
Instructieboekje
smart fortwo coupé en smart fortwo cabrio





>>De pret kan beginnen.
U hebt gekozen voor de smart fortwo coupé of de smart fortwo cabrio. Daar zijn wij blij mee. U heeft vast al veel voorpret en wilt ein�
delijk met uw auto gaan rijden.
Wij laten u zien hoe het gaat en geven u hierover nog enkele belangrijke aanwijzingen en tips.
Om uw rijplezier te verhogen en gevaren voor anderen en uzelf te signaleren en te vermijden, vragen wij u om het instructieboekje aan�
dachtig door te lezen.
Instructieboekje, Quick Guide, serviceboekje en de verwijzing naar de Centers behoren bij de auto. Deze moeten altijd in de auto aan�
wezig zijn en bij doorverkoop aan de nieuwe eigenaar worden doorgegeven.
Overigens behoort smart tot de eerste autofabrikanten die in kleine auto's een roetfilter aanbieden. Het onderhoudsvrije systeem ver�
mindert de uitstoot van roetdeeltjes, die een gevaar voor de gezondheid zijn, van de smart cdi�motor significant. Dat is goed voor het 
milieu en voor de medemens.
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Inleiding

Het concept van deze 
bedrijfshandleiding
Een auto rijden is één, een auto in detail 
te beleven opent een geheel andere kant 
met nieuwe mogelijkheden.
Voor ieder hoofdstuk vertellen wij u ge�
detailleerd wat u te wachten staat en 
misschien zelfs nog een beetje meer. 
Om alles nog gemakkelijker terug te kun�
nen vinden, heeft ieder hoofdstuk een ei�
gen kleur.
Hier een klein overzicht:

>>Blind Date.
> Hier krijgt u een eerste indruk.

>>Verlichting.
> Hier draait alles om licht.

>>Communicatie.
> Radio’s, telefoons en andere zaken 

die voor uw ontspanning zorgen.

 >>Weersvoorspelling.
> Hier draait alles om het weer.

 >>Variabel rijplezier.
> Dakfuncties en nog veel meer.

 >>Aangepast voor kinderen.
> Kinderen veilig en correct vervoe�

ren. 

>>Studie van de beweging.
> Rijden en alles wat daarmee samen�

hangt.

 >>Uitnodiging.
> Hoe u uw auto het beste kunt beladen 

en in kunt laden.

 >>Deeltijdbanen.
> Tanken, controleren en bijvullen.

>>Relatieproblemen.
> Snel en effectief kleinere repara�

ties zelf uitvoeren.

 >>Gegevensoverdracht.
> De technische gegevens
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Inleiding

Een korte leidraad
Kort maar krachtig. Om het lezen van de 
tekst plezieriger te maken en u zich al�
leen maar op het belangrijkste te laten 
concentreren, hebben wij enkele vormge�
vingselementen ingebouwd, die u zou 
moeten kennen:

Opsommingen
Opsommingen zijn altijd aangegeven met 
een streepje:
� zodat het overzichtelijker overkomt,
� zodat u het sneller herkent en be�

grijpt.

Wanneer u iets moet doen
In dit geval krijgt u eerst de informatie 
over wat u moet doen en eventueel aanvul�
lende informatie.
Dus bijvoorbeeld
� Lees absoluut deze handleiding.

> Alleen dan kunt u het beste met uw 
auto omgaan alsmede gevaren voor 
uzelf en anderen herkennen en voor�
komen.

Opmerkingen

>Opmerking!
Opmerkingen geven aanvullende infor�
matie over de onderwerpen.

>Belangrijk!
Het is belangrijk om te weten wat schade 
aan materiële goederen kan veroorzaken.

Veiligheidsaanwijzingen
Veiligheidsinstructies wijzen u op mo�
gelijke gevaren voor uw gezondheid of uw 
leven.

Gevaar voor letsel!
Wij willen u en de andere inzit�

tenden en verkeersdeelnemers op de 
best mogelijke manier beschermen.
Daarom willen wij u vragen om vooral de 
met dit symbool aangegeven tekstpas�
sages aandachtig door te lezen en in 
acht te nemen.
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Milieubescherming
De milieupolitiek van smart gmbh is af�
gestemd op de milieurichtlijnen van 
DaimlerChrysler en wordt consequent 
toegepast in alle levensduurfases van het 
product. De bescherming van het milieu, 
de energiebesparing alsmede het ontzien 
van natuurlijke bronnen zijn essentiële 
bestanddelen van alle overwegingen. Dat 
begint bij de ontwikkeling van de auto, 
loopt via de productie en eindigt bij de 
recycling van vele onderdelen.

Terugname van de oude auto
Wij nemen uw smart fortwo coupé of smart 
fortwo cabrio gaarne weer in voor een 
milieubewuste verwerking overeenkom�
stig de Europese ELV�richtlijn1 � maar 
tot dan rest er nog een lange tijd.

Met betrekking tot deze handleiding
Omdat de leveringsomvang afhankelijk is 
van de opdracht, kan de uitvoering van uw 
auto soms afwijken van de omschrijvin�
gen of afbeeldingen. Om onze voertuigen 
continu aan de technische ontwikkelin�
gen aan te kunnen passen, zijn wijzigin�
gen qua model, uitvoering en techniek 
voorbehouden. 
Op alle opgaven, afbeeldingen en om�
schrijvingen in deze gebruikshandlei�
ding kunt u derhalve geen aanspraken 
doen gelden.

1 Geldt overeenkomstig de nationale voorschriften voor voertuigen. De smart fortwo coupé en smart fortwo cabrio voldoen al meerdere jaren aan de wettelijke eisen die
aan een recycling� en verwerkingsgeschikte constructie worden gesteld. Om sloopauto’s te kunnen innemen heeft smart gmbh een netwerk van innameplaatsen en demon�
tagebedrijven, waar uw auto op een milieubewuste wijze wordt gesloopt. Daarbij worden de mogelijkheden voor het hergebruik van auto en onderdelen voortdurend ver�
der ontwikkeld en verbeterd. Daardoor zullen de smart fortwo coupé en de smart fortwo cabrio ook in de toekomst tijdig voldoen aan de verhoging van het wettelijke
recyclingquotum. Meer informatie vindt u op www.smart.com.

Milieu!
We willen het milieu beschermen.

Daarom willen wij u vragen om vooral de 
met dit symbool aangegeven tekstpas�
sages aandachtig door te lezen.
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Accessoires en speciale 
uitvoeringen
Alle met een * gemarkeerde tekstpassages 
hebben betrekking op speciale uitvoe�
ringen af fabriek of op originele smart 
accessoires, die in een gekwalificeerde 
werkplaats, bijv. een smart center, kun�
nen worden ingebouwd. Let ook op de voor 
de auto en de in het desbetreffende land 
geldende voorschriften voor originele 
smart onderdelen.

Veiligheid
Lees met name de volgende hoofdstukken:
� "Airbags" in het hoofdstuk >>Studie 

van de beweging.
� "Gordelspanners" en "Veiligheidsgor�

dels" in het hoofdstuk >>Blind Date.

Juist gebruik
Houdt u rekening met de volgende aanwij�
zingen wanneer u het voertuig gebruikt:
� de waarschuwingen in deze handlei�

ding,
� het hoofdstuk >>Gegevensoverdracht. 

(Technische gegevens) in deze handlei�
ding,

� het verkeersreglement,
� het wegenverkeersreglement m.b.t. 

technische eisen en rijvaardigheids�
eisen.

Kinderen
Leest u absoluut ook het hoofdstuk >>Aan�
gepast voor kinderen.

Doorverkopen
Geef dit instructieboekje door aan de ko�
per wanneer u uw smart weer verkoopt.

smart � een merk van DaimlerChrysler
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Openen en sluiten

Openen en sluiten

De sleutel van uw auto
Voor uw auto zijn er sleutels met af�
stands� of infraroodbediening*. 
� Autosleutel (A) met toets voor af�

standsbediening (C).

>Opmerking!
Mochten er gebieden zijn waar uw af�
standsbediening niet werkt, verzoeken 
wij u contact op te nemen met een gekwa�
lificeerde werkplaats, bijv. een smart 
center.

� Autosleutel (B) met toets voor infra�
roodbediening* (D).

>Opmerking!
U ontvangt tevens een reservebatterij 
voor de zender en een reservesleutel.

>Opmerking!
Het openen en sluiten van het bestuur�
ders� en passagiersportier is alleen mo�
gelijk met de afstandsbediening van de 
contactsleutel.

Heeft u de contactsleutel verloren?
> In een gekwalificeerde werkplaats, 

bijv. een smart center, kunt u na een 
identiteitscontrole een nieuwe sleutel 
verkrijgen.
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Openen en sluiten

De auto van buitenaf openen en 
sluiten

Open en sluit de auto als volgt:

De auto met de afstandsbediening 
ontgrendelen
� Druk een keer op de knop (A).

> De knipperlichten gaan één keer aan 
en uit.

> De portieren kunnen worden geo�
pend.

>Opmerking!
De afstandsbediening heeft een reikwi�
jdte van maximaal 15 meter. Al naarge�
lang de omgeving (reflecterende of 
absorberende objecten) en storingen 
door andere radiosystemen, kan de reik�
wijdte van de afstandsbediening sterk 
schommelen. De reikwijdte hangt ook af 
van de plek waar u zich bevindt.

Gevaar voor ongevallen!
Door het openen van de portieren 

kunnen andere verkeersdeelnemers in 
gevaar worden gebracht, auto’s tot uit�
wijkmanoeuvres worden gedwongen en 
daardoor een ongeval veroorzaken.
Kijk eerst of u bij het openen van de 
portieren niemand in gevaar brengt.
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Openen en sluiten

De auto met de afstandsbediening 
vergrendelen

� Sluit de portieren.
� Druk een keer op de knop (A).

> De richtingaanwijzers knipperen 
driemaal.

> Het controlelampje van de portier�
vergrendeling (B) knippert rood.

De buiten� en binnenverlichting wordt 
ingeschakeld en na 12 seconden weer uit�
geschakeld.

>Belangrijk!
Let erop dat u niet per ongeluk op de 
zendknop van de afstandsbediening 
drukt.

De automatische sluitfuncties

auto�relock�functie
Wanneer u de portieren van de auto met de 
afstandsbediening heeft ontgrendeld, 
worden deze automatisch weer vergren�
deld, wanneer u het portier aan de bestu�
urders� of passagierszijde niet binnen 1 
minuut opent.

>Opmerking!
Laat de sleutel nooit in de auto liggen.
U kunt buitengesloten worden!

Gevaar voor letsel!
Laat kinderen niet alleen in de 

auto. Zij zouden een portier kunnen 
openen, ook als dit vergrendeld is, of 
de motor met een achtergebleven sleu�
tel starten en daardoor zichzelf en an�
deren in gevaar brengen. Daarom altijd 
de sleutel meenemen, ook als u de auto 
kortstondig verlaat.
Kinderen nooit zonder toezicht in de 
auto achterlaten, zelfs niet als ze in 
een kinderzitje zitten. Kinderen zou�
den aan delen van de auto letsel kunnen 
oplopen of bij langere blootstelling 
aan warmte of kou zwaar tot dodelijk 
letsel kunnen oplopen.
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Openen en sluiten

drive lock�functie*
Vanaf een snelheid van 14 km/h worden de 
portieren van de auto centraal vergren�
deld. De drive lock�functie is bij afle�
vering uitgeschakeld.

drive lock�functie inschakelen
� Schakel het contact uit.
� Druk gelijktijdig de schakelaar van de 

centrale portiervergrendeling en de 
sluittoets op de afstandsbediening in.
> U hoort een signaal. De drive lock�

functie is ingeschakeld.

drive lock�functie uitschakelen
� Schakel het contact uit.
� Druk gelijktijdig de schakelaar van de 

centrale portiervergrendeling en de 
opentoets op de afstandsbediening in.
> U hoort een signaal. De drive lock�

functie is uitgeschakeld.

Vouwdak openen en ontgrendelen
(alleen bij smart cabrio)
Met toets (A) kunt u het vouwdak van uw 
auto van buitenaf openen.
De functies van uw comfortbediening:
� Het vouwdak volledig openen.
� Het ontgrendelen van de achterkap.
� Het ontgrendelen van de neergeklapte 

en vergrendelde achterkap.

>Opmerking!
Het vouwdak kan om veiligheidsredenen 
alleen worden gesloten met de schakelaar 
die zich in de auto bevindt.

>Belangrijk!
De afstandsbediening heeft een reikwi�
jdte van maximaal 15 meter. Let op dat u 
het vouwdak van uw auto niet onopzetteli�
jk opent.
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Openen en sluiten

De auto van binnenuit sluiten en 
openen

De auto van binnenuit sluiten
� Druk 2 seconden op de schakelaar van 

de centrale portiervergrendeling (A).
> Het activeren van de centrale por�

tiervergrendeling is duidelijk 
hoorbaar.

> De auto is afgesloten en beschermt u 
tegen ongewenste personen wanneer 
u moet wachten, bijv. bij een stop�
licht.

> De aanduiding van de portierver�
grendeling (B) knippert rood (bij 
ontsteking UIT).

Wanneer de auto niet kan worden gesloten 
met de afstandsbediening, hoewel de 
batterij van de afstandsbediening nog 
voldoende spanning levert:
� Open het bestuurdersportier.
� Schakel de ontsteking in.
� Druk eenmaal op de schakelaar van de 

centrale portiervergrendeling (A).
> De aanduiding van de portierver�

grendeling (B) knippert 5 seconden 
rood op dubbele snelheid.

> De auto is afgesloten wanneer u de 
ontsteking binnen 5 seconden uit�
schakelt.

� Verwijder de sleutel en neem hem mee 
naar buiten de auto.

� Sluit het bestuurdersportier.
> De auto is gesloten.

De auto van binnenuit openen
� U ontgrendelt de portieren door aan de 

portiergreep (C) te trekken.
Als het bestuurdersportier open staat, 
klinkt er een waarschuwingstoon:
� als de motor draait, de smart in een 

versnelling staat en het rempedaal en 
het gaspedaal niet ingetrapt zijn.

� wanneer het licht is ingeschakeld en 
de motor is uitgeschakeld.

Gevaar voor ongevallen!
Kinderen nooit zonder toezicht 

in de auto achterlaten. Zij zouden een 
portier kunnen openen, ook als dit ver�
grendeld is, en daardoor zichzelf en 
anderen in gevaar brengen.
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Openen en sluiten

Zo kunt u zien dat de zenderbatterij in de 
sleutel bijna leeg is:
Bij het afsluiten van de de auto knippe�
ren de knipperlichten 9 maal snel achter 
elkaar
Oorzaak:

> De zenderbatterij van de afstands�
bediening is bijna leeg.

> U kunt de afstandsbediening nog ca. 
100 keer gebruiken.

Remedie:
> Zenderbatterij vervangen1 of
> Zenderbatterij in een gekwalifi�

ceerde werkplaats, bijv. een smart 
center, laten verwisselen.

>Opmerking!
Wanneer u de batterij van de zender niet 
vervangt kunt u nadat u de afstandsbedie�
ning ca. 100 keer heeft gebruikt
� de auto niet meer met de afstandsbe�

diening ver� en ontgrendelen,
� de startblokkering niet meer vrijge�

ven,
� de auto niet meer starten.

U kunt echter de centrale vergrendeling 
ook ontgrendelen door de achterklep met 
de autosleutel te openen.

Wanneer de auto niet kan worden gesloten 
met de afstandsbediening, omdat de 
batterij van de afstandsbediening leeg 
is:
Wanneer u de auto niet meer met de af�
standsbediening kunt afsluiten en u 
heeft geen reserve zenderbatterijen bij 
de hand, moet u als volgt handelen:
� Open het bestuurdersportier.
� Draai de sleutel in het contact in stand 

0.
� Druk op de toets van de centrale ver�

grendeling (A) totdat de aanduiding 
van de portiervergrendeling (B) gaat 
knipperen.

� Draai de sleutel in het contactslot in 
stand 1 en vervolgens in stand 0.

� Neem de sleutel uit het contactslot, 
stap uit de auto en sluit de portieren.

� De auto is nu vergrendeld.

1 Een reserve zenderbatterij behoort tot de standaard leveringsomvang.

Milieu!
Lege zenderbatterijen op mili�

euvriendelijke wijze afvoeren.
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De batterij van de zender vervangen

� Verwijder het afdekkapje (A) van het 
batterijvak met een muntstuk.

>Opmerking!
Vervang de zenderbatterij van de af�
standsbediening uiterlijk na twee jaar.
Anders kan de batterij gaan lekken! De 
afstandsbediening kan onherstelbaar 
worden beschadigd.

� Verwijder de zenderbatterij (B) van de 
printplaat.

� Plaats een nieuwe zenderbatterij en 
let daarbij op de juiste polariteit. 
> Type batterij: Lithiumcel CR 1225

>Opmerking!
Wanneer u een nieuwe batterij plaatst, 
moet u rekening houden met de juiste po�
lariteit.
Anders kunnen onderdelen van de elektri�
sche installatie onherstelbaar worden 
beschadigd.

� Druk de beide helften van de sleutelbe�
huizing weer tegen elkaar.

Gevaar voor vergiftiging!
Batterijen bevatten giftige en 

bijtende stoffen. Batterijen daarom 
buiten bereik van kinderen houden.
Als een batterij per ongeluk is inges�
likt, direct naar een arts gaan.
Het doorslikken van zenderbatterijen 
kan tot ernstige gezondheidsklachten 
leiden.
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Stoelen instellen
Stel de bestuurdersstoel voor het rijden 
in, zodat u goed zit ten opzichte van de 
pedalen en het stuurwiel.

Gevaar voor letsel!
Let er bij het instellen van de zit�

positie op, dat niemand bekneld raakt.
Let op de informatie bij het airbagsys�
teem.

Gevaar voor letsel!
Om gevaar voor dodelijk of erns�

tig lichamelijk letsel tijdens een on�
geval of met grote vertraging, bijv. 
door een zich binnen milliseconden 
ontplooiende airbag of bij abrupte 
remmanoeuvres te verminderen moet u 
erop letten dat:

� Alle inzittenden moeten een zitposi�
tie kiezen, waarbij ze de gordel op 
correcte wijze kunnen dragen en ze 
zo ver mogelijk van de airbag verwi�
jderd zitten.
De zithouding van de bestuurder 
moet daarbij het veilig besturen van 
de auto mogelijk maken. De armen van 
de bestuurder moeten iets gebogen 
zijn ten opzichte van het stuurwiel. 
De bestuurder moet de afstand tot de 
pedalen zo kiezen, dat deze volledig 
kunnen worden ingedrukt. 

� De passagiersstoel zo ver mogelijk 
naar achteren zetten, vooral als een 
kind in een op de stoel bevestigd 
kinderzitje* zit.

� Inzittenden moeten altijd de veilig�
heidsgordel op correcte wijze dra�
gen en rechtop tegen een vrijwel 
verticaal geplaatste rugleuning zit�
ten. De hoofdsteun moet het achter�
hoofd ongeveer op ooghoogte onder�
steunen.

Gevaar voor ongevallen!
Stel de bestuurdersstoel alleen 

in wanneer de auto stilstaat. Anders 
wordt uw aandacht van het verkeer afge�
leid en kunt u door de beweging van de 
stoel de controle over de auto verlie�
zen. U zou daardoor een ongeval kunnen 
veroorzaken.

Gevaar voor letsel!
Bij beschadigingen aan de zit�

tingen dient u een gekwalificeerde 
werkplaats te bezoeken, bijv. een smart 
center.
De stoelen behoren tot het veiligheids�
systeem van de auto, evenals bijv. de 
veiligheidsgordels en airbags. De vei�
ligheidsfunctie is alleen gewaarborgd, 
als de stoelen niet beschadigd zijn.
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Stoelen instellen

Stoelen in de lengte verstellen � Trek de greep (A) naar boven.
� Verschuif de stoel.
� Laat de hendel los.

> Het verstelmechanisme moet aan 
beide zijden hoorbaar inklikken.

Stoelhoogte verstellen
De rail van de stoel helt. Wanneer u de 
stoel naar voren of naar achteren schuift, 
verandert ook de hoogte van de stoel.

Gevaar voor ongevallen!
Laat, nadat u de stoel in de lengte 

heeft versteld, de stoel altijd vast�
klikken, omdat u anders door een onver�
wachte beweging tijdens het rijden de 
controle over de auto kunt verliezen en 
een ongeval kunt veroorzaken.

Gevaar voor letsel!
Grijp bij het verstellen van de 

stoelpositie in lengterichting niet in 
de stoelrail. Anders bestaat er een 
aanzienlijk gevaar voor letsel
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Stoelen instellen

Stand van de rugleuning verstellen
� Buig uw bovenlichaam naar voren.
� Draai de regelknop (A) naar voren of 

achteren.

>Opmerking!
Alleen de rugleuning van de bestuurders�
stoel kan versteld worden.
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Stoelen instellen

Rugleuning passagiersstoel omklappen

Als de rugleuning van de passagiersstoel 
omgeklapt is, kunt u hem gebruiken
� als bergvak voor kleine voorwerpen (A).
� om de bagageruimte groter te maken.

>Opmerking!
Neem de richtlijnen voor het beladen (zie 
pagina 199) in deze handleiding in acht!

Gevaar voor letsel!
Plaats tijdens het rijden geen 

warme drankjes of glazen flesjes in het 
bergvak. Bij een ongeluk, een plotse�
linge remmanoeuvre of een snelle ve�
randering van richting
� kan het warme drankje uit de beker 

vliegen en bij u of anderen tot 
brandwonden leiden,

� kunnen glazen flesjes weggeslingerd 
worden en tot verwondingen leiden 
bij u of anderen.

Gevaar voor letsel!
Plaats alleen passende en afslu�

itbare bekers/flessen in het bergvak. 
Anders kunt u bij een ongeval, een plot�
selinge remmanoeuvre of een snelle 
richtingsverandering gewond raken 
door de voorwerpen of de inhoud ervan.
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Stoelen instellen

Rugleuning omklappen:
� Haal de veiligheidsgordel uit de gor�

delgeleiding (C).
� Schuif de passagiersstoel in de 

middelste stand.

� Druk beide hendels (D) tegelijkertijd 
naar achteren.
> De rugleuning klapt vanzelf een paar 

millimeter naar voren uit de ver�
grendeling.

� Laat de hendels los.
� Klap de leuning naar voren.

Voor het omhoogklappen:
� Trek de leuning naar boven en klap 

deze omhoog tot de beide hendels hoor�
baar vastklikken.

� Plaats de veiligheidsgordel weer in de 
gordelgeleiding (C).

Gevaar voor letsel!
Let bij het omhoogklappen van de 

passagiersstoel altijd op dat
� niemand bekneld raakt,
� geen voorwerpen in de vergrendeling 

zijn vastgeklemd,
� beide hendels hoorbaar vastgeklikt 

zijn. Bij een ongeluk, een plotse�
linge remmanoeuvre of een snelle 
richtingsverandering kunnen voor�
werpen uit de bagageruimte anders 
niet door de stoelleuning worden te�
gengehouden en kunnen u en anderen 
gewond raken.
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Spiegels instellen

Spiegels instellen Zorg ervoor dat de binnen� en buiten�
spiegel voor elke rit juist zijn inge�
steld. Alleen dan hebt u het beste zicht 
naar achteren.

Handmatig verstelbare buitenspiegel
� Stel de buitenspiegel in door aan de 

hendel (A) te draaien.

Gevaar voor ongevallen!
De buitenspiegels werken ver�

kleinend. De objecten zijn in werkeli�
jkheid dichterbij dan het lijkt. U kunt 
de afstand tot een achter u rijdende 
auto verkeerd inschatten en een onge�
val veroorzaken, b.v. bij het wisselen 
van baan. Controleer daarom de werke�
lijke afstand tot de achter u rijdende 
auto's door over uw schouder te kijken.
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Spiegels instellen

Elektrisch verstelbare buitenspiegel*
De bedieningsknop zit op het portier aan 
de bestuurderskant.
� Verstel de buitenspiegel naar wens 

door aan de bedieningsknop (C) te 
draaien.

Instelzijde bepalen
� Druk op de kantelschakelaar.

� Bestuurderskant (A)
� Passagierskant (B)

>Opmerking!
De buitenspiegel kan alleen worden ver�
steld als de auto op contact staat.

Binnenspiegel instellen
� Stel de binnenspiegel met de hand in.

Om te voorkomen dat u tijdens ritten in 
het donker verblind wordt door achterop�
komend verkeer:
� Klap de binnenspiegel naar beneden 

door aan de hendel (a) te trekken.
> Het zicht naar achteren blijft be�

houden. 
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Elektrische ruitbediening

Elektrische ruitbediening

Zijruiten openen en sluiten

Als de ontsteking is ingeschakeld, kun�
nen de zijruiten geopend en gesloten 
worden met behulp van de elektrische 
ruitbediening.

Openen
� Druk onderaan op de kantelschakelaar 

(A).

Sluiten
� Druk bovenaan op de kantelschakelaar 

(A).

>Opmerking!
De ruiten worden niet automatisch geslo�
ten als u de auto vergrendelt.

Gevaar voor letsel!
Erop letten dat bij het sluiten 

van de zijruiten niemand bekneld 
raakt. Bij gevaar moet u op de scha�
kelaar drukken om het raam te openen.
Kinderen niet zonder toezicht in de 
auto achterlaten. Zij kunnen bijv. door 
het openen en sluiten van de ruiten 
verwondingen oplopen!
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Veiligheidsgordels

Veiligheidsgordels
De veiligheidsgordels met geïntegreerde 
gordelspanner en gordelkrachtbegrenzer 
vormen samen met de airbags een veilig�
heidssysteem, dat u een optimale be�
scherming biedt wanneer het tijdens een 
ongeval actief wordt.

Gevaar voor letsel!
Als de veiligheidsgordel niet of 

niet correct wordt gedragen of niet 
goed in het gordelslot is vastgeklikt, 
kan deze zijn beschermende werking 
niet goed vervullen. Onder bepaalde 
omstandigheden kunt u dan zelfs zwaar 
tot dodelijk letsel oplopen. Zorg er 
daarom altijd voor, dat alle inzitten�
den – in het bijzonder zwangere 
vrouwen – hun gordels correct hebben 
omgedaan. 
Altijd erop letten dat de gordel:
� in de buurt van het bekken zo laag 

mogelijk over de heup loopt, 
d.w.z. over de heup en niet over de 
buik,

� strak over het lichaam loopt,
� niet verdraaid is,
� over het midden van de schouder 

loopt,
� niet tegen de hals aan ligt en niet 

onder de arm door loopt,
� ter hoogte van het bekken wordt ge�

spannen, door de gordel voor de borst 
omhoog te trekken.

De veiligheidsgordel nooit gebruiken 
om gelijktijdig een persoon en een 
voorwerp te beschermen.
Vermijd dikke kleding, bijv. een win�
terjas.
De gordelband niet over scherpe of ge�
makkelijk brekende voorwerpen leiden, 
vooral wanneer ze zich aan of in uw kle�
ding bevinden, zoals brillen, pennen of 
sleutels. De gordelband zou anders bij 
een ongeval kunnen scheuren en u of an�
dere inzittenden zouden zich kunnen 
verwonden.
Een veiligheidsgordel mag slechts 
door één persoon worden gebruikt.
Kinderen mogen in geen geval op de 
schoot van één van de inzittenden 
plaatsnemen. Het kind kan anders bij 
een ongeval of abrupt remmen niet meer 
worden vastgehouden; het kind of ande�
re inzittenden kunnen zwaar tot dode�
lijk letsel oplopen.

Gevaar voor letsel!
Airbags bieden slechts een aan�

vullende bescherming, ze zijn echter 
geen alternatief voor de veilig�
heidsgordels. Om het risico op zwaar 
tot dodelijk letsel te verminderen, 
erop letten dat alle inzittenden – voo�
ral zwangere vrouwen – de gordel altijd 
op correcte wijze dragen, een normale 
zithouding aannemen en dat de rugleu�
ning vrijwel rechtop staat.
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Veiligheidsgordels

Gevaar voor letsel!
 Personen kleiner dan 1,50 m en 

kinderen jonger dan 12 jaar, kunnen de 
veiligheidsgordels niet correct dra�
gen. Ze moeten daarom ter bescherming 
bij een ongeval gebruik maken van aan�
vullende, hiertoe geschikte veiligheids�
systemen op geschikte zitplaatsen. 
Altijd te werk gaan volgens de montage�
handleiding van de fabrikant van het 
kinderzitje*.

Gevaar voor letsel!
 De veiligheidsgordel kan alleen 

zijn beschermende werking vervullen 
als de rugleuning vrijwel verticaal staat 
en de inzittende dus vrijwel rechtop zit. 
Vermijd zitposities, die de juiste wer�
king van de veiligheidsgordels negatief 
beïnvloeden. Daarom de rugleuning zo 
rechtop mogelijk zetten. Nooit met sterk 
achterovergekantelde rugleuning rij�
den. Anders zou u bij een ongeval of een 
plotselinge remmanoeuvre zwaar tot do�
delijk letsel kunnen oplopen.

Gevaar voor letsel!
 Wijzigingen of ondeskundig uit�

gevoerde werkzaamheden aan het beves�
tigingssysteem (veiligheidsgordels en 
�verankeringen, gordelspanners, gor�
delkrachtbegrenzers of airbags) of de 
bekabeling daarvan, alsmede ingrepen 
in gekoppelde elektronische systemen, 
kunnen er toe leiden, dat de bevesti�
gingssystemen niet meer reglementair 
werken. Airbags of gordelspanners 
kunnen bijv. tijdens ongevallen met 
voldoende vertraging uitvallen of on�
gewild worden geactiveerd. Daarom 
nooit wijzigingen aanbrengen in de 
veiligheidssystemen. Geen ondeskun�
dige ingrepen aan elektronische on�
derdelen en de software ervan 
uitvoeren.
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Veiligheidsgordels

Gevaar voor letsel!
 De veiligheidsgordel kan niet 

meer naar behoren functioneren als de 
gordelband of het gordelslot vervuild 
of beschadigd zijn. Daarom de gordel�
band en het gordelslot schoonhouden, 
omdat anders de slotlip niet goed in 
het gordelslot kan worden vergrendeld.
Controleer regelmatig of de veilig�
heidsgordels
� niet beschadigd zijn,
� niet over scherpe randen lopen,
� niet ingeklemd zijn.
Anders kan bij een ongeval de gordel�
band scheuren. U of anderen kunnen dan 
zwaar tot dodelijk letsel oplopen.
Veiligheidsgordels die zijn bescha�
digd of bij een ongeval sterk belast 
zijn, laten vervangen en de bevesti�
gingspunten laten controleren.

smart gmbh adviseert om uit veilig�
heidsoverwegingen alleen veilig�
heidsgordels te gebruiken, die smart 
gmbh speciaal voor uw auto heeft go�
edgekeurd.
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Veiligheidsgordels

Veiligheidsgordels in hoogte verstellen
De veiligheidsgordels van de auto kunnen 
in de hoogte worden versteld dankzij een 
in de stoelen geïntegreerd systeem. Er 
zijn drie standen:
De gordelband kan 
� door de gordelgeleiding (A)
� boven de gordelgeleiding
� onder de gordelgeleiding 
lopen.

>Opmerking
Als u de gordelband boven of onder de 
gordelgeleiding wilt laten lopen, dient u 
de band uit de geleiding te halen. 

Veiligheidsgordel omdoen
� Neem plaats in de auto.
� Trek de veiligheidsgordel soepel uit 

de oproller.
� Leg de gordel over uw schouder.

> Uw rug moet tegen de rugleuning rus�
ten.

� Klik de veiligheidsgordel vast in het 
gordelslot (A).

Veiligheidsgordel afdoen
� Druk op de rode knop in het gordelslot.
� Begeleid de gordel met uw hand naar de 

gordelgeleiding.
> De gordel rolt vanzelf op.
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Gordelspanners en gordelkrachtbegrenzers

Gordelspanners en 
gordelkrachtbegrenzers
De veiligheidsgordels beschikken over
� gordelspanners,
� gordelkrachtbegrenzers,
de functies worden hieronder beschre�
ven.

Gordelspanners
� worden tijdens het activeren van de 

veiligheidsgordel zo strak gespannen 
dat de gordel goed om uw lichaam sluit.

� worden alleen geactiveerd tijdens 
botsingen met een grote, in de lengte�
richting inwerkende vertraging�/
versnelling van de auto, bijv. tijdens 
een frontale botsing.
> Als het airbag�controlelampje gaat 

branden, is er een storing of is uw 
gordelspanner in werking getreden.

>Opmerking!
Maak de gordel op de passagiersstoel 
niet vast wanneer hier niemand zit. Tij�
dens een ongeval kan de gordelspanner 
anders onnodig in werking treden.

>Opmerking!
Gordelspanners corrigeren geen:
� onjuiste zitpositie,
� onjuist gedragen veiligheidsgordels.
Gordelspanners trekken de inzittenden 
niet terug in de richting van de rugleun�
ing.

Gordelkrachtbegrenzer
� verminderen tijdens het activeren de 

gordeldruk op de inzittenden van de 
auto bij een ongeval.

De gordelkrachtbegrenzer is op de front 
airbag afgestemd, die een deel van de 
vertragingskrachten van de 
veiligheidsgordel overnemen, waardoor 
een verdeling van de belasting over een 
groot oppervlak plaatsvindt.

Wanneer het contactslot is ingeschakeld, 
wordt de gordelspanner geactiveerd:
� wanneer de bevestigingssystemen 

standby zijn.
� voor iedere driepuntsgordel, wanneer 

deze in het slot is vastgeklikt.
� bij een frontale botsing of een botsing 

van achteren, wanneer de auto tijdens 
het begin van de botsing in de lengte�
richting sterk vertraagd of versneld 
wordt.

� bij bepaalde situaties waarbij de auto 
over de kop slaat, wanneer extra vei�
ligheidspotentieel wordt vereist.
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Gordelspanners en gordelkrachtbegrenzers

Wanneer de gordelspanners worden geac�
tiveerd, hoort u een knal, die in principe 
niet schadelijk is voor het gehoor. Er kan 
stof vrijkomen.

Gevaar voor letsel!
Als de gordelspanners geacti�

veerd zijn geweest, moeten ze worden 
vervangen bij een gekwalificeerde 
werkplaats, die over de benodigde vak�
kennis en uitrusting beschikt om de 
vereiste werkzaamheden uit te voeren. 
smart gmbh adviseert u hiertoe naar 
een smart center te gaan. Vooral vei�
ligheidsrelevante werkzaamheden en 
werkzaamheden aan veiligheidsrele�
vante systemen dienen absoluut bij een 
gekwalificeerde werkplaats te worden 
uitgevoerd.
Bij het afvoeren van gordelspanners de 
veiligheidsvoorschriften opvolgen. De 
voorschriften kunt u inzien bij elke 
gekwalificeerde werkplaats, bijv. een 
smart center.



Blind Date 31

Cockpit linkse besturing

Cockpit linkse besturing

a Stuur met stuurschakeling*

b Bedieningshendel

c Combi�instrument

d Bovenste centrale console

e Onderste centrale console

f Schakelhendelconsole

g AUX�bus
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Cockpit rechtse besturing

Cockpit rechtse besturing

a Stuur met stuurschakeling*

b Bedieningshendel

c Combi�instrument

d Bovenste centrale console

e Onderste centrale console

f Schakelhendelconsole
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Bedieningshendel

Bedieningshendel
links

A Verlichting

0 = Uit, 1 = Parkeerlicht, 2 = Dimlicht, 
3 = Mistachterlicht

B Knipperlichten

rechts en links knipperen

C Grootlicht

1 = Groot licht, 0 = Uit, �1 = 
Lichtclaxon, 

Bedieningshendel
rechts

A Voorruit wissen

2 = Wissnelheid stand 2, 1 = 
Wissnelheid stand 1, 0 = Uit,
�1 = Intervalwissen 

B Ruiten wissen en sproeien

2 =Achterruit wissen, 1 = 
Intervalwissen achterruit, 0 = Uit, �1 = 
Wissen voorruit

C Tempomat* en Limiter* in� en uit�
schakelen

D Tempomat*� en Limiter*�functies
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Combi�instrument linkse besturing

km/

!

Combi�instrument linkse besturing

A Controlelampjes

B Display

C Snelheidsmeter

Controlelampjes
abs (a)

Remsysteem (b)

Groot licht (c)

Mistachterlicht (d)

esp (e)

Airbag (f)

Knipperlichten (g)

Accu (h)

Oliedruk (i)

Motor Check (j)

Dieselmotor voorgloeien1 (k)

Bijverwarming1 (l)

1  Alleen voor voertuigen met dieselmotor
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Combi�instrument rechtse besturing

Combi�instrument rechtse besturing

A Controlelampjes

B Display

C Snelheidsmeter

Controlelampjes
abs (a)

Remsysteem (b)

Groot licht (c)

Mistachterlicht (d)

esp (e)

Airbag (f)

Knipperlichten (g)

Accu (h)

Oliedruk (i)

Motor Check (j)

Dieselmotor voorgloeien1 (k)

Bijverwarming1 (l)

1  Alleen voor voertuigen met dieselmotor



36 Blind Date

Combi�instrument

Combi�instrument

abs�controlelampje
Brandt:
� bij inschakelen contact (zelfdiagno�

se).
> Het lampje gaat na het starten van de 

motor of
> uiterlijk na 10 seconden weer uit.

abs�controlelampje abs�controlelampje
� bij abs�noodloop (storing in abs�

systeem).
� Ga onmiddellijk naar een 

gekwalificeerde werkplaats, bijv. een 
smart center.

� bij uitval van het abs�systeem, tegeli�
jk met controlelampje van het remsys�
teem.
� Zet uw auto onmiddellijk veilig voor 

het overige verkeer neer.
� Beveilig uw auto met de handrem 

tegen wegrollen, wanneer u deze 
verlaat.

� Rij niet verder.
� Bel een reparatiedienst, 

bijv. smartmove Assistance, of een 
gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.

Gevaar voor ongevallen!
Wanneer de abs een storing heeft 

kunnen de wielen tijdens het remmen 
blokkeren. Daardoor is de bestuurbaar�
heid van de auto bij het remmen beperkt 
en kan de remweg langer zijn. Als het 
abs om reden van een storing is uitge�
schakeld, dan is ook esp uitgeschakeld. 

Het gevaar dat de auto gaat slingeren, 
is in bepaalde rijsituaties groter. Uw 
rijstijl altijd aan de actuele verkeers� 
en weersomstandigheden aanpassen.
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Combi�instrument

Controlelampje remsysteem
Brandt:
� bij inschakelen contact.

> Het lampje dooft nadat de motor is 
gestart of

> uiterlijk na 10 seconden.
� wanneer de auto op de handrem staat.

Controlelampje remsysteem
Brandt:
� wanneer het remcircuit is uitgevallen 

of wanneer het peil van de remvloeistof 
te laag is.
� Zet uw auto onmiddellijk veilig voor 

het overige verkeer neer.
� Beveilig uw auto met de handrem 

tegen wegrollen, wanneer u deze 
verlaat.

� Rij niet verder.
� Bel een reparatiedienst, 

bijv. smartmove Assistance, of een 
gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.

� bij uitval van het abs�systeem, tegeli�
jk met het abs�controlelampje.
� Ga onmiddellijk naar een 

gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.

Controlelampje groot licht
Brandt:
� als het groot licht is ingeschakeld.
� als u de lichtclaxon gebruikt.
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Combi�instrument

Controlelampje mistachterlicht
Brandt:
� bij ingeschakelde mistachterlichten.

esp�controlelampje
Knippert:
> wanneer esp in regelwerking staat.

Brandt constant:
> bij het uitvallen van het systeem
> wanneer esp niet beschikbaar is.
Het uitvallen van het systeem kan al ver�
holpen zijn door opnieuw te starten.
� Gaat het controlelampje daarna niet 

uit, ga dan onmiddellijk naar een ge�
kwalificeerde werkplaats, bijv. een 
smart center.

>Opmerking!
Het functioneren van esp en verdere aan�
wijzingen hierover vindt u op pagina 165.

esp�controlelampje

Gevaar voor ongevallen!
Wanneer esp niet meer werkt, is 

het gevaar dat uw auto onder bepaalde 
omstandigheden in een slip raakt gro�
ter. Uw rijstijl altijd aan de actuele 
verkeers� en weersomstandigheden 
aanpassen.
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Combi�instrument

Airbag�controlelampje
Het controlelampje van de airbag signa�
leert storingen in de veiligheidssyste�
men van de
� airbags.
� gordelspanner
� stoelbezettingssensor

>Opmerking!
Het functioneren van de airbag en verde�
re aanwijzingen hierover vindt u vanaf 
pagina 166.

Airbag�controlelampje Airbag�controlelampje
Brandt:
� als de ontsteking is ingeschakeld.
Daarna voeren de veiligheidssystemen 
een zelfdiagnose uit:
1. Het airbag�controlelampje dooft na 

maximaal 4 seconden.
> Geen storing.
> Het airbagsysteem is in orde.

2. Het airbag�controlelampje dooft na 
maximaal 4 seconden gedurende onge�
veer 1 seconde, en brandt daarna conti�
nu.
> Er is een storing herkend.
> Laat niemand op de passagiersstoel 

zitten, vooral geen kinderen in naar 
achteren gekeerde kinderzitjes.

� Ga onmiddellijk naar een 
gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.

Gevaar voor letsel!
U heeft te maken met een storing 

wanneer het controlelampje niet gaat 
branden wanneer u het contact aanzet of 
na enkele seconden niet uitgaat wan�
neer de motor draait, of opnieuw gaat 
branden. 
Afzonderlijke systemen kunnen onbedo�
eld worden geactiveerd of bij een onge�
val met grote vertraging niet in werking 
treden. In dit geval uw veiligheidssys�
teem onmiddellijk laten controleren bij 
een gekwalificeerde werkplaats, die 
over de benodigde vakkennis en uitrus�
ting beschikt om de vereiste werkzaam�
heden uit te voeren. smart gmbh 
adviseert u hiertoe naar een smart cen�
ter te gaan. In het bijzonder bij veilig�
heidsrelevante werkzaamheden en 
werkzaamheden aan veiligheidsrelevan�
te systemen is de service van een ge�
kwalificeerde garage absoluut 
noodzakelijk.
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Combi�instrument

Airbag�controlelampje
3. Het airbag�controlelampje knippert 

15 seconden en blijft dan permanent 
branden:
> smart babyzitje (originele smart�

accessoire) op de passagiersstoel 
herkend.

> Airbag voor passagier en � indien 
beschikbaar� de zij�airbag* zijn 
uitgeschakeld.

4. Het airbag�controlelampje knippert 
continu:
> storing bij herkenning van het kin�

derstoeltje.
> Laat niemand op de passagiersstoel 

zitten, vooral geen kinderen in naar 
achteren gekeerde kinderzitjes.

> Ga onmiddellijk naar een gekwalifi�
ceerde werkplaats, bijv. een smart 
center.

Airbag�controlelampje

Gevaar voor letsel!
Zet wanneer de airbag aan passa�

gierszijde niet is uitgeschakeld, 
d.w.z. wanneer het airbag�controle�
lampje niet brandt, nooit een kind in 
een naar achteren gericht kinderzitje 
vast op de passagiersstoel .
Neem ook de betreffende waarschu�
wingssymbolen op het dashboard in 
acht.
Wanneer u een speciaal smart babyzitje 
op de passagiersstoel heeft geïnstal�
leerd en het airbag�controlelampje 
brandt niet (bevestigingssysteem niet 
herkend), laat de automatische beves�
tigingssysteemherkenning dan on�
middellijk controleren door een 
gekwalificeerde werkplaats, die over 
de noodzakelijke vakkennis en uitrus�
ting beschikt om de vereiste werkzaam�
heden uit te voeren. smart gmbh 
adviseert u hiertoe naar een smart cen�
ter te gaan.
Vervoer in de tussentijd geen kinde�
ren, omdat ze bij een ongeval zware tot 
dodelijke verwondingen kunnen oplo�
pen.

Gevaar voor letsel!
Wanneer het airbagcontrole�

lampje bij een gemonteerd smart baby�
zitje op de passagiersstoel niet 
brandt, is de passagiersairbag niet 
uitgeschakeld. Daardoor kan het kind 
bij een ongeval door een airbag aan 
passagierszijde ernstig tot dodelijk 
gewond raken, wanneer het zich in de 
directe nabijheid van de airbag aan 
passagierszijde bevindt.
De airbag aan passagierszijde wordt 
alleen uitgeschakeld, wanneer u een 
speciaal smart babyzitje op de passa�
giersstoel bevestigt.
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Controlelampje knipperlicht
Knippert:
� als de ontsteking is ingeschakeld en:

> de knipperlichthendel wordt gebru�
ikt.

> de waarschuwingsknipperlichten 
zijn ingeschakeld.

>Opmerking!
Als er een knipperlicht uitvalt, gaat het 
controlelampje twee keer zo snel knippe�
ren.
� Verwissel het lampje

(zie vanaf pagina 232) of
� Ga naar een gekwalificeerde werk�

plaats, bijv. een smart center.

 

Controlelampje accu
Brandt:
� bij inschakelen contact.

> Het controlelampje dooft als de mo�
tor draait.

Wanneer het controlelampje tijdens de 
rit gaat branden of na de start niet uitg�
aat, wordt de accu niet geladen.

� Zet uw auto onmiddellijk veilig voor 
het overige verkeer neer.

� Beveilig uw auto met de handrem 
tegen wegrollen, wanneer u deze 
verlaat.

� Rij niet verder.
� Bel een reparatiedienst, 

bijv. smartmove Assistance, of een 
gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.

>Belangrijk!
De aandrijfriem kan gescheurd zijn.
In dit geval kan de motor door door te ri�
jden worden beschadigd.

Controlelampje oliedruk
Brandt:
� bij inschakelen contact.

> Het lampje dooft als de motor is ge�
start en er voldoende oliedruk is.

Hier moet u op letten!
� Wanneer het controlelampje dooft 

voordat de motor wordt gestart, werkt 
het lampje niet.
� Controleer het oliepeil.
� Ga naar een gekwalificeerde 

werkplaats, bijv. een smart center.
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Controlelampje oliedruk
� Wanneer het controlelampje tijdens de 

rit gaat branden:
� Zet uw auto onmiddellijk veilig voor 

het overige verkeer neer.
� Beveilig uw auto tegen wegrollen, 

wanneer u deze verlaat.
� Rij niet verder.
� Bel een reparatiedienst, 

bijv. smartmove Assistance, of een 
gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.

>Belangrijk!
Wanneer u verder rijdt of de motor laat 
draaien, kan dit tot enorme schade aan de 
motor leiden.

>Opmerking!
Het oliedruklampje is een waarschu�
wingslampje dat aangeeft dat de oliedruk 
te laag is. Controleer regelmatig het mo�
toroliepeil (zie pagina 206).

Controlelampje voorgloeien1 
Brandt:
� bij inschakelen contact.

> Wanneer het controlelampje uitgaat, 
is de motor startklaar.

>Opmerking!
Bij een warme motor kunt u starten zonder 
voor te gloeien.

Controlelampje bijverwarming1

>Opmerking!
De bijverwarming kan alleen bij een 
draaiende motor worden ingeschakeld.

Brandt:
� bij een ingeschakelde bijverwarming

> Schuif voor het inschakelen van de 
bijverwarming de schuif voor de 
luchttemperatuur helemaal tot de 
aanslag naar rechts.

Dooft:
� bij een uitgeschakelde bijverwarming

> Schuif voor het uitschakelen van de 
bijverwarming de schuif voor de 
luchttemperatuur helmaal naar 
links.

1  Alleen voor voertuigen met dieselmotor
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Controlelampje Motor�Check
Brandt:
� bij inschakelen contact.

> Het lampje dooft na het starten van 
de motor of na tien seconden, als de 
motorelektronica storingvrij werkt.

Wanneer het controlelampje tijdens de 
rit gaat branden:
� Ga onmiddellijk naar een gekwalifi�

ceerde werkplaats, bijv. een smart 
center.
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Display
U kunt de onderstaande gegevens op het 
display aflezen:
(a) Benzinemeter
(b) Indicatie versnelling of automaat/

wegrijblokkering
(c) Indicatie koelwatertemperatuur
(d) Meervoudige aanduiding met aandui�

ding tankinhoud
(e) Vorstwaarschuwing*
(f) Service�intervalaanduiding

Displayverlichting 
De displayverlichting gaat branden bij:
� ingeschakeld licht,
� ingeschakelde ontsteking.

De displayverlichting gaat uit wanneer u 
het contact en het licht uitschakelt.

>Opmerking!
De displayverlichting wordt gedimd wan�
neer bij ingeschakeld contact het licht 
wordt ingeschakeld.
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Benzinemeter
De vulstand van de tank wordt door 5 ovale 
segmenten weergegeven.
Het aantal donkere segmenten geeft in�
formatie over de tankinhoud.
Wanneer alle 5 segmenten worden weerge�
geven dan is de tank vol.

Reservegebied
U bevindt zich in het reservegebied wan�
neer er nog 5 liter benzine in de tank zit.
In dit geval
� beginnen het benzinepompsymbool en 

de aanduiding van het aantal resteren�
de liters te knipperen.

� wordt in de meervoudige weergave van 
de tankinhoud op 0,5 liter precies 
weergegeven (benzinemeter).

� moet een benzinestation worden opge�
zocht.

>Opmerking bij de aanduiding van het 
aantal resterende liters!
De aanduiding van het aantal resterende 
liters werkt alleen in het reservegebied.
De omschakelfunctie van de meervoudige 
weergave (zie pagina 48) blijft behouden.

Wanneer alle 5 segmenten knipperen, is 
een fout opgetreden bij de overdracht van 
het niveau.
� Ga naar het dichtstbijzijnde benzine�

station, vul de tank af en rij verder na�
dat de kilometerteller in beeld is 
gekomen.

� Ga naar een gekwalificeerde werk�
plaats, bijv. een smart center.
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Digitale weergave van de versnelling
De weergave van de versnelling geeft in�
formatie over de sequentiële versnel�
lingsbak:

versnelling geschakeld

geactiveerde wegrijdblokkering (zie 
pagina 140ff)

opschakelen

terugschakelen

vrijstand, geen versnelling geschakeld

achteruit

niet in de versnelling

storing in het schakelsysteem

automaat

CAN�(databus)�uitval (symbool knip�
pert)

achterklep1 niet juist vastgekoppeld

1 Alleen bij de smart fortwo cabrio.
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Koelwatertemperatuurmeter
De koelwatertemperatuur wordt door 
5 ovale elementen weergegeven.
Aan het aantal elementen dat donker is, 
kunt u zien wat de koelwatertemperatuur 
is.

� Bij een normale bedrijfstemperatuur 
zijn 3 segmenten donker.
> De koelwatertemperatuur komt ove�

reen met tenminste 80°C.

� Wanneer 5 segmenten donker zijn, be�
gint het °C�symbool te knipperen.
� Zet uw auto onmiddellijk veilig voor 

het overige verkeer neer.
� Beveilig uw auto tegen wegrollen, 

wanneer u deze verlaat.
� Rij niet verder.
� Bel een reparatiedienst, 

bijv. smartmove Assistance, of een 
gekwalificeerde werkplaats, bijv. een 
smart center.

� Wanneer de temperatuur verder stijgt, 
beginnen na 15 seconden de 5 segmen�
ten te knipperen.
� Vermijd een hoog motortoerental en 

een hoge snelheid.
� Zet uw auto onmiddellijk veilig voor 

het overige verkeer neer.
� Beveilig uw auto tegen wegrollen, 

wanneer u deze verlaat.
� Rij niet verder.
� Bel een reparatiedienst, 

bijv. smartmove Assistance, of een 
gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.

>Belangrijk!
Wanneer u verder rijdt of de motor laat 
draaien, kan dit tot enorme schade aan de 
motor leiden.
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Meervoudig display
� Druk telkens één keer op de knop (A) om 

tussen de onderstaande functies heen 
en weer te schakelen:
� Kilometerteller
� Dagkilometerteller (als u de knop 

ingedrukt houdt, springt de teller 
terug naar nul)

� Buitentemperatuur*
� Aanduiding aantal resterende liters 

(wanneer er minder dan 5 liter 
brandstof in de tank zit)

>Opmerking bij de aanduiding van de 
buitentemperatuur*!
Bij snel stijgende of dalende temperatu�
ren is de weergave van de temperatuur 
vertraagd.
Daardoor wordt gegarandeerd, dat bijv. 
bij stilstand of langzaam rijden geen 
hoge temperatuur door motorwarmte 
wordt weergegeven.
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Vorstwaarschuwing*

Wanneer de buitentemperatuur daalt on�
der 3 °C, wordt u er op het display op ge�
wezen dat het wegdek mogelijkerwijs 
bevroren is.
> De buitentemperatuur verschijnt op 

het display.
> Er knippert 60 seconden een ijskristal 

op het display.

Gevaar voor ongevallen!
Bij temperaturen dicht boven het 

vriespunt kan de weg, in het bijzonder 
in bosgedeelten of op bruggen, bevro�
ren zijn. Als de rijstijl niet wordt aan�
gepast, zou de auto in een slip kunnen 
raken. Daarom altijd uw rijstijl en 
snelheid aan de weersomstandigheden 
aanpassen.



50 Blind Date

Combi�instrument

Service�intervalaanduiding
De service�intervalaanduiding infor�
meert u over het tijdstip en de omvang 
van de volgende servicebeurt.
Wanneer een servicebeurt noodzakelijk 
is, wordt dit ongeveer een maand van te�
voren op het display aangegeven. Na het 
starten van de motor verschijnt, afhanke�
lijk van het aantal gereden kilometers, 
gedurende ca. 10 seconden het resterende 
aantal kilometers (km) of dagen vóór de 
volgende servicebeurt.
Afhankelijk van de omvang van de noodz�
akelijke servicebeurt (A of B), verschij�
nen op het display één schroefsleutel  
of twee schroefsleutels .

Service�intervalaanduiding
� Druk tweemaal kort achter elkaar op de 

knop (A) van het meervoudige display.
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Bovenste centrale console

a Toerenteller*

b Cockpit�klok*

c Schakelaar centrale portiervergrende�
ling

d Alarmknipperlichten

e Achterruitverwarming1

f Stoelverwarming* bestuurdersstoel

g Stoelverwarming* passagiersstoel

h Airconditioning Plus*

1 Alleen bij de smart fortwo coupé.
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Cockpit�klok*

Tijd instellen
U kunt de tijd instellen met de toetsen op 
de achterkant van de cockpit�klok.

Twee manieren om de klok vooruit te 
zetten
� Druk een keer op de knop (A).

> De klok wordt een minuut teruggezet.
� Druk minimaal 2 seconden op de knop 

(A).
> De tijd loopt terug tot u de toets los�

laat.

Twee manieren om de klok terug te zetten
� Druk een keer op de knop (B).

> De klok wordt een minuut teruggezet.
� Druk minimaal 2 seconden op de knop 

(B).
> De tijd loopt terug tot u de toets los�

laat.

De cockpit�klok past zich aan
Uw cockpit�klok
� is ca. 90° draaibaar.

> Zo kunt u of uw passagier de klok al�
tijd goed zien.

� wordt van binnen verlicht, wanner u de 
verlichting van uw auto inschakelt.
> Zo kunt u ook in het donker zien hoe 

laat het is.

>Opmerking!
Hang geen voorwerpen aan de cockpit�
klok.
De klok kan uit haar bevestiging breken 
en zwaar beschadigd worden.
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Toerenteller*
Als u met een optimaal toerental rijdt,
� spaart u brandstof.
� ontziet u de motor.

>Belangrijk!
Let ook op het schakeladvies dat op het 
display (weergave van de versnelling) 
verschijnt.

>Belangrijk!
Verander niets aan de toerenteller 
omwille van de veiligheid. >Opmerking!

Hang geen voorwerpen aan de toerentel�
ler.
Hij kan uit zijn bevestiging breken en 
zwaar beschadigd worden.

De toerenteller past zich aan
Uw toerenteller
� is ca. 90° draaibaar.

> Zo kunt u hem altijd goed zien.
� wordt van binnen verlicht, wanner u de 

verlichting van uw auto inschakelt.
> Zo kunt u het toerental ook in het 

donker zien.
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Functie
De toerenteller geeft het toerental van de 
motor in 1.000 1/min aan.

 

De optimale toerentalbereiken (1/min) zijn: Benzinemotoren Dieselmotoren

Wegrijden 1000 � 2000 1000 � 2000

Normale werking bij een gelijkmatige snelheid 2000 � 3000 1800 � 3000

Kort accelereren bijv. tijdens inhalen 3000 � 6300 3000 � 4400
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Onderste centrale console 

A Verwarming/ventilatie

B Audio�/telematica�apparatuur

C Schuiflade

a Buitenlucht/circulatieluchtregelaar
b Luchttemperatuur/verwarming/extra 

verwarming1

c Luchtverdeling

d Ventilator

e Mistlichten*

f binnenverlichting

g 12 V�stopcontact

1 Alleen voor voertuigen met dieselmotor
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Schakelhendelconsole

Schakelhendelconsole 

a Telefoonconsole*

b Hendel

c Schakelaar elektrisch glazen schuif�

dak*1 of schakelaar achterafdek�

king2 

d Contactslot

1 bij fortwo coupé
2 bij fortwo cabrio

1
2

5

8

0

4

7

3

6

9



>>Verlichting.
Omdat uw auto gemakkelijk te bedienen is, omdat alle bedieningselementen zich daar bevinden waar u ze verwacht, heeft u juist in het 
donker geen enkel probleem. Probeer desondanks de bedieningselementen eerst bij daglicht uit.
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Verlichting

Verlichting

Licht inschakelen
De bedieningshendel voor het licht zit 
links naast het stuurwiel.
Door de draaischakelaar uit de uitgangs�
positie 0 te draaien wordt

Stand 1 � Parkeerlicht ingeschakeld.
Stand 2 � Dimlicht ingeschakeld.
Stand 3 � Mistachterlicht en dimlicht in�
geschakeld.

>Opmerking!
Wanneer u de motor uitschakelt, wordt ook 
het dimlicht uitgeschakeld. Het licht 
wordt na het starten automatisch weer ge�
activeerd.

>Aanwijzing!
Als u in landen rijdt waar aan de andere 
kant van de weg wordt gereden dan in het 
land van uw kentekenbewijs, kan tege�
moetkomend verkeer worden verblind 
door het asymmetrische dimlicht. Laat 
voor deze landen de koplampen omzetten 
op symmetrisch dimlicht. Deze omscha�
keling kan worden uitgevoerd in een ge�
kwalificeerde werkplaats, bijv.een smart 
center.

Gevaar voor ongevallen!
Ontsteek uw lichten bijtijds

� als het hard regent,
� als het begint te schemeren.
Auto's met ingeschakeld licht worden 
in het verkeer beter herkend.
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Verlichting

Groot licht
Het groot licht kan alleen worden inge�
schakeld wanneer
� de ontsteking is ingeschakeld.
� de draaischakeling zich minstens in 

stand 2 (Dimlicht) bevindt.

Groot licht inschakelen
� Duw de hendel naar voren (1).

> De hendel klikt vast.

Groot licht uitschakelen
� Trek de hendel naar u toe (2).

> De hendel staat nu weer in de mid�
denstand.

Coming home�functie*
De coming home�functie maakt het moge�
lijk om de lichten en de binnenverlich�
ting van de auto in te schakelen wanneer 
u de auto in het donker verlaat of nadert. 
12 seconden lang licht de auto u dus bij.

Bij het verlaten van de auto
� Trek de contactsleutel uit het contact�

slot.
� Druk tweemaal kort achter elkaar op de 

vergrendelingstoets van de afstands�
bediening.
> De auto wordt vergrendeld.
> De verlichting wordt automatisch 

ingeschakeld en gaat na 12 seconden 
weer uit.

Wanneer u bij de auto terugkomt
� Druk tweemaal kort achter elkaar op de 

ontgrendelingstoets van de afstands�
bediening.
> De auto is ontgrendeld.
> De buiten� en binnenverlichting van 

de auto wordt ingeschakeld en na 
12 seconden weer uitgeschakeld.
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Verlichting

Verlichting overdag*

Wanneer uw auto over de mogelijkheid 
beschikt om overdag verlichting1 te 
voeren, worden het dim� en parkeerlicht 
automatisch ingeschakeld wanneer u 
wegrijdt.

>Opmerking!
Wanneer de verlichting overdag actief 
is, kunt u het groot licht alleen maar in�
schakelen wanneer de bedieningshendel 
minimaal in stand 2 (dimlicht) staat. 

Verlichting overdag uitschakelen
� Schakel het contact uit.
� Geef een lichtsignaal.
� Druk gelijktijdig de toets voor het 

ontgrendelen van de auto op de sleutel 
in.
> Er klinkt een signaal ter bevesti�

ging dat de verlichting voor overdag 
is uitgeschakeld.

Verlichting overdag inschakelen
� Schakel het contact uit.
� Geef een lichtsignaal.
� Druk gelijktijdig de toets voor het 

vergrendelen van de auto op de sleutel 
in.
> Er klinkt een signaal ter bevesti�

ging dat de verlichting voor overdag 
is ingeschakeld.

1 Standaarduitvoering in landen waar verlichting overdag wettelijk is voorgeschreven.
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Regeling voor het afstellen van de 
koplampen
Met behulp van deze regeling kunt u de 
koplampen afstellen op de belading van 
uw auto.

Koplampen instellen
In de uitgangsstand, d.w.z.:

� zonder belading,
� bestuurder in auto,
� lichthoogteregeling stand 0

is gegarandeerd, dat u
� het best mogelijke zicht als be�

stuurder heeft (A).
� het tegemoet komende verkeer niet 

verblind.

Als de baan van het licht verandert door 
de belading (B):
� Draai het stelwiel van de lichthoogte�

regeling (C) naar de geschikste stand 
om de verlichting weer op de juiste af�
stand op de grond te richten.

>Opmerking!
Let er op dat u de lichthoogteregeling 
weer op de stand 0 terugzet, nadat u de la�
ding uit de auto heeft verwijderd.

Stand 
stelwielt
je

Belading

0 Bestuurder

Bestuurder en passagier

1 Bestuurder en maximale 
belading van de 
bagageruimte (50 kg).

2 Bestuurder en passagier en 
maximale belading van de 
bagageruimte (50 kg).
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Binnenverlichting

Binnenverlichting
De binnenverlichting bevindt zich
� op de middenconsole (A).
� in de bagageruimte van de auto (B).

De beide lampen van de binnenverlich�
ting branden kortstondig wanneer u de 
portieren opent.
Ze doven
� onmiddellijk na het inschakelen van de 

ontsteking, wanneer alle portieren ge�
sloten zijn.

� na 15  seconden, wanneer alle portieren 
gesloten worden.

� na 10  minuten, wanneer ten minste één 
portier geopend is.

Ze branden ook wanneer u de auto met de 
afstandsbediening ver� of ontgrendelt.
Ze doven
� onmiddellijk, na het inschakelen van 

de ontsteking.
� na 30 seconden.

Ze branden beide continu, wanneer u on�
deraan op het lampje (A) drukt, dat is uit�
gevoerd als tuimelschakelaar.
Ze doven wanneer u bovenaan op de tui�
melschakelaar drukt.

>Belangrijk!
Zorg er bij het verlaten van de auto voor 
dat
� de binnenverlichting niet op perma�

nent branden is geschakeld. 
� geen van de portieren gedurende lan�

gere tijd open blijft staan.
Hierdoor kan de accu van de auto leegra�
ken.
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Mistlichten

Mistlichten*
De mistlichten (A) mogen alleen bij 
� mist,
� slecht zicht door regen,
� slecht zicht door sneeuw worden inge�

schakeld.

Mistlampen inschakelen
De mistlampen werken alleen, als ten 
minste het parkeerlicht is ingeschakeld.
� Druk één keer op de schakelaar (A).

> De volgende lampen gaan branden:
� mistlampen
� LED in de schakelaar

>Opmerking
Houdt u zich voor het gebruik van de 
mistlampen aan de wettelijke bepalingen 
van het land waarin u zich bevindt.

Mistlampen uitschakelen
� Druk nog een keer op de schakelaar (A).

>Opmerking!
Zodra u het licht uitschakelt, doven ook 
de mistlampen. Als u het licht dan weer 
aandoet, worden de mistlampen niet van�
zelf ingeschakeld.

Gevaar voor ongevallen!
Pas uw snelheid en uw rijstijl aan 

het zicht aan. Auto’s kunnen op korte af�
stand voor u rijden zonder dat u dit tij�
dig herkent en kunt remmen.
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Mistlichten

Mistachterlicht
De bedieningshendel voor het 
mistachterlicht (A) zit links naast het 
stuurwiel.

Mistachterlicht inschakelen
� Draai de draaischakelaar op het sym�

bool van het mistachterlicht (stand 3).
> Als de ontsteking is ingeschakeld, 

brandt:
� het mistachterlicht,
� het controlelampje op het display.

Mistachterlicht uitschakelen
� Draai de draaischakelaar op stand 0.

>Belangrijk!
Draai de schakelaar slechts één stand te�
rug, als u met dimlicht wilt blijven rij�
den.

Gevaar voor ongevallen!
Schakel het mistachterlicht al�

leen in bij een zicht van minder dan 
50 meter. U kunt anders het achteropko�
mende verkeer verblinden.
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Knipperlichten

Knipperlichten
De bedieningshendel voor de knipper�
lichten zit links naast het stuurwiel.

Rechts knipperen
� Duw de hendel nog een stukje verder 

omhoog en laat hem vastklikken.

Links knipperen
� Duw de hendel nog een stukje verder 

omlaag en laat hem vastklikken.

>Opmerking!
De hendel keert
� na het afslaan
� door het automatisch afslaan van het 

knipperlicht
terug naar de nulstand.
U kunt de hendel ook met de hand in de 
nulstand terugzetten.

Knipperlicht met comfort�
kantelschakelaar
Wanneer u de bedieningshendel even naar 
boven of naar beneden tikt, knipperen de 
knipperlichten aan de desbetreffende 
kant van de auto driemaal.
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Waarschuwings� en lichtsignalen

Waarschuwings� en lichtsignalen

Claxon
� Druk op de aangegeven plaatsen op het 

stuurwiel.
> De claxon geeft een signaal.

Lichtclaxon
De bedieningshendel voor de lichtclaxon 
zit links naast het stuurwiel.
> De lichtclaxon is actief, zolang u de 

hendel naar u toe trekt.

Waarschuwingsknipperlichten
� Druk op de rode schakelaar (A) om de 

waarschuwingsknipperlichten aan te 
zetten.
> Daarna gaan de onderstaande lampen 

knipperen:
� de zes knipperlichten
� het knipperlicht�controlelampje, 

als het contact is ingeschakeld
� de rode schakelaar van het waar�

schuwingsknipperlicht
� Druk nog een keer op de rode schake�

laar om de waarschuwingsknipperlich�
ten uit te zetten.
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Audio�/telematica�apparatuur

Audio�/telematica�apparatuur

Op de volgende pagina’s staat een korte 
beschrijving van de audio�, navigatie� 
en telecommunicatiesystemen die voor de 
smart fortwo coupé en de smart fortwo ca�
brio verkrijgbaar zijn.

Hierin worden alle mogelijke uitvoerin�
gen genoemd, waaronder radiofunctie en 
cassettespeler en gebruik met de cd�wis�
selaar. Voor u is de beschrijving van de 
desbetreffende uitvoering van toepas�
sing.
De gedetailleerde functies staan vermeld 
in de speciale bedieningshandleidin�
gen.

Gevaar voor ongevallen!
Wanneer u een andere dan een 

originele smart radio in uw auto wilt 
laten inbouwen, moet u zich voor de 
montage zonder meer wenden tot een ge�
kwalificeerde werkplaats, bijv. een 
smart center.
Dit is met name van belang, wanneer 
eerder een smart radio five was inge�
bouwd of uw auto is voorzien van radio�
voorbereiding.
Wanneer de radio ondeskundig wordt 
aangesloten kunnen belangrijke boord�
functies uitvallen.

Gevaar voor ongevallen!
Zorg ervoor dat u voor de rit op de 

hoogte bent van de verschillende func�
ties van uw audio�, navigatie� en tele�
communicatiesystemen, zodat uw aan�
dacht tijdens het rijden niet van het 
verkeer wordt afgeleid. 
Voer uit veiligheidsoverwegingen al�
leen gegevens in wanneer de auto stil�
staat, mits de verkeerssituatie dit 
toelaat.

Gevaar voor ongevallen!
Stem het volume altijd zo af, dat u 

geluiden uit de omgeving 
(bijv. claxons, ambulances, poli�
tieauto’s enz.) nog kunt waarnemen. U 
zou daardoor een ongeval kunnen ver�
oorzaken.
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smart radio one*

smart radio one* 

Basisinstellingen Radiofunctie Cd�functie1

� In�/Uitschakelen, Volume aanpassen (a)
� TP aan/uit (b)
� Klok (e)
� Geluidsinstellingen (f) met knop (h) 

aan te passen
� EXPERT instellingen (g)

� Zender kiezen, zender opslaan (i)
� Zenderzoekfunctie (c)
� Zenderopslagniveaus (FM1/FM2) (c) met 

elk zes posities voor het opslaan van 
zenders die kunnen worden opgeroepen 
met de toetsen (i)

� Omschakelknop cd�functie (d)
� Intro�weergave van de titels (h)
� Cd kiezen (i)
� Titels kiezen (h)
� Titels in willekeurige volgorde 

afspelen (h)

1 alleen in combinatie met smart cd�wisselaar*
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smart radio three*

smart radio three*

Basisinstellingen Radiofunctie Cassettes afspelen Cd�functie1

� In�/Uitschakelen, Volume 
aanpassen (a)

� TP aan/uit (b)
� Klok (f)
� Geluidsinstellingen (g) met 

knop (i) aan te passen
� EXPERT instellingen (h)

� Zender kiezen, zender op�
slaan (j)

� Zenderzoekfunctie (c)
� Zenderopslagniveaus (FM1/

FM2) (c) met elk zes posities 
voor het opslaan van zenders 
die kunnen worden opgeroe�
pen met de toetsen (j)

� Omschakelknop cassettespe�
ler, cd�functie/cassette 
uitwerpen (d)

� Cassettevak (e)
� Intro�weergave van de titels 

(i)
� Cassette omdraaien (i) kort 

draaien
� Vooruit en achteruit (i) 

draaien

� Omschakelknop cassettespe�
ler, cd�functie/cassette 
uitwerpen (d)

� Intro�weergave van de titels 
(i)

� Cd kiezen (j)
� Titels kiezen (i)
� Titels in willekeurige volg�

orde afspelen (i)

1 alleen in combinatie met smart cd�wisselaar*
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smart radio five*

smart radio five*

Basisinstellingen Radiofunctie Cd�functie

� In�/Uitschakelen, Volume aanpassen (a)
� TP aan/uit (b)
� EXPERT�instellingen (langdurig in�

drukken) (j)
� Geluidsinstellingen (k) met toets (g) 

aan te passen

� Zender kiezen, zender opslaan (d, e, h, 
i)

� Zenderzoekfunctie (g)
� Zenderopslagniveaus 

(AM/FM1/FM2/FM3) (c) 
met elk vier posities voor het opslaan 
van zenders die kunnen worden opge�
roepen met de toetsen (d, e, h, i)

� Intro�weergave van de titels (d)
� Cd kiezen1 (e, h) 
� Cd uitwerpen (f)
� Titels kiezen (g)
� Titels in willekeurige volgorde 

afspelen (i)

1 alleen in combinatie met smart cd�wisselaar*
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smart radio navigator*

smart radio navigator* Het smart navigatiesysteem biedt
� Radiofuncties (UKW�, kortegolf�, mid�

dengolf� en langegolfontvangst)
� een cd�speler voor het afspelen van au�

dio�cd's en
� een geïntegreerd navigatiesysteem 

met gelijktijdig gebruik van audio� en 
navigatiefuncties.

Cd�speler
Audio�cd's en de gegevensdragers voor 
de navigatie worden via de geïntegreer�
de cd�speler afgespeeld.

Het multifunctionele display
Het multifunctionele display visuali�
seert de besturingsfuncties met pijltjes 
die de richting aangeven, tekst, af�
standsweergave en schematische voor�
stellingen van kruisingen. Gesproken 
informatie ondersteunt de visuele voor�
stellingen en helpt u snel en probleem�
loos uw bestemming te bereiken.

>Opmerking!
Details over de bediening vindt u in de 
bedieningshandleiding van het smart na�
vigatiesysteem.

Gevaar voor ongevallen!
Zorg ervoor dat u voor de rit op de 

hoogte bent van de verschillende func�
ties van uw smart navigatiesysteem, zo�
dat uw aandacht tijdens het rijden niet 
van het verkeer wordt afgeleid. 
Voer uit veiligheidsoverwegingen al�
leen gegevens in wanneer de auto stil�
staat, mits de verkeerssituatie dit 
toelaat.

Gevaar voor ongevallen!
Stem het volume altijd zo af, dat u 

geluiden uit de omgeving 
(bijv. claxons, ambulances, poli�
tieauto’s enz.) nog kunt waarnemen. U 
zou daardoor een ongeval kunnen ver�
oorzaken.
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smart radio navigator*

Bedieningselementen van de radio

a Apparaat aan� of uitzetten
b Automatische zenderzoekfunctie voor�

uit

c Mute�schakeling

d Keuzemogelijkheid radio of cd

e Handmatige zenderinstelling en 
instellingen van bas, hoge tonen, fader, 
balance

f Menukeuze

g Stationsgeheugen en autostore�functie

h Stationsgeheugen

i Stationsgeheugen, zoekfunctie PTY+ en 
handmatige zenderzoekfunctie

j Stationsgeheugen en zoekfunctie PTY�

k Stationsgeheugen en regionale weer�
gave

l Stationsgeheugen en omschakeling 
RDS�/frequentieweergave

m Automatische zenderzoekfunctie terug

n Scan�zoekfunctie
Intro�weergave van ontvangen radio�
zenders

o Keuzemogelijkheid: bas, hoge tonen, 
fader, balance

p Volumeregeling
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smart radio navigator*

Bedieningselementen van de cd�speler

a Apparaat aan� of uitzetten
b Titel vooruit

c Mute�schakeling

d Cd�ingang

e Cd�uitschuiftoets

f Keuzemogelijkheid radio of cd

g Instellingen
Bas, hoge tonen, fader, balance

h Contrastinstelling

i Weergave van de afgespeelde tijd van 
zowel de cd als van de titel en van de 
totale speeltijd

j Muziekzoeksysteem vooruit

k Muziekzoeksysteem terug

l Herhaling van de titel van de actuele cd

m Randomfunctie van de titels

n Titel terug

o Scan�zoekfunctie:
Intro�weergave van de titels

p Keuzemogelijkheid:
Bas, hoge tonen, fader, balance

q Volumeregeling



Communicatie 75

smart radio navigator*

Bedieningselementen van het navigatiesysteem

a Apparaat aan� of uitzetten

b Navigatiemeldingen onderbreken of 
uitschakelen

c Cd�ingang

d Cd�uitschuiftoets

e Informatietoets

f Menukeuze en bevestiging van de keuze

g Terug naar het vorige menu

h Oproepen navigatiesysteem

i Wissen van de invoer of een afgelegd 
doel (Delete)

j VIA�functie

k TMC�functie

l File

m Tussenstop

n Keuzemogelijkheid: bas, hoge tonen, 
fader, balance

o Volumeregeling en weergave van de 
actuele navigatiemelding
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smart cd�wisselaar*

smart cd�wisselaar*
De smart cd�wisselaar bevindt zich onder 
de passagiersstoel.

>Opmerking!
Details over de bediening vindt u in de 
gebruikshandleiding van de smart cd�
wisselaar.
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Cd�box*

Cd�box*
De cd�box bevindt zich tussen de be�
stuurders� en de passagiersstoel op de 
verticale console.

Montage en demontage

In auto’s met linkse besturing
� Schuif de cd�box op de tap van de ver�

ticale console tot de cd�box met de 
achterzijde tegen de verticale console 
ligt.

� Draai de behuizing van de cd�box met 
een muntstuk handvast aan.

� Controleer of de behuizing stevig 
vastzit en breng de afdekkap aan.

>Opmerking!
Het verwijderen gebeurt in omgekeerde 
volgorde.
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Cd�box*

In auto’s met rechtse besturing
� Plaats de cd�box voor de bevestigings�

gaten in de verticale console.
� De behuizing van de cd�box moet tegen 

de verticale console liggen.
� Draai de behuizing bij het linker be�

vestigingsgat met een muntstuk hand�
vast aan.

� Klap het cd�element op en bevestig de 
cd�box via het gat aan de achterzijde 
met een tweede schroef.

� Controleer of de behuizing stevig 
vastzit en plaats de afdekkap op de 
schroef aan de linkerzijde.

>Opmerking!
Het verwijderen gebeurt in omgekeerde 
volgorde.

Inbouwen in combinatie met de asbak, de 
bekerhouder* of de cassettebox*
Houd er rekening mee dat de asbak altijd 
in de bovenste positie en de bekerhouder 
altijd in de onderste positie moet wor�
den ingebouwd. Vul de verticale console 
altijd achtereenvolgens van boven naar 
onderen.

De afzonderlijke elementen worden met 
behulp van geleidingen aan elkaar ge�
koppeld.
� Schuif de bovenzijde van het te monte�

ren element tot de aanslag langs de ge�
leiding aan de onderzijde van het 
reeds gemonteerde element.

� Controleer voordat u de afzonderlijke 
elementen vastschroeft of ze gekoppeld 
zijn en met elkaar lijnen.
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Cd�box*

Toegang tot cd�inzetelementen 
veranderen
U kunt de greep van de vier cd�inzetele�
menten verschillend positioneren, zodat 
u het gewenste cd�inzetelement meteen 
vindt. 
� Draai het frame van het cd�inzetele�

ment via de vastklikpositie tot de aan�
slag uit de behuizing.

� Druk het cd�inzetelement (A) naar bo�
ven uit het frame.

� Lijn voor het plaatsen de positiepijl 
(B) van het cd�inzetelement via één van 
de openingen (C) van het frame uit.
> Er zijn vier mogelijkheden (1 t/m 4) 

voor het plaatsen van het cd�inzet�
element en daarmee de stand van de 
greep.

� Druk het cd�inzetelement en het frame 
zo samen, dat de vier clips (D) 
vastklikken.
> Het frame van het cd�inzetelement 

kan weer worden ingeklapt.
� Herhaal de afzonderlijke stappen en 

positioneer de grepen van het andere 
cd�inzetelement zoals gewenst.
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Cassettebox*

Cassettebox*
De cassettebox bevindt zicht tussen de 
bestuurders� en de passagiersstoel op de 
verticale console.

Montage en demontage

In auto’s met linkse besturing
� Schuif de cd�box op de tap van de ver�

ticale console tot de cd�box met de 
achterzijde tegen de verticale console 
ligt.

� Draai de behuizing van de cd�box met 
een muntstuk handvast aan.

� Controleer of de behuizing stevig 
vastzit en breng de afdekkap aan.

>Opmerking!
Het verwijderen gebeurt in omgekeerde 
volgorde.
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Cassettebox*

In auto’s met rechtse besturing
� Schuif de cassettebox voor de bevesti�

gingsgaten in de verticale console.
� De behuizing van de cassettebox moet 

tegen de verticale console liggen.

� Draai de behuizing bij het linker 
bevestigingsgat met een muntstuk 
handvast aan.

� Klap het cassette�inzetelement op en 
bevestig de cassettebox via het gat aan 
de achterzijde met een tweede schroef.

� Controleer of de behuizing stevig 
vastzit en plaats de afdekkap op de 
schroef aan de linkerzijde.

>Opmerking!

Het verwijderen gebeurt in omgekeerde 
volgorde.

Inbouwen in combinatie met de 
bekerhouder of de cd�box
Houd er rekening mee dat de asbak altijd 
in de bovenste positie en de bekerhouder 
altijd in de onderste positie moet wor�
den ingebouwd.
Vul de verticale console altijd achter�
eenvolgens van boven naar onderen.

De afzonderlijke elementen worden met 
behulp van geleidingen aan elkaar ge�
koppeld.
� Schuif de bovenzijde van het te monte�

ren element tot de aanslag langs de ge�
leiding aan de onderzijde van het 
reeds gemonteerde element.

� Controleer voordat u de afzonderlijke 
elementen vastschroeft of ze gekoppeld 
zijn en met elkaar lijnen.
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Cassettebox*

Toegang tot de cassette�elementen 
veranderen
U kunt de grepen van de vier cassette�in�
zetelementen verschillend positioneren, 
zodat u het gewenste cassette�element 
meteen vindt. 
� Draai het frame van het cassette�inze�

telement via de vastklikpositie tot de 
aanslag uit de behuizing.

� Druk het cassette�element (A) naar bo�
ven uit het frame.

� Lijn voor het plaatsen de positiepijl (B) 
van het cassette�element via één van de 
openingen (C) van het frame uit.
> Er zijn vier mogelijkheden (1 tot 4) 

voor het plaatsen van het cassette�
element daarmee de stand van de 
greep.

� Druk het cassette�inzetelement en het 
frame zo samen, dat de vier clips (D) 
vastklikken.
> Het frame met het cassette�inzetele�

ment kan weer worden ingeklapt.
� Herhaal de afzonderlijke stappen en 

positioneer de grepen van de andere 
cassette�inzetelementen zoals ge�
wenst.
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Telefoonconsole*

Telefoonconsole*

De telefoonconsole maakt een veilige en 
eenvoudige bevestiging van uw mobiele 
telefoon mogelijk. Voor de verschillende 
modellen mobiele telefoons zijn bijpas�
sende houders beschikbaar. Wanneer u 
een ander model telefoon in de universe�
le handsfree installatie* wilt gebruiken, 
kunt u gewoon de houder verwisselen.
De telefoonconsole (A) bevindt zich voor 
de schakelhendel. 

Montage en demontage
Wanneer u een bekerhouder in uw auto 
heeft, kunt u deze het beste eerst demon�
teren (zie de handleiding van de beker�
houder).
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Gevaar voor ongevallen!
Houd u bij het gebruiken van mo�

biele communicatieapparatuur in de 
auto aan de wettelijke bepalingen van 
het land waar u zich op het moment be�
vindt.
Als het bedienen van communicatieap�
paratuur tijdens het rijden wettelijk 
is toegestaan, gebruik deze dan even�
goed alleen wanneer de verkeerssitua�
tie dit toelaat. Anders kunt u afgeleid 
worden van het verkeer om u heen, een 
ongeval veroorzaken en kunnen u en an�
deren letsel oplopen.Gevaar voor ongevallen!

Telefoons en mobilofoons zonder 
reflectiearme buitenantenne kunnen 
storingen in de werking van de elektri�
sche installatie van de auto veroorza�
ken en daarmee de bedrijfsveiligheid 
van de auto en dus ook uw veiligheid in 
gevaar brengen.
Gebruik deze apparatuur daarom alleen 
wanneer deze volgens de voorschriften 
is aangesloten op een aparte, reflec�
tiearme buitenantenne.
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Telefoonconsole*

� Verwijder het afdekkapje van de mid�
denconsole.

� Draai de torxschroef die zich daaron�
der bevindt met een geschikte schroe�
vendraaier los.

� Trek de knop van de schakelhendel naar 
boven toe los (bij auto’s met softouch* 
opletten dat u bij het lostrekken de au�
tomaatknop niet indrukt!).
> De middenconsole kan gedemonteerd 

worden.

De middenconsole is aan de voorkant met 
2 haakjes met de auto verbonden. 
� Buig de console ter hoogte van de ronde 

inzetelementen open.
� Til de middenconsole op en verwijder 

deze.

� Leg de middenconsole op een vlakke 
ondergrond. 

� Vervolgens kunt u de telefoonconsole 
onder de middenconsole schuiven, tot 
de onderzijden tegen elkaar liggen en 
de ronding aan de achterkant van de te�
lefoonconsole parallel loopt aan het 
element in de middenconsole.

� Draai de bijgeleverde schroeven door 
de daarvoor bestemde gaten direct in 
de kunststof middenconsole.
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Telefoonconsole*

Wanneer u de kabel van de houder wilt 
wegwerken onder de vloerbedekking, kunt 
u de kabel tussen de telefoon� en midden�
console door leggen. Daarvoor kunt u de 
uitsparing op de telefoonconsole ge�
bruiken.

Zo lang de middenconsole niet is gemon�
teerd, kunt u de vloerbedekking rondom 
de console optillen om de kabel van de 
universele handsfree�installatie weg te 
werken. De wijze van leggen hangt af van 
de inbouwplaats van de universele hands�
free�installatie en kan dus variëren.

Wanneer de kabels weggewerkt zijn:
� Buig de console aan de voorzijde weer 

open en schuif deze omlaag. 
� Schuif de gemonteerde consoles weer 

over de schakelbok.
� Zorg dat de clips weer goed vastklik�

ken.

� Draai de schroef weer vast.
� Breng de afdekkap aan.
� Breng de knop van de schakelhendel 

weer aan.
� Monteer de houder aan de bovenzijde 

van de telefoonconsole.

>Opmerking!
Details over de bediening en de montage 
van de houders vindt u in de desbetref�
fende bedieningshandleiding.
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Universele handsfree�installatie*

Universele handsfree�installatie*
De universele handsfree�installatie is 
op het radio� en luidsprekersysteem aan�
gesloten. Daardoor worden audiosignalen 
via de autoluidsprekers weergegeven en 
het volume kan m.b.v. de radio worden ge�
regeld.

Tijdens het telefoneren
� wordt de installatie automatisch geac�

tiveerd,
� verschijnt de melding �������� op het 

display van de radio,
� wordt het geluid van het audiopro�

gramma automatisch uitgeschakeld.

>Opmerking!
Details over de bediening vindt u in de 
bedieningshandleiding van de universe�
le handsfree�installatie.
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ipod*

ipod*

Gevaar voor ongevallen!
Zorg dat u tijdens het rijden niet 

van het verkeer wordt afgeleid. Gebruik 
de Apple iPod niet tijdens het rijden. 
Anders kunt u door de bediening van het 
verkeer worden afgeleid en een ongeval 
veroorzaken. 
Voer uit veiligheidsoverwegingen al�
leen gegevens in wanneer de auto stil�
staat, mits de verkeerssituatie dit 
toelaat. 
Als bestuurder bent u volledig verant�
woordelijk voor de verkeersveilig�
heid.
Houd er rekening mee dat uw auto al bij 
een snelheid van 50 km/h per seconde 14 
meter aflegt.

Bedieningselementen

A Aansluitbus voor de 
afstandsbediening

B Aansluitbus voor hoofdtelefoon

C Blokkeerschakelaar

D Display

E Toets Achteruit 

F Toets Menu

G Toets Afspelen/Pauze

H Toets Vooruit

I Toets Keuze

J Scroll�pad

K Hoofdtelefoon

L Aansluiting dock connector
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smart soundpakket*

smart soundpakket*
Om te zorgen dat uw audio�/telematica�
apparatuur goed tot haar recht komt, 
biedt het smart soundpakket met extra 
luidsprekers powersound op hifi�niveau.

Via de AUX�bus1 (A) kunt u met een gewo�
ne 3,5 mm audio jack plug mobiele audio�
apparatuur aansluiten, zoals bijv. een 
MP3�speler. 
De AUX�bus bevindt zich in het bergvak 
tussen de stuurkolom en de bovenste cen�
trale console2.

1 niet bij cd�wisselaar*
2 alleen bij links sturende auto's



>>Weersvoorspelling.
Door het verwisselen van kleren kunt u zich aan iedere weerssituatie aanpassen. Uw auto heeft daarvoor aanmerkelijk comfortabele op�
lossingen, zoals CFK�vrije airconditioning Plus of de extra elektrische verwarming bij dieseluitvoeringen.
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Zonnekleppen

Zonnekleppen

Bescherming tegen licht van voren
� Klap de zonneklep naar beneden.
� Klap de zonneklep weer naar boven, als 

u hem niet meer nodig hebt.

>Opmerking!
U kunt de zonnekleppen niet opzij klap�
pen.
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Zonnekleppen

Spiegel voor de zonneklep van de 
bestuurder*

Montage van de spiegel
De spiegel voor de zonneklep van de be�
stuurder wordt gelijmd.
� Maak het oppervlak waar de spiegel op 

geplakt wordt (A) met gebruikelijk af�
was� of glasreinigingsmiddelen 
schoon.

>Opmerking!
Geen alcohol of aceton voor het schoon�
maken gebruiken. Hierdoor kan het op�
pervlak van de zonneklep worden 
beschadigd.
De lijmplaatsen niet met de vingers aan�
raken. Dan kan geen sterke lijmverbin�
ding meer worden gegarandeerd.

� Droog de lijmvlakken met een schone 
papieren doek.

� Trek de beide beschermfolies van de 
lijmplaatsen aan de achterkant van de 
spiegel los.

� Steek de spiegel voor de zonneklep van 
de bestuurder met de fixeerpen in de 
bevestigingsopening (B) in de zonne�
klep.

� Open de rechter spiegelafdekking.
� Druk gedurende ca. 20 seconden de bei�

de lijmplaatsen (A) op de achterkant 
van de spiegel stevig tegen de zonne�
klep aan.

>Opmerking!
De lijmverbinding is pas na ca. 3 uur 
volledig uitgehard.

Gevaar voor ongevallen!
De afdekking voor de spiegels 

van de zonnekleppen tijdens het rijden 
gesloten houden. Anders kan verblin�
dend licht gevaar voor u en voor ande�
ren opleveren.
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Zonnescherm*

Zonnescherm*
Het zonnescherm beschermt uw smart te�
gen zonnestraling en warmteontwikke�
ling dat door het glazen dak wordt 
veroorzaakt.
Door de comfortabele bediening kan het 
zonnescherm met één hand naar voren en 
naar achteren worden geschoven.

Wind� en zonnescherm* voor elektrisch 
glazen schuifdak
Het moet wel in verbinding staan met het 
elektrische glazen schuifdak.
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Elektrisch glazen schuifdak*

Elektrisch glazen schuifdak*

Schakelaar voor het elektrische glazen 
schuifdak
Het openen en sluiten van het elektrische 
glazen schuifdak wordt via een wipscha�
kelaar gestuurd. Deze zit rechts naast de 
schakelhendel. Zo kan het glazen schuif�
dak in iedere gewenste positie worden 
gezet.

Glazen schuifdak omhoogzetten
� Zet de wipschakelaar bij een gesloten 

glazen schuifdak kort op positie A.

Gevaar voor letsel!
Het glazen schuifdak beschikt 

over een beveiliging tegen beknelling. 
Desondanks moet u er tijdens het slui�
ten van het schuifdak op letten, dat 
niemand bekneld kan raken.
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Elektrisch glazen schuifdak*

Glazen schuifdak openen
� Zet de wipschakelaar in positie A en 

houd deze ingedrukt.

Glazen schuifdak sluiten
� Druk de kantelschakelaar in positie B 

en houd deze ingedrukt tot het dak he�
lemaal gesloten is.
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Kledinghaken

Kledinghaken
U kunt uw jas ophangen aan de kleding�
haak
� aan het dakframe achterin de smart (A) 

of
� aan de achterkant van de stoelen (B).



96 Weersvoorspelling

Verwarming/ventilatie

Verwarming/ventilatie

De bedieningselementen van de 
verwarming en ventilatie
� Buitenlucht/circulatieluchtregelaar 

(A)
� Ventilatie (B)
� Luchtverdeling (C)
� Luchttemperatuur/verwarming/bijver�

warming (D)

Ventilatie inschakelen
De ventilatie heeft vier standen:
� Ventilator maximaal/Ontdooien (A) (om 

ruiten snel te ontdooien en te ontwase�
men)

� Ventilatie midden (B)
� Ventilatie laag (C)
� Geen ventilatie (D).

Ventilatiekogels en ventilatierooster 
verstellen

Ventilatiekogels
� U kunt de ventilatiekogels (A) traploos 

verstellen met de hand.

Centraal ventilatierooster
� Verstel het centrale ventilatierooster 

(B) op de centrale console met behulp 
van de regelknop.
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Verwarming/ventilatie

Lucht in de auto verdelen
In de verschillende ventilatiestanden 
stroomt de lucht als volgt uit de kogels en 
het rooster:
� uit de centrale ventilatieroosters en 

uit de ventilatiekogels (A),
� in de beenruimte (B),
� naar voor� en achterruit (C).

1
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Verwarming/ventilatie

Instelmogelijkheden van verwarming 
en ventilatie

Temperatuur wijzigen
Hoe verder u de hendel (A) naar rechts 
schuift, des te warmer wordt de uitstro�
mende lucht.

Interieurvoorverwarming*
De interieurvoorverwarming verwarmt of 
ventileert het interieur op de tempera�
tuur die u van tevoren met de tempera�
tuurregelaar heeft ingesteld.
Details over de bediening van de interi�
eurvoorverwarming vindt u in de afzon�
derlijke bedieningshandleiding.

Elektrische bijverwarming1

Wanneer u maximale verwarming wenst:
� Schuif knop (A) helemaal naar rechts.

> De elektrische bijverwarming is ac�
tief.

> In het combi�instrument brandt het 
controlelampje van de elektrische 
bijverwarming.

>Opmerking!
Zolang de elektrische bijverwarming ac�
tief is, ligt het brandstofverbruik hoger.

Voor het uitschakelen van de elektrische 
bijverwarming:
� Schuif knop (A) naar links.
> Het controlelampje voor de extra 

elektrische verwarming gaat uit.

1  Alleen voor voertuigen met dieselmotor

Gevaar voor ongevallen!
De op de volgende pagina's aan�

bevolen standen voor de verwarming en 
ventilatie aanhouden. Anders kunnen de 
ruiten beslaan. Hierdoor zou u de ver�
keerssituatie niet goed meer kunnen 
beoordelen en een ongeval kunnen ver�
oorzaken.
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Verwarming/ventilatie

Circulatielucht of buitenlucht instellen
� Kies de bovenste stand voor 

circulatielucht (A).
> De lucht circuleert, bijv. bij het 

rijden door tunnels, in de binnen�
ruimte van het voertuig.

� Kies de onderste stand voor buiten�
lucht (B).
> De lucht wordt van buiten in het in�

terieur gevoerd.

Gevaar voor ongevallen!
Bij een lage buitentemperatuur 

de stand luchtrecirculatie slechts 
kortstondig kiezen. Anders kunnen de 
ruiten beslaan en kan verminderd zicht 
gevaar voor uzelf en voor anderen ople�
veren. Hierdoor kunt u de verkeerssi�
tuatie niet meer goed beoordelen en 
een ongeval veroorzaken.
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Verwarming/ventilatie

Snelle afkoeling
� Stel 

� de ventilatie (A) op maximaal.
� de luchtverdeling (B) op het centrale 

ventilatierooster, de 
ventilatiekogels en beenruimte in.

� Schakel de verwarming (C) uit.
� Stel de richting van de 

ventilatieroosters en 
ventilatiekogels naar eigen wens in.

� de ventilatie in op Circulatielucht.

Snel verwarmen
� Stel

� de ventilatie (A) op maximaal.
� de luchtverdeling (B) op het centrale 

ventilatierooster, de 
ventilatiekogels en beenruimte in.

� de verwarming (C) op maximaal.
> De elektrische bijverwarming1 is 

ingeschakeld.
> Het controlelampje1 van de bijver�

warming brandt.
� de ventilatieroosters in de richting 

van de inzittenden.

1  Alleen voor voertuigen met dieselmotor
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Verwarming/ventilatie

Ontdooien ruiten

Bij het ontdooien van de ruiten wordt het 
beste resultaat bereikt wanneer
� u voor het starten van de motor het ijs 

met een ijskrabber van de ruiten ver�
wijderd.

� de ventilator (A) op ontdooien is inge�
steld.

� de luchtverdeling (B) op de voor� en 
achterruit is ingesteld.

� de verwarming (C) op maximaal is in�
gesteld.

>Belangrijk!
Verwijder het ijs van de zijruiten achter 
in de auto niet met een ijskrabber. Hier�
door kan het oppervlak van de ruiten wor�
den beschadigd.

Gevaar voor ongevallen!
Nooit met bevroren of beslagen 

ruiten rijden. Het zicht wordt daardoor 
aanmerkelijk slechter. Verminderd 
zicht kan anders gevaar voor u en ande�
ren opleveren. Hierdoor kunt u de ver�
keerssituatie niet meer goed beoorde�
len en een ongeval veroorzaken.

Milieu!
Ontdooi de ruiten alvorens te 

starten en ontwasem beslagen ruiten.
Als u de motor laat draaien terwijl de 
auto nog stilstaat, schaadt u het milieu 
en de motor.
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Airconditioning Plus*

Airconditioning Plus*

De airconditioning Plus verhoogt het 
rijcomfort bij hoge buitentemperaturen
� door het afkoelen van de lucht,
� door het ontrekken van vocht aan de 

lucht.

De verwarming en de ventilatie onder�
steunen de werking ervan. De bediening 
wordt op de achterzijde 96 verduidelijkt.
Een geïntegreerd combifilter* (stof�, 
pollen� en deeltjesfilter) reinigt boven�
dien de buitenlucht. Dit filter werkt ook, 
als de airconditioning Plus uitstaat en 
de ventilatie is ingeschakeld.

>Opmerking!
Wanneer de airconditioning Plus is in�
geschakeld, neemt het brandstofverbruik 
toe.

>Opmerking!
Het ontvochtigen van de lucht door de 
airconditioning Plus heeft tot gevolg dat 
de ruiten bij een hoge luchtvochtigheid 
niet beslaan.
Deze functie kunt u ook gebruiken bij het 
ontdooien van de ruiten, wanneer u naast 
de airconditioning Plus ook de verwar�
ming op maximaal zet.

Wanneer werkt de airconditioning Plus?
De airconditioning Plus werkt
� alleen als de motor draait,
� alleen als de ventilatie is ingescha�

keld,
� het beste met gesloten ruiten.

Gevaar voor ongevallen!
Wij adviseren u om zich te houden 

aan de geadviseerde instellingen voor 
de airconditioning Plus* zoals die op 
de volgende pagina’s zijn aangegeven. 
Anders kunnen de ruiten beslaan. Hier�
door zou u de verkeerssituatie niet 
goed meer kunnen beoordelen en een 
ongeval kunnen veroorzaken.
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Airconditioning Plus*

Weergave van de buitentemperatuur*

� Druk zo vaak op de omschakelknop (A) 
tot de buitentemperatuur op het dis�
play verschijnt.

Neem bij het in werking stellen van de 
airconditioning Plus de volgende 
aanwijzingen in acht:
De binnenruimte van de smart koelt snel�
ler af wanneer u
� de warme lucht uitblaast. Daarvoor

� de ruiten kort openen,
� de ventilator op maximaal instellen,
� de ruiten sluiten wanneer de warme 

lucht naar buiten ontsnapt is.
� bij circulatielucht de airconditio�

ning Plus inschakelen.
� na kortstondig circulatiefunctie op 

buitenlucht overschakelen.

Gevaar voor ongevallen!
Bij temperaturen dicht boven het 

vriespunt kan de weg, in het bijzonder 
in bosgedeelten of op bruggen, bevro�
ren zijn. Als de rijstijl niet wordt aan�
gepast, zou de auto in een slip kunnen 
raken. Daarom altijd uw rijstijl en 
snelheid aan de weersomstandigheden 
aanpassen.

Milieu!
Houd het raam bij activering van 

de airconditioning Plus gesloten. 
Hiermee spaart u brandstof.

Gevaar voor ongevallen!
Bij een lage buitentemperatuur 

de stand luchtrecirculatie slechts 
kortstondig kiezen. Anders kunnen de 
ruiten beslaan en kan verminderd zicht 
gevaar voor uzelf en voor anderen ople�
veren. Hierdoor kunt u de verkeerssi�
tuatie niet meer goed beoordelen en 
een ongeval veroorzaken.
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Airconditioning Plus*

Airconditioning Plus in�/uitschakelen
De airconditioning Plus heeft drie stan�
den.
� Druk telkens één keer op de schakelaar 

(A) om tussen de onderstaande standen 
te schakelen:

1. Uit
> Er brandt geen controlelampje in 

de schakelaar.
2. Half koelvermogen

> Er brandt één controlelampje in de 
schakelaar.

3. Maximaal koelvermogen
> De twee controlelampjes op de 

schakelaar branden.

>Opmerking!
Bij het opnieuw inschakelen van de ont�
steking of de ventilatie wordt de opge�
slagen toestand (stand 1 � 3) weer 
ingesteld.

De airconditioning Plus wordt vanzelf 
uitgeschakeld
� bij een te laag motortoerental,
� bij het wegrijden,
� als de ventilatie wordt uitgeschakeld,
� bij een koelwatertemperatuur boven de 

115 °C,
� bij een buitentemperatuur lager dan 

5 °C.
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Ruitenwissers

Ruitenwissers
De ruitenwisserhendel zit rechts naast 
het stuur.
U kunt de ruiten op de volgende manieren 
wissen en sproeien:

1  � Intervalstand voorruit
> Duur interval ca. 7 seconden tij�

dens de rit.
> Duur interval ca. 11 seconden bij 

stilstand.
2  � Ruitenwisser voorruit langzaam
3  � Ruitenwissers voorruit snel

Ruitenwisser achterruit1 en sproeier
1  � Intervalwisser achterklep

> Duur interval ca. 10 seconden.
2  � Ruitensproeierinstallatie voor 

 achterruit aan
> De ruitensproeierinstallatie 

werkt zolang u de hendel naar voren 
duwt.

De wisser wist vervolgens 3 wiscycli ver�
der.

Ruitenwisser voorruit en 
ruitensproeierinstallatie
1  � Ruitensproeierinstallatie voor 

 voorruit aan
> De ruitensproeierinstallatie 

werkt zolang u de hendel naar u toe 
trekt.

> De wisser wist vervolgens 
3 wiscycli verder.

>Opmerking!
Wanneer u de hendel aanraakt wordt er 
één keer gewist (Tipwissen).

1  Alleen bij de smart fortwo coupé.
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Ruitenwissers

Automatische ruitenwisserregeling*
De interval van de ruitenwissers wordt 
afhankelijk van de rijsnelheid aange�
stuurd

Voor de verschillende rijsnelheden gel�
den de volgende intervaltijden:

De achterruitwisser1 wordt automatisch 
ingeschakeld, wanneer de voorruitwisser 
ingeschakeld is en u de auto in de achter�
uit schakelt.

Snelheidsafhankelijke intervaltijden 11 seconden 7 seconden 5 seconden 3 seconden

bij verhoging van de rijsnelheid 0�20 km/h 20�75 km/h 75�120 km/h sneller dan 120 km/h

Snelheidsafhankelijke intervaltijden 3 seconden 5 seconden 7 seconden 11 seconden

bij vermindering van de rijsnelheid sneller dan 110 km/h 110�65 km/h 65�10 km/h 10�0 km/h

1  Alleen bij de smart fortwo coupé.

Intervaltijden achterruitwisser 12 seconden 12 seconden 6 seconden

bij instelling voorruitwisser Interval Stand 1 Stand 2
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Achterruitverwarming

Achterruitverwarming1

Met de achterruitverwarming
� kunt u de achterruit snel ontdooien,
� kunt u een beslagen achterruit laten 

drogen.

Achterruitverwarming in�/uitschakelen
� Schakel de ontsteking in. 

> U spaart de accu als u de verwarming 
pas inschakelt, terwijl de motor 
draait.

� Druk één keer op de schakelaar voor de 
achterruitverwarming (A).
> De achterruitverwarming wordt in�

geschakeld.
> De LED in de schakelaar gaat bran�

den.
� Druk nog een keer op de schakelaar (A).

> De achterruitverwarming wordt uit�
geschakeld.

> De LED in de schakelaar brandt niet 
meer.

>Opmerking!
De achterruitverwarming wordt na 
10 minuten automatisch uitgeschakeld.

1  Alleen bij de smart fortwo coupé.

Gevaar voor ongevallen!
Voor het wegrijden alle ruiten 

sneeuw� en ijsvrij maken. Verminderd 
zicht kan gevaar voor u en anderen op�
leveren.



108 Weersvoorspelling

Buitenspiegelverwarming*

Buitenspiegelverwarming*
Wanneer uw auto is uitgerust met elek�
trisch verstelbare buitenspiegels, wor�
den deze eveneens verwarmd.

De buitenspiegelverwarming
� dient voor het automatisch ontdooien 

van de buitenspiegel,
� zorgt bij beslagen buitenspiegels voor 

vrij zicht.

Buitenspiegelverwarming inschakelen
� Schakel de ontsteking in.
� Zet de achterruitverwarming aan.

> De buitenspiegelverwarming wordt 
automatisch mee ingeschakeld.

Buitenspiegelverwarming uitschakelen
� Zet de achterruitverwarming uit.

> De buitenspiegelverwarming wordt 
automatisch uitgeschakeld.

>Opmerking!
In de smart fortwo cabrio wordt de bui�
tenspiegelverwarming gelijktijdig met 
de ontsteking in� en uitgeschakeld.
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Stoelverwarming*

Stoelverwarming*
Met de stoelverwarming kunt u de be�
stuurdersstoel (A) en de passagiersstoel 
(B) elektrisch verwarmen als de auto op 
contact staat.

Stoelverwarming in�/uitschakelen
De stoelverwarming heeft drie schakel�
standen.

1. Uit
> Er brandt geen controlelampje in 

de schakelaar.

2.  Permanente werking
> Er brandt één controlelampje in de 

schakelaar.

3. Snelle opwarming van de stoel bij 
winterse temperaturen
> Er branden twee controlelampjes in 

de schakelaar.

>Opmerking!
Wanneer de auto wordt uitgeschakeld, 
wordt de stoelverwarming uitgeschakeld.

Storing
Bij een storing van de stoelverwarming 
gaat het controlelampje in de schakelaar 
kort branden en na het loslaten van de 
knop gaat het lampje weer uit.
� Ga naar een gekwalificeerde werk�

plaats, bijv. een smart center.
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Pelerine*

Pelerine*
Gebruik de automatische pelerine niet 
voor het afdekken van sterk verontrei�
nigde auto’s, omdat het vuil als schuur�
papier de lak kunnen beschadigen.

>Belangrijk!
Wanneer de auto langer dan een maand 
doorlopend is afgedekt, dan moeten dak�, 
kofferdeksel� en de bagageruimte worden 
geventileerd op de plaats waar de pele�
rine een groot oppervlak in de auto be�
slaat. De lak van de auto kan vocht 
opnemen, die echter weer moet worden af�
gegeven. Wanneer het opgenomen vocht 
niet weer wordt afgegeven, kan dit leiden 
tot vlekvorming op de lak. Om deze vlek�
vorming te voorkomen, moeten er af�
standsblokjes � bijv. van piepschuim � 
tussen pelerine en het oppervlak van de 
auto worden gelegd, zodat er voor de be�
nodigde ventilatie wordt gezorgd.

Pelerine aanbrengen
De pelerine is in de fabriek zo opgevou�
wen, dat bij het afrollen altijd de ge�
schuimde kant van het materiaal op de 
carrosserie rust. 
� Rol de pelerine van achter naar voren 

over het dak van de auto.
� Klap de pelerine aan beide zijden om�

laag. 
� Trek het trekkoord stevig aan, zodat de 

pelerine goed strak zit.

Pelerine verwijderen
� Maak het trekkoord los.
� Klap de zijkanten op het dak van de au�

to. 
� Rol de pelerine van voren naar achter 

op over het dak van de auto.



>>Variabel rijplezier.
Uw smart fortwo cabrio is zo ontworpen dat hij niet alleen een vouwdak heeft, maar ook in enkele stappen tot een volledige cabrio kan 
worden omgebouwd door de achterafdekking te laten zakken en de zijstangen te verwijderen.
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Afdeksysteem (alleen bij smart cabrio)

Afdeksysteem (alleen bij smart 
cabrio)
Het afdeksysteem van de smart cabrio be�
staat uit
� Vouwdak
� Achterafdekking
� Zijstangen
Wanneer u de kap opent en de achteraf�
dekking omlaagklapt, kunt u de zijstan�
gen via de portieren uitbouwen.

Vouwdak openen

Van binnenuit
� Schakel de ontsteking in.
� Druk zo lang onderaan op de kantel�

schakelaar (A), tot het vouwdak volle�
dig geopend is.

of
� Druk kort onderaan op de kantelschake�

laar (A).
> Het vouwdak wordt volledig geopend.

>Opmerking!
Wanneer u tijdens het openen op (A) of (B) 
drukt, stopt het vouwdak in de actuele po�
sitie.

Van buitenaf
Met de afstandsbediening kunt u het 
vouwdak volledig openen en de achteraf�
dekking ontgrendelen.
� Druk ongeveer twee seconden op toets 

(A) van de afstandsbediening.
> Het vouwdak wordt volledig geopend.

Gevaar voor letsel!
Zorg ervoor dat bij het openen en 

sluiten van het vouwdak of de achteraf�
dekking niemand bekneld of gewond 
raakt.
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Afdeksysteem (alleen bij smart cabrio)

Vouwdak sluiten
Het vouwdak kan om veiligheidsredenen 
alleen worden gesloten met de schakelaar 
die zich in de auto bevindt.

� Schakel de ontsteking in.
� Druk zo lang onderaan op de kantel�

schakelaar (B), tot het vouwdak volle�
dig gesloten is.

>Opmerking!
De accu kan leeglopen bij het openen en 
sluiten van het vouwdak. Daarom is het 
beter om bij het openen en sluiten de mo�
tor te laten draaien. 

Achterafdekking openen

>Opmerking!
Deze functie alleen gebruiken wanneer de 
auto stilstaat!

� Parkeer de auto.
� Trek de handrem stevig aan.
� Laat de motor draaien of schakel de 

ontsteking in.

� Open het vouwdak volledig.
� Druk ongeveer 2 seconden op kantel�

schakelaar (A) of op de ontgrende�
lingstoets van de afstandsbediening.
> De achterafdekking wordt ontgren�

deld en valt omlaag.
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Afdeksysteem (alleen bij smart cabrio)

� Druk de achterafdekking omlaag door 
met de hand lichte druk uit te oefenen 
op het midden van het dak (A).

� Zorg dat de achterafdekking aan beide 
zijden (B) vastklikt.

>Belangrijk!
Wanneer de afdekking omlaaggebracht is, 
kunnen de zijstangen worden gestolen. 
Demonteer daarom liever de zijstangen 
en berg deze op in de kofferruimte.

Waarschuwingsbericht op het display
Wanneer de auto niet wil starten en op het 
display een C verschijnt, is de achteraf�
dekking niet goed vastgeklikt. Contro�
leer de stappen. Controleer in het 
bijzonder of de achterklep goed vergren�
deld is.

A

B
B
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Afdeksysteem (alleen bij smart cabrio)

Zijstangen demonteren
� Open het bestuurders� (A) en het passa�

giersportier (B). Let daarbij op de on�
derstaande verkeerssituaties.

� Open de achterklep (C).

� Druk op de beide ontgrendelknoppen 
(A) aan de binnenkant van de achter�
klep.

� Klap het deksel (B) van de bergruimte 
omhoog.

� Schuif de ontgrendelingshendel (A) van 
de zijstang naar achteren.
> De zijstang kan aan de achterzijde 

worden opgetild (B), maar blijft nog 
vastzitten.

� Schuif de ontgrendelingshendel (A) 
opnieuw naar achteren.

80 120
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80

401/1
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0

 C

A

B

C

A

A
B

A

B

Gevaar voor ongevallen en letsel!
Ontgrendel uit veiligheidsover�

wegingen de kap alleen wanneer de auto 
stilstaat. Anders kunt u de controle 
over de auto verliezen. U en anderen 
kunnen hierdoor verwond raken.
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Afdeksysteem (alleen bij smart cabrio)

� Til de zijstang eerst aan de achterzij�
de (A) op en trek de stang vervolgens in 
de richting van de pijl (B) eruit.
Let daarbij op de onderstaande ver�
keerssituaties.

� Open het klittenband van de bergruim�
te.

� Leg de zijstangen zoals op de afbeel�
ding genummerd met de geleidingsnok 
naar links en de gelakte zijde naar be�
neden in de bergruimte van de achter�
klep (A).

� Zet de zijstangen met het klittenband 
vast.

� Sluit het deksel van de bergruimte.

B A

A
B

A

2
1

3
4

Gevaar voor letsel!
Sluit het klittenband bij opge�

borgen zijstangen altijd goed. Wanneer 
de zijstangen los in het interieur wor�
den meegenomen, kunnen deze bij een 
ongeval, remmanoeuvre of abrupte ver�
andering van de rijrichting rondvlie�
gen en de inzittenden verwonden.

1

23

4
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Afdeksysteem (alleen bij smart cabrio)

� Sluit het bestuurders� (A) en het pas�
sagiersportier (B).

� Sluit de achterklep (C).
� Open de zijruiten indien gewenst.

>Opmerking!
Zorg dat het deksel van de bergruimte ge�
sloten is voordat u de achterklep sluit. 
Anders kan de achterklep kantelen.

Achterafdekking sluiten

Zijstangen monteren
� Open de voorportieren.
� Open de achterklep.
� Druk op de beide ontgrendelknoppen 

(A) aan de binnenkant van de achter�
klep.

� Klap het deksel (B) van de bergruimte 
omhoog.

� Open het klittenband van de bergruim�
te.

� Neem de zijstangen uit de bergruimte 
van de achterklep.

A
C

B

A

A
B

1

23

4
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Afdeksysteem (alleen bij smart cabrio)

>Belangrijk!
De zijstangen moeten overeenkomstig de 
nummering op de afbeelding worden in�
gebouwd. 

� Neem één zijstang en breng deze eerst 
met het voorste deel (A) aan.

� Zorg dat de afdichting van de zijstan�
gen in positie (B) zich bovenaan be�
vindt en niet ingeklemd wordt.

� Druk de zijstang bij het achterste deel 
(C) omlaag, totdat de stang hoorbaar 
vastklikt.

� De zijstang aan de andere zijde wordt 
overeenkomstig ingebouwd.

>Belangrijk!
Verzeker u ervan dat de zijstangen goed 
worden gebruikt. Is dit niet het geval, 
dan kan dit defecten of beschadigingen 
veroorzaken.

Achterafdekking sluiten
� Sluit de achterklep.
� Druk ongeveer 2 seconden op de kantel�

schakelaar (A).
> De achterafdekking (B) wordt ont�

grendeld in de neergeklapte posi�
tie.

2
1

3
4

A

B

Gevaar voor letsel!
Let op de juiste montage van de 

zijstangen. Deze kunnen anders tijdens 
het rijden losraken en u en anderen 
verwonden.
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Afdeksysteem (alleen bij smart cabrio)

� Til de achterafdekking omhoog, totdat 
deze in de tussenpositie blijft staan.

� Breng de achterafdekking bij de mid�
delste remlichten met twee handen naar 
boven aan.

� Oefen lichte druk uit op de achteraf�
dekking, totdat deze vastklikt.

>Belangrijk!
Zorg dat de achterafdekking aan beide 
zijden is vastgeklikt. Wanneer de achter�
afdekking slechts aan één zijde is vast�
geklikt, kunnen storingen of 
beschadigingen het gevolg zijn.

>Opmerking!
De achterafdekking is correct vastge�
klikt, wanneer u een klikgeluid hoort. 
Wanneer u de ontsteking inschakelt, 
wordt de achterafdekking automatisch 
vergrendeld.

� Druk zo lang op de 
kantelschakelaar (A), tot het vouwdak 
gesloten is.

Gevaar voor letsel!
Zorg ervoor dat bij het openen en 

sluiten van het vouwdak niemand be�
kneld of gewond raakt.
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Windscherm*

Windscherm*

Houd rekening met de volgende punten
� Schroeven, dubbele ringen en de sleu�

tel zijn alleen voor de eerste montage 
noodzakelijk.

� Het windscherm moet na gebruik altijd 
in de originele PE�zak worden bewaard 
en opgeborgen. 

Montage van het windscherm
� Schroef de bijgevoegde dubbele ringen 

met de bijgevoegde sleutel op de 
draagarmen (A). Voer deze montage al�
leen bij de eerste keer uit.

� Draai de schroef lichtjes aan (met 
maximaal draaimoment van 0,7 Nm). De 
draagarmen zijn daarvoor voorzien van 
een gat.

� Vervolgens neemt u het windscherm en 
gaat u achter het voertuig staan, ter�
wijl de kap is neergeklapt.
> In de plastic uithollingen op de be�

schermbeugel ziet u kleine recht�
hoekige openingen (B).

> Op het windscherm bevinden zich de 
overeenkomstige inhanglussen voor 
deze openingen (C).

� Hang het windscherm, zoals bij (C) ge�
toond, in de plastic uithollingen op de 
beschermbeugel aan beide zijden in. 
Daarbij wijzen de plastic uithollingen 
naar binnen.
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Windscherm*

� Steek uw hand tussen de kap en het 
windscherm en hang de beide rubber 
koorden in de dubbele ringen.

Het demonteren gebeurt in omgekeerde 
volgorde.
De vastgeschroefde dubbele ringen blij�
ven gemonteerd.

>Opmerking!
De kap kan bij een gemonteerd wind�
scherm gesloten of geopend worden. 
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Aanwijzingen voor het afdeksysteem

Aanwijzingen voor het afdeksysteem
Om beschadigingen aan het vouwdak, de 
achterafdekking en het afdeksysteem te 
voorkomen, dient u de volgende aanwij�
zingen in acht te nemen:

Bescherming van het vouwdak
� Bij het transport van lange voorwerpen 

in uw auto moet u bij gesloten vouwdak 
erop letten dat de voorwerpen niet te�
gen het vouwdak drukken.

� Zorg dat het vouwdak niet in aanraking 
komt met logen of zuren.

Bescherming van de achterafdekking
� Ga niet op de neergeklapte achteraf�

dekking zitten.
� Leg geen vlak verdeelde lasten met een 

gewicht van meer dan 75 kg op de neer�
geklapte achterafdekking.

� Haal de achterafdekking er niet af bij 
een temperatuur onder de �10 °C.

� Let bij het laden op dat er geen scherpe 
delen in aanraking komen met de af�
dekking of de achterruit.

� Geen scherpe, hete, gloeiende of bran�
dende voorwerpen boven de 80 °C op de 
afdekking leggen.

� Zorg dat de afdekking niet in aanra�
king komt met logen of zuren.

� Breng geen was aan op het materiaal 
van de afdekking en gebruik uitslui�
tend het wasvrije wasprogramma in de 
wasstraat.

� Gebruik geen ijskrabbers op de ach�
terruit.

Bescherming van het afdeksysteem
� Zorg dat de sleutelgaten van het afdek�

systeem niet verstopt raken.
� Berg de zijstangen alleen in de daar�

voor bestemde bergruimte in de ach�
terklep op.

� Haal de spanbeugel er niet af bij een 
temperatuur onder de �10 °C.

� Let er bij het transporteren van naar 
achteren uitstekende voorwerpen op 
dat deze niet op de spanbeugels lig�
gen.

Overige opmerkingen
� Zorg dat het derde remlicht niet afge�

dekt wordt.
� Rijd uitsluitend met gesloten span�

beugel, anders bestaat het gevaar dat 
er uitlaatgassen in de auto terechtko�
men.
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Storingen in het afdeksysteem

Storingen in het afdeksysteem

De achterafdekking is slechts aan een 
zijde vergrendeld.
Bij het koppelen aan de B�kolom kan het 
gebeuren dat de achterafdekking slechts 
aan een zijde vastklikt. De oorzaak hier�
voor kan zijn dat de voorvergrendelings�
haak te vroeg sluit. In dit geval als volgt 
te werk gaan:

Voorvergrendelingshaak openen
� Maak de voorvergrendelingshaak (A) 

met de noodsleutel van de bout (B) van 
het slot op de B�kolom aan de vergren�
delde zijde los.
> Op de voorvergrendelingshaak is een 

driehoek aangebracht die aangeeft 
in welke richting hij moet worden 
geopend.

� Klik de achterafdekking opnieuw in de 
juiste positie vast.
> De voorvergrendelingshaken worden 

nu weer automatisch in de uitgangs�
positie geschakeld.

� Druk de achterafdekking zoals be�
schreven in "Achterafdekking sluiten" 
opnieuw aan (zie pagina 117).
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Storingen in het afdeksysteem

Het vouwdak c.q. de achterafdekking kan 
niet meer elektrisch worden bediend
In dit geval gaat u als volgt te werk:

De achterafdekking uit de opgeborgen 
positie ontgrendelen
� Neem de noodsleutel (A) uit de autopa�

pieren map en plaats deze in de opn�
eing (B) van de afdekking van de 
elektromotor.

� Beweeg de sleutel hierbij iets heen en 
weer bewegen tot deze voelbaar in de 
zeskante opening van de elektromotor 
grijpt. 

� Draai de noodsleutel met de wijzers 
van de klok mee tot de aanslag.
> Een geklik geeft aan dat de voorver�

grendelingshaak geopend is.
� Verwijder de noodsleutel.
� Til de achterafdekking op en klik deze 

aan beide zijde van de B�kolom vast.

>Opmerking!
Wanneer de achterafdekking niet 
aangedrukt kan worden, is de elektromo�
tor niet tot de aanslag gedraaid.

Vouwdak sluiten
� Steek de noodsleutel opnieuw in de 

zeskante opening van de elektromotor.
� Draai de noodsleutel tegen de wijzers 

van de klok in, tot het vouwdak volledig 
gesloten is.
> Let op dat het vouwdak niet kantelt.

>Belangrijk!
Let er bij het draaien van de noodsleutel 
op dat er geen krassen op de achterruit 
komen.
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Onderhoudsinstructies en onderhoud

Onderhoudsinstructies en onderhoud
Regelmatig onderhoud beschermt het 
vouwdek en de achterafdekking van uw 
auto tegen externe invloeden, waardoor 
de waarde van uw auto behouden blijft. 
Gebruik de smartcare dakreiniger om het 
vuil te verwijderen.

>Belangrijk!
� Lees a.u.b. de gebruikshandleiding op 

de verpakkingen van reinigingsmid�
delen.

� U kunt uw auto het best met de hand was�
sen.

smart gmbh adviseert het gebruik van 
smartcare producten, omdat
� deze over een uitstekende reinigende 

werking beschikken en optimale be�
scherming bieden,

� de producten speciaal op de smart�ma�
terialen zijn afgestemd en

� alle smartcare producten geen kleur� 
en reukstoffen bevatten.

>Opmerking!
Alle smartcare producten zijn verkrijg�
baar bij een smart center.

Het onderstaande vuil onmiddellijk 
verwijderen:
� Vogelpoep
� Hars van bomen
� Restanten van insecten

>Opmerking!
Wanneer dergelijke verontreinigingen 
niet onmiddellijk worden verwijderd, 
kan het materiaal van de afdekking be�
schadigd raken. Dit zijn omstandigheden 
die niet onder de garantie vallen.
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Onderhoudsinstructies en onderhoud

Vouwdak en achterafdekking 
reinigen

>Belangrijk!
� Niet reinigen met een waterdruk die 

hoger is dan 10 bar of met kleinere 
roosterafstanden dan 30 cm op materi�
aal van de afdekking, sluitingen, op�
pervlakken of componentovergangen.

� Reinig het vouwdak of de achterafdek�
king niet met een   hogedrukreiniger 
(druk niet groter dan 10 bar).

� Richt geen directe waterstraal op de 
openingen in de spoiler.

� De onderhoudsinstructies (op pagina 
219) moet u absoluut in acht nemen.

Afdekking reinigen

>Belangrijk!
Reinig de afdekking alleen terwijl het 
vouwdak en de achterafdekking gesloten 
zijn.

Droog reinigen
� Borstel het materiaal van de afdekking 

met een zachte borstel altijd in de�
zelfde richting van voren naar achte�
ren.

Buitenkant reinigen
Gebruik de smartcare producten om uw 
auto te reinigen, bijv.
� autoshampoo concentraat c.q.
� dakreiniger.

� Reinig de afdekking eerst droog.
� Was het materiaal van de afdekking 

rijkelijk af met lauwwarm water. 
> Gebruik hierbij een zachte borstel 

of een spons.
� Spoel de afdekking daarna grondig met 

schoon water af.
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Onderhoudsinstructies en onderhoud

Achterruit reinigen en polijsten
Reinig de achterruit met lauwwarm water 
en smartcare autoshampoo concentraat 
c.q. ruitenreiniger.

>Opmerking!
Gebruik een schone, zachte spons of een 
schone, zachte doek, om krassen op de 
achterruit te voorkomen.

>Opmerking!
Wanneer de achterruit minder doorzich�
tig is geworden, kan deze met een specia�
le smartcare polish voor kunststof 
worden gepolijst. De gebruiksvoor�
schriften uit de verpakking van de polish 
in acht nemen.
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>>Aangepast voor kinderen.
De veiligheid van uw kind ligt ons bijzonder na aan het hart.
Daarom hebben wij voor uw kinderen een bevestigingssysteem ontwikkeld, dat aan de hoogste veiligheidseisen voldoet. Het is volgens 
de nieuwste ergonomische kennis ontwikkeld, zodat uw kinderen comfortabel kunnen zitten. 

Inhoud
>Bevestigingssystemen voor kinde�
ren* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 130

>Gebruik van bevestigingssystemen 
voor kinderen*  . . . . . . . . . . . . . . 133
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Bevestigingssystemen voor kinderen*

Bevestigingssystemen voor 
kinderen*
Zonder geschikte bevestigingssystemen 
voor kinderen
� kunnen de veiligheidsgordels niet 

correct worden omgedaan,
� lopen uw kinderen een verhoogd gevaar 

voor letsel, omdat spieren en botstruc�
tuur bij kinderen nog niet volledig 
zijn volgroeid.

Kinderen hebben ter vermindering van 
dit verhoogde letselgevaar geschikte be�
vestigingssystemen nodig, wanneer zij

� kleiner zijn dan 1,50 m of
� jonger dan 12 jaar

zijn.

smart gmbh adviseert voor kinderen uit�
sluitend de op pagina 134 vermelde kin�
derzitjes te gebruiken. Details ten 
aanzien van deze producten staan vermeld 
in de desbetreffende afzonderlijke ge�
bruikshandleidingen. Lees deze a.u.b. 
zorgvuldig door.

>Opmerking!
Houd u aan de in het desbetreffende land 
geldende voorschriften.
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Bevestigingssystemen voor kinderen*

Waar u op moet letten als u kinderen 
vervoert!

Gevaar voor letsel!
Bij kinderen kleiner dan 1,50 m 

en jonger dan 12 jaar kunnen de veilig�
heidsgordels, zonder adequate onder�
steuning, niet op de juiste wijze wor�
den gedragen. Daarom heeft u ter 
voorkoming van ongevallen speciale 
bevestigingssystemen voor kinderen 
nodig.
Kinderen mogen in geen geval op de 
schoot van één van de inzittenden 
plaatsnemen. Kinderen kunnen door de 
bij een ongeval optredende krachten, 
bij remmanoeuvres of abrupte wijzigin�
gen van richting niet meer worden vast�
gehouden. Ze kunnen zich aan 
interieurdelen stoten en zwaar tot do�
delijk letsel oplopen. Neem tijdens het 
monteren van een bevestigingsvoorzie�
ning voor kinderen de montagehandlei�
ding van de fabrikant in acht.

� Bij bevestigingssystemen voor kin�
deren zonder eigen gordelsysteem 
moet het schoudergordelgedeelte van 
de in de auto geïntegreerde drie�
puntsgordel altijd over het midden 
van de schouder � in geen geval langs 
de hals � van het kind lopen en stevig 
tegen het bovenlichaam aan liggen. 
Het heupgordelgedeelte van de vei�
ligheidsgordel moet over het 
bekken � niet over de buik � lopen en 
altijd stevig tegen het bekken aan 
liggen. De gordel eventueel goed 
aantrekken.

� Bescherm een kind altijd met het be�
vestigingssysteem voor kinderen.

� De gordel mag niet klemmen of ver�
draaid zijn en mag niet tegen scher�
pe kanten schuren.

Neem de montagehandleiding van het 
bevestigingssysteem voor kinderen in 
acht.

Gevaar voor ongevallen en letsel!
Kinderen niet zonder toezicht in 

de auto achterlaten. Ze kunnen portie�
ren openen, de parkeerrem vrijzetten, 
of zich aan bewegende delen in de auto 
bezeren en zo zichzelf en anderen in 
gevaar brengen.
Neem ook de andere waarschuwingen 
met betrekking tot kinderen in auto’s 
in dit instructieboekje in acht.

Gevaar voor letsel!
Om de kans op zwaar tot dodelijk 

letsel bij kinderen bij een ongeval, 
een remmanoeuvre of een plotselinge 
verandering van richting te verminde�
ren:
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Bevestigingssystemen voor kinderen*

Gevaar voor letsel!
Wanneer het bevestigingssysteem 

voor kinderen of de bevestiging daar�
van beschadigd is of bij een ongeval 
beschadigd is geraakt, kan het daarin 
zittende kind bij een ongeval, remma�
noeuvres of abrupte veranderingen van 
de rijrichting dodelijk of ernstig li�
chamelijk letsel oplopen.

Laat beschadigde of bij een ongeluk 
belaste bevestigingssystemen of de be�
vestigingen daarvan daarom onmiddel�
lijk door een gekwalificeerde 
werkplaats, bijv. een smart center, 
controleren en indien nodig vervangen.

Gevaar voor letsel!
Wanneer het airbagcontrole�

lampje bij een gemonteerd babyzitje 
op de passagiersstoel niet brandt, is 
de passagiersairbag niet uitgescha�
keld. Wanneer de passagiersairbag 
niet uitgeschakeld is, kan het kind 
door een airbag aan passagierszijde 
ernstig tot dodelijk gewond raken, 
wanneer het zich in de directe nabij�
heid van de airbag aan passagierszijde 
bevindt.
De airbag aan passagierszijde wordt 
alleen uitgeschakeld, wanneer u een 
speciaal smart babyzitje op de passa�
giersstoel bevestigt.

Gevaar voor letsel!
Zet een kind nooit met een naar 

achteren gericht bevestigingssysteem 
voor kinderen op de passagiersstoel 
wanneer de airbag aan passagierszijde 
niet is uitgeschakeld, d.w.z. wanneer 
het airbag�controlelampje niet 
brandt.
Neem ook de betreffende waarschu�
wingssymbolen op het dashboard in 
acht.
Wanneer u een speciaal smart babyzitje 
op de passagiersstoel heeft geïnstal�
leerd en het airbag�controlelampje 
brandt niet (bevestigingssysteem niet 
herkend), laat de automatische beves�
tigingssysteemherkenning dan onmid�
dellijk controleren door een 
gekwalificeerde werkplaats, bijv. een 
smart center.
Vervoer in de tussentijd geen kinde�
ren, omdat ze bij een ongeval zware tot 
dodelijke verwondingen kunnen op�
lopen.
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Gebruik van bevestigingssystemen voor kinderen*

Gebruik van bevestigingssystemen 
voor kinderen*
In de onderste tabel krijgt u een over�
zicht van de inbouwmogelijkheden van 
bevestigingssystemen voor kinderen in 
uw auto. 

Stoelen Gewichtsgroepen en globale leeftijden

tot 10 kg
(0 tot ca. 9 maanden)

tot 13 kg
(0 tot 2 jaar)

9 tot 18 kg
(ca. van 9 maanden tot 

4 jaar)

15 tot 36 kg
(ca. van 4 jaar tot 12 jaar)

Passagiersstoel � B UV UV

UV:Geschikt voor naar voren gerichte "universele" bevestigingssystemen voor kinderen, die voor deze leeftijdsgroep zijn goedgekeurd.
B:Geschikt voor speciale bevestigingssystemen voor kinderen, die in de bijgevoegde lijst zijn opgenomen. Daarbij kan het gaan om “voertuigspecifieke”, “beperkte” 

of “half universele” en “universele” bevestigingssystemen voor kinderen.
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Gebruik van bevestigingssystemen voor kinderen*

Geadviseerde bevestigingssystemen 
voor kinderen

Gewichtsgroep Fabrikant Type Goedkeuringsnr.
smart 
artikelnummer

Opmerking

tot 10 kg (tot 9 maanden) � � � �

tot 13 kg (0 tot 2 jaar) Storchenmühle Babyzitje* E4 03 442811 LU 0010322 1), 2)

Storchenmühle Snelbevestiging*
en Basisfix*

Linkse besturing

Onderdeel
Goedkeuring

Babyzitje

LU 10327 V002 1), 2)

Storchenmühle Snelbevestiging*
en Basisfix*

Rechtse besturing

Onderdeel
Goedkeuring

Babyzitje

LU 10328 V002 1), 2)

9 tot 36 kg
(van 9 maanden tot 12 jaar)

Storchenmühle Kinderbevestigings�
systeem Air�Seat*

Rechtse/linkse bestu�
ring

E1 03 301085 LU 15081 1)

15 tot 36 kg
(van 4 tot 12 jaar)

Klippan Stoelverhoging*
voor kinderen

E11 03 44066 LU 0002617 1)

Klippan Rugleuning* voor stoel�
verhoging*

E11 03 44112 LU 0004663 1)

1) Wanneer deze bevestigingssystemen voor kinderen worden gebruikt moet de passagiersstoel in de achterste stand worden gezet.
2) Airbaguitschakeling passagiersstoel bij gebruik van de babyschaal op de passagiersstoel is beslist noodzakelijk.
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Voordat u gaat rijden

Voordat u gaat rijden
� Zorg er voordat u met de auto gaat rij�

den voor dat u weet hoe de verschillen�
de bedieningselementen van de auto 
werken. 

� Let vooral op de technische bijzonder�
heden:
� (A) Display met weergave van de ver�

snelling
� (B) Startblokkering
� (C) Schakelhendel
� (D) Omschakelknop softip/softtouch*
� (E) Plaats van het contactslot
� Geen koppelingspedaal

� Lees dit hoofdstuk aandachtig door.
Leer zo de auto en het gebruik ervan ken�
nen.
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Voordat u gaat rijden

Gevaar voor ongevallen!
Bij gebruik van vloermatten* 

erop letten dat deze goed bevestigd 
zijn en dat er voldoende vrije ruimte 
voor de pedalen is. Er mag niets in de 
beenruimte van de bestuurder worden 
geplaatst.
Controleer voordat u wegrijdt de be�
vestiging en corrigeer deze indien no�
dig. Een niet adequaat bevestigde 
vloermat kan gaan glijden en daardoor 
de werking van de pedalen beïnvloeden.
Niet meerdere vloermatten op elkaar 
leggen.

Gevaar voor ongevallen!
Telefoons en mobilofoons zonder 

reflectiearme buitenantenne kunnen 
storingen in de werking van de elektri�
sche installatie van de auto veroorza�
ken en daarmee de bedrijfsveiligheid 
van de auto en dus ook uw veiligheid in 
gevaar brengen.
Gebruik deze apparatuur daarom alleen 
wanneer deze volgens de voorschriften 
is aangesloten op een aparte, reflec�
tiearme buitenantenne.
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Voordat u gaat rijden

Schakelen
Uw auto wordt afhankelijk van de uitvoe�
ring geschakeld:

Handmatig schakelen (softip)
U schakelt in een hogere of lagere ver�
snelling (+ of �) door de schakelpook kort 
naar voren of achteren te drukken.

Geautomatiseerd schakelen (softouch)*
Er wordt automatisch tussen de versnel�
lingen omgeschakeld, wanneer de scha�
kelhendel in de schakelstand staat en u 
op knop (A) drukt.

>Opmerking!
Wanneer u de auto start, wordt handmatig 
schakelen (softip) geselecteerd. Uitzon�
dering: Brabus�uitvoeringen.

Schakelen op het stuur*
Met het met leer beklede sportstuur* met 
drie spaken* kunt u schakelen, zonder dat 
u met één hand het stuur los hoeft te la�
ten.

U schakelt tussen de versnellingen door 
de kantelschakelaars op het stuurwiel om 
te zetten wanneer de schakelhendel in de 
schakelstand staat.

+ =In een hogere versnelling schakelen

� =Terugschakelen

1
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Rijden

Rijden

Inrijden
De eerste 1.500 km die u met de auto rijdt, 
hebben grote invloed op de levensduur en 
de prestaties van de motor.

Tijdens de inrijperiode geldt:
� Trap het gaspedaal niet geheel in.
� Schakel bijtijds als dit op het display 

wordt weergegeven. 
� Voorkom hoge toerentallen.

Na de inrijperiode geldt:
U kunt de snelheid en het toerental van de 
auto langzaam tot het maximum laten op�
lopen. 

>Opmerking!
Neem de rij�instructies in deze handlei�
ding in acht.
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Rijden

Startblokkering
De wegrijblokkering wordt automatisch 
geactiveerd wanneer uw auto langer dan 5 
minuten onafgesloten staat.
Bij een geactiveerde wegrijblokkering
� wordt in het display een  weergege�

ven, wanneer u de contactsleutel in de 
stand 1 draait,

� klinkt driemaal een pieptoon.

Zo deactiveert u de wegrijblokkering:
� Draai de contactsleutel terug in de 

stand 0.
� Druk op de toets  op de contactsleu�

tel. Wanneer u beschikt over een infra�
rood�afstandsbediening, moet u 
daarbij op de binnenspiegel richten.
> Een eenmalige pieptoon geeft aan 

dat de wegrijvergrendeling is gede�
activeerd.

� Draai de contactsleutel weer in de 
stand 1.
> Op het display verschijnt 1, N of R.
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Rijden

Motor starten

Motor starten (benzinemotor)
� Doe de veiligheidsgordel om.
� Trap het rempedaal in.
� Steek de contactsleutel in het contact�

slot.
� Draai de contactsleutel op stand 1.
� Zet de schakelhendel in de stand N.

> Op het display verschijnt N.
� Draai de contactsleutel kort naar 

rechts.
> De motor start zelfstandig (tip�

start).

Motor starten (dieselmotor)
� Doe de veiligheidsgordel om.
� Trap het rempedaal in.
� Steek de contactsleutel in het contact�

slot.
� Draai de contactsleutel op stand 1.
� Zet de schakelhendel in de stand N.

> Op het display verschijnt N.
> Het voorgloeilampje in het combi�

instrument gaat branden.
� Wanneer het voorgloeilampje uitgaat, 

kunt u de motor starten.
� Draai de contactsleutel kort naar 

rechts.
> De motor start zelfstandig (tip�

start).

Gevaar voor vergiftiging!
De motor nooit in een gesloten 

ruimte laten draaien. De uitlaatgassen 
bevatten giftige koolmonoxide. Het in�
ademen van uitlaatgassen is schadelijk 
voor de gezondheid en kan tot bewuste�
loosheid en de dood leiden.

Gevaar voor ongevallen!
Wanneer de motor niet draait, 

ontbreken de rembekrachtiging voor de 
remmen en de servobekrachtiging voor 
de stuurinrichting.
De voor het remmen en sturen benodigde 
kracht is daarom aanmerkelijk groter.
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Rijden

>Belangrijk!
De motor start alleen wanneer de schakel�
hendel in de stand N staat.

>Opmerking!
Wanneer in de digitale weergave een 

wordt weergegeven, moet eerst de 
startblokkering worden gedeactiveerd 
(zie pagina 140).
Wanneer in de digitale weergave een �
wordt weergegeven, moet bij de smart ca�
brio de afdekking goed worden vastgezet.

>Opmerking!
Wanneer bij het starten de startblokke�
ring geactiveerd is, of de auto in de ach�
teruit staat, begint de aanduiding op het 
display te knipperen.

De motor start niet.
Controleer nogmaals of
� de schakelhendel op N staat.
� het rempedaal is ingedrukt,
� op het versnellingsdisplay een N is 

weergegeven,
� de wegrijblokkering is gedeactiveerd.

1. De motor start niet binnen 4 seconden:
� Wacht even.
� Probeer opnieuw te starten.

2. De motor start niet:
� Beveilig uw auto tegen wegrollen, 

wanneer u deze verlaat.
� Bel een reparatiedienst, 

bijv. smartmove Assistance, of een 
gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.
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Rijden

Wegrijden
� Trap het rempedaal in.
� Trek de schakelhendel vanuit de stand 

N naar links in het schakelvlak.
> Bij de aanduiding van de versnel�

ling word een 1 of A* weergegeven.
� Laat het rempedaal los.
� Geef gelijkmatig gas.

> Het voertuig rijdt vooruit.

>Opmerking!
Een 0 op het display geeft aan dat de 
smart niet in een versnelling staat. U 
heeft het rempedaal niet ingedrukt toen u 
in de schakelstand schakelde.

Hellingproef
Uw auto beschikt over een wegrijassis�
tent (AAS).
Tijdens het wegrijden op een helling 
wordt uw auto nadat u het rempedaal heeft 
losgelaten nog ongeveer een seconde 
vastgehouden. 
Hierdoor
� heeft u nog voldoende tijd om uw voet 

van rempedaal naar het gaspedaal te 
verplaatsen en op te trekken, 

� voorkomt u dat de auto achteruit rolt en 
wordt de koppeling beschermd.

� Laat het rempedaal los.
� Geef voldoende gas.

> Het voertuig rijdt vooruit.

>Opmerking!
De wegrijassistent is niet actief als u 
bij het wegrijden de handrem gebruikt.

>Belangrijk!
Na ongeveer een seconde remt de AAS de 
auto niet meer en kan deze achteruit rol�
len. Als u binnen deze tijd het bestuur�
dersportier opent, wordt de AAS 
uitgeschakeld en klinkt een waarschu�
wingssignaal.
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Rijden

Achteruitrijden
� Trap het rempedaal in.
� Trek de schakelhendel vanuit de stand 

N naar achteren in de stand R.
> Op het display verschijnt R.

� Laat het rempedaal los.
� Geef gelijkmatig gas.

> Het voertuig rijdt vooruit.

>Opmerking!
Schakel alleen in de achteruit als de auto 
stilstaat.
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Rijden

Handmatig schakelen (softip)
� Trap het gaspedaal verder in om meer 

vaart te krijgen. 
> Op het versnellingsdisplay wordt de 

actuele versnelling aangegeven.
> Een pijl op het display geeft u het 

schakeladvies in een hogere ver�
snelling (�) of terug (�) te schake�
len.

� Houd uw voet op het gaspedaal.

� Druk de schakelhendel om in een hogere 
versnelling te schakelen kort in de 
richting + of om terug te schakelen 
kort in de richting �.
> De auto schakelt in de eerstvolgende 

versnelling.
> De volgende hogere/lagere versnel�

ling verschijnt op het display.

>Aanwijzingen voor het schakelen
� Wanneer u stopt, bijv. bij stoplichten, 

schakelt de auto automatisch naar de 
1e versnelling.

� De auto schakelt automatisch één ver�
snelling hoger, wanneer u de toeren�
talgrens bereikt heeft.

Milieu!
 Schakel in een hogere versnelling 

zodra de pijl in het display aangeeft 
dat u dit moet doen. Hierdoor spaart u 
energie en het milieu.
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Rijden

Geautomatiseerd schakelen 
(softouch)*
� Druk in het schakelpaneel op de knop 

voor softouch.
> De auto schakelt geautomatiseerd.
> Op de weergave van de versnelling 

staat A.

Terugschakelen naar softip:
� Druk de schakelhendel in de stand + of 

� of druk op de knop voor softouch.

>Opmerking!
Wanneer u de auto start, wordt handmatig 
schakelen (softip) geselecteerd. 
Uitzondering: Brabus�uitvoeringen.

Kick�down*
Auto’s met softouch* of auto’s met Tempo�
mat*:
Gebruik de kick�down�functie, wanneer u 
maximaal wilt accelereren.
� Trap het gaspedaal door het kick�

down�punt heen.
> De versnellingsbak schakelt terug.

� Neem gas terug wanneer u de gewenste 
snelheid bereikt heeft.

Wanneer u tijdens het sportief optrekken 
het gaspedaal door het kick�down�punt 
heen drukt, wordt de koppeling pas bij 
een hoger toerental gesloten.
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Parkeren

Parkeren

� Parkeer de auto.
� Trap het rempedaal in.
� Trek de handrem aan.

Motor uitschakelen
� Zet de schakelhendel in de stand R.
� Wacht tot in het display R wordt weer�

gegeven.
� Laat het rempedaal langzaam opkomen.
� Draai de sleutel in het contact op 0.
� Trek de contactsleutel uit het contact�

slot.
� Druk op de losmaakknop van de veilig�

heidsgordel en voer de gordel met de 
hand terug.

Gevaar voor letsel!
Kinderen niet zonder toezicht in 

de auto achterlaten. Zij kunnen bijv. de 
handrem losmaken. Daardoor kan een 
ongeval met lichamelijk of dodelijk 
letstel ontstaan.

Gevaar voor ongevallen!
Tijdens het stoppen en het parke�

ren op een helling moet de auto boven�
dien op de handrem worden gezet.
De auto kan anders vanzelf gaan rollen 
– ook wanneer de schakelhendel in de 
positie R is gezet. Daardoor kan een 
ongeval met lichamelijk of dodelijk 
letstel ontstaan.

Gevaar voor ongevallen!
Parkeer de auto nooit met een 

draaiende motor, terwijl hij in de ver�
snelling staat. De auto kan dan vanzelf 
gaan rollen en een ongeval veroorza�
ken.
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Parkeren

>Belangrijk!
Om ervoor te zorgen dat de turbolader na 
een rit onder volle belasting snel kan af�
koelen, dient u de laatste kilometers 
langzaam te rijden of de motor kort sta�
tionair te laten draaien voordat u deze 
uitzet.

>Opmerking!
De achteruitversnelling R is geen weg�
rolbeveiliging (parkeerrem), omdat de 
smart bij steilere hellingen nog weg kan 
rollen.
Alleen de handrem houdt de auto voor 100% 
tegen.
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Rijden in de winter

Rijden in de winter
Laat uw auto aan het begin van de winter 
in een gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center, winterklaar ma�
ken.

Gevaar voor ongevallen!
Het niet in acht nemen van de 

aanwijzingen voor het schakelen en 
rijden in de winter kan tot destabili�
satie van de auto en bijv. het uitbreken 
van de achterkant leiden. Hierdoor be�
staat de mogelijkheid dat u een ongeval 
veroorzaakt.

Gevaar voor ongevallen!
Vooral in bochten kunnen zelfs 

elektronische systemen niet voor vol�
doende stabiliteit zorgen. Pas uw 
rijstijl en uw snelheid altijd aan de 
weers�, weg� en verkeersomstandighe�
den aan.
Verminder uw snelheid voor het instu�
ren van bochten. Anders bestaat de mo�
gelijkheid dat u een ongeval veroor�
zaakt.

Gevaar voor ongevallen!
De kans op ongevallen neemt 

vooral toe bij te snel rijden, vooral in 
bochten en op natte en gladde wegen en 
bij te weinig afstand houden.
Elektronische regelsystemen zoals esp 
kunnen dit risico niet verminderen en 
de natuurkundige grenzen niet verleg�
gen. Daarom uw rijstijl altijd aan de 
weg� en weersomstandigheden aanpas�
sen en voldoende afstand houden tot an�
dere verkeersdeelnemers en objecten 
op de weg.



150 Studie van de beweging

Rijden in de winter

Een gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center, controleert
� de staat van de winterbanden,
� de kwaliteit van de motorolie,
� de corrosie�/antvriesconcentratie in 

het koelwater,
� de verhouding water en ruitenwisser�

concentraat in de ruitenwisserinstal�
latie,

� de laadtoestand van de accu.
Ook elektronische systemen (zoals esp) 
kunnen door het weer beïnvloed worden.

Pas uw rijstijl en snelheid aan de weers�
omstandigheden aan en accelereert en 
remt u voorzichtig.

Neem in het bijzonder de volgende 
aanwijzingen in acht m.b.t. het rijden 
tijdens de winter:
� Gebruik uitsluitend de door smart 

gmbH aanbevolen wielen en banden.
� Verwissel tijdig de banden, gebruik in 

de herfst al winterbanden.
� Rijd met een laag motortoerental.
� Voorkom extreme beladingswisselin�

gen.
� Schakel zo vroeg mogelijk in de eerst�

volgende versnelling (met een laag 
toerental rijden) en neem uw voet tij�
dens het schakelen van het gas.

� Vermijd extreme, plotselinge stuurbe�
wegingen.

� Rem uw auto zo vroeg mogelijk voor een 
bocht af.
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Rijden met katalysator

Rijden met katalysator

Houd rekening met het volgende

� De katalysator reduceert schadelijke 
stoffen in de uitlaatgassen.

� De katalysator is achterin de auto ge�
monteerd.

� Tank alleen loodvrije benzine. Zelfs 
kleine hoeveelheden loodhoudende 
benzine kunnen de katalysator bescha�
digen.

Houd de onderstaande punten beslist in 
acht, om oververhitting en beschadiging 
van de katalysator te voorkomen.
� Houd u aan de voorgeschreven onder�

houdsintervallen.
� Rijd de brandstoftank nooit helemaal 

leeg.
� Als de motor hapert, zet deze dan on�

middellijk uit zonder het overige ver�
keer in gevaar te brengen.

� Probeer de motor ten hoogste drie keer 
kort achter elkaar te starten.

� Start maximaal vier seconden.

Gevaar voor letsel en brand!
De katalysator wordt zeer heet. 

Bij aanraking kunt u brandwonden op�
lopen. Let op de volgende zaken:
� Verwijder de hitteschilden niet.
� Breng geen bodembeschermingslaag 

aan.
� Let er bij het parkeren op dat er geen 

licht ontvlambare materialen 
(bijv. hooi of gras) met de kataly�
sator in aanraking komen. De materi�
alen zouden vlam kunnen vatten en 
brandschade of letsel veroorzaken.
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Rijtips

Rijtips
Met de volgende tips kunt u het brand�
stofverbruik van uw auto aanzienlijk ver�
lagen.
Zo draagt u bij tot behoud van het milieu, 
en bespaart u zelf kosten.

1. Motorpauze
Bij verkeerslichten, spoorwegovergan�
gen en files geldt: Zet de motor altijd af, 
want al vanaf tien seconden stilstand be�
spaart u brandstof.

>Belangrijk!
Let bij het opnieuw starten van de smart 
op dat
� de hendel op N staat,
� de voetrem is ingedrukt,
� op het versnellingsdisplay een N is 

weergegeven.

2. Volle kracht vooruit
Accelereren verbruikt aanmerkelijk 
meer energie dan een constante snelheid. 
Blijf bij het wegrijden slechts twee au�
tolengtes (ca. 5 m) in de eerste versnel�
ling, en accelereer snel met een 
tenminste driekwart ingetrapt gaspe�
daal.

3. Schakelt u alstublieft
bijtijds als dat op het display wordt ge�
adviseerd.

4. Een vooruitziende blik
Wanneer u vaak afremt, moet u veel acce�
lereren, waardoor uw auto aanzienlijk 
meer brandstof verbruikt. Houd daarom 
genoeg afstand en neem, zo mogelijk, 
bijtijds uw voet van het gaspedaal.

5. Geregeld loslaten
Het is beter de auto in de versnelling en 
zonder gas te geven te laten uitlopen, dan 
om hem hiervoor in zijn vrij te schake�
len. Als gevolg van de aanduw�uitschake�
ling is het verbruik nul. 

6. Druk uitoefenen
Een juiste bandenspanning bespaart 
brandstof, verhoogt de levensduur van de 
banden en vergroot de remveiligheid. Op 
de binnenkant van het brandstofklepje 
staan de bandenspanningen voor ver�
schillende beladings� en klimaatom�
standigheden.

7. Ballast over boord
Gemonteerde basisdragers, fiets� en 
skihouders aan de achterkant verhogen de 
luchtweerstand, waardoor de auto meer 
brandstof verbruikt. Demonteer daarom 
alles wat u niet nodig hebt.
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Rijtips

8. Maak uw smart "light"
Ook overbodige lading in de bagage�
ruimte verhoogt het brandstofverbruik. 
Haal van tijd tot tijd onnodige voorwer�
pen uit de bagageruimte.

9. Een kwestie van instelling
Laat uw auto regelmatig controleren bij 
een gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center. Houd u aan de on�
derhoudsintervallen.

Milieu!
Laat de motor niet stationair 

warmdraaien en zet hem af wanneer het 
verkeer gedurende langere tijd stil�
staat. Hierdoor spaart u energie en het 
milieu.
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Tempomat*

Tempomat*
Met de Tempomat kunt u een snelheid van�
af 30 km/u instellen, die u bijv. bij snel�
heidsbegrenzingen aan wilt houden. Deze 
snelheid wordt automatisch door de Tem�
pomat aangehouden.
De Tempomat wordt met de rechter bedie�
ningshendel ingeschakeld.

>Belangrijk!
Wanneer u eenmaal op de knop op de be�
dieningshendel drukt of het rempedaal 
indrukt, wordt de Tempomat�functie on�
middellijk uitgeschakeld en bevindt u 
zich in de Limiter�functie.

Aanduidingen op de bedieningshendel
� SET: instellen
� CONT: voortzetten
� CANCEL MODE: Modus wissen

Gevaar voor ongevallen!
Stel de opgeslagen snelheid al�

leen in wanneer de actuele situatie dit 
toelaat. Anders kunnen u en anderen in 
gevaar worden gebracht door het plot�
seling accelereren of afremmen.

Gevaar voor ongevallen!
De Tempomat is slechts een hulp�

middel dat u tijdens het rijden moet 
helpen. De bestuurder is te allen tijde 
verantwoordelijk voor de gereden snel�
heid alsmede voor tijdig remmen.
De Tempomat kan geen rekening houden 
met de weg� en verkeersomstandighe�
den. De Tempomat niet gebruiken:
� in verkeerssituaties waarbij het 

niet mogelijk is met een constante 
snelheid te rijden (bijvoorbeeld 
druk verkeer of bochtige wegen). U 
zou daardoor een ongeval kunnen ver�
oorzaken.

� op gladde wegen; de aangedreven 
wielen kunnen door remmen of acce�
lereren hun grip verliezen en de auto 
kan in een slip raken.

� bij slecht zicht, bijvoorbeeld door 
mist, hevige regen of sneeuw.
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Tempomat*

Tempomat inschakelen
� Breng uw auto op de gewenste snelheid.
� Draai de draaischakelaar in de rich�

ting .
> De gewenste rijsnelheid wordt auto�

matisch aangehouden en opgeslagen.

De ingestelde snelheid met de Tempomat 
wijzigen
U kunt de ingestelde rijsnelheid met de 
draaischakelaar veranderen. Wanneer u 
vertraagt met de draaischakelaar, wordt 
de rijsnelheid niet verder dan tot 30 km/
h verlaagd. 
� Draai de draaischakelaar in de rich�

ting .
> De snelheid wordt verhoogd.

� Draai de draaischakelaar in de rich�
ting .
> De snelheid wordt verlaagd.

>Opmerking!
De met de draaischakelaar ingestelde 
rijsnelheid kan ook worden opgeslagen 
door in de richting  te draaien.



156 Studie van de beweging

Tempomat*

Tempomat uitschakelen
De Tempomat wordt uitgeschakeld:
� wanneer u remt,
� bij een esp�ingreep,
� wanneer u een maal tegen de bedie�

ningshendel drukt.
De laatste rijsnelheid die u met de Tem�
pomat hebt ingesteld, wordt opgeslagen.

>Opmerking!
De laatst opgeslagen snelheid wordt ge�
wist, wanneer u de motor uitzet. Terugkeren naar de opgeslagen 

rijsnelheid
Als u weer met de opgeslagen snelheid 
wilt rijden:
� Draai de draaischakelaar op het uit�

einde van de hendel in de richting 
.

> De auto wordt automatisch tot de 
laatst opgeslagen snelheid versneld 
of afgeremd.
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Limiter*

Limiter* 
Met de Limiter kunt u een toegestane 
snelheid vanaf 30 km/h als maximumsnel�
heid vastleggen, de Temposet�snelheid 
zelf kunt u echter door zelf veranderen 
door gas te geven.
De Limiter�functie kan alleen bij een 
draaiende motor worden ingesteld.
De Limiter wordt met de rechter bedie�
ningshendel ingeschakeld. 

>Belangrijk!
Wanneer u eenmaal op de knop op de be�
dieningshendel drukt of het rempedaal 
indrukt, wordt de Limiter�functie on�
middellijk uitgeschakeld en bevindt u 
zich in de Tempomat�functie.

Limiter inschakelen 
� Druk ongeveer 2 seconden tegen de be�

dieningshendel.
> De Limiter is ingeschakeld.
> Op de display verschijnt "LIM" en 

een snelheid.

Het eerste gebruik
Op het display verschijnen
� bij het eerste gebruik,
� bij het opnieuw in gebruik nemen na 

het loskoppelen van de accu,
drie horizontaal knipperende streepjes, 
die samen met "LIM" knipperen.
� Draai de draaischakelaar in de rich�

ting .
> De Limiter�functie is ingeschakeld.
> Op het display verschijnt een snel�

heidswaarde, die met de draaischa�
kelaar kan worden aangepast.
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Limiter*

Maximale snelheid vastleggen
� Draai de draaischakelaar in de rich�

ting  of , om een maximum in te 
stellen.
> De snelheid wordt in stappen van 

5 km/h veranderd.

Rijden met limiter
U kunt de auto tot het ingestelde maxi�
mum versnellen.
Wanneer de bovengrens is bereikt, wordt 
de motor afgeregeld.

De ingestelde maximumsnelheid 
overschrijden
De ingestelde maximumsnelheid kan wor�
den overschreden, wanneer
� de auto bergaf wordt versneld,
� u de ingestelde maximumsnelheid met 

de draaischakelaar vermindert, de 
daadwerkelijke snelheid daar echter 
nog boven ligt.

Wanneer de ingestelde maximumsnelheid 
met minimaal 10 km/h wordt overschre�
den,
� klinkt er een waarschuwingssignaal,
� begint de Limiter�weergave te knip�

peren,
Deze waarschuwingsignalen stoppen wan�
neer het ingestelde maximum is bereikt.

Limiter tijdelijk uitschakelen
In bepaalde verkeerssituaties kan het 
nodig zijn de Limiter tijdelijk uit te 
schakelen.
� Druk een maal op de bedieningshendel.

> De Limiter�functie wordt uitgescha�
keld. 

> Op de display staat nu alleen nog 
“LIM“.
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Limiter*

Maximum weer inschakelen
U kunt het maximum bij elke rijsnelheid 
weer inschakelen.
� Draai de draaischakelaar in de rich�

ting .
> De laatst opgeslagen maximumsnel�

heid verschijnt weer op het display.

>Opmerking!
Wanneer u de motor uitschakelt, wordt de 
laatst gekozen Limiter�snelheid opge�
slagen. Wanneer u de motor opnieuw start 
kan deze snelheid onmiddellijk worden 
ingesteld.

>Opmerking!
Wanneer u met het gaspedaal de kick�
down�functie activeert, wordt de Limi�
ter�functie uit veiligheidsoverwegin�
gen uitgeschakeld. Op deze manier kunt u 
de ingestelde limiet overschrijden, wan�
neer de situatie hierom vraagt.

Limiter uitschakelen 
� Druk 2 seconden tegen de bedie�

ningshendel.
> De Limiter is uitgeschakeld.
> De Tempomat is ingeschakeld.
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Remmen

Remmen

Handrem

Als u de handrem aantrekt, kan de auto 
niet wegrollen. Dit kan nodig zijn als u 
even stilstaat of als u de auto heeft ge�
parkeerd.

Handrem aantrekken
� Trek de hendel omhoog.

> De hendel klikt vanzelf vast.

Handrem loszetten
� Til de hendel een beetje op.
� Druk op de vergrendelknop (A).
� Laat de hendel zakken.

Gevaar voor ongevallen!
Beveilig de auto tegen wegrol�

len, door de handrem aan te trekken.
De auto kan anders vanzelf gaan rollen 
– ook wanneer de schakelhendel in de 
positie R is gezet – en een ongeval ver�
oorzaken.

  
Gevaar voor letsel!
Kinderen niet zonder toezicht in 

de auto achterlaten. Zij kunnen bijv.de 
handrem losmaken. Daardoor kan een 
ongeval met lichamelijk of dodelijk 
letstel ontstaan.
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Remmen

Voetrem

De voetrem heeft twee gescheiden rem�
circuits. Bij draaiende motor wordt bij 
het remmen de pedaalkracht door een 
rembekrachtiging verhoogd. 

Gevaar voor ongevallen!
Er is aanzienlijk meer kracht bij 

het remmen nodig wanneer
� de rembekrachtiger uitvalt,
� een remcircuit uitvalt,
� de motor wordt uitgezet, 

bijv. tijdens het wegslepen.
Bovendien wordt de remweg verlengd.
Overtuig u er zelf van dat de motor 
draait, wanneer de auto rijdt. Laat het 
remsysteem bij een gekwalificeerde 
werkplaats, bijv. een smart center, re�
pareren wanneer er een storing aan het 
remsysteem is opgetreden.

Gevaar voor letsel!
De bewegingsvrijheid van de pe�

dalen mag door niets worden beperkt. 
Er mag niets in de beenruimte van de 
bestuurder worden geplaatst.
Bij gebruik van een vloermat of vloer�
bedekking moet erop worden gelet dat 
er voldoende ruimte voor de pedalen 
overblijft.
Trek bij het parkeren altijd de handrem 
aan.
Laat kinderen niet alleen in de auto. Ze 
zouden de versnellingshendel kunnen 
verplaatsen en op hellingen zou de auto 
kunnen wegrollen.
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Remmen

Wanneer een remcircuit uitvalt (zie sto�
ringen in het remsysteem pagina 164),
� moet u het rempedaal verder intrappen 

om een gelijk remeffect te bereiken,
� is de remweg langer.

� Zet uw auto onmiddellijk veilig voor 
het overige verkeer neer.

� Beveilig uw auto tegen wegrollen, wan�
neer u deze verlaat.

� Rij niet verder.
� Bel een reparatiedienst, 

bijv. smartmove Assistance, of een ge�
kwalificeerde werkplaats, bijv. een 
smart center.

>Opmerking!
De rembekrachtiger functioneert alleen, 
wanneer de motor draait.

De mechanisch�akoestische 
remvoeringsweergave
De auto heeft een mechanische, akoesti�
sche remvoeringsweergave. Wanneer u 
tijdens het remmen voortdurend geluiden 
hoort bij de vooras, moet u naar een ge�
kwalificeerde werkplaats, bijv. een 
smart center gaan.

Hydraulische remassistent
De hydraulische remassistent werkt in 
noodremsituaties.
Wanneer u snel, maar niet snel genoeg, op 
de rem trapt, versterkt de hydraulische 
remassistent automatisch de remkracht 
en verkort zo de remweg.
� Trap in een noodsituatie net zo lang op 

het rempedaal tot de situatie voorbij 
is.
> abs voorkomt dat de wielen blokke�

ren als u remt.
> Wanneer u het rempedaal loslaat, 

werkt de rem daarna weer gewoon. 
> De hydraulische remassistent wordt 

uitgeschakeld.

Gevaar voor ongevallen!
Wanneer de auto wordt gesleept, 

is er wanneer de motor niet draait, een 
aanzienlijk hogere pedaaldruk nodig 
tijdens het remmen.
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Remmen

Antiblokkeersysteem (abs) Het anti�blokkeer�systeem (abs) voor�
komt dat de wielen blokkeren als u remt.
U kunt blijven sturen en zodoende voor 
hindernissen uitwijken.

>Belangrijk!
� U merkt dat het abs werkt doordat het 

rempedaal gaat trillen.
� Abs werkt alleen wanneer u tot stil�

stand toe remt en er ten minste één wiel 
dreigt te blokkeren.

Remmen met abs
In geval van nood:
� Trap snel en met volle kracht op het 

rempedaal.
� Stuur langs de hindernis heen.

> De auto blijft bestuurbaar.

>Opmerking!
Trap het rempedaal ook verder in wanneer 
het rempedaal reeds trilt. Zo bereikt u de 
maximale vertraging.

Gevaar voor ongevallen!
De kans op ongevallen neemt 

vooral toe bij te snel rijden, vooral in 
bochten en op natte en gladde wegen en 
bij te weinig afstand houden.
abs en esp kunnen dit risico niet ver�
minderen en de natuurkundige grenzen 
niet verleggen.
Daarom uw rijstijl altijd aan de weg� 
en weersomstandigheden aanpassen en 
voldoende afstand houden tot andere 
verkeersdeelnemers en objecten op de 
weg.
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Remmen

Storingen in het remsysteem
Een storing in het remsysteem doet zich 
voor, wanneer het controlelampje van het 
remsysteem
� niet dooft na het losmaken van de hand�

rem.
� gaat branden tijdens het rijden.
� samen met het abs�controlelampje gaat 

branden.

In alle drie gevallen
� Zet uw auto onmiddellijk veilig voor 

het overige verkeer neer.
� Beveilig uw auto tegen wegrollen, wan�

neer u deze verlaat.
� Rij niet verder.
� Bel een reparatiedienst, 

bijv. smartmove Assistance, of een ge�
kwalificeerde werkplaats, bijv. een 
smart center.

Storingen in het abs�systeem
Er is sprake van een storing in het abs�
systeem wanneer het abs�controlelampje
� niet dooft na het starten van de motor 

of uiterlijk na 10 seconden (geval 1).
� tijdens het rijden gaat branden (abs�

noodloop) (geval 2).
� samen met het remcontrolelampje gaat 

branden (uitval abs�systeem) (geval 3).

In geval van 1 en 2
� Ga onmiddellijk naar een gekwalifi�

ceerde werkplaats, bijv. een smart 
center.

In geval 3
� Zet uw auto onmiddellijk veilig voor 

het overige verkeer neer.
� Beveilig uw auto tegen wegrollen, 

wanneer u deze verlaat.
� Rij niet verder.
� Bel een reparatiedienst, 

bijv. smartmove Assistance, of een 
gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.
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Elektronisch stabiliteitsprogramma (esp)

Elektronisch stabiliteitsprogramma 
(esp)
Ten aanzien van de functie van het esp�
systeem

De auto beschikt standaard over het elek�
tronische stabiliteitsprogramma (esp). 
Esp bewaakt de rijstabiliteit en de tractie, 
kortom de krachtoverbrenging tussen 
banden en wegdek.

esp wordt bijv. actief in de onderstaande 
gevallen:
� uitwijken bij een plotseling optre�

dend obstakel,
� te snel rijden door bochten,
� slippen van de aandrijfwielen tijdens 

het optrekken.

>Opmerking!
Zolang esp actief is, knippert het con�
trolelampje in het combi�instrument.
esp detecteert wanneer een wiel spint of 
wanneer de auto begint te slippen.
Afhankelijk van de rijsituatie
� neemt esp gas terug,
� remt esp selectief afzonderlijke wie�

len af,
� compenseert esp het toerental van de 

aandrijfwielen,
� stabiliseert esp de auto bij het rem�

men,
� ondersteunt esp u bij het uitwijken op 

natte of gladde rijbaan.

>Belangrijke aanwijzingen voor auto’s 
met esp!
� De motor mag niet draaien wanneer

� de handrem op de remmentestbank 
wordt gecontroleerd.

� de auto met opgetilde vooras wordt 
versleept.
De actieve remingreep door de esp 
veroorzaakt onherstelbare schade 
aan de reminstallatie van de achter�
wielen.

� esp werkt alleen correct, wanneer u 
wielen met de aanbevolen bandenmaten 
heeft gemonteerd.

Gevaar voor ongevallen!
Tijdens gevaarlijke rijsituaties 

stabiliseert het esp�systeem het rij�
gedrag van de auto binnen de natuur�
kundige grenzen.
Bij nalatig gedrag of wanneer de snel�
heid niet wordt aangepast, kan het sys�
teem in geen geval ongevallen 
voorkomen.
Pas uw rijstijl daarom altijd aan aan de 
actuele verkeers� en weersomstandig�
heden.

Gevaar voor ongevallen!
Wanneer het esp�controlelampje 

in het combi�instrument knippert, 
moet u als volgt te werk gaan:
� Bij het wegrijden het gaspedaal 

slechts zo ver indrukken als nodig is.
� Tijdens het rijden minder gas geven.
� pas uw rijstijl en uw snelheid altijd 

aan de weers�, weg� en verkeersom�
standigheden aan.

Anders kan de auto in een slip raken.
Wanneer u te snel rijdt, kan esp het ri�
sico van ongevallen niet verminderen.
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Airbags

Airbags
Airbags verminderen het letsel bij zware 
botsingen, bijv. bij frontale botsingen 
of botsingen vanaf de zijkant.

Het airbagsysteem bestaat uit
� airbag voor bestuurder (A),
� airbag voor passagier (B),
� zijairbags* (C),
� airbag�controlelampje (D).

Gevaar voor letsel!
In combinatie met op de goede 

manier gebruikte veiligheidsgordels 
biedt de airbag u extra veiligheid. De 
airbag is echter geen vervanging voor 
de veiligheidsgordel.
Om gevaar voor dodelijk of ernstig li�
chamelijk letsel tijdens een ongeval of 
met grote vertraging, bijv. door een 
zich binnen milliseconden ontplooien�
de airbag of bij abrupte remmanoeu�
vres te verminderen moet u erop letten 
dat:
� Alle inzittenden moeten een zitposi�

tie kiezen, waarbij ze de gordel op 
correcte wijze kunnen dragen en ze zo 
ver mogelijk van de airbag verwij�
derd zitten. De zithouding van de be�
stuurder moet daarbij het veilig be�
sturen van de auto mogelijk maken. 
De armen van de bestuurder moeten 
iets gebogen zijn ten opzichte van 
het stuurwiel. De bestuurder moet de 
afstand tot de pedalen zo kiezen, dat 
deze volledig kunnen worden inge�
drukt.

� Kies een zitpositie die zo ver moge�
lijk van de frontairbag is verwij�
derd, maar echter wel het veilig be�
sturen van de auto mogelijk maakt.

� Inzittenden moeten altijd de veilig�
heidsgordel op correcte wijze dra�
gen en rechtop tegen een vrijwel ver�
ticaal geplaatste rugleuning zitten. 
De hoofdsteun moet het achterhoofd 
ongeveer op ooghoogte ondersteunen.

� Schuif de passagiersstoel zover mo�
gelijk naar achteren, in het bijzon�
der wanneer kinderen in veilig�
heidssystemen voor kinderen* op 
deze stoel zitten.

� Er mogen, afgezien van het smart ba�
byzitje, geen achterwaarts gerichte 
kinderzitjes op de passagiersstoel 
worden bevestigd, omdat de passa�
giersairbag dan niet kan worden uit�
geschakeld. Voorwaarts gerichte be�
vestigingssystemen voor kinderen 
mogen alleen op de passagiersstoel 
worden aangebracht, wanneer deze in 
de achterste stand is gezet.

� Buig met name tijdens het rijden 
nooit voorover (bijv. over de gepol�
sterde plaat van het stuur).
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Airbags

Werking van de airbag
De airbag wordt binnen milliseconden 
opgeblazen. Het airbag�controlelampje 
brandt. 

>Opmerking!
Wanneer de airbags worden geactiveerd, 
hoort u een knal en kan er stof vrijkomen. 
De knal is in principe niet schadelijk 
voor uw gehoor en het stof is niet gevaar�
lijk voor de gezondheid.

De opgeblazen airbag remt en vermindert 
de beweging van de inzittende van de au�
to. Het contact van de inzittenden van de 
auto met de airbag zorgt er voor dat het 
gas uit de opgeblazen front� en zijair�
bags stroomt. Hierdoor wordt de belas�
ting op hoofd en bovenlichaam van de 
inzittende verminderd. Na het ongeval 
zit er geen gas meer in deze airbags.

� Nooit de voeten op het dashboard 
leggen.

� Het stuurwiel alleen aan de stuur�
wielrand vasthouden. Op deze wijze 
kan de airbag ongehinderd worden 
opgeblazen. Indien het stuurwiel aan 
de binnenzijde wordt vastgehouden, 
kunt u letsel oplopen wanneer de air�
bag in werking treedt.

� Niet tegen de binnenzijde van de 
portieren leunen.

� Er mogen zich geen voorwerpen op de 
airbags of tussen de airbags en de 
inzittenden bevinden.

� Hang geen harde voorwerpen, zoals 
bijv. kleerhangers aan handgrepen of 
kledinghaken.

Het gevaar voor verwondingen door een 
airbag kan door het explosieve opbla�
zen van de airbag niet volledig worden 
voorkomen.
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Airbags

Gevaar voor letsel!
Nadat de airbags in werking zijn 

getreden: 
� zijn airbags heet. Deze delen niet 

aanraken, omdat u zich anders kunt 
verbranden

� moeten de airbags in een gekwalifi�
ceerde werkplaats worden vervangen, 
waar het personeel de noodzakelijk 
vakkennis bezit en over het gereed�
schap beschikt dat voor het uitvoeren 
van de werkzaamheden noodzakelijk 
is. smart gmbh adviseert u hiertoe 
naar een smart center te gaan. Vooral 
veiligheidsrelevante werkzaamhe�
den en werkzaamheden aan veilig�
heidsrelevante systemen dienen ab�
soluut bij een gekwalificeerde 
werkplaats te worden uitgevoerd.

Gevaar voor letsel!
Tijdens het opblazen van de air�

bag komt gedurende korte tijd een ge�
ringe hoeveelheid stof vrij. Dit stof is 
niet schadelijk voor de gezondheid en 
duidt niet op brand in de auto. Het stof 
kan bij personen met astma of ademha�
lingsmoeilijkheden kortstondige 
ademhalingsproblemen veroorzaken. 
Om deze klachten te voorkomen, moet u 
de auto onmiddellijk verlaten wanneer 
dit zonder gevaar mogelijk is, of het 
raam openen om frisse lucht te krijgen.

Gevaar voor letsel!
smart gmbh adviseert om in ver�

band met de veiligheid stoelhoezen te 
gebruiken die voor smart auto's zijn 
goedgekeurd en zijn voorzien van een 
scheurnaad voor zij�airbags. Anders 
kan een zijairbag niet correct worden 
opgeblazen en niet het bedoelde vei�
ligheidspotentieel bij een ongeval 
bieden. Deze hoezen zijn bijvoorbeeld 
verkrijgbaar bij een smart center.
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Airbags

Airbag voor bestuurder/airbag voor 
passagier
De frontairbags moeten het bescher�
mingspotentieel van de bestuurder en de 
passagiers ten aanzien van hoofd� en 
borstletsel verhogen. De frontairbags 
van bestuurder en passagier worden ge�
activeerd:
� bij het begin van de botsing met hoge, 

in de lengterichting van de auto in�
werkende vertragingen of versnellin�
gen,

� wanneer vooruitkijkend extra bescher�
ming ten opzichte van de veiligheids�
gordels kan worden geboden,

� afhankelijk van het gebruik van de vei�
ligheidsgordels,

� onafhankelijk van andere airbags in de 
auto,

� in principe niet tijdens het over de 
kop slaan van de auto, tenzij er hoge, 
in de lengterichting van de auto in�
werkende vertragingen worden geme�
ten.

De passagiersairbag wordt alleen geac�
tiveerd wanneer
� iemand op de passagiersplaats zit of 

hierop een voorwerp is geplaatst,
� de frontairbag van de passagiers niet 

handmatig is uitgeschakeld.

Zijairbags*

Gevaar voor letsel!
Om het letselrisico van de inzit�

tenden te verkleinen, wanneer een zij�
airbag wordt geactiveerd, moet u er op 
letten dat
� geen anderen, dieren of voorwerpen 

mogen tussen de inzittende en het 
werkgebied van de zij�airbag aanwe�
zig zijn,

� aan de kledinghaken in de auto al�
leen lichte kleding wordt opgehan�
gen,

� in de zakken van de kledingstukken 
mogen zich geen zware, scherpe of 
breekbare voorwerpen bevinden.

Gevaar voor letsel!
Wanneer het airbagcontrole�

lampje bij een gemonteerd babyzitje 
op de passagiersstoel niet brandt, is 
de passagiersairbag niet uitgescha�
keld. Wanneer de passagiersairbag 
niet uitgeschakeld is, kan het kind 
door een airbag aan passagierszijde 
ernstig tot dodelijk gewond raken, 
wanneer het zich in de directe nabij�
heid van de airbag aan passagierszijde 
bevindt.
De airbag aan passagierszijde wordt 
alleen uitgeschakeld, wanneer u een 
speciaal smart babyzitje op de passa�
giersstoel bevestigt.
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Airbags

De zijairbags zijn geïntegreerd in de 
rugleuning van de bestuurders� en passa�
giersstoel. Deze moeten bij het activeren 
het beschermingspotentieel voor de 
borstkast (niet echter voor hoofd, nek en 
armen) van de inzittenden die aan de kant 
van de inkomende krachten zitten verho�
gen.

De zijairbags worden geactiveerd:
� op de kant van de botsing,
� bij het begin van de botsing met hoge, 

op de zijkant inwerkende vertragingen 
of versnellingen, bijv. bij een botsing 
vanaf de zijkant,

� wanneer vooruitkijkend extra bescher�
ming ten opzichte van de veiligheids�
gordels kan worden geboden,

� afhankelijk van het gebruik van de vei�
ligheidsgordels,

� onafhankelijk van de frontairbags,
� onafhankelijk van de gordelspanners,
� in principe niet wanneer de auto over 

de kop slaat. Tenzij er hoge, in de 
breedterichting inwerkende vertra�
gingen en vooruitkijkend een extra be�
schermingspotentieel wordt gemeten.

>Opmerking!
Bij een botsing vanaf de zijkant worden 
de zijairbags alleen geactiveerd wan�
neer het airbag�controlelampje niet 
knippert of brandt.

Gevaar voor letsel!
Neem de onderstaande aanwijzin�

gen in acht om het risico op zwaar of 
dodelijk letsel te verminderen, wan�
neer de zijairbag wordt geactiveerd.
� Inzittenden van de auto – in het bij�

zonder kinderen – mogen niet met 
hun hoofd naar het raam gebogen zit�
ten waarin de zij�airbag wordt geac�
tiveerd.

� Inzittenden moeten altijd de veilig�
heidsgordel op correcte wijze dra�
gen en rechtop tegen een vrijwel ver�
ticaal geplaatste rugleuning zitten.

� Zet kinderen die niet langer zijn dan 
1,50 m en jonger zijn dan 12 jaar al�
tijd in geschikte bevestigingssyste�
men voor kinderen.

Gevaar voor letsel!
Wanneer het airbagcontrole�

lampje bij een gemonteerd babyzitje 
op de passagiersstoel niet brandt, is 
de zijairbag niet uitgeschakeld. Wan�
neer de zijairbag niet uitgeschakeld 
is, kan het kind door een zijairbag ern�
stig tot dodelijk gewond raken, met 
name wanneer het zich in de directe na�
bijheid van de zijairbag bevindt wan�
neer deze zich ontplooit.
De zijairbag wordt alleen uitgescha�
keld, wanneer u een speciaal smart ba�
byzitje op de passagiersstoel 
bevestigt.
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Airbags

Airbag�controlelampje
Als het airbag�controlelampje gaat 
branden, is er een storing in de volgende 
veiligheidssystemen:
� airbags
� gordelspanners,
� Kinderstoelherkenning.
Het airbag�controlelampje brandt als de 
ontsteking wordt ingeschakeld.
Daarna voeren de veiligheidssystemen 
een zelfdiagnose uit:
1. Het airbag�controlelampje dooft na 

maximaal vier seconden.
> Geen storing.
> Het airbagsysteem is in orde.

2. Het airbag�controlelampje knippert 
15 seconden en blijft dan permanent 
branden.
> Er is een smart babyzitje (origi�

neel smart�accessoire) op de pas�
sagiersstoel herkend.

> De airbag, de gordelspanner en de 
zijairbag voor de passagier zijn 
uitgeschakeld.

3. Het airbag�controlelampje dooft na 
maximaal vier seconden gedurende 
ca. één seconde en brandt daarna con�
tinu.
> Er is een storing herkend (airbag�

waarschuwing).
of

Het airbag�controlelampje knippert 
continu.
> Er is een storing bij de kinder�

stoelherkenning herkend (airbag�
waarschuwing).

� Laat niemand op de passagiersstoel 
zitten, vooral geen kinderen.

� Ga naar een gekwalificeerde werk�
plaats, bijv. een smart center.

Gevaar voor letsel!
Wanneer het airbagcontrole�

lampje bij een gemonteerd babyzitje 
op de passagiersstoel niet brandt, is 
de passagiersairbag niet uitgescha�
keld. Wanneer de passagiersairbag 
niet uitgeschakeld is, kan het kind 
door een airbag aan passagierszijde 
ernstig tot dodelijk gewond raken, 
wanneer het zich in de directe nabij�
heid van de airbag aan passagierszijde 
bevindt.
De airbag aan passagierszijde wordt 
alleen uitgeschakeld, wanneer u een 
speciaal smart babyzitje op de passa�
giersstoel bevestigt.
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Airbags

>Belangrijk!
Gaat het airbag�controlelampje tijdens 
het rijden branden, ga dan onmiddellijk 
naar een gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.
U hebt kans dat de airbags en gordel�
spanners ongewild worden geactiveerd of 
bij een ongeval niet werken.

Gevaar voor letsel!
Zet een kind nooit met een naar 

achteren gericht bevestigingssysteem 
voor kinderen op de passagiersstoel 
wanneer de airbag aan passagierszijde 
niet is uitgeschakeld, d.w.z. wanneer 
het airbag�controlelampje niet 
brandt.
Neem ook de betreffende waarschu�
wingssymbolen op het dashboard in 
acht.
Wanneer u een speciaal smart babyzitje 
op de passagiersstoel heeft geïnstal�
leerd en het airbag�controlelampje 
brandt niet (bevestigingssysteem niet 
herkend), laat de automatische beves�
tigingssysteemherkenning dan onmid�
dellijk controleren door een 
gekwalificeerde werkplaats, bijv. een 
smart center.
Vervoer in de tussentijd geen kinde�
ren, omdat ze bij een ongeval zware tot 
dodelijke verwondingen kunnen op�
lopen.

Gevaar voor letsel!
U heeft te maken met een storing 

wanneer het controlelampje niet gaat 
branden wanneer u het contact aanzet of 
na enkele seconden niet uitgaat wan�
neer de motor draait, of opnieuw gaat 
branden. 
Afzonderlijke systemen kunnen onbe�
doeld worden geactiveerd of bij een 
ongeval met grote vertraging niet in 
werking treden. In dit geval uw veilig�
heidssysteem onmiddellijk laten con�
troleren bij een gekwalificeerde 
werkplaats, die over de benodigde vak�
kennis en uitrusting beschikt om de 
vereiste werkzaamheden uit te voeren. 
smart gmbh adviseert u hiertoe naar 
een smart center te gaan. Vooral vei�
ligheidsrelevante werkzaamheden en 
werkzaamheden aan veiligheidsrele�
vante systemen dienen absoluut bij een 
gekwalificeerde werkplaats te worden 
uitgevoerd.



>>Uitnodiging.
Is shoppen misschien een idee? Met uw auto hoeft u niet naar een parkeerplaats te zoeken � een klein gaatje is al genoeg.
Munten voor de parkeerautomaat nodig? En dan in alle rust uw inkopen doen. 
Kleinere voorwerpen kunnen gemakkelijk worden opgeborgen in de bergruimtes en bergvakken. De totale weekinkopen passen in de ba�
gageruimte achter de stoelen.
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Bergruimte en bergvakken

Bergruimte en bergvakken

Muntengleuven
In de smart kunt u munten eenvoudig bij 
de hand houden voor
� het winkelwagentje,
� de parkeermeter,
� de telefoon
binnen handbereik in de muntengleuven 
(A) bewaren.



Uitnodiging 175

Bergruimte en bergvakken

Afsluitbare schuiflade* onder de 
bestuurdersstoel

Schuiflade openen
� Draai de draaiknop tegen de wijzers 

van de klok in en trek de lade aan.

Schuiflade sluiten
� Schuif de schuiflade dicht.

> De schuiflade is gesloten, wanneer 
hij met een duidelijk hoorbare 
"klik" is vergrendeld.

>Belangrijk!
Niets aan schuiflade wijzigen omwille 
van de veiligheid.
Gaat namelijk de schuiflade onbedoeld 
open, dan bestaat het gevaar dat de be�
stuurder verrast wordt en door onjuiste 
reacties een ongeval veroorzaakt.

Gevaar voor ongevallen en letsel!
Belast de schuiflade met maxi�

maal 2 kg. Bij een ongeval of een plot�
selinge remmanoeuvre kan de schuifla�
de anders onverwacht worden geopend 
en kunnen voorwerpen uit de schuiflade 
in de beenruimte terechtkomen en de 
bestuurder verwonden. Bovendien kan 
de bestuurder door rondslingerende 
voorwerpen van het verkeer worden af�
geleid en een ongeval veroorzaken.

Gevaar voor ongevallen!
Open en sluit de schuiflade al�

leen wanneer de auto stilstaat. Anders 
kunt u van het verkeer worden afgeleid 
en een ongeval veroorzaken.

Gevaar voor letsel!
Sluit de schuiflade altijd goed 

af. Bij een ongeval of een plotselinge 
remmanoeuvre kunnen de voorwerpen in 
de schuiflade in de beenruimte te�
rechtkomen en de bestuurder verwon�
den.

Gevaar voor letsel!
Houd het inschuifgebied onder de 

bestuurdersstoel vrij van voorwerpen. 
Anders kan de schuiflade niet meer 
correct worden afgesloten. De lade kan 
dus tijdens het rijden opengaan en ver�
wondingen veroorzaken.
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Bergruimte en bergvakken

Schuiflade demonteren
� Open de schuiflade tot de aanslag.
� Doe de wijsvinger door de lus (A) en 

trek deze naar binnen.
� Trek tegelijkertijd de schuiflade een 

stukje naar voren uit de bevestiging.
� Herhaal dit met lus (B).

Schuiflade monteren
� Zorg ervoor dat er zich geen voorwer�

pen bevinden in het inschuifgebied 
onder de bestuurdersstoel.

� Positioneer de schuifladegeleider in 
de framegeleiding (C).

� Sluit de schuiflade.



Uitnodiging 177

Bergruimte en bergvakken

Asbak

Leegmaken en reinigen
Gebruik voor het reinigen van de asbak 
alleen een vochtige doek.
� Draai het frame zover mogelijk uit de 

set.
� Druk de asbak (A) naar boven uit het 

frame.
� Druk na het reinigen de asbak weer in 

het frame, zodat de vier klemmen (B) 
vastklikken.
> Het frame kan weer worden inge�

klapt.

Brandgevaar!
Gebruik de asbak in geen geval 

voor het bewaren van papier of andere 
brandbare materialen.
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Bergruimte en bergvakken

Bekerhouder*

Tijdens de rit:
� de bekerhouder gebruiken voor het 

veilig bewaren van uw blikje of flesje 
drinken en voor andere geschikte voor�
werpen.

� moet u de bekerhouder gesloten laten.

>Opmerking!
Gebruik de bekerhouder niet als asbak, 
omdat hij dan beschadigd zou kunnen ra�
ken.

>Belangrijk!
Niets aan de bekerhouder veranderen om�
wille van de veiligheid.

Gevaar voor letsel!
Zorg dat voorwerpen in de beker�

houder tijdens het rijden altijd goed 
bevestigd zijn. De inzittenden zouden 
anders door rondslingerende voorwer�
pen letsel kunnen oplopen, bij:
� sterk afremmen,
� een wijziging van de rijrichting,
� een ongeval. 
Uitsluitend passende en afsluitbare 
bekers gebruiken, om morsen te voorko�
men. 
Geen hete dranken in de bekers doen. 
Anders kunt u zich verbranden.
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Bergruimte en bergvakken

Bij stilstand (bijv. bij een picknick):
� kunt u de bekerhouder naar rechts 

draaien en flesjes of blikjes op de 
grond van de auto zetten.

� kunt u bovendien nog de vrijkomende 
neerzetruimte van de bekerhouder ge�
bruiken.

Reiniging
Gebruik voor het reinigen van de beker�
houder alleen een vochtige doek. U kunt 
de houder er voor het reinigen uithalen.
� Draai de bekerhouder tot in de uiterste 

vastklikpositie uit.
� Haal de houder er naar boven uit.
� Plaats de houder na de reiniging weer 

in de behuizing.
> De bekerhouder kan weer worden in�

geklapt.
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Bergruimte en bergvakken

Inbouwplaats
� tussen de beenruimte van de bestuur�

der en de passagier.
� altijd in de onderste positie in de 

verticale console.

>Opmerking!
Wanneer u als optie de cassettebox* of de 
cd�box* heeft aangeschaft, moet u de be�
kerhouder altijd als laatste bevestigen.

Montage en demontage
� Schuif de bekerhouder schuin van bo�

venaf naar de onderste bevestiging van 
de verticale console.

� Plaats de bekerhouder op de midden�
console. Daarbij
� moet de behuizing van de bekerhou�

der tegen de verticale console (A) 
liggen.

� moeten de zijdelingse geleidingen 
(B) van de bekerhouder tegen de mid�
denconsole liggen.

� Druk de bekerhouder stevig op de 
vloerbedekking.

� Schroef de bekerhouder handvast vast 
met een muntstuk.

� Controleer of de behuizing stevig 
vastzit en breng de afdekkap (C) aan.

>Opmerking!
Het verwijderen gebeurt in omgekeerde 
volgorde. 

Gevaar voor ongevallen!
Controleer na ca. 10 km rijden of 

de bekerhouder nog goed vast zit, en 
haal eventueel de bevestigingsschroe�
ven aan. Anders kan de bekerhouder 
losraken en in de voetruimte van de be�
stuurder vallen.
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Bergruimte en bergvakken

Deuropbergnetten*
De deuropbergnetten*
� bevinden zich in de deurbekleding 

naast de bestuurders� en passagiers�
stoel.

� zijn flexibel en rekbaar en zijn be�
doeld voor het opbergen van kleinig�
heden die u snel weer bij de hand wilt 
hebben.

Montage/demontage
� Schroef de vier bevestigingsbouten 

van de betreffende portiervakken los 
en verwijder de portiervakken.

� Schroef de nieuwe deuropbergnetten 
met de bevestigingsbouten vast.

>Opmerking!
De bevestigingsbouten mogen slechts 
handvast (2 Nm) worden vastgedraaid.



182 Uitnodiging

Bergruimte en bergvakken

Bagagenet* in de beenruimte aan de 
passagierszijde
Het bagagenet in de beenruimte aan de 
passagierszijde is alleen voor het op�
bergen van lichte voorwerpen bedoeld.
Zware, scherpe of breekbare voorwerpen 
mogen niet in het bagagenet worden ge�
transporteerd.
Het bagagenet in de beenruimte aan de 
passagierszijde kan die voorwerpen bij 
een ongeval niet tegenhouden.

Bagagenet vastzetten

� Leg het bagagenet met de klittenzijde 
naar onder op de vloerbedekking voor 
de passagiersstoel.

� Druk het bagagenet stevig met de hand 
aan.

Gevaar voor letsel!
Vervoer zware en harde voorwer�

pen niet in het interieur of de bagage�
ruimte zonder ze stevig vast te zetten. 
De inzittenden zouden anders door 
rondslingerende voorwerpen letsel 
kunnen oplopen, bij:
� sterk afremmen,
� een wijziging van de rijrichting,
� een ongeval. 
Ook als alle richtlijnen met betrekking 
tot belading zijn opgevolgd, verhoogt 
de lading het kans op letsel bij onge�
vallen.

Gevaar voor letsel!
Het bagagenet mag alleen in de 

beenruimte aan de passagierskant wor�
den bevestigd.
Anders zou het kunnen losraken, in de 
beenruimte voor de bestuurder vallen 
en tussen de pedalen raken. U kunt dan 
niet meer naar behoeven remmen, kop�
pelen of accelereren. Dit kan tot onge�
vallen en verwondingen leiden.
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Bagageruimte

Bagageruimte

Bovenste achterklep smart fortwo coupé 
openen

� Druk gedurende 2 seconden op toets (A) 
op de afstandsbediening.

of
� Open mechanisch.
of
� Druk van binnenuit op de ontgrende�

lingsknop (B).

Met de ontgrendelingsknop openen
� Druk op de ontgrendelingsknop.

> De achterklep wordt ontgrendeld.
� Duw het bovenste deel van de achter�

klep omhoog.

>Opmerking!
Deze functie is alleen beschikbaar bij 
een gedeactiveerde centrale vergrende�
ling en een stilstaande auto.

Gevaar voor vergiftiging!
Tijdens het rijden de achterklep 

gesloten houden. Anders kunnen uit�
laatgassen het interieur binnendrin�
gen en u vergiftigen.

Gevaar voor letsel!
Vervoer zware en harde voorwer�

pen niet in het interieur of de bagage�
ruimte zonder ze stevig vast te zetten. 
De inzittenden zouden anders door 
rondslingerende voorwerpen letsel 
kunnen oplopen, bij:
� sterk afremmen,
� een wijziging van de rijrichting,
� een ongeval. 
Ook als alle richtlijnen met betrekking 
tot belading zijn opgevolgd, verhoogt 
de lading het kans op letsel bij onge�
vallen.
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Bagageruimte

Onderste achterklep smart fortwo 
coupé penen
� Trek de beide ontgrendelingshendels 

(A) tegelijkertijd of na elkaar aan.
> De onderste achterklep is ontgren�

deld. Deze kan naar beneden geklapt 
worden en wordt daar op zijn plaats 
gehouden door twee vangkabels.

>Opmerking!
De onderste achterklep kan in ingeklapte 
toestand met max. 100 kg worden belast.
De maximaal toegestane lading in de ba�
gageruimte bedraagt 50 kg.

Achterkleppen sluiten

� Klap de onderste achterklep omhoog tot 
het punt waar de ontgrendelingshen�
dels hoorbaar vastklikken.

� Klap de bovenste achterklep naar bene�
den en druk hem dicht.

Gevaar voor letsel!
Let er bij het sluiten van de ach�

terklep op, dat niemand bekneld raakt.
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Bagageruimte

Achterklep smart fortwo cabrio openen
� Open de auto met de afstandsbedie�

ning. 
> De achterklep in de handgreep (A) 

ontgrendelen.
of
� Sluit de achterklep mechanisch van 

buitenaf.

>Opmerking!
De slotcilinder is af fabriek afgedekt 
met een rubber dop.
Voordat de achterklep mechanisch wordt 
geopend, moet de alarminstallatie wor�
den uitgeschakeld door op de toets op de 
sleutel te drukken.

Achterafdekking naar boven klappen
Voor het in� en uitladen kan de achter�
klep naar boven worden geklapt.
� Druk de sluithendels (B) links en rechts 

op de spanbeugel naar boven.
� Klap de achterafdekking naar boven.

>Opmerking!
De spanbeugel wordt in de bovenste stand 
automatisch vastgeklemd.

>Belangrijk!
Voordat de achterklep wordt gesloten, 
moet de achterafdekking worden vergren�
deld, anders kunnen de sluithendels bre�
ken.

BB
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Bagageruimte

Bagagenet
Rechts in de bagageruimte bevindt zich 
een vak met bagagenet als extra opberg�
ruimte voor kleine voorwerpen.
In dit vak is voldoende plaats voor het 
verkeersvest* en de verbandtrommel*. De 
gevarendriehoek kan met het klittenband 
op een willekeurige plaats in de bagage�
ruimte worden bevestigd.

>Opmerking!
Het bagagenet is alleen bedoeld voor het 
opbergen van lichte voorwerpen. 
Zware, scherpe of breekbare voorwerpen 
mogen niet in het bagagenet worden ge�
transporteerd.
Het bagagenet kan de voorwerpen bij een 
ongeval niet tegenhouden.

Kofferruimtekuip / Vuilnisbak*
Ter bescherming tegen verontreinigin�
gen of beschadiging van de vloer van de 
kofferruimte kunt u de kofferruimtekuip/
vuilkuip met behulp van het klittenband 
aan de vloer van de kofferruimte vastzet�
ten.
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Bagageruimte

Bagagebevestiging*
Met de bagagebevestiging kunt u kleine 
voorwerpen in de bagageruimte slipvast 
vervoeren.

Bagagebevestiging bevestigen
� Bevestig de bagagebevestiging met het 

klittenband aan de vloer van de koffer�
ruimte.

Gevaar voor letsel!
Vervoer zware en harde voorwer�

pen niet in het interieur of de bagage�
ruimte zonder ze stevig vast te zetten. 
De inzittenden zouden anders door 
rondslingerende voorwerpen letsel 
kunnen oplopen, bij:
� sterk afremmen,
� een wijziging van de rijrichting,
� een ongeval. 
Ook als alle richtlijnen met betrekking 
tot belading zijn opgevolgd, verhoogt 
de lading het kans op letsel bij onge�
vallen.
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Afdekking bagageruimte*

Afdekking bagageruimte* Met de afdekking van de bagageruimte
� kunt u voorwerpen in de bagageruimte 

aan het zicht onttrekken.
� voorkomt u dat kleinere voorwerpen 

vanuit de bagageruimte in de passa�
giersruimte terechtkomen. De voor�
werpen kunnen echter wel bij een bot�
sing beschadigd raken.

>Opmerking!
Als u voorwerpen op de gemonteerde af�
dekking van de bagageruimte legt, kan de 
afdekking beschadigen.

Gevaar voor ongevallen!
De afdekking van de bagageruim�

te is niet geschikt om bij een ongeval 
zware voorwerpen tegen te houden. Zet 
daarom zware voorwerpen altijd goed 
vast.

Gevaar voor letsel!
Transporteer geen voorwerpen op 

de gemonteerde afdekking van de baga�
geruimte. De inzittenden zouden an�
ders door rondslingerende voorwerpen 
letsel kunnen oplopen, bij:
� sterk afremmen,
� een wijziging van de rijrichting,
� een ongeval. 
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Afdekking bagageruimte*

Afdekking van de bagageruimte 
monteren

>Opmerking!
De afdekking dient zodanig gemonteerd 
te zijn dat
� de uitsparing (A) zich in de aangege�

ven positie bevindt,
� de ruwe kant naar boven ligt.

� Leg de middelste stang links en rechts 
in de beugel (B) van de zijbekleding. 

� Steek de voorste stang in de beugel (C) 
van de linker zijbekleding.

� Steek de andere kant van de voorste 
stang in de beugel (C) van de rechter 
zijbekleding.

� Span de afdekking van de bagageruimte 
door het inleggen van de achterste 
stang links en rechts in de beugels (D) 
van de zijbekleding.

� Het verwijderen gebeurt in omgekeer�
de volgorde.
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Bagagenet*

Bagagenet*

Het bagagenet
� dient voor het opbergen van kleine, 

lichte voorwerpen,
� voorkomt dat kleine voorwerpen door 

de bagage� of passagiersruimte schui�
ven,

� kan eruit worden gehaald en als draag�
tas worden gebruikt.

Montage van het bagagenet
Het bagagenet kan in twee posities ge�
monteerd worden:
� naar voren geopend: hierdoor is het 

vanuit de passagiersruimte tussen de 
stoelen bereikbaar

� naar achteren geopend: hierdoor is het 
vanuit de bagageruimte toegankelijk.

Montage zonder afdekking van de 
bagageruimte 
Wanneer uw auto niet over een afdekking 
van de bagageruimte beschikt, heeft u 
een extra stang nodig, die bij een gekwa�
lificeerde werkplaats, bijv. een smart 
center, verkrijgbaar is. 
� Breng de bijgevoegde haakjes op de 

stang aan.
� Ga verder met stap 3 van de montage van 

de afdekking bagageruimte.
� Bevestig het net met de bovenzijde van 

het klittenband aan de stang.
> Het bagagenet is gestabiliseerd.

Gevaar voor ongevallen!
In het bagagenet alleen lichte 

voorwerpen opbergen. en er geen zware, 
scherpe en breekbare voorwerpen in 
vervoeren. Bij een ongeval kan het ba�
gagenet de voorwerpen niet tegenhou�
den. 
Neem de richtlijnen voor het beladen 
in acht. Zie pagina 199, en het thema 
"afscheiding" op pagina 193.
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Bagagenet*

Montage van de afdekking van de 
bagageruimte
Het bagagenet wordt tegen de voorste bo�
venste stang van de afdekking bevestigd. 
� Verwijder de afdekking van de bagage�

ruimte uit de auto.
� Verwijder de beide eindkappen van de 

middelste stang en vervang deze door 
de haken die bij het bagagenet zijn ge�
leverd.

� Plaats de stang met de haakjes c.q. de 
complete afdekking weer in de auto. >Opmerking!

Wanneer u het bagagenet zo wilt monteren 
dat het vanuit de passagiersruimte be�
reikbaar is, moeten de dubbele haakjes 
naar voren wijzen.

>Opmerking!
Wanneer het bagagenet onder de afdek�
king moet zitten c.q. vanaf de bagage�
ruimte toegankelijk moet zijn, moeten de 
haakjes naar achteren wijzen.
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Bagagenet*

� Hang het bagagenet met de lussen van 
het elastieken touwtje in de dubbele 
haakjes. Afhankelijk van welke kant het 
net toegankelijk moet zijn, dient de 
handgreep daarbij naar voren of naar 
achteren te wijzen.

� Trek het bagagenet iets naar onderen 
en bevestig het aan de vloer van de ba�
gageruimte met de klittenbandslui�
ting.
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Afscheiding* tussen bagage� en passagiersruimte (coupé)

Afscheiding* tussen bagage� en 
passagiersruimte (coupé)
De afscheiding tussen bagage� en passa�
giersruimte is een veiligheidssysteem 
dat ervoor zorgt dat de voorwerpen in de 
bagageruimte bij een ongeval op hun 
plaats blijven.
De afscheiding tussen bagage� en passa�
giersruimte wordt in vier bevestigings�
punten in de auto gehangen. Deze 
bevestigingen worden gemonteerd bij 
een gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.

Gevaar voor letsel!
Gebruik de afscheiding tussen 

bagage� en passagiersruimte niet meer 
wanneer deze beschadigd is. Een be�
schadigde afscheiding kan de lading 
niet meer tegenhouden zoals de bedoe�
ling was. De inzittenden zouden anders 
door rondslingerende voorwerpen let�
sel kunnen oplopen, bij:
� sterk afremmen,
� een wijziging van de rijrichting,
� een ongeval.
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Afscheiding* tussen bagage� en passagiersruimte (coupé)

Montage van de afscheiding tussen 
bagage� en passagiersruimte

� Hang de haken (B) in de bovenste beves�
tigingspunten (A).

� Trek de spanbanden (C) naar onderen.
� Hang nu de haken (D) in de op de vloer 

vastgeschroefde ogen (E).
> Het onderste deel van de afscheiding 

tussen de bagage� en passagiers�
ruimte wordt van achteren tegen de 
spanbanden gevouwen.

>Opmerking!
Gebruik geen beschadigde afscheiding!

� Beschadig de afscheiding tussen de 
bagage� en de passagiersruimte niet 
met spitse voorwerpen of scherpe ran�
den.

� Controleer de afscheiding tussen de 
bagage� en passagiersruimte voor ie�
der transport op beschadigingen.

� De bagageruimte moet als volgt worden 
beladen:
� zware voorwerpen onderaan
� lichte voorwerpen bovenaan.

� Houd de richtlijnen voor het beladen 
op pagina 199 in acht.

Gevaar voor letsel!
Let erop dat de haken op de juiste 

wijze zijn opgehangen en de gordels 
handvast zijn opgespannen. De inzit�
tenden zouden anders door rondslinge�
rende voorwerpen letsel kunnen op�
lopen, bij:
� sterk afremmen,
� een wijziging van de rijrichting,
� een ongeval.
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Afscheiding* tussen bagage� en passagiersruimte (cabrio)

Afscheiding* tussen bagage� en 
passagiersruimte (cabrio)
De afscheiding tussen bagage� en passa�
giersruimte is een veiligheidssysteem 
dat ervoor zorgt dat de voorwerpen in de 
bagageruimte bij een ongeval op hun 
plaats blijven.

De afscheiding tussen bagage� en passa�
giersruimte wordt boven aan de rolbeu�
gel en onder aan twee sjorogen 
bevestigd. Deze sjorogen worden gemon�
teerd bij een gekwalificeerde werk�
plaats, bijv. een smart center.

Montage van de afscheiding tussen 
bagage� en passagiersruimte

Gevaar voor letsel!
Let erop dat de haken op de juiste 

wijze zijn opgehangen en de gordels 
handvast zijn opgespannen. De inzit�
tenden zouden anders door rondslinge�
rende voorwerpen letsel kunnen op�
lopen, bij:
� sterk afremmen,
� een wijziging van de rijrichting,
� een ongeval.
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Afscheiding* tussen bagage� en passagiersruimte (cabrio)

� Leg de spansloten van de gordels van 
achteren over de bekleding van de rol�
beugel.

� Draai de grendel (A) horizontaal.
� Geleid de onderste gordels door de 

spansloten.
� Hang de haken in de op de vloer vastge�

schroefde sjorogen.
� Span de afscheiding tussen bagage� en 

passagiersruimte door gelijkmatig 
aan de gordels te trekken.

Afscheiding uitbouwen
� Draai voor losmaken van de gordel�

spanning de gordelsloten horizontaal. 
� Trek de gordels uit.

> De afscheiding tussen de bagage� en 
de passagiersruimte kan losgemaakt 
en verwijderd worden.

>Opmerking!
Gebruik geen beschadigde afscheiding.

� De afscheiding tussen de bagage� en de 
passagiersruimte niet met scherpe 
voorwerpen of scherpe kanten bescha�
digen.

� Controleer de afscheiding tussen de 
bagage� en passagiersruimte voor ie�
der transport op beschadigingen.

� De bagageruimte moet als volgt worden 
beladen:
� zware voorwerpen onderaan
� lichte voorwerpen bovenaan.

� Bewaar de verwijderde afscheiding 
opgerold op een geschikte, droge 
plaats zonder deze te belasten.

� Houd de richtlijnen voor het beladen 
op pagina 199 in acht.
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Multifunctionele box*

Multifunctionele box*
De multifunctionele box biedt u de moge�
lijkheid om kleine voorwerpen veilig en 
warmte�/koudegeïsoleerd te bewaren. U 
kunt de multifunctionele box uit de auto 
nemen en gemakkelijk meenemen. Daar�
mee is de box ideaal voor het opbergen 
van boodschappen. Het deksel kan in zijn 
geheel worden verwijderd.

Gevaar voor letsel!
Zorg dat de multifunctionele box 

altijd goed vastzit in de kofferruimte. 
Anders kan de box bij krachtig remmen, 
een snelle richtingverandering of een 
ongeval naar voren schieten en daar�
door inzittenden ernstig of zelfs dode�
lijk verwonden.
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Achterdrager*

Achterdrager* 
De achterdrager bestaat uit een basis�
drager* die kan worden uitgebreid met 
twee speciale dragers voor fietsen of 
ski's. 
Alle dragers zijn gemaakt van roestvrij 
staal, met sterschroeven tegen diefstal 
beveiligd en eenvoudig te monteren.

>Opmerking!
Details over de bediening en de montage 
van basisdragers*, fietsdragers* en ski�
houders* vindt u in de desbetreffende 
bedieningshandleiding.

Basisdrager*
De basisdrager vormt de basis voor spe�
ciale dragers. Hieraan kunt u een maxi�
maal gewicht van 30 kg bevestigen.

Fietsendrager*
Op de fietsendrager kunnen, wanneer 
deze is gemonteerd op de basisdrager, 
twee fietsen tot een maximaal gewicht 
van 30 kg worden bevestigd.

Skihouder*
De skihouder kan twee ski's of als Carving 
Kit* carving ski's dragen. 
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Beladingsrichtlijnen

Beladingsrichtlijnen

>Opmerking!
Verdere informatie over "Afmetingen en 
gewicht" vindt u vanaf 274.

alle fortwo coupé inclusief 
fortwo coupé BRABUS

alle fortwo cabrio inclusief 
fortwo cabrio BRABUS

Leeggewicht1 (kg) 805 815

Laadvermogen in kg 260 250

waarvan maximale extra lading in bagageruimte (kg) 50 50

Toegestaan totaalgewicht (kg) 990 990

Volume bagageruimte (l) 150 � 3632 150

Volume bagageruimte tot dak (l) 260 �

1 Leeggewicht (conform 92/21/EWG) inclusief bestuurder(75 kg) en alle vloeistoffen (brandstoftank 90% gevuld). Speciale uitvoeringen verhogen het leeggewicht; hierdoor 
wordt de effectieve belasting verlaagd.

2met omgeklapte passagiersstoel.
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Beladingsrichtlijnen

Vermindering van het laadvermogen
Speciale uitvoeringen en accessoires 
vergroten het ledig gewicht; hierdoor 
wordt de nuttige last kleiner.
De door de autofabrikant vastgelegde as�
lastverdeling verandert als u een basis�
drager, fietshouder of skihouder op de 
achterkant van de smart monteert.
Lees de gebruikshandleidingen van de 
verschillende accessoires!

Let op het volgende:
� Het rijgedrag van de auto is afhanke�

lijk van de lastverdeling.
� De lading en inzittenden van de auto 

samen mogen het totale laadvermogen 
en de toegestane aslast niet over�
schrijden.

� Zorg ervoor dat de lading niet boven de 
hoofdsteun uitkomt.

� Zorg ervoor dat de lading niet kan gaan 
schuiven.

� Leg zware dingen onderaan.
� Gebruik voor het veilig vervoeren van 

zware of kleine voorwerpen de origi�
nele smart beschermende afscheiding 
tussen de bagage� en passagiersruim�
te.

Gevaar voor ongevallen!
Uw auto is door de fabrikant niet 

vrijgegeven voor het gebruik met aan�
hanger. Een aanhanger kan de veilig�
heid en de duurzaamheid nadelig beïn�
vloeden.

Gevaar voor ongevallen en letsel!
Op het dak van de auto mogen geen 

dragers of last worden bevestigd,
� omdat een eventueel aanwezig glazen 

dak hierdoor beschadigd kan worden 
en personen gewond kunnen raken.

� omdat dit ook een aanmerkelijke ne�
gatieve uitwerking kan hebben op de 
rijdynamiek en dit tot ongelukken 
kan leiden.
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Beladingsrichtlijnen

Gevaar voor letsel!
De bagage altijd goed vastzetten. 

Anders kan de box bij krachtig remmen, 
een snelle richtingverandering of een 
ongeval naar voren schieten en daar�
door inzittenden ernstig of zelfs dode�
lijk verwonden.

Gevaar voor letsel!
Vervoer zware en harde voorwer�

pen niet in het interieur van de auto, 
maar in de bagageruimte. De inzitten�
den zouden anders door rondslingeren�
de voorwerpen letsel kunnen oplopen, 
bij:
� sterk afremmen,
� een wijziging van de rijrichting,
� een ongeval.

Gevaar voor ongevallen!
Het toelaatbare totaalgewicht en 

de toelaatbare aslast mogen door de 
extra lading (in interieur en op ach�
terdragers) inclusief het totaal ge�
wicht van de inzittenden niet worden 
overschreden. Overbelading of een on�
juiste belading van de auto heeft een 
negatieve invloed op de stabiliteit en 
het rijgedrag van de auto en kan tot be�
schadigingen aan de banden leiden! 
Hierdoor ontstaat gevaar voor een on�
geval.

Gevaar voor vergiftiging!
Tijdens het rijden de achterklep 

gesloten houden. Anders kunnen uit�
laatgassen het interieur binnendrin�
gen en u vergiftigen.

Milieu!
Geen onnodige ballast meenemen. 

Deze vergroot het totaal gewicht leidt 
daarom tot een hoger brandstofver�
bruik.
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Beladingsrichtlijnen

Auto's zonder buitenspiegel rechts

Gevaar voor ongevallen!
Wanneer uw smart alleen een bui�

tenspiegel aan de linkerkant heeft,
� mag de bagageruimte slechts tot de 

bovenkant van de onderste achterklep 
geladen worden,

� mag geen scheiding worden gemon�
teerd tussen bagage� en passagiers�
ruimte,

� mag er geen basisdrager, fietshou�
der of skihouder op de achterkant van 
de smart worden gemonteerd.

Anders hebt u een slecht zicht naar ach�
teren. Verminderd zicht kan anders ge�
vaar voor u en anderen opleveren. 
Hierdoor zou u de verkeerssituatie niet 
goed meer kunnen beoordelen en een 
ongeval kunnen veroorzaken.



>>Deeltijdbanen.
De kleine karweitjes rondom uw auto zijn een zinvolle en noodzakelijke bijzaak. U bevordert daarmee de verkeersveiligheid en de be�
drijfszekerheid en uw smart behoudt bovendien zijn waarde. Veel van dit soort karweitjes kunt u tijdens het tanken uitvoeren.

Inhoud
>Tanken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 204

>Oliepeil  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 206

>Vloeistoffen controleren. . . . . . . 210

>Bandenspanning  . . . . . . . . . . . . . 215

>Ruitenwisserbladen. . . . . . . . . . . 218

>Onderhoudsinstructies . . . . . . . . 219
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Tanken

>Opmerking!
De benzinemotor 55 kW (fortwo coupé BRA�
BUS) is ontworpen voor loodvrije brand�
stof met ten minste 98RON/88MON.
Wanneer u niet kunt beschikken over 
loodvrije brandstof met 98RON, kunt u 
loodvrije brandstof met 95RON gebrui�
ken.
De prestaties van de motor zijn daardoor 
minder en het brandstofverbruik hoger.

Gevaar voor vergiftiging!
Brandstof uit de buurt van kinde�

ren houden. Als brandstof ingeslikt is, 
direct naar een arts gaan.

Tanken Dieselmotor Benzinemotoren

fortwo coupé/
fortwo cabrio

fortwo coupé/
fortwo cabrio

fortwo coupé BRABUS /
fortwo cabrio BRABUS

Brandstoftank
Inhoud (l)
waarvan reserve (l)

22
5

33
5

33
5

Brandstof Diesel EN 590 Loodvrije benzine super, 
EN 228,
ten minste 95RON/85MON

Loodvrije benzine super plus, 
EN 228, 
ten minste 95RON/88MON

Gevaar voor letsel!
Brandstoffen zijn licht ontvlam�

baar. Vuur, open licht en roken zijn bij 
het werken met brandstoffen verboden. 
Bij het tanken de motor en de interi�
eurvoorverwarming uitschakelen.
Voorkomen dat brandstoffen met de huid 
of kleding in aanraking komen. U 
schaadt uw gezondheid wanneer uw huid 
rechtstreeks in contact komt met 
brandstof of wanneer u brandstofdam�
pen inademt.



Deeltijdbanen 205

Tanken

Hoe tankt u bij?

>Belangrijk!
� Tank bij een benzinemotor nooit lood�

houdende benzine of diesel!
Start de motor niet.
> Anders wordt de katalysator onher�

stelbaar beschadigd.
� Tank bij een Dieselmotor nooit benzi�

ne!
Start de motor niet.
> Anders wordt het brandstofsysteem 

beschadigd.
In beide gevallen onmiddellijk een ge�
kwalificeerde werkplaats, bijv. een 
smart center, of een reparatiedienst, 
bijv. smartmove Assistance, bellen en uw 
auto weg laten slepen.

� Zet de motor af en schakel de 
ontsteking uit.
> De tankklep (A) bevindt zich op de 

rechterzijde van de auto en wordt via 
de centrale vergrendeling ver� en 
ontgrendeld.

� Draai de tankdop tegen de klok in (B) 
tot hij los is.

� Vul brandstof bij tot het vulpistool 
uitschakelt.

� Draai de tankdop met de wijzers van de 
klok mee tot de draaigreep niet meer 
pakt.

� Sluit het tankdeksel.

>Opmerking!
Wilt u de tank maximaal vullen, wacht dan 
30 seconden nadat de pomp voor het eerst 
is uitgeschakeld en vul dan nogmaals 
brandstof bij tot het vulpistool opnieuw 
afslaat.

Milieu!
Laat nooit brandstof overstro�

men.
Doe nooit teveel brandstof in de tank.
Gemorste brandstof is schadelijk voor 
het milieu.
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Oliepeil

Oliepeil

Controle van het motoroliepeil

>Opmerking!
Controleer regelmatig het motoroliepeil, 
maar alleen bij bedrijfswarme motor.

� Zet de auto op een vlakke ondergrond.
� Zet de motor af en schakel de ontste�

king uit.
� Trek de handrem aan.

>Belangrijk!
� Neem de voorgeschreven onderhoud�

stermijnen in acht.
De motor kan anders beschadigd raken.

� Zie ook de meldingen m.b.t. het onder�
houd op het display.

� Bij een oliepeil boven de MAX�marke�
ring bestaat de kans dat de motor of de 
katalysator beschadigd raakt. De olie 
boven de MAX�markering moet worden 
afgezogen.

� Bij een oliepeil onder de MIN�marke�
ring bestaat het risico dat de motor 
wordt beschadigd.

Gevaar voor vergiftiging!
Motorolie uit de buurt van kinde�

ren houden. Als motorolie ingeslikt is, 
direct naar een arts gaan.
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Oliepeil

Motoroliepeil controleren
� Wacht een paar minuten totdat de olie 

is bezonken.
� Open de achterklep.
� Klap het tapijt naar boven (A).
� Draai de bevestigingsschroef van de 

motorafdekking eruit (B).
� Verwijder de motorafdekking.
� Trek de oliepeilstok (C) eruit en veeg 

deze af met een schone doek.

� Plaats de oliepeilstok weer terug.
� Wacht ten minste een minuut.
� Trek de oliepeilstok er opnieuw uit.

> Het oliepeil moet aan beide kanten 
van de peilstok tussen de MIN� en 
MAX�markering liggen.

� Plaats de oliepeilstok weer terug.
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Oliepeil

Het oliepeil van de auto is te laag U moet olie bijgieten!
� Draai de afsluitdop eraf.
� Gebruik voor het bijvullen van de mo�

torolie een trechter.
� Vul maximaal 0,5 l motorolie bij.

> smart adviseert om Mobil motoreno�
lie of smartcare motorolie te ge�
bruiken.

� Wacht een minuut tot de olie in het car�
ter is weggelopen.

� Controleer het oliepeil opnieuw.
� Schroef de dop weer rechtsom vast.

� Schuif de motorafdekking naar voren in 
de daarvoor bestemde lussen en schroef 
de bevestigingsschroef weer vast.

� Leg het tapijt weer terug.
� Sluit de achterklep.

>Opmerking!
Controleer het motoroliepeil alleen bij 
bedrijfswarme motor. 

Brandgevaar!
Let er tijdens het vullen van olie 

op dat er geen motorolie op hete onder�
delen zoals bijv. de uitlaat of kataly�
sator terechtkomt.
Wanneer dit gebeurd is, moet de motor 
grondig worden gereinigd voordat u 
verder rijdt. De motorolie kan anders 
ontbranden.
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Oliepeil

De juiste oliesoorten
Gebruik uitsluitend de door smart gmbh 
goedgekeurde motorolie (volgens MB�
blad 229.5). Het MB�bladnummer is aan�
gegeven op de verpakking van de olie. Een 
lijst met goedgekeurde motoroliën is bij 
elk smart center of elke smart service 
verkrijgbaar.

>Belangrijk!
Gebruik geen speciale additieven (toevoe�
gingen). Deze kunnen leiden tot verhoogde 
slijtage of motorschade. Een gekwalifi�
ceerde werkplaats, bijv. een smart center, 
voorziet u graag van informatie.

Viscositeit van de motorolie
De SAE�klasse (viscositeit) moet afhan�
kelijk van de luchttemperatuur per jaar�
getijde worden gekozen. Een precieze 
toepassing van de SAE�klassen volgens de 
buitenluchttemperatuur zou leiden tot 
veelvuldig vervangen van de olie. De 
temperatuurgrenzen voor de SAE�klassen 
moeten daarom als een richtlijn worden 
beschouwd, die voor korte duur over� of 
onderschreden kan worden.

Milieu!
Bij het bijvullen erop letten dat 

geen olie wordt gemorst. Er mag geen 
olie in de grond of in het water te�
rechtkomen. In dat geval vervuilt u het 
milieu.
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Vloeistoffen controleren

Vloeistoffen controleren
Als u de serviceroosters (A) opendoet, 
kunt u de vulhoeveelheden van
� het koelwater (B),
� het ruitensproeiwater (D)
� de remvloeistof (C) en,
controleren. 
Controleer de vulhoeveelheden regelma�
tig.

Voor controle van de vloeistoffen
� Zet de auto op een vlakke ondergrond.
� Zet de motor af en schakel de ontste�

king uit.
� Trek de handrem aan.

>Belangrijk!
Het servicerooster zorgvuldig ontdoen 
van sneeuw of ander vuil, zodat de lucht�
aanzuiging steeds gegarandeerd is.
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Vloeistoffen controleren

Servicerooster openen

� Draai de vergrendeling met de por�
tiersleutel naar het midden van het 
voertuig.
> De serviceroosters zijn open.

� Haal de serviceroosters eruit.
� Haal aan de kant van de bestuurder de 

aanzuigtrechter eruit.

>Belangrijk!
Probeer de serviceroosters niet gefor�
ceerd te openen. De sleutel kan bescha�
digd raken.

Het servicerooster sluiten
� Druk het servicerooster aan de rechter 

en linker benedenhoek in de daarvoor 
bestemde klemmen.

� Het servicerooster vergrendelen met 
de autosleutel.

Gevaar voor letsel!
Schakel voordat u de service�

rooster opent altijd de ontsteking uit 
en trek de contactsleutel uit het con�
tactslot.
Schakel de ontsteking altijd uit voor�
dat u de serviceroosters opent, want als 
de ruitenwissers per ongeluk inge�
schakeld worden, kunt u letsel oplopen 
door het ruitenwissermechaniek dat 
zich onder de serviceroosters bevindt.
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Vloeistoffen controleren

Koelwaterpeil controleren

Controleer het koelwaterpeil om ervoor 
te zorgen dat de motor niet te heet wordt.

>Belangrijk!
Het koelsysteem vergt onder normale om�
standigheden geen onderhoud. Als de 
smart koelwater verliest, is er ergens 
een lek.

Als de smart koelwater verliest:
� Vul koelwater bij.
� Laat in een gekwalificeerde werk�

plaats, bijv. een smart center, de oor�
zaak van het koelvloeistofverlies op�
sporen.

Koelwaterpeil vaststellen
� Laat de koeling ten minste 30 minuten 

afkoelen.
� Dek de afsluitbare dop van het expan�

siereservoir af met een doek.
� Draai de dop een slag zodat de overdruk 

kan ontsnappen.

� Schroef de dop er helemaal af.
� Voer van boven een visuele controle 

uit.
> In het reservoir zitten een lang en een 

kort staafje.
� Het lange staafje (A) geeft de 

maximale vulstand aan.
� Het korte staafje (B) geeft de 

minimale vulstand aan.

Koelvloeistof bijvullen
� Vul niet meer koelwater bij dan tot de 

maximale vulstand.
� Schroef de dop goed vast.

>Opmerking!
Als het koelwater warm wordt, zet het uit 
en kan het boven de maximale vulstand 
uitkomen.

Gevaar voor letsel!
Het koelsysteem staat onder druk. 

Daarom de dop pas losdraaien als de 
motor afgekoeld is. Houd een afkoelfase 
van minmaal 30 minuten aan. Anders 
kunt u zich door naar buiten komende 
hete koelvloeistof verbranden.
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Vloeistoffen controleren

Ruitensproeierinstallatie bijvullen
Het ruitensproeierreservoir heeft een 
inhoud van ongeveer 3 liter.

� Trek de vulpijp naar boven uit de 
houder.

� Trek het deksel van het reservoir aan 
de lus omhoog.
> U kunt nu de ruitensproeiervloeistof 

bijvullen.

>Opmerking!
Gebruik smartcare ruitenwisserconcen�
traat voor zomer en winter, zodat de rui�
ten altijd optimaal worden gereinigd.

Zie ook de gebruikshandleiding op de verpakking.

Brandgevaar!
Ruitensproeierconcentraat is 

licht ontvlambaar. Vuur, open licht en 
roken bij het werken met het ruiten�
sproeierconcentraat voorkomen.

Dosering voor de totale inhoud van 3 liter
afhankelijk van de buitentemperatuur

Boven 0 °C �10 °C �20 °C

smartcare ruitenwisserconcentraat zomer: water 1:100

smartcare ruitenwisserconcentraat winter: water 1:2 1:1
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Remvloeistof controleren

Voor een perfecte werking van de remmen 
van de auto dient het remvloeistofpeil 
constant te zijn.

>Belangrijk!
Laat de remvloeistof alleen bij een gekwa�
lificeerde werkplaats, bijv. een smart 
center, bijvullen.

Remvloeistofpeil controleren
� Voer van boven een visuele controle uit.

> Het vloeistofpeil moet tussen MIN en 
MAX liggen.

� Wanneer het peil iets onder de MIN�
markering ligt, moet u een gekwalifi�
ceerde werkplaats, bijv. een smart cen�
ter, raadplegen.

� Wanneer het peil duidelijk onder de 
MIN�markering ligt, moet u een repara�
tiedienst, bijv. smartmove Assistance of 
een gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center, bellen.

Gevaar voor ongevallen!
Wanneer het kookpunt van de rem�

vloeistof te laag is, kunnen bij extreme 
belasting van de remmen (bijv. tijdens 
het bergaf rijden) luchtbelletjes in het 
remsysteem worden gevormd. Hierdoor 
wordt de remwerking negatief beïn�
vloed. Laat de remvloeistof iedere twee 
jaar vervangen!
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Bandenspanning
Banden zijn uitermate belangrijk voor de 
bedrijfs� en verkeersveiligheid van de 
auto. Daarom moet u de bandenspanning, 
het profiel en de toestand van de banden 
regelmatig controleren.
 

Gevaar voor ongevallen!
Wanneer de bandenspanning te 

laag is, leidt dit tot
� een sterke verwarming van de banden,
� verhoogde bandenslijtage en daar�

door tot een verhoogd risico op on�
gevallen als gevolg van het verlies 
aan bandenspanning en een gewij�
zigd weggedrag.

� een hoger brandstofverbruik. 
Wanneer de bandenspanning te hoog is, 
leidt dit tot
� een langere remweg,
� een slecht contact met de weg van alle 

banden en
� een verhoogde, ongelijkmatige ban�

denslijtage. 
Banden met een te hoge bandenspanning 
kunnen gemakkelijker beschadigd ra�
ken en verhogen daardoor het risico op 
ongevallen.

Gevaar voor ongevallen!
Neem altijd de voorgeschreven 

bandenspanning van uw auto in acht. 
Tijdens het rijden worden de tempera�
tuur en de spanning van de banden ho�
ger. Daarom de bandenspanning nooit 
bij warme banden verlagen. Wanneer de 
banden afkoelen zou dan de banden�
spanning te laag zijn. Een te lage ban�
denspanning kan tot beschadigingen 
aan de banden leiden, in het bijzonder 
bij een toenemende belading en snel�
heid.
Beschadigingen aan de banden kunnen 
bijv. tot klapbanden leiden, waardoor u 
de controle over uw auto kunt verliezen 
en uzelf en anderen letsel toe kunt 
brengen.
Controleer daarom regelmatig, maar 
minimaal eenmaal per 14 dagen de ban�
denspanning. 

Gevaar voor ongevallen!
Wanneer de bandenspanning her�

haaldelijk lager is, moet u
� de band op ingedrongen voorwerpen 

controleren,
� de velg en het ventiel op lekkage 

controleren.
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Bandenspanning

Controleer de bandenspanning voordat u 
gaat rijden. Een tabel voor de banden�
spanning in de tankklep van uw auto.

>Opmerking!
De bandenspanning verandert per 10 °C 
luchttemperatuur met ongeveer 0,1 bar. 
Pas de bandenspanning geregeld aan.
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Bandenspanning controleren

� Laat de banden afkoelen.
� Schroef het dopje van het ventiel (A).
� Controleer de bandenspanning (B).

> De bandenspanningwaarden staan 
aan de binnenzijde van de tankdop en 
in de tabel hieronder.

� Schroef het dopje weer op het ventiel.

>Belangrijk!
Hierdoor kan de band leeglopen.

Bandenspanning (zomer en winter) (bar)

135/70 R15 voor � 175/55 R15 achter 2,0

145/65 R15 voor � 175/55 R15 achter 2,0

175/55 R15 voor � 195/50 R15 achter 2,0

175/50 R16 voor � 205/45 R16 achter 1,8/2,3

175/50 R16 voor � 225/35 R17 achter 1,8/2,3
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Ruitenwisserbladen

Ruitenwisserbladen
Voor een goed zicht
� mogen de ruitenwisserbladen geen ge�

breken vertonen,
� dienen de ruitenwisserbladen regelma�

tig met een schoonmaakmiddel gerei�
nigd te worden,

� dient hardnekkig vuil met een spons of 
borstel van de ruiten te worden ge�
veegd.

>Opmerking!
Originele smart wisserbladen voor uw 
auto zijn verkrijgbaar bij een gekwalifi�
ceerde werkplaats, bijv. een smart cen�
ter.

� Haal de sleutel uit het contactslot.
� Zet de ruitenwisserarm rechtop en het 

wisserblad horizontaal.
� Druk op de borgveer (A).
� Schuif het wisserblad uit de arm (B).
� Verwijder van tevoren het oude wisser�

blad.
� Schuif een nieuw wisserblad op de arm 

(C).
> De borgveer moet hoorbaar in de rui�

tenwisserarm vastklikken.

Ruitensproeiers instellen
De ruitensproeiers bevinden zich
� in het midden van de serviceroosters 

(A),
� naast het derde remlicht op de achter�

klep (B).
� Stel het sproeigaatje van de ruiten�

sproeiers in met behulp van een naald.

>Opmerking!
De sproeiers zijn zodanig ingesteld, dat 
de straal ongeveer in het midden van de 
voor� of achterruit terechtkomt.

Ruitenwisserbladen vervangen

Gevaar voor letsel!
Vóór het vervangen van de wis�

serbladen de sleutel uit het contactslot 
nemen. Anders kunnen de ruitenwissers 
worden ingeschakeld en letsel veroor�
zaken.
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Onderhoudsinstructies
Regelmatig onderhoud beschermt uw auto 
tegen externe invloeden. Dat geldt zowel 
voor het exterieur als het interieur. De 
waarde blijft hierdoor behouden.

>Opmerking!
De onderhoudsinstructies voor uw ca�
brio�vouwdak vindt u in het hoofdstuk 
“Variabel rijplezier” (pagina 125).

>Belangrijk!
Lees de gebruiksvoorschriften op de ver�
pakkingen van reinigingsmiddelen.

smart gmbh adviseert het gebruik van 
smartcare producten, omdat
� deze over een uitstekende reinigende 

werking beschikken en optimale be�
scherming bieden,

� de producten speciaal op de smart�ma�
terialen zijn afgestemd,

� alle smartcare producten geen kleur� 
en reukstoffen bevatten.

>Opmerking!
Alle smartcare producten zijn verkrijg�
baar bij een gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.

Het onderstaande vuil onmiddellijk ver�
wijderen:
� Vogelpoep
� Hars van bomen
� Insectenresten enz.

>Opmerking!
Wanneer dergelijk vuil niet onmiddellijk 
wordt verwijderd, kan de lak worden be�
schadigd. Dit zijn omstandigheden die niet 
onder de garantie vallen.
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Autowasbeurt Waarmee u voor het wassen van uw auto 
rekening moet houden!
� Eerst verwijdert u hardnekkig vuil zoals 

bijv.
� Insectenresten, vogelpoep, hars van 

bomen,
� Olie, vet, brandstof en teer.

� Richt nooit een hogedrukspuit op de af�
dichtingen van uw auto.

Insecten verwijderen
Verwijder insectenresten voor u de auto 
gaat wassen.
� Spuit smartcare insectenoplosser op de 

resten.
� Laat de insectenoplosser even kort in�

werken.
� Wrijf de insectenoplosser uit met een 

zachte doek of spons.
� Daarna met veel water afspoelen.
� Zet het gereinigde oppervlak aanslui�

tend in de was.

Gevaar voor ongevallen!
Na het wassen kunnen de remmen 

nog nat zijn en daardoor minder goed 
functioneren. Daarom moet u na het 
wegrijden even een paar keer zachtjes 
remmen zonder het overige verkeer te 
hinderen.
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Teer verwijderen
Verwijder teerresten voor u de auto gaat 
wassen.
� Breng de teerverwijderaar op met een 

zachte doek.
� Laat de teerverwijderaar even kort in�

werken.
� Wrijf de teerverwijderaar uit met een 

zacht doek.
� Daarna met veel water afspoelen.
� Zet het gereinigde oppervlak aanslui�

tend in de was.

Auto met de hand wassen
� Was uw auto met geconcentreerde au�

toshampoo en een spons.
� Daarna met schoon water afspoelen.
� Droog uw auto met een zeemleer af.

>Belangrijk!
Was de auto niet in de volle zon. Het op�
pervlak van de body panels en de lak kan 
worden beschadigd.

Auto wassen in de wasstraat
Schroef de antenne van uw auto los en ver�
wijder deze voordat u de auto in een au�
towasserij wast.
Bij het wassen in een wasstraat kunnen er 
waterdruppels aan de binnenzijde van het 
raam naar beneden lopen.

Milieu!
Was de auto op de op een daarvoor 

bestemde wasplaats of in een autowas�
serij. Door op de straat wassen kunnen 
o.a. smeermiddelen in he triool te�
rechtkomen. Hierdoor vervuilt u het 
milieu.
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Frequentie van het lakonderhoud
De frequentie van het lakonderhoud is 
o.a. afhankelijk
� van de frequentie waarmee u het voer�

tuig gebruikt,
� van uw parkeergewoonten (in een gara�

ge of onder bomen),
� van het jaargetijde,
� van weers� en milieu�invloeden.

Beschadigingen aan de lak verhelpen
Verhelp kleine steenslagschade en kras�
sen met een lakstift.
De smartcare lakstiften zijn verkrijg�
baar in een gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.

>Opmerking!
Bij grotere lakschade kunt u het beste 
contact opnemen met een gekwalificeerde 
werkplaats, bijv. een smart center.

Exterieur Reparatiemogelijkheid

Kunststofonderdelen (body panels) met doorzichtige lak Transparante stift

Bodypanels met basis� en transparante lak smartcare tweelaagse lakpenset in de betreffende kleur, 
bijv. star blue

tridion�veiligheidscel smartcare tweelaagse lakpenset in de betreffende kleur, 
bijv. zilver
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Alle verzorgingsmiddelen zijn als smart�
care producten verkrijgbaar bij een ge�
kwalificeerde werkplaats, bijv. een smart 
center.

Interieur Bijzonderheden Lichte 
verontreiniging

Sterke 
verontreiniging

Dit mag u nooit doen

Stoffen bekleding in de 
auto

Schone, pluisvrije doek 
gebruiken

Lichte zeepoplossing, 
vlekkenspray

Vlekkenspray
>Belangrijk!
Bij de stoffen bekleding 
scodic grey alleen een 
lichte zeepoplossing 
gebruiken.

Hard wrijven, 
wasbenzine gebruiken

Kunststof onderdelen in 
de auto

Vochtige doek 
gebruiken

Vochtige, schone doek, 
cockpitspray

Vochtige, schone doek, 
cockpitspray

Schuren, oplosmiddelen 
gebruiken

Leren bekleding in de 
auto

Schone, kleurechte doek 
gebruiken

Schone doek met 
lauwwarm water, 
leeronderhoudsmiddel

Leeronderhoudsmiddel Agressieve middelen, 
vlekkenverwijderaar, 
enz.

Glazen ruiten in de auto Vochtige, schone doek, 
microvezeldoekje, 
ruitenreiniger

Microvezeldoekje, 
ruitenreiniger

Scherpe, agressieve 
middelen gebruiken
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Alle verzorgingsmiddelen zijn als smart�
care producten verkrijgbaar bij een ge�
kwalificeerde werkplaats, bijv. een smart 
center.

Exterieur Bijzonderheden Normale vervuiling 
Handwas/
autowasserij

Extreme vervuiling 
Handwas/
autowasserij

Dit mag u nooit doen

tridion�veiligheidscel 
zwart

Poedergespoten 
enkellaagse lak

Geconcentreerde 
autoshampoo, insecten�
verwijderingsmiddel bij 
insectenresten, polijst�
middel

Geconcentreerde 
autoshampoo, harde 
was, insectenverwij�
deringsmiddel bij 
insectenresten, polijst�
middel

agressieve lakreiniger, 
machinepolish, 
schuurmiddel, 
zuurhoudend, sterk 
alkalisch middel, 
schuursponsje, 
reiniging met 
hogedrukreiniger c.q. 
heet water

tridion�veiligheidscel 
zilver

Poedergespoten 
enkellaagse lak + 
transparante lak

Glanzende kunststof 
onderdelen 
(bodypanels)

Kunststofonderdelen 
met basis� en kleurloze 
lak of alleen doorzich�
tige lak

Wielen en wieldoppen Tweelaags�metallic lak 
(hoogglanzend)

Geconcentreerde 
autoshampoo, 
velgenreiniger

Geconcentreerde 
autoshampoo, 
velgenreiniger

Cabriokap Landmerkstof Autoshampoo concen�
traat, dakreiniger, 
impregneerspray

Autoshampoo concen�
traat, dakreiniger, 
impregneerspray

Cabrio�achterruit Vinyl�ruit Geconcentreerde 
autoshampoo, ruitenrei�
niger, polijstmiddel voor 
de achterruit

Geconcentreerde 
autoshampoo, ruitenrei�
niger, polijstmiddel voor 
de achterruit

Schuren, oplosmiddelen 
gebruiken



>>Relatieproblemen.
Mocht uw auto eens in een crisis mocht belanden, dan laten wij u niet in de steek. Wij laten u zien hoe u uw auto smart en daarmee uzelf 
snel kunt helpen. Maar natuurlijk kunt u ook altijd een beroep doen op gekwalificeerde werkplaatsen, bijv. een smart center of smart�
move Assistance. 
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Onboard�Diagnose�box (OBD)

Onboard�Diagnose�box (OBD)
De Onboard�Diagnose�box bevindt zich 
links naast het stuurwiel in het bergvak.
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Zekeringen

Een stroomverbruiker werkt niet meer
Er kan een zekering defect zijn.
De gescheiden stroomkringen worden be�
veiligd door smeltzekeringen.

>Belangrijk!
Doorgebrande zekeringen moeten worden 
vervangen door gelijkwaardige zekerin�
gen (herkenbaar aan kleur en amperage) 
met een amperage dat in de zekeringenta�
bel wordt aanbevolen. 
Vervang zekeringen alleen bij een stil�
staande auto. Schakel vooraf alle stroom�
verbruikers en de ontsteking uit.
Brandt een nieuw geplaatste zekering op�
nieuw door, laat de oorzaak dan in een ge�
kwalificeerde werkplaats, bijv. een smart 
center, vaststellen en verhelpen.

Het zekeringkastje bevindt zich links on�
der de cockpit.
� Druk de bekleding van het zekeringen�

kastje naar beneden.
> Het zekeringenkastje wordt van on�

deren zichtbaar.

1

Brandgevaar!
Uitsluitend voor smart goedge�

keurde zekeringen met het voor het be�
treffende systeem voorgeschreven am�
pèrage monteren. Anders kan er door 
overbelasting brand ontstaan.
Defecte zekeringen mogen niet worden 
gerepareerd of doorverbonden. Laat de 
oorzaak vaststellen en wegnemen bij 
een gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center:
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Zekering vervangen
� Schakel alle stroomverbruikers en de 

ontsteking uit, voordat u een zekering 
vervangt.

� Maak het zekeringkastje los en draai 
het naar beneden.

� Stel aan de hand van de zekeringentabel 
(zie pagina 230) vast welke zekering bij 
de uitgevallen stroomverbruiker hoort.

� Verwijder de desbetreffende zekering.

� Vervang de defecte zekering door een 
nieuwe met hetzelfde amperage.

� Hang het zekeringenkastje weer op zijn 
plaats.
> Let er op dat de hendel weer wordt 

vergrendeld.
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Zekeringenkastje voorzijde Zekeringenkastje achterzijde
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Bezetting van de zekeringen

Nr. Stroomverbruiker Stroomsterkte Kleur
1 Startmotor 25 A natuurlijk

2 Ruitenwissers voorruit, ruitensproeierpomp 20 A geel

3 Ventilator, stoelverwarming 20 A geel

4 Elektrische ruitbediening li., re. 30 A groen

5 Lichtschakelaar, parkeerlicht, dimlicht, groot licht, lichtsignaal, mistlicht 7,5 A bruin

6 Dimlicht/achterlicht re., schakelaarverlichting 7,5 A bruin

7 Parkeerlicht/achterlicht li. 7,5 A bruin

8 Motor 20 A geel

9 Motor 10 A rood

10 Motor (inspuitstukken) Nr. blauw

11 Combi�instrument, waarschuwingsknipperlichten, centrale vergrendeling, 
airconditioning, stoelverwarming, achterruitverwarming, claxon 
(stuurschakeling), stuurschakeling, Onboard�Diagnose�box (Batt.+)

7,5 A bruin

12 Radio cd, binnenverlichting Nr. blauw

13 Mistlamp Nr. blauw

14 esp 25 A natuurlijk

15 Intercooler�ventilator, Airco�compressor Nr. blauw

16 Elektrische brandstofpomp 10 A rood

17 Ruitenwisser achterruit (alleen fortwo coupé) Nr. blauw

18 esp, airbag 7,5 A bruin

19 elektr. spiegelverstelling, spiegelverwarming 7,5 A bruin

20 Radio, cd, combi�instrument, toerenteller, achteruitrijlicht, 
stoelverwarming, bekrachtigde stuurinrichting, Onboard�Diagnosebox 
(contact)

Nr. blauw
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21 Stopcontact interieur, sigarettenaansteker Nr. blauw

22 Dimlicht re. 7,5 A bruin

23 Dimlicht li. 7,5 A bruin

24 Groot licht re. 7,5 A bruin

25 Groot licht li/ Controlelampje groot licht 7,5 A bruin

26 Remlicht Nr. blauw

27 Motormanagement 7,5 A bruin

28 Achterruitverwarming (alleen fortwo coupé)/Ventilatormotor koelwater 30 A groen

29 Kap (alleen fortwo cabrio), elektr. glazen schuifdack (alleen fortwo coupé) 30 A groen

30 Besturingsapparaat schakelhendel 40 A oranje

31 Claxon, centrale vergrendeling, afstandsontgrendeling achterklep 30 A groen

32 Secundaire luchtpomp 30 A groen

33 Ontsteking 50 A rood

34 esp 50 A rood

35 Servosturing 30 A groen

R1 Reserve (ontsteking) � �

R2 Reserve (ontsteking) � �

R3 Reserve (ontsteking) � �

R4 Reserve (ontsteking) � �

R5 Reserve (Batt.+) � �

R6 Reserve (Batt.+) � �

R7 Reserve (Batt.+) � �

R8 Reserve (Batt.+) � �

R9 Stoelverwarming 25 A natuurlijk

Nr. Stroomverbruiker Stroomsterkte Kleur
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Lampjes
Lampjes dienen te worden vervangen in 
een gekwalificeerde werkplaats, bijv. een 
smart center.
Laat de volgende lampjes alleen vervan�
gen bij een gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center:
� koplampen
� Mistlamp 
� binnenverlichting op de middenconsole
� knipperlichten aan de zijkant

>Opmerking!
Laat de afstelling van de koplampen re�
gelmatig, ten minste één keer per jaar, 
controleren.

Lampjes vervangen Het volgende is van belang als u de lampen 
van de auto wilt vervangen:
� Schakel de verlichting en de ontsteking 

uit om kortsluiting te vermijden.
� Pak de lampjes alleen vast met een 

schone, vetvrije doek.
� Pak de lampjes niet bij het glas vast.
� Zorg ervoor dat uw vingers droog en 

niet met olie besmeurd zijn.
� Gebruik alleen lampjes van hetzelfde 

type met hetzelfde aantal Watt.

Verbrandingsgevaar!
Lampjes en fittingen kunnen zeer 

heet zijn. Alvorens het lampje te ver�
vangen de verlichting laten afkoelen. U 
kunt zich anders branden als u de lamp�
jes aanraakt.
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Achterlichten bij smart fortwo coupé 
vervangen
In de achterlichten zit een:
� Lampje knipperlicht 12 V 21 W
� Achterlicht/remlicht 12 V 21/5 W
� Mistachterlamp (links) 12 V 21 W
� Achteruitrijlicht(links) 12 V 21 W
� Open de achterklep.
� Draai de bevestigingsschroeven los (A).
� Druk het achterlicht uit de boringen van 

de carrosserie (B).
� Trek de stekker van de lampvoet af (C).

� Maak de clip los zodat u het achterlicht�
huis uit de afdekking en de lichtglas�
plaat (D) kunt halen.

� Haal de lichtglasplaat van de afdekking 
(E).

� Draai het lampje tegen de klok in en trek 
hem uit de fitting (F).

>Opmerking!
Het monteren gebeurt in omgekeerde 
volgorde van het demonteren.

Achterlichten bij smart fortwo cabrio 
vervangen
� Open de achterklep.
� Klap de achterafdekking naar boven.
� Haal de afdichting van de carrosserie af 

(A).
� Draai de beide moeren los (B).
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� Druk het achterlicht naar voren en haak 
de houders los uit de boringen van de 
carrosserie (C).
> U kunt het achterlicht verwijderen.

� Druk de las terug (D).
> U kunt de lampdrager demonteren.

� Verwijder het defecte lampje.

>Opmerking!
Het monteren gebeurt in omgekeerde 
volgorde van het demonteren.

Binnenverlichting achterin de smart 
vervangen
Er is een lamp vereist van 12 V 7 W.
� Wip de lamp eruit met behulp van een 

muntstuk (A). Plaats daarbij de munt 
vanaf de passagierszijde.

� Maak de clip los zodat u de afdekking uit 
de lichtglasplaat kunt halen (B).

� Trek het lampje uit de fitting.

>Opmerking!
Het monteren gebeurt in omgekeerde 
volgorde van het demonteren. 
Als u de binnenverlichting monteert, let er 
dan op dat de clip (C) links zit.

Derde remlicht vervangen
� Draai de bevestigingsschroeven (A) los.
� Haal het lampenglas (B) eraf.
� Haal de reflectors (C) eruit.
� Trek het defecte lampje (D) uit de fit�

ting.

>Opmerking!
Het monteren gebeurt in omgekeerde 
volgorde van het demonteren.
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12 V�stopcontact
Als de ontsteking is ingeschakeld, levert 
het 12 V�stopcontact (A) spanning voor
� de sigarettenaansteker, als onderdeel 

van de asbak,
� de elektrische luchtpomp als onderdeel 

van de pech�onderwegset,
� andere verbruikers, die met 12 volt en 

max. 5 ampere (60 W) worden aange�
dreven en over een juiste stekker be�
schikken.

>Opmerking!
Gebruik de juiste stekkers, omdat u 
anders de behuizing van het 12 V�
stopcontact beschadigt.

>Belangrijk!
Neem de veiligheidsinstructies in de des�
betreffende gebruikshandleidingen in 
acht.

Let op
� dat het 12�volt�stopcontact alleen voor 

een permanente belasting van 5 ampere 
(60 W) bestemd is.

� De elektrische luchtpomp kan zonder 
problemen op het stopcontact worden 
aangesloten om de banden op te pom�
pen.

� zich bij stroomafname van de accu van 
de wagen ontlaadt.
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Pech�onderwegset*
Met de pech�onderwegset kunt u bescha�
digingen tot een diameter van ca. 4 mm in 
het loopvlak van de band repareren.
De pech�onderwegset (A) bevindt zich on�
der de mat aan de passagierszijde.

Tot de reparatieset behoren:
� Gelflesje voor bandenreparatie
� Vulslang
� Ventieluitdraaier
� Ventieluitdraaier met ventielinzetstuk
� Elektrische luchtpomp met aansluit�

slang
� Sticker "80 km/h" en "50 mph"
� Gebruikshandleiding

>Opmerkingen!
� Het bandendichtingsmiddel kan alleen 

worden gebruikt bij een buitentempe�
ratuur van �20 °C tot +60 °C.

� Verwijder geen voorwerpen die in de 
band zitten, zoals bijv. spijkers of 
schroeven.

� Gebruik geen dichtmiddel wanneer ban�
den door het rijden zonder lucht be�
schadigd zijn (bijv. bij builen, snijbe�
schadigingen, scheuren enz. aan de 
banden)!

� Laat uitgelopen dichtmiddel drogen en 
verwijder het als een folie.

� Veeg met dichtmiddel verontreinigde 
gelakte vlakken onmiddellijk met een 
vochtige doek af.

� Laat het dichtmiddel niet in contact met 
de ogen komen!

� Slik het dichtmiddel niet in!
� Laat het dichtmiddel in een lekke band 

opdrogen en voer het samen met de 
band af.

� Gebruik het dichtmiddel niet na het ver�
lopen van de houdbaarheidsdatum (zie 
achterkant van de fles)!
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Gevaar voor letsel!
Het afdichtmiddel mag niet in 

aanraking komen met huid, ogen of kle�
ding!
� Wanneer u het dichtmiddel in de ogen 

heeft gekregen of aangeraakt heeft, 
moet u dit onmiddellijk met schoon 
water grondig uitspoelen. 

� Trek met dichtmiddel verontreinig�
de kleding onmiddellijk uit.

� Bij allergische reacties direct naar 
een arts gaan.

Gevaar voor vergiftiging!
Bewaar het dichtmiddel buiten 

bereik van kinderen.
� Als het bandendichtingsmiddel in�

geslikt is, direct de mond goed spoe�
len en veel water drinken.

� Geen braakreflexen opwekken! Direct 
naar een arts gaan!

� De dampen niet inademen.

Gevaar voor ongevallen!
In onderstaande gevallen komt uw 

veiligheid in gevaar en kan het dicht�
middel niet voor de reparatie worden 
gebruikt: 
� insnijdingen of perforaties in de 

band die groter zijn dan 4 mm,
� bij schade aan de velg,
� bij schade aan de schijfwiel,
� wanneer u met een te lage banden�

spanning of lege banden heeft gere�
den.

Niet verder rijden! Contact opnemen 
met een gekwalificeerde werkplaats, 
die over de benodigde vakkennis en 
uitrusting beschikt om de vereiste 
werkzaamheden uit te voeren. 
smart gmbh adviseert u hiertoe naar 
een smart center te gaan. Vooral vei�
ligheidsrelevante werkzaamheden en 
werkzaamheden aan veiligheidsrele�
vante systemen dienen absoluut bij een 
gekwalificeerde werkplaats te worden 
uitgevoerd.
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Banden met behulp van de reparatieset 
repareren
� Breng de sticker 

"max. 80 km/h" in het gezichtsveld van 
de bestuurder aan.

� Schud de fles met dichtmiddel voor ge�
bruik.

� Draai de vulslang op de fles.
> Daarbij wordt de aluminium sluiting 

doorgeprikt.

� Verwijder het ventieldopje van het ven�
tiel. 

� Draai met het bijgeleverde ventielsleu�
teltje het ventielelement uit het ventiel. 

>Opmerking!
Bescherm het ventielelement zorgvuldig 
tegen verontreinigingen. Wanneer het 
element beschadigd is, zit in het zakje met 
klein materiaal een reserveventielele�
ment.
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� Trek de afsluitdop van de vulslang en 
schuif het uiteinde van de slang op het 
ventiel van de band.

� Houd de fles met de vulslang naar onde�
ren en druk deze in elkaar.

� Pers de inhoud van de fles volledig in de 
band. 

� Trek de slang van het ventiel en verwij�
der resten dichtmiddel van ventiel, velg 
en/of band.

� Het originele ventielelement (event. re�
serveventiel) met het ventielsleuteltje 
weer in het ventiel draaien.

� Plaats de luchtslang van de compressor 
nauwkeurig op het ventiel.

� Steek de elektrische aansluiting in de 
12�volts stekkerdoos. 

� De band tot minimaal 1,8 bar oppompen 
(max. 2,5 bar). 

>Opmerking!
Gebruik de elektrische compressor niet 
langer dan zes minuten! Anders bestaat 
gevaar voor oververhitting!
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>Opmerking!
Wanneer de band niet tot een spanning 
van 1,8 bar kan worden opgepompt, haal 
dan de compressor weer van het wiel. Rij 
de auto voorzichtig 10 meter voor� of 
achteruit om het dichtmiddel in de band te 
verdelen.
Pomp de band opnieuw op.

Gevaar voor ongevallen!
Als na 5 minuten een bandenspan�

ning van 1,8 bar niet wordt bereikt, is 
de band te zwaar beschadigd.
Niet verder rijden! Contact opnemen 
met een gekwalificeerde werkplaats, 
die over de benodigde vakkennis en 
uitrusting beschikt om de vereiste 
werkzaamheden uit te voeren. 
smart gmbh adviseert u hiertoe naar 
een smart center te gaan. Vooral vei�
ligheidsrelevante werkzaamheden en 
werkzaamheden aan veiligheidsrele�
vante systemen dienen absoluut bij een 
gekwalificeerde werkplaats te worden 
uitgevoerd.

Gevaar voor ongevallen!
Een maximumsnelheid van 80 km/h 

niet overschrijden. De sticker "max. 80 
km/h" moet op het instrumentenpaneel 
worden aangebracht, in het gezichts�
veld van de bestuurder. De auto kan on�
der deze omstandigheden een gewij�
zigd weggedrag vertonen.
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� Vervolg na het ontkoppelen van de com�
pressor de rit onmiddellijk, zodat het 
dichtmiddel gelijkmatig in de band kan 
worden verdeeld en de beschadigde 
plaats goed wordt afgedicht.

� Controleer nadat u ca. 10 minuten heeft 
gereden met de manometer van de com�
pressor de bandenspanning.

>Opmerking!
Wanneer de bandenspanning lager is ge�
worden dan 1,3 bar, mag de rit niet wor�
den vervolgd. Wanneer de 
bandenspanning hoger is dan 1,3 bar, 
moet u met de compressor de band tot op 
de in de bedrijfshandleiding van de auto 
aangegeven waarde oppompen. Rij voor�
zichtig verder tot de volgende gekwalifi�
ceerde werkplaats, bijv. een smart 
center.

>Opmerking!
De fabrikant kan niet garanderen dat met 
de reparatieset alle lekken kunnen wor�
den verholpen, in het bijzonder niet die 
lekkages die groter zijn dan een diameter 
van 4 mm en die buiten het loopvlak liggen. 
De fabrikant is niet aansprakelijk voor 
schade die voortkomt uit een onjuist ge�
bruik van de reparatieset.

Gevaar voor ongevallen!
Als de bandenspanning op dat mo�

ment minder is dan 1,3 bar, is de band te 
zwaar beschadigd.
Niet verder rijden! Contact opnemen 
met een gekwalificeerde werkplaats, 
die over de benodigde vakkennis en 
uitrusting beschikt om de vereiste 
werkzaamheden uit te voeren. 
smart gmbh adviseert u hiertoe naar 
een smart center te gaan. Vooral vei�
ligheidsrelevante werkzaamheden en 
werkzaamheden aan veiligheidsrele�
vante systemen dienen absoluut bij een 
gekwalificeerde werkplaats te worden 
uitgevoerd.
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Sierdoppen*

Montage van de sierdoppen
� Plaats de opening van de sierdop voor 

het ventiel van het wiel.
� Druk de sierdop met beide handen ge�

lijkmatig op de velg.
� Controleer of de sierdop stevig vastzit 

op de velg.

Demontage van de sierdoppen
Bij de demontage trekt u de sierdoppen 
voorzichtig met beide handen van de velg 
af.

Reiniging en onderhoud
De sierdoppen kunnen
� met autoshampoo en een zachte borstel 

of 
� in de autowasserette
worden gereinigd.

Gevaar voor ongevallen!
Ook daarna regelmatig, bijv. na 

het tanken, controleren of de sierdop�
pen nog steeds goed vastzitten op de 
velgen.
De sierdoppen kunnen losraken een ge�
vaar vormen voor andere verkeersdeel�
nemers.
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Diefstalbeveiliging wielen* Let op!
Gebruik geen slagschroefmachine. Berg 
de borgsleutel op een geschikte plaats in 
de auto op.

Let op!
Gebruik uit veiligheidsoverwegingen geen 
naafkappen en naafafdekkingen bij de 
montage van de diefstalbeveiliging voor 
stalen wielen

>Opmerking!
Bij verlies van de borgsleutel moet u met 
de codekaart van uw sleutel naar een ge�
kwalificeerde werkplaats, bijv. een smart 
center, gaan. Berg de codekaart van uw 
sleutel goed op.

Montage van de diefstalbeveiliging van de 
wielen
� Draai van elk wiel één van de wielbouten 

los. 
� Draai de diefstalbeveiligingsmoer (1) 

met de borgsleutel (2) en een moment�
sleutel vast.
> Koppel: 110 Nm

Gevaar voor ongevallen!
De diefstalbeveiliging van de 

wielen moet na 100 tot 500 km opnieuw 
met een momentsleutel worden vastge�
draaid (zie aandraaimoment). Deze 
kunnen anders losraken en een gevaar 
vormen voor u en andere verkeersdeel�
nemers.
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Banden en velgen

Algemene informatie
smart gmbh adviseert op veiligheidstech�
nische gronden banden, die speciaal voor 
uw auto zijn vrijgegeven. Deze banden zijn 
afgestemd op de regelsystemen, zoals 
bijv. abs of esp. Wanneer u andere banden 
gebruikt, kan smart gmbh niet verant�
woordelijk worden gesteld voor de daaruit 
voortvloeiende schade. Informatie m.b.t. 
banden is verkrijgbaar bij elke gekwalifi�
ceerde werkplaats, bijv. een smart cen�
ter.

Wanneer u andere banden gebruikt dan de 
door smart gmbh gekeurde en aanbevolen 
banden, kunnen de eigenschappen, zoals 
bijv. rijgedrag, geluid, verbruik enz. na�
delig worden beïnvloed.
Bovendien kunnen afwijkingen in de maat�
voering en een andere vervorming van de 
banden tijdens het rijden onder belasting 
tot contact met de carrosserie en ason�
derdelen leiden. Beschadigingen aan de 
banden of de auto kunnen het gevolg zijn.

Coverbanden worden niet door smart 
gmbh gekeurd en niet geadviseerd. Bij 
coverbanden kunnen beschadigingen niet 
altijd worden herkend. Op grond daarvan 
kan smart gmbh de veiligheid met cover�
banden niet garanderen.

Wijzigingen aan de reminstallatie en de 
wielen en het gebruik van afstands� en 
remstofschijven is niet toegestaan. An�
ders verliest de auto de typegoedkeuring.

Gevaar voor ongevallen!
Alleen de bandenmaten gebruiken 

die in de autopapieren staan. Als u an�
dere wielen laat monteren:
� kunnen de remmen of onderdelen van 

het onderstel worden beschadigd,
� is het vrij ronddraaien van de wielen 

en de banden niet meer gegaran�
deerd.
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Waar u zonder meer op moet letten:
� Gebruik alleen banden en wielen van 

hetzelfde type en dezelfde fabrikant.
� Monteer alleen passende banden op de 

wielen.
� Bij een auto met dezelfde wielmaat voor 

en achter, mag u de banden alleen tus�
sen de assen onderling omwisselen (RV 
naar RA; LV naar LA).

� Monteer nieuwe banden op de achteras.
� Rij de nieuwe banden gedurende de 

eerste 100 kilometer met een gematig�
de snelheid in.

� Controleer banden en wielen regelmatig 
op beschadigingen. Beschadigde wielen 
kunnen tot verlies van de bandenspan�
ning en schade aan de banden leiden.

� Verslijt de banden niet helemaal. Een 
profieldiepte van minder dan 
3 millimeter zorgt voor een sterk ver�
minderde hechting op natte wegen. 
Vervang daarom zomerbanden met een 
profieldiepte van 3 millimeter en win�
terbanden van minder dan 4 millimeter 
absoluut door nieuwe banden.

� Vernieuw de banden, los van de mate 
van slijtage, uiterlijk na zes jaar. Dat 
geldt ook voor het reservewiel.

>Opmerking!
Sla de niet gebruikte banden koel, droog 
en zo mogelijk in een donkere ruimte op. 
Bescherm de banden tegen olie, vet en 
benzine. Maak de banden nooit schoon met 
hogedrukreinigers. U kunt de banden 
daarmee beschadigen.

Gebruiks� en verkeersveiligheid
Banden zijn uitermate belangrijk voor de 
bedrijfs� en verkeersveiligheid van de 
auto. Daarom moet u de bandenspanning, 
het profiel en de toestand van de banden 
regelmatig controleren.
Bij bandenspecialisten of een gekwalifi�
ceerde werkplaats, bijv. een smart cen�
ter, krijgt u meer informatie met 
betrekking tot:
� belasting van de banden (LI, Load In�

dex),
� snelheidsindex (toegestane maximum 

snelheid van de banden),
� ouderdom van de banden,
� oorzaken en gevolgen van bandenslijta�

ge,
� maatregelen bij beschadigingen van de 

banden,
� type banden voor bepaalde regio’s, 

toepassingsgebieden of gebruiksom�
standigheden van de auto,

� mogelijkheden voor het monteren van 
andere banden enz.
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Toestand van de banden
Controleer de banden regelmatig, 
bijv. op:
� uitwendige beschadigingen,
� veroudering van de banden,
� vreemde voorwerpen in het profiel,
� scheuren, bulten,
� eenzijdige of onregelmatige slijtage 

van het profiel.

Profiel van de banden
De minimale profieldiepte van de zomer�
banden mag nooit minder bedragen dan 
3 millimeter en 4 millimeter voor winter�
banden.
Met een toenemende slijtage van de ban�
den vermindert de hechting van de ban�
den met de ondergrond en het rijgedrag 
van de auto, in het bijzonder op natte of 
besneeuwde wegen. Vervang de banden 
daarom, voordat de profieldiepte minder 
is dan de minimale profieldiepte.
U moet de profieldiepte met een profiel�
dieptemetertje controleren, dat u kunt 
aanschaffen in een gekwalificeerde werk�
plaats, bijv. een smart center.

Aanduidingen voor de noodzakelijkheid 
van het vervangen van de banden herkent 
u ook aan de in de profielrand van het 
loopvlak geïntegreerde slijtage�indicato�
ren. Deze vormen uiteraard pas bij een 
resterende profieldiepte van 
1,6 millimeter smalle doorlopende drem�
pels. Wanneer u deze kunt zien, moeten de 
banden onmiddellijk worden vervangen.

Banden verouderen, ook wanneer u deze 
niet of slechts weinig gebruikt. De ge�
bruiks� en verkeersveiligheid van alle 
banden neemt af. Laat daarom banden, die 
ouder zijn dan zes jaar vanaf de produc�
tiedatum, vervangen.
De productiedatum herkent u aan de hand 
van het DOT�nummer, dat op zijkant van 
iedere band staat. De laatste twee cijfers 
geven sinds 2000 het productiejaar van 
de band aan, daarvoor staat de tweecijfe�
rige productieweek (WWJJ).

Gevaar voor ongevallen!
Houd er rekening mee dat scheu�

ren, bulten of andere beschadigingen 
een klapband kunnen veroorzaken. 
Daardoor kunt u de controle over uw 
auto verliezen en u zelf of anderen ver�
wonden. Vervang dergelijk beschadig�
de banden onmiddellijk.

Gevaar voor ongevallen!
Hou voortdurend in de gaten of er 

nog voldoende profiel op de banden zit. 
Te weinig profiel op de band vermin�
dert de hechting met de ondergrond en 
verhoogt tijdens regen of natte sneeuw 
en een hoge snelheid het gevaar van 
aquaplaning. Het profiel van de banden 
kan het water niet meer afvoeren. U kunt 
de controle over uw auto verliezen, een 
ongeval veroorzaken en u zelf of ande�
ren verwonden.
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Schade aan de banden
Beschadigingen aan de banden ontstaan 
bijv. door:
� gebruiksomstandigheden van de auto,
� stoepranden,
� vreemde voorwerpen,
� te lage bandenspanning,
� weers� en milieu�invloeden, contact 

met olie, vet, brandstof enz.

Wielen vervangen

Maak iedere keer dat wielen worden om�
gewisseld de contactvlakken en de rem�
schijf/binnenkant van het wiel grondig 
schoon. Controleer de bandenspanning.

Gevaar voor ongevallen!
Het over stoepranden of scherpe 

voorwerpen rijden kan leiden tot aan de 
buitenkant niet herkenbare schade aan 
het karkas van de band. Beschadigingen 
aan het karkas van de auto worden pas 
veel later opgemerkt en kunnen daar�
door tot problemen met de banden lei�
den. Daardoor kunt u de controle over 
uw auto verliezen, een ongeval veroor�
zaken en u zelf of anderen verwonden.

Gevaar voor ongevallen!
Maak de banden nooit schoon met 

een hogedrukreiniger. Dit kan tot zwa�
re en onherstelbare schade aan de ban�
den leiden. Hierdoor kunt een ongeval 
veroorzaken en uzelf of anderen ver�
wonden.

Gevaar voor ongevallen!
Wissel de voor� en achterwielen 

niet om, aangezien deze verschillende 
afmetingen hebben, zoals bijv. maat, 
indrukdiepte enz.
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Verwisselen van een wiel Gevaar voor ongevallen!
Na het verwisselen van een wiel 

het aanhaalmoment laten controleren 
bij een gekwalificeerde werkplaats, 
die over de benodigde vakkennis en 
uitrusting beschikt om de vereiste 
werkzaamheden uit te voeren. smart 
gmbh adviseert u hiertoe naar een 
smart center te gaan. Vooral veilig�
heidsrelevante werkzaamheden en 
werkzaamheden aan veiligheidsrele�
vante systemen dienen absoluut bij een 
gekwalificeerde werkplaats te worden 
uitgevoerd. 
De wielbouten kunnen losraken als ze 
niet met een aanhaalmoment van 110 Nm 
vastgezet zijn. smart gmbh adviseert 
uit veiligheidstechnische overwegin�
gen uitsluitend de voor smart vrijge�
geven, passende wielbouten te 
gebruiken.

Gevaar voor ongevallen!
Het overschrijden van de aange�

geven belasting van de band en de toe�
gestane maximum snelheid kan tot be�
schadigingen c.q. onherstelbare 
beschadigingen van de band leiden. 
Daardoor kunt u de controle over uw 
auto verliezen en u zelf of anderen ver�
wonden. 

Alleen de bandenmaten gebruiken die 
in de autopapieren staan. Let a.u.b ook 
in het bijzonder op de klantspecifieke 
toelatingsvoorschriften voor banden. 

Deze voorschriften leggen onder be�
paalde omstandigheden een bepaald 
type band vast c.q. verbieden het ge�
bruik van bepaalde typen banden, die 
in andere landen zijn toegelaten. 

Bovendien kan voor bepaalde regio’s en 
toepassingsgebieden het gebruik van 
een bepaald type band worden aanbevo�
len. 
Informatie m.b.t. banden is verkrijg�
baar bij een gekwalificeerde werk�
plaats, bijv. een smart center.
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Wiel verwijderen

� Zet de auto op een vlakke ondergrond.
� Trap het rempedaal in.
� Trek de handrem aan.
� Zet de softip�schakeling in de positie R.
� Laat het rempedaal los.
� Zet de motor af.
� Hef eventueel de afschermkap uit de 

velg.
� Met een passende wielmoersleutel de 

wielmoeren losdraaien tegen de wijzers 
van de klok in, doch draai ze er nog niet 
volledig uit.

� Plaats een passende krik op één van de 
daarvoor aangebrachte aanzetpunten 
(A). Deze kunt u herkennen aan de mar�
keringen in de portierdrempel. 
> Het oplegvlak van het standbeen van 

de krik moet loodrecht onder het 
aanzetpunt (A) liggen.

Gevaar voor letsel!
De krik is uitsluitend bedoeld 

voor het kortstondig opkrikken van de 
auto bij het verwisselen van een wiel. 
Bij werkzaamheden onder de auto moe�
ten bokken worden gebruikt.
Erop letten dat de ondergrond waar de 
krik op rust stevig, vlak en stroef is. 
Geen houtblokken of iets dergelijks als 
steun voor de krik gebruiken. Anders 
kan de krik vanwege de beperkte hoogte 
zijn optimale hefvermogen niet berei�
ken. 
Tijdens het verwisselen van het wiel de 
motor niet starten. 
Als de auto opgekrikt is, niet onder de 
auto gaan liggen. Als de auto niet zoals 
beschreven wordt opgekrikt, kan deze 
door trillingen van de krik glijden (bij�
voorbeeld door het starten van de mo�
tor, het openen en sluiten van de 
portieren of de achterklep).

Gevaar voor letsel!
De krik alleen onder de krik�

steunpunten plaatsen. Als de krik niet 
goed wordt geplaatst, kan de auto:
� van de krik vallen,
� u of anderen verwonden,
� worden beschadigd.
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� De auto met de autokrik zo ver optillen 
tot het wiel geen contact meer heeft met 
de grond.

� Schroef de wielbouten los en verwijder 
het wiel.

Nieuw wiel monteren Gevaar voor ongevallen!
Beschadigde of geoxideerde 

wielbouten vervangen. Wielbouten niet 
met olie of vet insmeren.
Als een schroefdraadboring in de wiel�
naaf beschadigd is, mag nooit verder 
worden gereden! Contact opnemen met 
een gekwalificeerde werkplaats, die 
over de benodigde vakkennis en uitrus�
ting beschikt om de vereiste werkzaam�
heden uit te voeren. 
smart gmbh adviseert u hiertoe naar 
een smart center te gaan. Vooral vei�
ligheidsrelevante werkzaamheden en 
werkzaamheden aan veiligheidsrele�
vante systemen dienen absoluut bij een 
gekwalificeerde werkplaats te worden 
uitgevoerd.

Alleen de voor het wiel en de auto voor�
geschreven wielbouten gebruiken.

smart gmbh adviseert uit veiligheids�
technische overwegingen uitsluitend 
de voor smart vrijgegeven wielbouten 
te gebruiken. Andere bouten kunnen 
losraken.

Gevaar voor ongevallen!
Alleen de voor het wiel en de auto 

voorgeschreven wielbouten gebruiken. 
Andere bouten kunnen losraken.
De wielbouten niet vastzetten als de 
auto opgekrikt is. De auto kan anders 
kantelen.
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� Monteer het wiel en draai de kopbouten 
losvast met de kopboutsleutel.

� Laat de auto zakken en verwijder de 
krik.

� Draai de wielmoeren stevig vast met de 
wielmoersleutel (aanhaalmoment: 
110 Nm).

>Opmerking!
Laat de nieuwe wielen in een gekwalifi�
ceerde werkplaats, bijv. een smart cen�
ter, controleren en eventueel 
uitbalanceren.

Gevaar voor ongevallen!
Nadat het wiel verwisseld is, al�

tijd het aanhaalmoment laten controle�
ren. De wielbouten kunnen losraken als 
ze niet met een aanhaalmoment van 110 
Nm vastgezet zijn.



252 Relatieproblemen   

Accu

Accu

Veiligheidsinstructies en 
voorzorgsmaatregelen bij de omgang met 
accu's in acht nemen.
Neem de volgende veiligheidsinstructies 
en voorzorgsmaatregelen altijd in acht bij 
omgang met de accu.
Gebruik originele smart accu’s, om de vei�
lige inbouw en de elektrische functie te 
kunnen garanderen.

>Belangrijk!
Gebruik de auto nooit zonder accu, omdat 
dit elektrische apparatuur kan beschadi�
gen.

Explosiegevaar!

Vuur, open licht en roken zijn 
bij het werken met een accu 
verboden. Vonkvorming voorko�
men.

Accuzuur is een agressieve 
stof. Het mag niet met de huid, 
ogen of kleding in aanraking 

komen. Draag geschikte beschermende 
kleding, met name handschoenen, 
schort en gezichtsbescherming. Zuur 
direct wegspoelen met schoon water. Zo 
nodig naar een arts gaan.

Een veiligheidsbril dragen. 
Zuur direct wegspoelen met 
schoon water. Zo nodig naar een 
arts gaan.

Kinderen uit de buurt houden.

Deze handleiding lezen.

Explosiegevaar!
Geen metalen voorwerpen op een 

accu leggen. Dit kan kortsluiting ver�
oorzaken en het licht explosieve gas�
mengsel van de accu kan worden ontsto�
ken.
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De accu van uw auto

Auto met benzinemotor: 
� 12 volt en 42 ampère�uur.
� 12 volt en 61 ampère�uur (Cold Zone).

Auto met dieselmotor: 
� 12 volt en 61 ampère�uur.

Explosiegevaar!
Wanneer de plusklem van de aan�

gesloten accu met onderdelen van de 
auto in aanraking komt, kan kortslui�
ting ontstaan, waardoor het uiterst ex�
plosieve gasmengsel dat door de accu 
wordt geproduceerd, kan worden ont�
stoken. U en anderen kunnen daarbij 
ernstig letsel oplopen.
� Wanneer u de accu loskoppelt altijd 

eerst de min� en daarna de plusklem 
loskoppelen.

� Wanneer u de accu aansluit altijd 
eerst de plus� en daarna de minklem 
aansluiten.

� De aansluitklemmen van de accu nooit 
loskoppelen of aansluiten terwijl de 
motor draait.

Milieu!
Accu's mogen niet met het huis�

vuil worden afgevoerd! Een defecte accu 
op milieuvriendelijke wijze afvoeren. 
Een defecte accu bij een smart center of 
bij de daarvoor bestemde plaatsen in�
leveren.
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Accu verwijderen/plaatsen
Let er op dat
� u de aansluitklemmen niet verwisselt. 

De accu kan anders onherstelbaar be�
schadigd raken.

� een schroefsleutel of andere metalen 
voorwerpen niet tegelijkertijd in aan�
raking komen met de twee accupolen of 
met de pluspool en de carrosserie. Er 
kan kortsluiting ontstaan.

Accu verwijderen
� Zet de motor af.
� Schakel alle stroomverbruikers uit.
� Open het portier aan de kant van de 

passagier.
� Schuif de passagiersstoel naar achte�

ren.
� Klap de mat omhoog.
� Schroef de twee bevestigingsschijven 

(A) van de voetsteun los.
� Trek de voetsteun zijwaarts uit de auto.
� Schroef eerst de minpoolklem (A) en dan 

de pluspoolklem (B) eraf.
� Schroef de bevestiging van de accu eraf 

(C).
� Haal de accu eruit.

� Schroef eerst de minpoolklem (A) en dan 
de pluspoolklem (B) eraf.

� Schroef de bevestiging van de accu eraf 
(C).

� Haal de accu eruit.

Accu plaatsen
� Schakel alle stroomverbruikers uit.
� Breng de accu op de hiervoor voorziene 

plaats aan.
� Schroef de bevestiging van de accu 

erop (C).
� Schroef eerst de pluspoolklem (B) en 

dan de minpoolklem (A) erop.
� Monteer de afdekking van de pluspool.
� Breng de voetsteun weer aan.
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Tips voor het onderhoud van de accu
� De accu van uw auto is onder normale 

omstandigheden onderhoudsvrij 
(DIN 43539/T2).
Laat echter de laadtoestand en het 
zuurpeil van de accu vóór aanvang van 
het koude jaargetijde controleren in 
een gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.

� Om het zuurpeil te kunnen controleren, 
moeten de accudoppen op de bovenkant 
worden geopend. Het zuur moet tot aan 
de MAX�markering staan.

� Wanneer veel korte afstanden worden 
gereden, dient de accu ongeveer iedere 
drie maanden te worden opgeladen. 
Daarmee behoudt u de startcapaciteit 
van uw auto en dit verlengt de levens�
duur van de accu.

� Wanneer de auto gedurende langere 
tijd niet wordt gebruikt, moet u de accu 
loskoppelen en ongeveer iedere zes 
maanden opladen.

� Wanneer de auto gedurende langere 
tijd stilstaat zonder dat de accu is los�
gekoppeld (drie tot vier weken), moet 
de accu worden opgeladen.
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Starthulp
Wanneer uw accu ontladen is en de auto 
niet wil starten, kan een andere auto als 
starthulp worden gebruikt.
Start de motor van uw auto met behulp van
� startkabels en
� de accu van de helpende auto.
Neem daarbij de onderstaande aanwijzin�
gen in acht.

Houd rekening met het volgende
� Gebruik altijd accu's met dezelfde no�

minale spanning (12 volt).
� Let er bij het helpende voertuig op dat 

de capaciteit van de accu niet signifi�
cant onder die van de lege accu ligt.

� Gebruik startkabels met voldoende 
doorsnede en geïsoleerde klemmen van 
een gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center.

� Zorg dat u de auto niet kunt aanraken.
� Leg de startkabel zo, dat deze niet ge�

grepen kan worden door draaiende on�
derdelen in de motorruimte.

� Scheid de lege accu niet van het boord�
net.

Explosiegevaar!
Tijdens starthulp kunnen lichte 

knallen door uit de accu vrijkomende 
gassen ontstaan. Vonkvorming voorko�
men. Niet met open vuur in de nabij�
heid van de accu komen en niet roken. 
De veiligheidsaanwijzingen en be�
schermende maatregelen bij het werken 
met een accu opvolgen .

Gevaar voor letsel!
Tijdens starthulp of bij het laden 

bestaat kans op brandwonden door vrij�
komende gassen. Buig daarom niet over 
de accu.
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Starthulp krijgen
� Zet de motor van de beide auto's af.
� Zet de keuzehendel op N.
� Schakel alle stroomverbruikers uit.
� Verwijder de accudeksel.
� Sluit de pluspolen (A) op elkaar aan met 

de rode startkabel. Begin met de eigen 
accu.

� Sluit de minpolen van de twee accu's op 
elkaar aan (B) met de zwarte startkabel. 
Begin met de accu van de helpende auto.

� Laat de motor van de helpende auto met 
stationair toerental draaien.

� Deactiveer de startblokkering (zie 
pagina 140).

� Start de motor van uw auto. 
� Wanneer de motor niet onmiddellijk 

start, moet u ca. 60 seconden wachten 
tussen de startpogingen.
> Wanneer de motor niet start, moet u 

een reparatiedienst bellen, 
bijv. smartmove Assistance, of een 
kwalificeerde werkplaats, bijv. een 
smart center.

Starthulp demonteren
� Schakel stroomverbruikers zoals venti�

latie of achterruitverwarming pas in als 
de motor loopt. 
Doe het licht niet aan!
> Op deze manier vermindert u het ri�

sico op vonkvorming als u de startka�
bels losmaakt. 

� Laat de motor 2 tot 3 minuten draaien, 
tot hij soepel loopt.

� Maak de startkabels van de minpolen 
van de accu's los (B). Begin met de eigen 
accu.

� Maak de startkabels van de pluspolen 
van de accu's los (A).

� Laat de accu controleren in een gekwa�
lificeerde werkplaats, bijv. een smart 
center.
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Accu opladen � Gebruik alleen opladers met de correc�
te/geschikte spanning.

� Laad nooit een bevroren accu op. Laat 
de accu controleren bij een gekwalifi�
ceerde werkplaats, bijv. een smart cen�
ter. De bak zou beschadigd kunnen zijn.

>Opmerking!
Koppel de accu bij snelladen los voordat 
deze op de oplader wordt aangesloten.

Gevaar voor letsel! 
Laad nooit een ingebouwde accu 

op. Tijdens het opladen kunnen gassen 
en zuurspatten ontstaan, die u en ande�
ren kunnen verwonden of lakschades of 
beschadigingen aan de auto kunnen 
veroorzaken.

Gevaar voor letsel! 
Explosiegevaar!

Wanneer u de accu oplaadt, kunnen lich�
te knallen door uit de accu vrijkomende 
gassen ontstaan. Vonkvorming voorko�
men. Niet met open vuur in de nabij�
heid van de accu komen en niet roken. 
Raak de accupolen nooit aan met meta�
len voorwerpen en koppel de aansluit�
klemmen van de acculader pas los, nadat 
de acculader is uitgeschakeld en er 
geen gas meer uit de accu komt. 
Een accu alleen in goed geventileerde 
ruimten opladen.
Tijdens het opladen is er kans op letsel 
door uit de accu vrijkomende gassen. 
Tijdens het opladen niet over de accu 
buigen.
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In beweging zetten
Bij een defecte startmotor kan de auto op 
een aflopende straat in beweging worden 
gezet.

Voorbereidingen
� Trap het rempedaal in.
� Schakel de ontsteking in.
� Zet de versnellingshendel in positie + 

en houd deze vast.

In beweging zetten
� Laat het rempedaal los.
� Trap het gaspedaal helemaal in.

> Met toenemende snelheid wordt de 
koppeling zelfstandig ingedrukt en 
de motor gestart.

� Laat de schakelhendel los.
� Geef gas.
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Slepen
Gebruik het sleepoog wanneer u met uw 
auto een andere auto wegsleept of zelf 
wordt weggesleept.
Het sleepoog (A) bevindt zich onder de 
mat aan de passagierszijde. Het dient al�
tijd op deze plaats in de auto te blijven, als 
het niet gebruikt wordt.
� Open het portier aan de kant van de 

passagier.

Bevestigingspunten voor het sleepoog
Het bevestigingspunt vooraan dient voor 
het wegslepen van de auto.

De bevestigingspunten achteraan dienen 
voor het wegslepen van andere auto’s en 
om de basisdrager* te monteren.



Relatieproblemen 261

Slepen

Sleepoog bevestigen
� Haal het sleepoog uit de voetensteun 

aan de passagierszijde.
� Verwijder de afdekking van de auto.
� Schroef het sleepoog tot aan de aanslag 

in het gat en draai deze goed vast.
� Bevestig een sleepkabel of sleepstang 

aan het sleepoog.

Slepen
� Schakel de ontsteking in.
� Trap het rempedaal in.
� Breng de schakelhendel in de stand N.

> Op het display verschijnt N.

>Belangrijk!
De auto kan alleen worden weggesleept 
wanneer
� de schakelhendel op N staat,
� op het display N staat,
� zodat zeker is dat er geen versnelling is 

voorgeschakeld.
Hier moet met name op worden gelet wan�
neer bijv. helemaal leeg is.
Nu kan de auto volgens de daarvoor hier�
onder gegeven richtlijnen worden wegge�
sleept.

Gevaar voor ongevallen!
Laat de auto met een sleepstang 

afslepen, wanneer de motor niet draait.
Als de motor niet draait, werkt de elek�
trische servosturing* niet. U moet dan 
aanmerkelijk meer kracht uitoefenen 
bij het sturen en remmen.
Wanneer u een andere auto aan� of weg�
sleept, mag het gewicht van de auto 
niet groter zijn dan het toegestane to�
tale gewicht van uw auto.
Sleep de auto alleen over korte afstan�
den.
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>Aanwijzingen voor het wegslepen
� De smart mag alleen weggesleept wor�

den door iemand met ervaring.
� De ontsteking dient ingeschakeld te 

zijn.
� Als de auto weggesleept wordt, dient de 

schakelhendel in de stand N te staan.
� U kunt uw auto het beste laten wegsle�

pen door een wagen van een gekwalifi�
ceerde werkplaats, bijv. een smart cen�
ter.

� U moet rekening houden met de wette�
lijke bepalingen ten aanzien van het 
wegslepen in de desbetreffende landen.

� De sleepsnelheid mag maximaal 50 km/h 
bedragen.

� De afsleepsnelheid mag maximaal 50 km 
bedragen.

� Sleep de auto niet over langere afstan�
den. Wanneer u de auto over langere af�
standen wilt transporteren, dient u 
hiervoor een aanhangwagen te gebrui�
ken.

� Voor het wegslepen moet de voorkeur 
worden gegeven aan een sleepstang. 
Wanneer een sleepkabel wordt gebruikt 
moet een elastische polyamidekabel c.q. 
polyamideband worden gebruikt.

� De sleepkabel mag nooit aan de lading�
drager* worden bevestigd.

� De sleepogen van beide auto's moeten 
aan dezelfde kant zitten (links/rechts).

� De auto mag alleen aan de sleepogen 
zelf slepen c.q. weggesleept worden.

� De gesleepte auto mag niet zwaarder 
zijn dan de slepende auto.

� Het bergen en vastsjorren van de auto 
aan de sleepvoorziening is uit veilig�
heidsoverwegingen niet toegestaan. 
Wanneer dit niet in acht wordt genomen 
kan het sleepoog uit de bevestiging 
scheuren en eventueel tot verwondin�
gen leiden!

� Het wegslepen met gemonteerde basis�
drager* is niet toegestaan.

� De auto mag niet achteruit aan de la�
dingdrager* worden gesleept.
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Brandblusser*

Houd rekening met de volgende punten
� Lees voor gebruik de gebruikshandlei�

ding van de brandblusser door, zodat u 
hem in geval van nood meteen pro�
bleemloos, veilig en juist kunt toepas�
sen.

� Laat de brandblusser regelmatig, ten 
minste om de twee jaar, controleren.

Gevaar voor letsel!
Let er op dat de brandlusser al�

tijd goed vergrendeld is. De inzitten�
den zouden anders door rondslingeren�
de brandblusser letsel kunnen oplopen, 
bij:
� sterk afremmen,
� een wijziging van de rijrichting,
� een ongeval. 



264   Relatieproblemen   



>>Gegevensoverdracht.
Neem tenslotte nog een ogenblik de tijd, en laat de technische gegevens van uw auto op u inwerken. 
Wij wensen u daarbij veel plezier.
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Infostickers (Voorbeeld stuur aan linkerkant)

Infostickers (Voorbeeld stuur aan linkerkant)

a Servicesticker

b Koelwaterwaarschuwing

c Ruitenwissermechaniekwaarschuwing

d Infostickers airbag (zonneklep/dakframe)

e Tanksticker/bandendrukplaatjes

f Typeplaatje met identificatienummer van de auto

g smartmove Assistance

Gevaar voor letsel!
De auto is voorzien van diverse waarschuwingssti�

ckers. Deze moeten u en anderen op verschillende risico's 
opmerkzaam maken. Deze waarschuwingsstickers daarom 
niet verwijderen, tenzij dit uitdrukkelijk op de sticker 
staat vermeld. Als u waarschuwingsstickers verwijdert, 
kan dit ertoe leiden dat u of anderen bepaalde gevaren 
niet kunnen herkennen en letsel kunnen oplopen.
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Typeplaatje

Typeplaatje Identificatienummer van de auto 
(VIN)
Het identificatienummer van de auto (B) 
bevindt zich op de vloer onder het tapijt 
(A) in de bagageruimte.
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Technische gegevens
De technische gegevens gelden voor au�
to's met standaarduitrusting.
smart gmbh beveelt aan de originele 
smart onderdelen en accessoires te ge�
bruiken.

Motorgegevens Dieselmotoren Benzinemotoren
fortwo coupé/fortwo cabrio fortwo coupé/fortwo cabrio fortwo coupé BRABUS/

fortwo cabrio BRABUS

Nominaal vermogen (kW) 30 37 45 55

bij toerental (omw/min) 4200 5250 5250 5250

Nominaal koppel (Nm) 100 80 95 110

bij toerental (omw/min) 1800�2800 1800�4000 2000�4000 2500�4500

Aantal cilinders 3 3 3 3

Kleppen per cilinder 2 2 2 2

Bougies per cilinder � 2 2 2

Totale cilinderinhoud in cm³ 799 698 698 698

Motorgewicht DIN 70020 A in kg 69 60 60 59

Maximale stijgingspercentage bij toegestane 
totale gewicht

20% 20% 20% 20%
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Brandstofverbruik volgens de EG�
richtlijn 1999/100/EG
De onderstaande gegevens werden con�
form de EG�richtlijnen (1999/100/EG) be�
paald. Alle gegevens gelden voor auto's 
met katalysator in de basisuitvoering.

In de praktijk kan het brandstofverbruik 
hoger liggen dan de waarden die conform 
EG�richtlijnen (1999/100/EG) zijn vast�
gesteld, omdat er voor normaal gebruik 
afwijkende gebruiksomstandigheden van 
toepassing zijn, zoals rijstijl, extra 
uitrusting, verschillende weg� en weer�
somstandigheden.

De conform de EG�richtlijnen (1999/100/
EG) bepaalde waarden voor het brand�
stofverbruik dienen slechts als uitgangs�
punt bij het vergelijken onder 
testomstandigheden.
Een gekwalificeerde werkplaats, bijv. een 
smart center, voorziet u graag van infor�
matie.
De desbetreffende actuele verbruikscij�
fers kunt u vinden in de COC�papieren 
(EC�CERTIFICATE OF CONFORMITY). U 
ontvangt deze papieren bij de aflevering 
van de auto.

Brandstofverbruik volgens de 
EG�richtlijn 1999/100/EG

Dieselmotor Benzinemotoren

fortwo coupé/fortwo cabrio fortwo coupé/fortwo cabrio fortwo coupé BRABUS/fortwo 
cabrio BRABUS

30 kW 37 kW 45 kW 55 kW

softip softip softip softouch

binnen de bebouwde kom (l/100 km) 4,5 6,0 6,0 6,5

buiten de bebouwde kom (l/100 km) 3,6 4,0 4,0 4,6

gecombineerd (l/100 km) 3,8 4,7 4,7 5,3

Actieradius (km) 579 688 688 611

Uitlaatgasnorm EU4 EU4 EU4 EU4

CO2�uitstoot (g/km) 101 113 113 127
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Acceleratie/souplesse maximale 
snelheid

Dieselmotor Benzinemotoren

fortwo coupé/fortwo cabrio fortwo coupé/fortwo cabrio fortwo coupé BRABUS/
fortwo cabrio BRABUS

30 kW 37 kW 45 kW 55 kW

0 � 100 km/h (s) 19,8 18,3 15,5 12,3

60 tot 100 km/h (s) in de 5e versnelling  13,2 14,7 11,8 �

Topsnelheid elektronisch begrensd (km/h) 135 135 135 150
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Velgen en banden

>Opmerking t.a.v. velgen en banden!
� Gebruik uitsluitend de door smart gmbH 

aanbevolen wielen en banden. 
Alleen zo wordt een optimaal weggedrag 
en een optimale rijveiligheid van uw 
auto gegarandeerd.

� Verwissel tijdig de banden, gebruik in 
de herfst al winterbanden.

� De garantie verliest zijn geldigheid bij 
gebruik van andere velgen�/banden�
combinaties.

� Laat versleten banden vroegtijdig ver�
vangen.

Iedere gekwalificeerde werkplaats, 
bijv. een smart center, geeft u naast deze 
aanwijzingen gaarne informatie en geeft u 
advies over de voor uw type auto aanbe�
volen wielen en banden.

Benzinemotoren fortwo coupé/fortwo cabrio fortwo coupé BRABUS /
fortwo cabrio BRABUS

Banden voor 145/65 R15 175/55 R15* 175/50 R16* 175/50 R16 175/50 R16

Banden achter 175/55 R15 195/50 R15* 205/45 R16* 205/45 R16 225/35 R17

Velgen voor 4Jx15 ET 27 5Jx15 ET 27* 5,5Jx16 ET 30* 5,5Jx16 ET 30 5,5Jx16 ET 30

Velgen achter 5,5Jx15 ET �1 6,5Jx15 ET �1* 6,5Jx16 ET �3* 6,5Jx16 ET �3 8Jx17 ET �15

Dieselmotor fortwo coupé/fortwo cabrio

Banden voor 145/65 R15 175/55 R15*

Banden achter 175/55 R15 195/50 R15*

Velgen voor 4Jx15 ET 27 5Jx15 ET 27*

Velgen achter 5,5Jx15 ET �1 6,5Jx15 ET �1*
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>Opmerking!
Alleen met de door de fabrikant aanbevo�
len velgen en banden is een goed wegge�
drag gegarandeerd. Wielen en banden met 
andere afmetingen kunnen bovendien de 
reminstallatie beschadigen.

>Opmerking!
Wanneer brede banden op auto's met een 
dieselmotor worden gemonteerd, voldoet 
de auto niet meer aan de eisen die worden 
gesteld aan een zgn. drie�liter�auto. 
Daardoor vervalt in dit geval het belas�
tingvoordeel.

>Opmerking!
Om het vrij draaien van de brede banden 
op de vooras te kunnen garanderen, moet 
de bevestigingstechniek van het voorste 
bodypanel worden gemodificeerd. Een ge�
kwalificeerde werkplaats, bijv. een smart 
center, verzorgt voor u de deskundige 
uitvoering. 
Om de wettelijk voorgeschreven wielbeka�
sting aan de achterkant te kunnen garan�
deren, wordt bij de fortwo cabrio ook de 
bevestigingstechniek aangepast. Bij de 
fortwo coupé wordt gebruik gemaakt van 
zwarte opzetstukken op de wielkasten.
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Sneeuwkettingen*
Als sneeuwkettingen zijn alleen de kettin�
gen met het onderdeel�nr. 000 1792 V001 
(origineel smart accessoire) toegestaan.

>Belangrijk!
� Sneeuwkettingen zijn voor de smart 

fortwo BRABUS alleen toegestaan voor 
de winterbanden 175/55 R15.

� Monteer de sneeuwkettingen alleen op 
de achteras van uw auto.

� Sneeuwkettingen mogen niet om brede 
banden worden gebruikt.

>Opmerking!
Bij gebruik van andere sneeuwkettingen 
dan de originele smart sneeuwkettingen:
� Verliest de garantie zijn geldigheid.
� Kan de auto beschadigd worden.
� Kan het rijgedrag nadelig worden beïn�

vloed.

Gevaar voor ongevallen!
Parkeer de auto voor de montage 

en demontage van sneeuwkettingen op 
een vlakke ondergrond en zet de motor 
uit. Anders kan de auto wegglijden en 
andere verkeersdeelnemers verwonden.

Gevaar voor letsel!
Houd bij de montage en demonta�

ge van de sneeuwkettingen voldoende 
afstand van het verkeer. U zou andere 
verkeersdeelnemers of uzelf in gevaar 
kunnen brengen.

Gevaar voor ongevallen!
Het rijgedrag van de auto met 

sneeuwkettingen verandert op elke wil�
lekeurige ondergrond. Pas uw rijstijl 
daarom altijd aan aan de actuele ver�
keers� en weersomstandigheden.

Gevaar voor ongevallen!
Vergeet niet de sneeuwkettingen 

na te spannen. Anders kunnen de snee�
uwkettingen van de band loskomen.

Gevaar voor ongevallen!
Gebruik alleen de originele 

smart sneeuwkettingen. Anders bestaat 
gevaar voor ongevallen!



274 Gegevensoverdracht

Technische gegevens

 

Gewichten alle fortwo coupé's inclusief fortwo coupé BRABUS alle fortwo cabrio's inclusief fortwo cabrio 
BRABUS

Leeggewicht1 (kg) 805 815

Laadvermogen in kg 260 250

waarvan maximale extra lading in 
bagageruimte (kg)

50 50

Totaal gewicht beladen in kg 990 990

1Het leeggewicht (conform DIN 92) inclusief bestuurder (75 kg) en alle vloeistoffen (brandstoftank 90% gevuld). Speciale uitvoeringen verhogen het leeggewicht; hierdoor 
wordt de effectieve belasting verlaagd.

Lasten fortwo coupé/fortwo cabrio
fortwo coupé BRABUS /fortwo cabrio BRABUS

maximaal toegestane asbelasting vooras (kg) 427

maximaal toegestane asbelasting achteras (kg) 610

maximaal toegestane daklast geen

Gevaar voor ongevallen!
Het dak van de auto mag niet wor�

den beladen en er mag geen dakdrager 
worden gemonteerd!
Dit kan een aanmerkelijke negatieve 
uitwerking hebben op de rijdynamiek 
en tot ongelukken leiden.
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Afmetingen van de auto

Lengte in mm 2500

Breedte in mm 1515

Hoogte in mm 1549

Wielbasis in mm 1812

Spoorbreedte voor/achter (mm) 1272/1354

Bagageruimte achter (l) 150�568

Draaicirkel in m 8,70

Tanken Dieselmotor Benzinemotoren

Brandstoftanks van alle auto's fortwo coupé/
fortwo cabrio

fortwo coupé/
fortwo cabrio

fortwo coupé BRABUS /
fortwo cabrio BRABUS

Inhoud in l 22 33 33

waarvan reserve (l) 5 5 5

Brandstof fortwo coupé/
fortwo cabrio

fortwo coupé/
fortwo cabrio

fortwo coupé BRABUS /
fortwo cabrio BRABUS

Diesel, EN 590 Loodvrije benzine
Super, EN 228, 
ten minste 95RON/85MON

Loodvrije benzine super 
plus, EN 228, 

ten minste 981RON/88MON

1 De benzinemotor 55 kW is ontworpen voor loodvrije brandstof met ten minste 98RON/88MON. Wanneer u niet kunt beschikken over loodvrije brandstof met 98RON/88MON, 
kunt u loodvrije brandstof met 95RON/85MON gebruiken. De prestaties van de motor zijn daardoor minder en het brandstofverbruik hoger.
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Vulhoeveelheden Dieselmotoren Benzinemotoren

Koelsysteem

Hoeveelheid koelwater (l) 4,5 4,2

Anticorrosie�/antivries�gehalte in l 2,25 2,1

Ruitensproeisysteem

Inhoud van het reservoir in l 3,0 3,0

Bandenspanning (Zomer en Winter)

135/70 R15 voor � 175/55 R15 achter (bar) 2,0 2,0

145/65 R15 voor � 175/55 R15 achter (bar) 2,0 2,0

175/55 R15 voor � 195/50 R15 achter (bar) 2,0 2,0

175/50 R16 voor � 205/45 R16 achter (bar) � 1,8/2,3

175/50 R16 voor � 225/35 R17 achter (bar) � 1,8/2,3

Motorolie Dieselmotor Benzinemotoren

Hoeveelheid vloeistof (l) ca. 2,7 ca. 3,1
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Naderhand inbouwen van elektrische/
elektronische apparatuur

Naderhand ingebouwde elektrische of 
elektronische apparatuur, die de controle 
van de bestuurder over de auto kunnen 
beïnvloeden, moeten in het bezit zijn van 
een typegoedkeuring en voorzien zijn van 
een e�keurmerk.

Het inbouwen van mobiele telefoons en 
mobilofoons met het hieronder genoemde 
maximale zendvermogen, wordt door 
smart gmbh toegestaan, als de inbouw 
vakkundig plaatsvindt en gebruik gemaakt 
wordt van een reflectievrije aangepaste 
buitenantenne.

>Opmerking!
Wanneer in de auto elektrische/elektroni�
sche apparaten worden aangesloten, die 
niet overeenkomstig de genoemde 
inbouwvoorwaarden zijn aangesloten, kan 
de garantie op de auto zijn geldigheid 
verliezen (EU�richtlijn 95/54/EG).

Frequentiebereik (Band) Maximaal zendvermogen (Watt)

Korte golf (<50 MHz) 100

Golflengte 2 m 50

Golflengte 0,7 m 35

Golflengte 0,25 m = D + E net 10
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Homologatienummer

Homologatienummer
(voor afstandsbediening met radiogolven)

Land Landidentificatie Homologatienummer

Duitsland D G133416J

Oostenrijk A CEPT LPD D

België B RTT/D/X1556

Denemarken DK CEPT/LPD/DK/9717

Spanje E E 02 98 00 74

Frankrijk F 97�0325�PPL0

Italië I DGPGF/4/2/03/338965/FO/00171/21/01/98

Luxemburg L L 2432/10325�01H

Nederland NL CEPT LPD D

Portugal P ICP�069TC�97

Zweden S Approved by National Post and Telecom Agency Ue970133

Zwitserland CH BAKOM 97.0885.K.P
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Ministeriële homologatie

Ministeriële homologatie

Symbolen voor de homologatie
Duitsland

Frankrijk Spanje
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