmer antivries of
koelvloeistof.
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Koelsysteem
Controleer minstens één maal
per week het niveau van de
koelvloeistof terwijl de motor
op bedrijfstemperatuur is. Het
niveau kan eenvoudig gecontroleerd worden door het doorschijnende expansievat. Het
niveau moet tussen de merktekens FULL (vol) en ADD (vul
bij) staan.

OPMERKING: Als het koelvloeistofniveau snel daalt of als geregeld vloeistof moet worden bijgevuld, raadpleeg dan uw dealer.
Zie voor de te gebruiken vloeistof het hoofdstuk Specificaties.
WAARSCHUWING:
Bij bedrijfswarme motor staat het koelsysteem onder druk. Volg
onderstaande aanwijzingen in geval van oververhitting op om
letsel door ontsnappende stoom of heet water te voorkomen.
1. 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. Duw niet op de dop.
4. Druk de dop, nadat alle druk uit het systeem is ontsnapt, in
en draai deze verder linksom. Verwijder de radiateurdop.
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Remvloeistof
5. Vul koelvloeistof bij tot aan de onderzijde van de vulopening
van de radiateur en tevens tot aan het FULL (vol) merkteken
op het expansievat.
6. Plaats de radiateurdop en draai deze rechtsom tot de aanslag.

Controleren:
Reinig de vuldop en de omgeving ervan, neem de haak los
en verwijder
de dop. Het
vloeistofniveau moet 6 mm onder de rand staan.

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

Toevoegen:

Zie voor de te gebruiken vloeistof het hoofdstuk Specificaties.

Vul zonodig vloeistof bij.
Zie voor de te gebruiken vloeistof het hoofdstuk Specificaties.
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SERVICE EN ONDERHOUD
VOORZICHTIG: Vul niet teveel bij. Het vulmerkteken staat op
de zijkant van het reservoir. Teveel vloeistof zal tot een te hoge
druk en vloeistoflekkage rond de vuldop leiden.
WAARSCHUWING:
•

Reinig, voordat de vuldop van het remvloeistofreservoir wordt
losgenomen, de omgeving ervan, om te voorkomen dat vuil
in het reservoir komt.

•

Vul niet te veel vloeistof bij. Dit kan een drukverhoging in het
remsysteem veroorzaken, waardoor de vuldop van het reservoir springt.

•

Wees voorzichtig met remvloeistof. Remvloeistof is agressief
en kan lak en metalen aantasten.

•

Gebruik geen remvloeistof
bewaard.

•

Onder normale omstandigheden moet alleen remvloeistof
bijgevuld worden als de remblokken slijten. Moet geregeld
bijgevuld worden, raadpleeg dan uw dealer.
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die in een open blik of fles is

Airconditioning
(indien aanwezig)
Laat de airconditionditioning
dealer.

elk voorjaar controleren door uw

OPMERKING: Het airconditioningsysteem
staat onder druk en
is niet te onderhouden of te repareren zonder specialistische
kennis en speciaal gereedschap. De vulling van het airconditioningsysteem is schadelijk voor de gezondheid en het milieu.

WAT TE DOEN BIJ PECH

ALARM KNIPPERLICHTEN

OPKRIKKEN EN WIEL WISSELEN

De schakelaar van de alarmknipperlichten zit aan de bovenzijde van de stuurkolom.
Indien de schakelaar ingedrukt
wordt, zullen alle knipperlichten gaan branden. De alarmknipperlichten werken ook als
het contact uit staat.

Als onderstaande aanwijzingen opgevolgd worden, is het verwisselen van een wiel door iedereen uit te voeren.

Als de alarmknipperlichten ingeschakeld zijn, kan geen gebruik gemaakt worden van de
richtingaanwijzers.

1. Parkeer de auto op een vlakke, stevige ondergrond, zo ver
mogelijk van de weg verwijderd. Zet het contact uit en zet de
selectiehandel van de automatische versnellingsbak in de
stand P (parkeren) of de versnellingspook in de achteruit.
Trek de parkeerrem stevig aan.
2. Schakel de alarmknipperlichten

in.

3. Blokkeer het wiel schuin tegenover dat met de lekke
band aan beide zijden, zodat de auto noch vooruit
noch achteruit kan rijden.

Blokken
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4. Pak het gereedschap
en
het reservewiel.
Gereedschap
De krik, krikslinger en wielmoersleutel zijn onder de
achterbankzitting
bevestigd. Nadat de vleugelmoer
losgedraaid is, kan het gereedschap worden losgenomen.

5. Draai de wiel moeren van het wiel met de lekke band allemaal
een halve slag los (linksom).
6. Zet de krik op de aangegeven plaats. Is één van de voorbanden lek, zet de krik dan onder de vooras, zo dicht mogelijk bij het wiel met de lekke band. Is een achterband lek, zet
de krik dan onder de achteras, zoals in de figuur staat aangegeven. Schuif de krikslinger op de krik.

Reservewiel
a. Schuif de hoes omhoog.
b. Draai vleugelmoer
c. Verwijder
moer.

(B) los.

de hoes en de

Plaats de krik nooit onder de bumper of de dorpel. Uitsluitend
de aangegeven punten zijn geconstrueerd om de krik voldoende
steun te geven.
7. Draai de krikslinger rechtsom totdat het wiel met de lekke
band vrij van de grond is.
8. Verwijder de wielmoeren en het wiel met de lekke band.
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9. Plaats het reservewiel over
de wielbouten en draai de
wielmoeren erop, met de
schuine zijde naar het wiel
gericht. Draai de moeren
gelijkmatig kruislings vast.

Terugzetten van reservewiel
a. Zet het reservewiel over het draadeind en draai de vleugelmoer er een paar slagen op.
b. Trek de hoes over de bovenzijde van het reservewiel
c.

Draai de vleugelmoer vast.

d. Zet het klitteband aan de onderzijde van de hoes vast.
10. Laat de krik zakken door de
slinger linksom te draaien totdat het wiel net de grond raakt.

WAARSCHUWING:
•

Start nooit de motor als de auto op de krik staat. Door de
trillingen kan de auto van de krik af glijden.

12. Laat de krik nu geheel zakken en haal deze weg. Verwijder
de wielblokken aan de andere zijde van de auto.

•

Werk nooit onder de auto wanneer deze alleen door de krik
ondersteund wordt.

13. Berg krik, gereedschap en reservewiel op.

•

Gebruik nooit banden die ouder zijn dan 6 jaar, of deze nu
gebruikt zijn of niet. Oe kwaliteit van banden wordt negatief
beïnvloed door de leeftijd en door de gebruiksomstandigheden. Laat uw banden regelmatig door uw dealer controleren
en uw wielen balanceren. Vermeld daarbij alle beschadigingen die zijn opgetreden.

•

Gebruik alleen de aangegeven krikpunten.

11. Draai de wielmoeren nu kruislings stevig vast.
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SLEPEN
Uw auto is uitgerust met twee
sleepogen aan de voorzijde en
één aan de achterzijde. Sleepogen zijn alleen bestemd
voor het gebruik in geval van
nood, zoals voor het slepen
van een auto die gestrand is.
Uw auto mag, als de voor- of
achterwielen op de grond blijven, alleen gesleept worden met een maximum snelheid van 50
km/u over een afstand van ten hoogste 30 km.
WAARSCHUWING:
Gebruik de sleepogen niet voor het slepen op de autoweg. Als
voor het slepen de achterste cardanas verwijderd wordt, bestaat
de kans dat de tussenbak zonder olie raakt en deze daardoor
ernstig beschadigt.
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Gesleept worden (Command-Trac)
Handgeschakelde

versnellingsbak

•

Zet het contactslot in de stand OFF (uit), zodat het stuurslot
vrij is. Schakel een versnelling in en zet de bedieningshandel
van de tussenbak in de stand N (neutraal). De auto kan nu
gesleept worden met de voor- of achterwielen van de grond.
Automatische versnellingsbak
•

Zet het contactslot in de stand OFF (uit), zodat het stuurslot
vrij is. Zet de selectiehandel van de automatische versnellingsbak in de stand P (parkeren) en zet de bedieningshandel
van de tussenbak in de stand N (neutraal). De auto kan nu
gesleept worden met de voor- of achterwielen van de grond.

Gesleept worden (Selec-Trac)
Zet het contactslot in de stand OFF (uit), zodat het stuurslot vrij
is. Zet het selectiehandel van de automatische versnellingsbak
in de stand P (parkeren) en de bedieningshandel van de tussenbak in de stand N (neutraal). De auto kan nu gesleept worden
met alle wielen op de grond of met de voor- of achterwielen van
de grond.

I
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3. Start de motor van de helpende auto en laat de motor een
paar minuten draaien. Start daarna de motor van de auto
met de lege accu.

HULPSTART
1. Sluit een hulpstartkabel
aan op de positieve accupool van beide auto's (A, B).
Deze pool wordt aangegeven met een + teken op de
accubak naast de pool.
2. Sluit één zijde van de negatieve startkabel aan op de
negatieve accu pool van de
andere auto (C). De negatieve pool wordt aangegeven
de tekst NEG of een - teken op de accubak.

r

4. Verwijder de negatieve kabel eerst van de motor, daarna van
de accu van het helpende voertuig.
5. Verwijder de positieve startkabel.
WAARSCHUWING:

met

Sluit de andere zijde van deze kabel niet aan op de negatieve
accupool van de auto met de lege accu, maar sluit de kabel
aan op de motor zoals aangegeven in de figuur bij punt (0).
Zorg ervoor dat de kabels niet in aanraking komen met de
ventilator of de dynamoriem.

•

Start nooit met een hulpaccu met een hogere spanning dan
15 volt.

•

Probeer niet een auto te starten door middel van een hulpstart
als de accu bevroren is. Door de hulpstart zou de bevroren
accu kunnen exploderen.

•

Zorg

er voor

dat de twee auto's elkaar niet raken.
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VERVANGEN

VAN GLOEILAMPEN

Koplampen
1. Verwijder de schroeven zoals in de afbeelding is aangegeven.
2. Verwijder het koplampornament en vervang de gloeilamp.
Richtingaanwijzer en
parkeerlicht voor
1. Verwijder de schroeven zoals in de afbeelding is aangegeven.
2. Draai de fitting 113 slag linksom en neem de lamp uit de
fitting.
3. Druk de nieuwe lamp in de
fitting en draai deze 113 slag
rechtsom.
84

Achterlicht, achteruitrijlamp,
richtingaanwijzer achter
1. Draai de vier schroeven los
zoals in de afbeelding wordt
aangegeven. Eén van de
schroeven bevindt zich net
achter de achterbumper.

2. Draai de fitting met de defecte lamp 113 slag linksom.
3. Druk de nieuwe lamp in de
fitting en draai deze 113 slag
rechtsom.

remlicht,

AANHANGER

TREKKENVANEENAANHANGER
Uw auto is in eerste instantie ontworpen voor het vervoer van
passagiers en bagage. Bedenk dat het trekken van aanhangers
de motor, de aandrijving, de stuurinrichting, de remmen enz.
extra belast.
Het trekken van een aanhanger vergroot ook andere gevaren,
zoals uitzwenken, slingeren veroorzaakt door zijwind, oneffen
wegdek of passerende vrachtauto's. U wordt geadviseerd uw
rijstijl en snelheid aan te passen in overeenstemming met de
omstandigheden
Alleen met inachtname van de volgende punten blijft de garantie
van kracht:
•

Het trekken van een aanhanger op een vlakke weg en bij matige temperaturen, is toegestaan.

•

Raadpleeg uw dealer voor de maximale massa van de aanhanger.

•

Gebruik uitsluitend goedgekeurde accessoires (trekhaken,
imperiaals enz.). Deze artikelen zijn natuurlijk bij uw dealer
verkrijgbaar, die u ook gedetailleerd kan informeren over het
trekken van aanhangers.

•

Zorg er voor dat u het maximum aanhangergewicht (gewicht
van de aanhanger inclusief de lading) niet overschrijdt. Vraag
uw dealer om advies.

•

Zorg er voor dat voor u gaat rijden de verlichting van uw aanhanger goed werkt.

•

Let op de maximum snelheden die gelden bij het trekken van
een aanhanger.

•

Vermijd plotseling wegrijden, snel optrekken of stoppen.

•

Vermijd scherpe bochten of plotseling veranderen van weghelft.

•

Matig uw snelheid.

•

Blokkeer tijdens parkeren altijd de wielen van zowel de auto
als de aanhanger. Indien aanwezig, trek dan altijd de parkeerrem van de aanhanger aan. U wordt geadviseerd niet te parkeren op een steile helling.

•

Lees de instructies van de fabrikant van de aanhanger aandachtig door.
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AANHANGER
•

•

•

Zorg dat de bandenspanning in overeenstemming is met de
specificaties voor volle belasting, zoals aangegeven op de
bandenspanningsticker.
Laad de aanhanger zodanig dat de zware goederen boven
de as worden geplaatst en let hierbij vooral op de voorgeschreven kogeldruk.
Controleer voor het trekken van een aanhanger met een auto
met automatische versnellingsbak de toestand en het niveau
van de olie in de versnellingsbak. Wanneer de vloeistof donker gekleurd is of branderig ruikt, moet deze vervangen worden.

•

De kogeldruk maakt deel uit van de maximale belasting van
de auto en mag maximaal 125 kg bedragen.

•

Indien het beladen gewicht meer is dan de helft van de auto
of meer is dan 750 kg, moet een aanhanger voorzien zijn van
een eigen remsysteem.

•

Trek bij het gebruik van een compact reservewiel geen aanhanger.
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Oververhitting

bij trekken van aanhanger

Door op tijd passende maatregelen te treffen kan een dreigende
oververhitting voorkomen worden. Handel als volgt:
•

Op de grote weg -

Ga rustiger rijden.

•

In stadsverkeer - Zet, als de auto stil staat, de versnellingshandei in de vrijstand maar voer het motortoerental niet op.

•

Met ingeschakelde
tijdelijk uit.

•

Bij dreigende oververhitting - Schakel de handgeschakelde
of automatische versnellingsbak terug naar een lagere versnelling.

airconditioning

-

Zet de airconditioning

\

SPECIFICATIES

Afmetingen

Motorspecificaties
4-cilinder
benzine

6-cilinder
benzine

4-cilinder
turbodiesel

4-cilinder
lijnmotor

6-cilinder
lijnmotor

4-cilinder
lijnmotor

98,45 x 80,98

98,4 x 86,7

92 x 94

Cilinderblok

Gietijzer

Gietijzer

Gietijzer

Cilinderkop

Gietijzer

Gietijzer

Lichtmetaal

Slagvolume

2,5

4,0 I

2,5

Compressieverhouding

9,13

8,8:1

21,0:1

Brandstofsysteem

Multi-point
brandstofinspuiting

Multi-point
brandstofinspuiting

Dieselinspuiting

Asreductie

4,11: 1

3,55:1

3,73:1

Type

Boring en slag
(mm)

Lengte

420 cm

Breedte

179 cm

Hoogte (leeg)

161 cm

Wielbasis

257,6 cm

S poo rb reedte
vóór en achter

147,3 cm

Het chassisnummer is ingeslagen
scherm onder de motorkap.

tegen het rechter binnen-
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SPECIFICATIES

Vloeistofspecificaties
Automatische
versnellingsbak

Automatische transmissievloeistof
Mercon® of Dexron n®

Tussenbak

Automatische transmissievloeistof
Mercon® of Dexron n®

Differentieel
(voor, achter)

Versnellingsbakolie SAE 75W-90
(API-GL5)
Bij auto's die uitgerust zijn met
sperdifferentieel moet een speciale
vloeistof toegevoegd worden.

Stuurinrichting,
cardanassen,
wiellagers

Multi-purpose vet

Koelvloeistof

Jeep koelvloeistof verkrijgbaar bij uw
Jeep dealer

Motorolie

API-SG/CD SAE 10W-40

Remvloeistof

Remvloeistof DOT-3 of beter

Vloeistof koppelingsbediening

Remvloeistof DOT -3 of beter

Handgeschakelde
versnellingsbak

Versnellingsbakolie
(API-GL5)

Stuurbekrachtiging

Gebruik uitsluitend originele Jeep
stuurbekrachtigingsvloeistof
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SAE 75W-90

SPECIFICATIES

Vloeistofinhouden

Bandenspanning
76,0 liter

Brandstof (ongeveer)

Automatische
Koelsysteem

Motorolie

Tussenbak

Differentieel

en voor alle bandenmaten: 2,3 bar.

1,2 liter

Stuurbekrachtiging
Handgeschakelde

Onder alle omstandigheden

3,3 liter

versnellingsbak

8,0 liter

versnellingsbak
(2,5 I benzinemotor)

9,5 liter

(4,0 I benzinemotor)

11,4 liter

(2,5 I turbodieselmotor)

8,0 liter

(Benzinemotor)

5,7 liter
3,8 liter

6 cyl.
4 cyl.

(Dieselmotor)

6,5 liter

(Selec-Trac)

1,4 liter

(Command-Trac)

1,0 liter

(Voor, achter)

1,4 liter
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SPECIFICATIES

Zekeringen

I,
I

Nr.

Waarde
(Kleur)

1

25 A
(Naturel)

2

15 A
(Lichtblauw)

Radio, verlichting radio, aansteker,
interieurverlichting

3

10 A (Rood)

Alarmmodule

4

15 A
(Lichtblauw)

Dimschakelaar koplampen,
alarmmodule, alarmrelais

5

25 A
(Naturel)

6

30 A
(Stroomonderbreker)

7

2 A (Roze)

Circuit'
Achterruitewisser

en -sproeier

I
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Aanjagermotor

Centrale portiervergrendeling,
elektrische stoelverstelling,
bedrading trekhaak,
afstandsbediening portiervergrendeling
Anti-blokkeersysteem

SPECIFICATIES
Nr.

Waarde
(Kleur)

8

20 A (Geel)

Circuit*

Nr.

Richtingaanwijzers
17

9

10 A (Rood)

11

25 A
(Naturel)

14

10 A (Rood)

15

15 A
(Lichtblauw)

16

30 A
(Stroomonderbreker)

Instapverlichting, radio, leeslampjes,
verlichting dashboardkastje,
bagageruimte en interieur
Vertragingsmodule koplampverlichting,
alarmmodule, claxon

*

Waarde
(Kleur)

I

Circuit*

Instrumentenpaneel, vertragingsmodule
7,5 A (Paars) koplampverlichting, module
geluidssignaal

18

25 A
(Naturel)

19

5 A (Bruin)

20

5,5 A
(Stroomonderbreker)

Elektrisch bediende antenne
Koplampschakelaar,
dashboardverlichting, klok, verlichting
radio en klok, verlichting achterzijde,
verlichting voorzijde

I

Achterruitverwarming

Verlichting instrumentenpaneel
Ruitewissers en -sproeiers voor

Indien aanwezig

Elektrische ruitbediening
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TREFWOORDEN LIJST

A
Aanhanger
Aansteker.
Achterbank
Achtergordels .
Achterruitesproeier
Achterruitewisser
.
Achterruitverwarming.
Achterzijruiten
Afdalen ...
Afdekscherm bagageruimte
Afmetingen . .
Airbag ....
Airconditioning
Alarmknipperlichten
Anti-blokkeersysteem
Asbak
.
Automatische versnellingsbak
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B
85
66

54
57

23
23
26
10
50
65

87
58

62, 78
25, 79

46
. . 66
36, 73

Bagageruimtehaken
. .
Bagageruimteverlichting
Bandenspanning
Binnenspiegel
Brandstof tank
Buitenspiegels

66
27
89
11
· 4
12

C
Centrale portiervergrendeling
. .
Command-trac vierwielaandrijving.
Contactsleutel
. . . . . .
Contactslot . . . . . . . .
Controle vloeistofniveaus
Corrosie
.

· 9

44
· 6
30
71
67

TREFWOORDEN

LIJST

D

K

Dakconsole . . .
Dashboardkastje
Dimschakelaar
.

28

26
24

G
Gloeilampen

. . . . . . ..

84

Kaartleeslampjes
Kindergordels
Klok .....
Koelsysteem .
Koolmonoxide
Koppeling
..

H
Handgeschakelde
Hellingen
Hoofdsteunen.
Hulpstart

versnellingsbak

Instapverlichting
..
Instrumentenpaneel
Instrumentenverlichting
Intervalstand

.

.

.

27
58
63
76
. 5
72

L
34, 73
41,49
53
83

25
17,21
24
23

Lichtschakelaar
Lichtsignaal
..

24
24

M
Make-up spiegel
Milieu.
Mistachterlicht
Modder.
Motorkapslot .
Motoroliepeil
Motorspecificaties

64
71
25
49
13
71
87
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TREFWOORDENLIJST

R

0
Onderhoud airbagsysteem
Onderhoud carrosserie .
Ontdooien
Ontwasemen
Opwarmen

60
68
61
61
32

p
Parkeerrem . . . . .
Portiersloten
....
Portiervergrendeling
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14
.8
.9

Remvloeistof . . .
Richtingaanwijzers
Rijtips ....
Roofrack ...
Rugleuning . .
Ruitbediening
Ruitesproeiers
Ruitesproeiervloeistof
Ruitewissers . ....

77
22
48
64
52
11
22
75
22

TREFWOORDENLIJST

S

V
42
69
82
.7,30
.. 49
39,41
48
.. 11
32,33
52
53
75

Selec-trac vierwielaandrijving
Service-informatie
Slepen
Sleutels ....
Sneeuw ....
Speed control .
Sperdifferentieel
. .
Spiegels
Starten . . . .
Stoelleuning
Stoelverstelling
Stuurbekrachtiging

Veiligheidsgordels
Ventilatie . . . . .
Ventilatieruiten . .
Verlichting bagageruimte
Verstelbare stuurkolom
.....
Verwarming
Vloeistofinhouden
..
Vloeistofspecificaties
.
Voorstoelen
.....

55
62
10
27
26
61
89
88
52

T
Tankdop
Terreinrijden
Tussenbak

.4
49
74
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AANTEKENINGEN

z

w
Waarschuwing verlichting
Wassen .....
Water ..
Waterafscheider
Wiel wisselen . .
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25
67
51

70
79

Zand .....
Zekeringen . .
Zwangerschap

49

90
58

