
Instruktionsbok
smart fortwo coupé och smart fortwo cabriolet





>>Nu börjar det roliga.
Du har köpt smart fortwo coupé eller smart fortwo cabriolet. Det gläder oss. Du har säkert stora förväntningar och vill gärna börja köra 
din bil.
Vi visar dig hur du ska göra och ger dig dessutom viktiga anvisningar och tips.
Vi ber dig läsa denna instruktionsbok noga så att du kan få ut maximal körglädje och upptäcka och undvika faror för dig själv och andra.
Instruktionsbok, Snabbguide, servicehäfte och Center�förteckning är en del av bilen. Därför ska du alltid förvara dessa i bilen och 
överlämna dem till den nye ägaren när du säljer bilen.
smart är för övrigt en av första biltillverkarna i småbilssegmentet som erbjuder sotpartikelfiler. Det underhållsfria systemet minskar 
utsläppen av häloskadliga sotpartiklar från smarts cdi�motor avsevärt. Det skyddar miljön och dina medmänniskor.
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Inledning

Inledning

Konceptet bakom denna instruktionsbok
Att köra bil är en sak, att uppleva en bil 
i detalj öppnar å andra sidan en rad helt 
nya möjligheter.
Före varje kapitel berättar vi för dig ex�
akt vad som väntar dig, och kanske till 
och med lite mer. 
För att du lättare ska finna dig tillrätta 
har dessutom varje kapitel sin egen färg�
sättning.
Här hittar du en liten översikt:

>>Första träffen.
> Här får du ett första intryck.

>>I rampljuset.
> Här står ljuset i medelpunkt.

>>Kommunikation.
> Radio, telefoner och annat som bi�

drar till din underhållning.

 >>Väderleksutsikter.
> Här står vädret i medelpunkt.

 >>Variabel körglädje.
> Takfunktioner med mera.

 >>Barnvänligt.
> Transportera barn säkert och rik�

tigt. 

>>I rörelse.
> Allt som har med körning att göra.

 >>Lastbar.
> Hur du lastar och stuvar på bästa 

sätt.

 >>Hobbyverksamhet.
> Tanka, kontrollera och fylla på.

>>Krisläge.
> Utföra mindre reparationer snabbt 

och effektivt.

 >>Dataöverföring.
> Viktiga tekniska data.



 Glädjande 5

Inledning

En liten hjälpreda
Kort och gott. För att du ska ha glädje av 
att läsa texten och för att du ska kunna 
koncentrera dig på väsentliga punkter, 
har vi infogat några markeringar, som du 
bör känna till:

Uppräkningar
Uppräkningar är alltid markerade med 
ett streck:
� för att ge bättre översikt,
� för att du lättare ska hitta och förstå.

Om du vill göra något
I detta fall får du först information över 
vad du ska göra och eventuellt även en 
tilläggsinformation.
Som t ex
� Läs absolut igenom denna instruk�

tionsbok.
> Det är förutsättning för att du ska 

kunna hantera din bil på bästa sätt 
samt att upptäcka och undvika faror 
för dig själv och andra.

Anvisningar

>OBS!
Anvisningar ger dig tilläggsinformatio�
ner om temat ifråga.

>Viktigt!
Viktigt är allt som kan orsaka materiell 
skada.

säkerhetsanvisningar
Säkerhetsanvisningar gör dig uppmärk�
sam på möjliga faror för din hälsa eller 
ditt liv.

Risk för skador!
Vi vill skydda dig och åkande och 

andra trafikanter på bästa tänkbara 
sätt.
Var särskilt noga med att läsa och be�
akta texter med denna symbol.
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Inledning

Miljötänkande
Den miljöpolitik som bedrivs av smart 
gmbh orienterar sig till DaimlerChrys�
lers miljöriktlinjer, vilka omsätts kon�
sekvent i produktens hela livscykel. 
Miljöskydd, insparande av energi samt 
skonsam användning av naturresurserna 
är de beståndsdelar som utgör grunden 
för samtliga överläggningar och där inga 
kompromisser tillåts. Det börjar med 
fordonets utveckling, sträcker sig över 
produktionen och slutar med återvin�
ningen av många komponenter.

Returnera gamla bilar
Vi återtar din smart fortwo coupé eller 
smart fortwo cabriolet för miljövänlig 
återvinning enligt EU�direktivet för ut�
tjänta bilar1 � men det kommer att dröja 
länge ännu.

Om denna handbok
Eftersom leveransomfattningen specifi�
ceras i beställningen kan utrustningen i 
din bil avvika från den som beskrivs och 
visas på bild. Eftersom vi kontinuerligt 
vidareutvecklar våra bilar enligt tekni�
kens senast rön förbehåller vi oss rätten 
till ändringar av utformning, utrustning 
och teknik. 
Uppgifter, bilder och beskrivningar i 
denna instruktionsbok kan därför inte 
utgöra grund till rättsliga anspråk.

1 Gäller enligt nationella föreskrifter för fordon. De lagstiftade kraven på en återvinningsvänlig konstruktion uppfyller smart fortwo coupé eller smart fortwo cabriolet
redan sedan många år tillbaka För återtagning av uttjänade bilar står ett nät av inlämningsställen och bildemonteringsföretag till förfogande, där din bil tas omhand
på miljövänligt sätt. Därutöver sker en ständig förbättring och vidareutveckling beträffande möjligheterna att återanvända bilens material. Därför kommer smart fort�
wo coupé eller smart fortwo cabriolet i god tid att uppfylla framtida lagstiftning på ökade återvinningskvoter. Ytterligare information hittar du på www.smart.com.

Miljö!
Vi vill skydda vår miljö.

Var särskilt uppmärksam på texter med 
denna symbol.
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Inledning

Tillbehör och extrautrustning
Alla texter markerade med * anger fa�
briksmonterad extrautrustning eller 
smart originaltillbehör, som kan monte�
ras på en auktoriserad verkstad, t ex 
smart center. Följ föreskrifterna för 
smart originaldelar i respektive land 
och för respektive bil.

Säkerhet
Läs särskilt följande avsnitt:
� "Krockkuddar“ i kapitel >>I rörelse.
� "Bältessträckare“ och "Säkerhetsbäl�

ten" i kapitel >>Första träffen.

Användning enligt föreskrifterna
Ta hänsyn till följande information när 
du använder bilen:
� varningsanvisningar i denna instruk�

tionsbok,
� kapitel >>Dataöverföring. (Tekniska 

data) i denna instruktionsbok,
� vägtrafikförordningen,
� bestämmelser för typgodkännande.

barn
Du ska absolut läsa även kapitel >>Barn�
vänligt.

Om du säljer bilen 
 Om du säljer bilen ber vi dig överlämna 
denna instruktionsbok till köparen.

smart � ett varumärke inom Daim�
lerChrysler
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>>Första träffen.
Först kan du lära känna bilen, bilda dig ett första intryck och börja ta egna initiativ.
Öppna bilen, sätt dig, ställ in sätena och speglarna och gör det bekvämt för dig. 
Du kommer att bli förvånad över att kupén är så rymlig. Och den har en mängd komfort att bjuda på.

Innehåll
>Låsa upp och låsa . . . . . . . . . . . . . 10

>Ställa in sätena . . . . . . . . . . . . . . . 17

>Ställa in speglarna  . . . . . . . . . . . . 22

>Fönsterhissar . . . . . . . . . . . . . . . . 24

>Bilbälten  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25

>Bältessträckare och 
bälteskraftsbegränsare . . . . . . . . 29

>Instrument och reglage � 
vänsterstyrd bil . . . . . . . . . . . . . . 31

>Instrument och reglage � 
högerstyrd bil  . . . . . . . . . . . . . . . 32

>Reglagespakar  . . . . . . . . . . . . . . . 33

>Instrumentgrupp. . . . . . . . . . . . . . 36

>Övre mittkonsol . . . . . . . . . . . . . . . 51

>Undre mittkonsol . . . . . . . . . . . . . . 55

>Växelspakskonsol  . . . . . . . . . . . . . 56
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Låsa upp och låsa

Låsa upp och låsa 

Bilens nycklar
För bilen finns det en nyckel med radio� 
eller infrarödfjärrkontroll*. 
� Tändnyckel (A) med knapp för radio�

fjärrkontroll (C).

>OBS!
Om radiofjärrkontrollen inte skulle 
fungera i vissa områden kontaktar du en 
auktoriserad verkstad, t ex smart center.

� Tändnyckel (B) med knapp för infraröd 
fjärrkontroll* (D).

>OBS!
Dessutom medföljer ett reservbatteri och 
en reservnyckel.

>OBS!
Förar� och passagerardörren kan endast 
öppnas och låsas med fjärrkontrollen i 
tändnyckeln.

Har du tappat bort bilnyckeln?
> Du får en ny nyckel hos en auktoriserad 

verkstad, t ex smart center, efter 
identitetskontroll.
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Låsa upp och låsa

Låsa upp och låsa bilen utifrån

Du låser upp och låser bilen enligt föl�
jande:

Låsa upp bilen med fjärrkontrollen
� Tryck en gång på knapp (A).

> Blinkersen blinkar en gång.
> Bildörrarna kan öppnas.

>OBS!
Fjärrkontrollens räckvidd är upp till 
15 m. Beroende på omgivningens typ (re�
flekterande eller absorberande föremål) 
och störningar från andra radioanlägg�
ningar så kan räckvidden variera mycket. 
Dessutom är räckvidden inte lika stor 
från alla håll.

Olycksrisk!
När dörren öppnas kan andra tra�

fikanter utsättas för fara, andra bilar 
tvingas till undanmanövrer och därige�
nom orsaka olyckor.
Förvissa dig om att du inte utsätter an�
dra för fara innan du öppnar dörren.
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Låsa upp och låsa

Låsa bilen med fjärrkontrollen

� Stäng bildörrarna.
� Tryck en gång på knapp (A).

> Blinkersen blinkar tre gånger.
>  Kontrollampan för låset (B) blinkar 

rött.
Ytter� och innerbelysningen kopplas in 
och släcks igen efter 12 sekunder.

>Viktigt!
Se till att du inte råkar trycka på fjärr�
kontrollen oavsiktligt.

De automatiska låsfunktionerna

Automatisk återlåsningsfunktion
Bilen låses automatiskt efter en minut om 
någon av dörrarna inte öppnats efter att 
bilen låsts upp med fjärrkontrollen.

>OBS!
Låt aldrig nyckeln ligga kvar i bilen.
Du kan bli utelåst!

Risk för skador!
Lämna aldrig barn utan uppsikt i 

bilen. De kan öppna en dörr inifrån 
även om den är låst eller starta bilen 
med en nyckel som lämnats kvar, vilket 
kan leda till att både barnen själva och 
andra kommer till skada. Ta därför med 
dig nyckeln även om du bara lämnar bi�
len en kort stund.
Lämna aldrig barn utan uppsikt i bilen, 
inte ens om de är fastspända i en barn�
säkerhetsanordning. Barnen kan skada 
sig på delar i bilen eller få allvarliga 
eller t o m livshotande skador om de 
vistas en längre stund i en varm eller 
nedkyld bil.
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Låsa upp och låsa

Låsning vid ivägkörning*
I hastighet över 14 km/h centrallåses 
bildörrarna. Låsning vid ivägkörning är 
frånkopplad vid leverans.

Koppla in låsning vid ivägkörning
� Slå från tändningen.
� Tryck samtidigt på centrallåsknappen 

och låsningsknappen på fjärrkontrol�
len.
> En summerton hörs. Låsning vid 

ivägkörning är inkopplad.

Koppla från låsning vid ivägkörning
� Slå från tändningen.
� Tryck samtidigt på centrallåsknappen 

och upplåsningsknappen på fjärrkon�
trollen.
> En summerton hörs. Låsning vid 

ivägkörning är frånkopplad.

Öppna och låsa upp soltaket
(endast smart cabriolet)
Du kan öppna soltaket utifrån med knapp 
(A).
Komfortöppningens funktioner:
� Öppna soltaket helt.
� Frigöring av bakre suffletten.
� Frigöring av bakre suffletten i ned�

fällt och låst läge.

>OBS!
Av säkerhetsskäl kan soltaket endast 
stängas med strömställaren inne i bilen.

>Viktigt!
Fjärrkontrollens räckvidd är upp till 
15 meter. Se till att bilens soltak inte 
öppnas oavsiktligt.
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Låsa upp och låsa

Låsa upp och låsa bilen inifrån

Låsa bilen inifrån
� Tryck på centrallåsknappen (A) i 

2 sekunder.
> Det hörs tydligt när centrallåset går 

i lås.
> Bilen är nu låst och hindrar obehö�

riga från att ta sig in när du t ex 
väntar vid ett trafikljus.

> Kontrollampan för låset (B) blinkar 
rött (när tändningen är frånslagen).

Om bilen inte kan låsas med 
fjärrkontrollen trots att batteriet i 
fjärrkontrollen har tillräcklig spänning:
� Öppna förarsidans dörr.
� Slå på tändningen.
� Tryck en gång på centrallåsknappen 

(A).
> Kontrollampan för låset (B) blinkar 

rött i 5 sekunder med dubbel frek�
vens.

> Bilen låses om du slår från tänd�
ningen inom 5 sekunder.

� Ta ur nyckeln och ta med den från bilen.
� Lås förarsidans dörr.

> Bilen är låst.

Öppna bilen inifrån
� Öppna dörrarna genom att dra i dörr�

handtaget (C).
När förarsidans dörr är öppen ljuder en 
varningssummer:
� när motorn är igång, en växel är ilagd 

och vare sig broms� eller gaspedalen 
trycks ned. 

� när ljuset är inkopplat och tändningen 
frånkopplad.

Olycksrisk!
Lämna aldrig barn ensamma i bi�

len. De kan öppna en dörr inifrån, även 
om den är låst, och därigenom utsätta 
sig själva och andra för fara.
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Låsa upp och låsa

Så ser du om batteriet i nyckeln snart är 
tömt:
Blinkersen blinkar 9 gånger i snabb följd 
när bilen låses
Orsak:

> Fjärrkontrollbatteriet är nästan 
tomt.

> Du kan använda fjärrkontrollen ca 
100 gånger till.

Avhjälpande åtgärd:
> Byt fjärrkontrollbatteriet1 eller
> Låt en auktoriserad verkstad, t ex 

smart center, byta fjärrkontrollbat�
teriet.

>OBS!
Om fjärrkontrollens batteri inte byts kan 
du, efter att ha använt den ca 100 gånger
� inte låsa eller låsa upp bilen.
� inte koppla från startspärren.
� inte starta bilen igen.

Du kan dock låsa upp centrallåset genom 
att låsa upp bakluckan med tändnyckeln.

Om bilen inte kan låsas upp med 
fjärrkontrollen eftersom batteriet i 
fjärrkontrollen är förbrukat:
Om du inte kan låsa bilen via fjärrkon�
trollen och inte har tillgång till ett re�
servbatteri gör du så här:
� Öppna förarsidans dörr.
� Vrid nyckeln i tändlåset till läge 0.
� Tryck på centrallåsknappen (A) tills 

kontrollampan för låset (B) blinkar.
� Vrid nyckeln i tändlåset till läge 1 och 

sedan till läge 0.
� Ta ur och ta med nyckeln ur bilen och 

stäng dörrarna.
� Bilen är nu låst.

1 Ett reservbatteri medföljer vid leverans.

Miljö!
Avfallshantera urladdade fjärr�

kontrollbatterier på ett miljöriktigt 
sätt.
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Låsa upp och låsa

Byta fjärrkontrollbatteri

� Bänd loss nyckelgreppets övre del (A) 
med ett mynt.

>OBS!
Byt fjärrkontrollbatteriet minst vartan�
nat år.
Annars finns det risk för läckage! Fjärr�
kontrollen kan förstöras.

� Ta bort batteriet (B) från hållaren.
� Sätt i ett nytt batteri med polerna 

rättvända. 
> Batterityp: Litiumcell CR 1225

>OBS!
Se till att polerna vänds rätt när du sät�
ter i det nya batteriet.
Annars kan delar av elsystemet skadas.

� Tryck ihop nyckelgreppshalvorna igen.

Förgiftningsrisk!
Batterier innehåller giftiga och 

frätande ämnen. Förvara därför batte�
rier oåtkomligt för barn.
Uppsök genast läkare om någon råkar 
svälja ett batteri.
Om ett batteri sväljs kan det leda till 
allvarliga skador.
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Ställa in sätena

Ställa in sätena
Ställ in förarsätet i rätt läge i förhål�
lande till pedalerna och ratten innan 
körning.

Risk för skador!
När du ställer in sätet måste du 

se till att ingen kommer i kläm.
Beakta anvisningarna för krockkudde�
systemet.

Risk för skador!
För att reducera risken för svåra 

eller livshotande personskador vid en 
olycka eller vid stark uppbromsning, 
t ex genom en krockkudde som blåses 
upp med kraft inom loppet av några få 
millisekunder eller vid tvära upp�
bromsningar, ska du ge akt på följande 
anvisningar:

� Alla som färdas i bilen bör välja en 
sittställning som gör det möjligt att 
spänna fast säkerhetsbältet korrekt 
och som gör att man sitter så långt 
ifrån krockkuddarna som möjligt.
Föraren måste välja en sitsposition 
så att han kan köra bilen på säkert 
sätt. Armarna ska vara lätt vinklade i 
förhållande till ratten. Avståndet 
till pedalerna ska vara sådant att fö�
raren kan trampa ned dem utan pro�
blem. 

� Skjut bak passagerarsätet så långt 
det går. Det gäller särskilt om ett 
barn har spänts fast i en barnsäker�
hetsanordning* där.

� Föraren och passagerarna ska alltid 
vara ordentligt fastspända. Ryggen 
ska vila mot det nästan lodrätt upp�
ställda ryggstödet. Nackskyddet ska 
ge stöd åt huvudet ungefär i höjd med 
ögonen.

Olycksrisk!
Ställ endast in förarsätet när bi�

len står stilla. Du kan annars tappa 
uppmärksamheten på trafiken omkring 
dig och förlora kontrollen över bilen 
genom sätets rörelse. Det kan orsaka en 
olycka.

Risk för skador!
Vid skador på sätena ska du kon�

takta en auktoriserad verkstad, t ex 
smart center.
Sätena tillhör säkerhetsutrustningen, 
som t ex säkerhetsbälten och krockkud�
dar. Säkerhetsfunktionen erhålls en�
dast med oskadade säten.
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Ställa in sätena

Ställa in sätena i längsled � Dra handtaget (A) uppåt.
� Flytta sätet.
� Släpp handtaget.

> Inställningsmekanismen ska gå i in�
grepp hörbart på båda sidor.

Ställa in säteshöjden
Sätesskenorna lutar i förhållande till 
horisontalplanet. När sätet flyttas i 
längsled ändras även säteshöjden.

Olycksrisk!
Varje gång som sätet justeras i 

längsled måste sätet gå riktigt i in�
grepp, skulle sätet nämligen förskjutas 
eller dess inställning förändras ovän�
tat under körningen, kan man tappa 
kontrollen över bilen och orsaka en 
olycka.

Risk för skador!
Ta inte tag i sätesskenan när du 

ställer in sätet i längsled. Annars 
finns det stor risk att du skadar dig.
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Ställa in sätena

Ställa in ryggstödslutningen
� Avlasta ryggstödet.
� Vrid ratten (A) framåt eller bakåt.

>OBS!
Detta kan endast göras på förarsätet.
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Ställa in sätena

Fälla ned passagerarsätet 

När passagerarsätet är nedfällt kan det 
användas
� som förvaringsfack för mindre föremål 

(A).
� som lastrumsförlängning.

>OBS!
Följ riktlinjer för last (se sida 199) i denna 
instruktionsbok!

Risk för skador!
Ställ inga varma drycker eller 

glasflaskor i förvaringsfacket under 
körning. Vid en kollision, häftig in�
bromsning eller snabb riktningsänd�
ring 
� kan den varma drycken skvimpa ut och 

orsaka brännskador på dig själv och 
andra.

� kan glasflaskor kastas ut och skada 
dig själv och andra.

Risk för skador!
Använd endast behållare som pas�

sar och som kan förslutas. Annars kan du 
och andra skadas av behållaren eller 
dess innehåll vid en kollision, häftig 
inbromsning eller snabb riktnings�
ändring.
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Ställa in sätena

Nedfällning:
� Lossa säkerhetsbältet från bältesstyr�

ningen (C).
� Ställ passagerarsätet i mittre läget.

� Tryck båda handtagen (D) bakåt samti�
digt.
> Ryggstödet fälls automatiskt några 

millimeter framåt.
� Släpp båda handtagen.
� Fäll ryggstödet framåt.

Tillbakafällning:
� Dra upp ryggstödet och fäll det bakåt 

tills det hörs att båda spärrarna går i 
ingrepp.

� Sätt tillbaka säkerhetsbältet i bältes�
styrningen (C).

Risk för skador!
Se vid tillbakafällning av passa�

gerarsätet noga till att
� ingen kläms.
� inga händer eller föremål kläms i 

spärrarna.
� båda spärrarna går i ingrepp så att 

det hörs. Annars kan ryggstödet inte 
hålla kvar föremål i bagagerummet 
vid en häftig inbromsning eller 
snabb riktningsändring och du och 
andra kan skadas.
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Ställa in speglarna

Ställa in speglarna Kontrollera alltid innan körning att in�
ner� och ytterspeglarna är rätt inställda. 
Endast då vet du att du har god sikt bakåt.

Manuellt ställbar ytterspegel
� Ställ in ytterspegeln genom att vinkla 

handtaget (A).

Olycksrisk!
Ytterspeglarna återger en för�

minskad bild. Föremålen är i verklig�
heten närmare än de verkar. Du kan 
missbedöma avståndet till bakomva�
rande fordon och orsaka en olycka, t ex 
vid filbyte. Därför ska du förvissa dig 
om det verkliga avståndet till bakom�
varande fordon genom att titta bakåt.
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Ställa in speglarna

Elmanövrerad ytterspegel*
Manöverknappen befinner sig vid förar�
sidans dörr.
� Ställ in ytterspeglarna steglöst genom 

att vicka på manöverknappen (C).

Bestämma vilken sida som ska ställas in
� Tryck på vippomkopplaren.

� Förarsida (A)
� Passagerarsida (B)

>OBS!
Elmanövrering av ytterspeglarna funge�
rar endast när tändningen är påslagen.

Ställa in innerspegeln
� Ställ in innerspegeln för hand.

För att undvika bländning vid mörkerkör�
ning:
� För handtaget (A) åt sidan.

> Sikten bibehålls. 
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Fönsterhissar

Fönsterhissar

Öppna och stänga sidorutorna

När tändningen är påslagen kan sidoru�
torna öppnas och stängas med elfönster�
hissarna.

Öppna
� Tryck nedåt på vippomkopplaren (A).

Stänga
� Tryck uppåt på vippomkopplaren (A).

>OBS!
Rutorna stängs inte automatiskt när bi�
len låses.

Risk för skador!
Kontrollera att ingen klämmer 

sig när du stänger sidorutorna. Vid 
risk för fastklämning, trycker du på 
omkopplaren för att öppna fönstret.
Lämna aldrig barn utan uppsikt i bilen. 
De kan t ex skadas genom att öppna och 
stänga fönstren!
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Bilbälten

Bilbälten
Säkerhetsbältena är försedda med in�
byggda bältessträckare och bälteskraft�
begränsare och ger ett optimalt skydd vid 
kollision tillsammans med krockkuddar�
na.

Risk för skador!
Om du inte alls har spänt fast 

bilbältet, lagt det fel eller om det inte 
har gått i lås i bälteslåset, kan det inte 
skydda på avsett sätt. Det kan istället 
förorsaka allvarliga eller t.o.m. livs�
hotande skador. Försäkra dig därför om 
att alla åkande – speciellt gravida 
kvinnor – är riktigt fastspända. 
Kontrollera att bältet 
� löper så långt ned som möjligt fram�

för höftkammen, d v s i höftvecket och 
inte över magen.

� ligger an åtspänt. 
� inte är snott.
� löper mitt över axeln. 
� inte ligger an mot halsen och inte lö�

per under armen. 
� spänns runt höfterna – dra vid behov 

upp bältet framför bröstet.

Spänn aldrig fast föremål tillsammans 
med en person.
Undvik tjock klädsel, t ex en vinter�
jacka.
Låt inte bältet löpa över vassa eller 
sköra föremål, särskilt inte över såda�
na föremål som finns på eller i kläder�
na eller fickorna, t ex glasögon, pennor 
eller nycklar. Bältesbandet kan slitas 
sönder vid en olycka och du och andra 
personer i bilen kan skadas.
Varje bilbälte får endast användas av 
en person.
Barn får aldrig sitta i knäet på andra 
personer i bilen. Det är omöjligt att 
hålla fast barnet vid en plötslig in�
bromsning, och både barnet och andra 
personer i bilen kan få mycket allvar�
liga eller livshotande skador.

Risk för skador!
Krockkuddar erbjuder en extra 

skyddspotential, men utgör ingen er�
sättning för säkerhetsbälten. För att 
minska risken för allvarliga eller 
t.o.m. livshotande skador ska du se till 
att alla personer i bilen – särskilt 
gravida kvinnor – har spänt fast bil�
bältet ordentligt, har normal sittställ�
ning och att sätet står så upprätt som 
möjligt.
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Bilbälten

Risk för skador!
 Personer som är kortare än 150 cm 

och barn som är yngre än 12 år kan inte 
spänna fast säkerhetsbältet så att det 
ligger korrekt. De behöver därför andra 
säkerhetsanordningar på lämpliga sä�
ten i bilen som skydd vid olyckor. Följ 
alltid tillverkarens monteringsanvis�
ning för barnsäkerhetsanordningar*.

Risk för skador!
 Bilbältet skyddar bara på avsett 

sätt om ryggstödet står i nästan lodrätt 
läge och personen sitter upprätt. Und�
vik sittställningar som inverkar nega�
tivt på säkerhetsbältets dragning. 
Ställ därför ryggstödet så upprätt som 
möjligt. Kör aldrig med ett ryggstöd 
som lutar kraftigt bakåt. Då kan du få 
mycket allvarliga eller livshotande 
skador vid en olycka eller plötslig in�
bromsning.

Risk för skador!
 Ändringar eller ej fackmässigt 

utförda arbeten på ett säkerhetssystem 
(säkerhetsbälte, bilbältesförankring�
ar, bältessträckare, bälteskraftsbe�
gränsare eller krockkudde) eller dess 
kablar såväl som ingrepp i andra inte�
grerade elektroniska system kan leda 
till att säkerhetssystemet inte längre 
fungerar som det ska.� Vid en olycka 
med tillräcklig retardation kan t ex 
krockkuddar eller bältessträckare trä�
da ur funktion eller utlösas när det inte 
är önskvärt. Ändra därför aldrig säker�
hetssystemen. Utför aldrig icke fack�
mässiga ingrepp på elektroniska 
komponenter och deras programvara.
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Bilbälten

Risk för skador!
 Bilbältet fungerar inte ordent�

ligt om bältesbandet eller bälteslåset 
är smutsigt eller skadat. Håll därför 
bältesbandet och bälteslåset rent, ef�
tersom bältestungan annars inte kan 
haka fast ordentligt.
Kontrollera regelbundet att säkerhets�
bältena
� inte är skadade,
� inte dras över skarpa kanter,
� inte kläms
Bältesbandet kan annars slitas sönder 
vid en olycka. Du eller andra kan få 
mycket allvarliga eller till och med 
livshotande skador.
Bilbälten som har skadats eller utsatts 
för stora påfrestningar vid en olycka 
ska bytas ut. Även bältesförankringar�
na ska kontrolleras.

Av säkerhetsskäl rekommenderar smart 
gmbh att endast säkerhetsbälten an�
vänds, som godkänts speciellt för din 
bil av smart gmbh.
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Bilbälten

Höjdjustering av säkerhetsbältet
Bilen är utrustad med sätesintegrerad 
höjdjustering av säkerhetsbältet i tre 
lägen.
Bältet kan dras 
� genom bältesstyrningen (A),
� ovanför bältesstyrningen,
� eller nedanför 
bältesstyrningen.

>OBS
När bältet ska dras ovanför eller nedan�
för bältesstyrningen måste det tas ut ur 
styrningen. 

Ta på säkerhetsbältena
� Sätt dig i sätet.
� Dra ut bältet ur rullautomaten utan att 

rycka.
� Lägg bältet över axeln.

> Ryggen ska vila mot ryggstödet.
� Sätt in säkerhetsbältet i bälteslåset 

(A) så att ett klick hörs.

Ta av säkerhetsbältet
� Tryck på den röda knappen på bälteslå�

set.
� För bältet mot bältesstyrningen.

> Bältet rullas in automatiskt.
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Bältessträckare och bälteskraftbegränsare

Bältessträckare och 
bälteskraftbegränsare
Säkerhetsbältena är försedda med
� bältessträckare,
� bälteskraftbegränsare,
vars funktion förklaras i det följande.

Bältessträckare
� spänner vid aktivering säkerhetsbäl�

tena så att de ligger tätt an mot krop�
pen.

� utlöses endast vid kollisioner där hög 
retardation/acceleration påverkar bi�
len i längdriktningen, t ex vid en fron�
talkollision.
> Krockkuddekontrollampan tänds om 

bältessträckaren har löst ut.

>OBS!
Stäng inte passagerarsätets bälteslås 
utan passagerare. Vid en olycka kan an�
nars bältessträckaren utlösas i onödan.

>OBS!
Bältessträckaren korrigerar inte:
� felaktig sittställning,
� felaktigt använda säkerhetsbälten.
Bältessträckaren drar inte åkande till�
baka mot ryggstödet.

Bälteskraftsbegränsare
� reducerar vid aktivering bältespåkän�

ningarna på de åkande vid en kollisi�
on.

Bälteskraftbegränsaren är anpassad till 
främre krockkudden, som övertar en del 
av säkerhetsbältets 
uppbromsningskrafter, varvid 
belastningen fördelas över en större yta.

När tändningen är inkopplad aktiveras 
bältessträckaren:
� om säkerhetssystemen är funktionskla�

ra.
� för varje trepunktsbälte, om bälteslå�

set är i ingrepp.
� vid en frontalkollision eller påkör�

ning bakifrån om bilen retarderas el�
ler accelereras starkt i längdrikt�
ningen vid kollisionens inledning.

� vid bestämda situationer när bilen 
välter, när extra skyddspotential fast�
ställs.
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Bältessträckare och bälteskraftbegränsare

När bältessträckaren utlöses hörs en 
knall, som är ofarlig för hörseln. Damm 
kan tränga ut.

Risk för skador!
Låt en auktoriserad verkstad byta 

ut utlösta bältessträckare, eftersom en 
sådan verkstad har de fackkunskaper 
och verktyg som krävs. smart gmbh re�
kommenderar att detta görs hos smart 
center. Framför allt är det viktigt att 
anlita en auktoriserad verkstad vid ar�
beten som kan påverka säkerheten eller 
arbeten på säkerhetsrelevanta system.
Följ säkerhetsföreskrifterna vid av�
fallshantering av bältessträckare. Fö�
reskrifterna finns hos alla 
auktoriserade verkstäder, t ex hos 
smart center.
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Instrument och reglage � vänsterstyrd bil

Instrument och reglage � vänsterstyrd bil

a Ratt med rattplacerade växlingsreg�
lage*

b Reglagespakar

c Instrumentgrupp

d Övre mittkonsol

e Undre mittkonsol

f Växelspakskonsol

g AUX�uttag
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Instrument och reglage � högerstyrd bil

Instrument och reglage � högerstyrd bil 

a Ratt med rattplacerade växlingsreg�
lage*

b Reglagespakar

c Instrumentgrupp

d Övre mittkonsol

e Undre mittkonsol

f Växelspakskonsol
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Reglagespakar

Reglagespakar
vänster

A Ljus

0 = Av, 1 = parkeringsljus, 2 = halvljus, 
3 = dimbakljus

B Blinkers

blinka åt höger och vänster

C Helljus

1 = helljus, 0 = Av, �1 = ljustuta, 

Reglagespakar
höger

A Torka vindrutan

2 = torkarhastighet läge 2, 1 = 
torkarhastighet läge 1, 0 = Av,
�1 = intervalltorkning 

B Torka och spola rutorna

2 = spolning bakruta, 1 = 
intervalltorkning bakruta, 0 = Av �1 = 
spolning vindruta 

C In� och frånkoppling av farthållare* 
och fartbegränsare*

D Farthållar� och fartbegränsarfunk�
tioner*
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Instrumentgrupp � vänsterstyrd bil

km/

!

Instrumentgrupp � vänsterstyrd bil

A Kontrollampor

B Display

C Hastighetsmätare

Kontrollampor
abs (a)

Bromssystem (b)

Helljus (c)

Dimbakljus (d)

esp (e)

Krockkudde (f)

Blinkers (g)

Batteri (h)

Oljetryck (i)

Motorkontroll (j)

Förvärmning av dieselmotor1 (k)

Extravärmare1 (l)

1  Endast på bilar med dieselmotor.
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Instrumentgrupp � högerstyrd bil

Instrumentgrupp � högerstyrd bil

A Kontrollampor

B Display

C Hastighetsmätare

Kontrollampor
abs (a)

Bromssystem (b)

Helljus (c)

Dimbakljus (d)

esp (e)

Krockkudde (f)

Blinkers (g)

Batteri (h)

Oljetryck (i)

Motorkontroll (j)

Förvärmning av dieselmotor1 (k)

Extravärmare1 (l)

1  Endast på bilar med dieselmotor.
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Instrumentgrupp

Instrumentgrupp

abs�kontrollampa
Lyser:
� när tändningen slås på (självdiagnos).

> Lampan släcks när motorn startat el�
ler 

> senast efter 10 sekunder.

abs�kontrollampa abs�kontrollampa
� vid abs�nödkörning (fel på abs�

systemet).
� Uppsök snarast möjligt en 

auktoriserad verkstad, t ex smart 
center. 

� vid abs�haveri, tillsammans med 
bromssystemets kontrollampa.
� Parkera omgående bilen på 

trafiksäkert sätt.
� Säkra bilen med handbromsen innan 

du lämnar den, så att den inte kan 
sättas i rullning.

� Kör inte vidare.
� Tillkalla assistans, t ex smartmove 

Assistance eller kontakta en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.

Olycksrisk!
Vid fel på abs�systemet kan hju�

len låsas vid inbromsning. Därigenom 
begränsas bilens styrförmåga när du 
bromsar och bromssträckan kan bli 
längre. Om abs är avaktiverat på grund 
av ett fel är även esp avaktiverat. 

Risken för att bilen får sladd ökar då i 
vissa körsituationer. Anpassa alltid 
ditt körsätt efter rådande väglag och 
väderlek.
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Instrumentgrupp

Bromssystemets kontrollampa
Lyser:
� när tändningen slås på.

> Lampan släcks när motorn startat el�
ler

> senast efter 10 sekunder.
� när handbromsen är åtdragen.

Bromssystemets kontrollampa
Lyser:
� när en bromskrets är ur funktion eller 

bromsvätskenivån är för låg.
� Parkera omgående bilen på 

trafiksäkert sätt.
� Säkra bilen med handbromsen innan 

du lämnar den, så att den inte kan 
sättas i rullning.

� Kör inte vidare.
� Tillkalla assistans, t ex smartmove 

Assistance eller kontakta en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.

� vid abs�haveri, tillsammans med abs�
kontrollampan.
� Uppsök snarast möjligt en 

auktoriserad verkstad, t ex smart 
center. 

Helljuskontrollampa
Lyser:
� när helljuset är på.
� när ljustutan används.
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Instrumentgrupp

Kontrollampa för dimbakljus
Lyser:
� när dimbakljuset är på.

esp�kontrollampa
Blinkar:
> när esp�reglering pågår.

Lyser kontinuerligt: 
> när systemet är ur funktion
> när esp inte finns tillgängligt.
Om systemet är ur funktion kan det räcka 
med att starta om bilen.
� Om kontrollampan inte slocknar efter 

omstart ska du genast uppsöka en auk�
toriserad verkstad, t ex smart center.

>OBS!
Funktionen för esp och ytterligare anvis�
ningar för detta system anges på sida 165.

esp�kontrollampa

Olycksrisk!
Om esp slutar fungera ökar risken 

för att bilen ska börja sladda i vissa 
körsituationer. Anpassa alltid ditt 
körsätt efter rådande väglag och väder�
lek.
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Instrumentgrupp

Krockkuddekontrollampa
Krockkuddekontrollampan uppmärksam�
mar dig på fel i säkerhetssystemen
� krockkuddar 
� bältessträckare
� barnstolsavkänningen

>OBS!
Funktionen för krockkuddarna och ytter�
ligare anvisningar om dessa anges fr o m 
sida 166.

Krockkuddekontrollampa Krockkuddekontrollampa
Lyser:
� när tändningen är påslagen
Sedan genomgår säkerhetssystemet en 
självdiagnos som ger något av följande 
resultat:
1. Krockkuddekontrollampan släcks efter 

maximalt 4 sekunder:
> Inget fel.
> Krockkuddesystemet fungerar som 

det ska.
2. Krockkuddekontrollampan släcks i ca 

1 sekund efter maximalt 4 sekunder, 
tänds igen och lyser sedan kontinuer�
ligt:
> Ett fel har registrerats.
> Ingen får sitta i passagerarsätet, 

särskilt inte barn i bakåtvänd barn�
säkerhetsanordning.

� Uppsök snarast möjligt en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center. 

Risk för skador!
Ett fel föreligger om kontrollam�

pan inte tänds när du slår på tändning�
en, eller inte släcks efter några sekun�
der när motorn startat, eller om den 
tänds på nytt. 
Enstaka system kan aktiveras av miss�
tag eller också löses de inte ut vid en 
olycka där bilens hastighet bromsas 
avsevärt. Låt i så fall en auktoriserad 
verkstad kontrollera och reparera sä�
kerhetssystemet, eftersom en sådan 
verkstad har de fackkunskaper och 
verktyg som krävs. smart gmbh rekom�
menderar att detta görs hos smart cen�
ter. Framför allt är det viktigt att 
anlita en auktoriserad verkstad vid ar�
beten som kan påverka säkerheten eller 
arbeten på säkerhetsrelevanta system.
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Instrumentgrupp

Krockkuddekontrollampa
3. Krockkuddekontrollampan blinkar i 

15 sekunder och lyser sedan kontinuer�
ligt:
> smart babyskydd (smart original�

tillbehör) har identifierats på pas�
sagerarsätet.

> Passagerarkrockkudden och sido�
krockkuddarna* (om sådana finns) är 
bortkopplade.

4. Krockkuddekontrollampan blinkar kon�
tinuerligt:
> Fel vid barnstolsavkänning.
> Ingen får sitta i passagerarsätet, 

särskilt inte barn i bakåtvänd barn�
säkerhetsanordning.

> Uppsök snarast möjligt en auktori�
serad verkstad, t ex smart center. 

Krockkuddekontrollampa

Risk för skador!
Placera aldrig ett barn i en bak�

åtvänd barnsäkerhetsanordning på pas�
sagerarsätet om passagerarkrockkud�
den inte är frånkopplad, d v s så länge 
som krockkuddekontrollampan inte ly�
ser.
Följ även aktuella varningsdekaler på 
instrumentbrädan.
Om du har installerat ett särskilt smart 
babyskydd på passagerarsätet och 
krockkuddekontrollampan inte lyser 
(säkerhetssystemet inte identifierat) 
ska du låta kontrollera den automatiska 
säkerhetssystemidentifieringen hos en 
auktoriserad verkstad, eftersom en så�
dan verkstad har de fackkunskaper och 
verktyg som krävs. smart gmbh rekom�
menderar att detta görs hos smart cen�
ter.
Under tiden ska du inte transportera 
barn, eftersom dessa kan drabbas av 
svår till livshotande personskada vid 
en olycka.

Risk för skador!
Om krockkuddekontrollampan 

inte lyser när smart babyskydd är mon�
terat på passagerarsätet, är inte pas�
sagerarkrockkudden frånkopplad. Då 
kan barnet få mycket allvarliga eller 
livshotande skador om passagerar�
krockkudden löser ut vid en olycka, 
särskilt om barnet sitter i omedelbar 
närhet av passagerarkrockkudden när 
den löser ut.
Passagerarkrockkudden kopplas bara 
ifrån om ett smart originalbabyskydd 
fästs på passagerarsätet.
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Instrumentgrupp

Blinkerkontrollampa
Blinkar:
� när tändningen är påslagen:

> blinkern är påslagen.
> varningsblinkern är inkopplad.

>OBS!
Om en blinkerslampa upphör att fungera 
fördubblas blinkfrekvensen.
� Byt lampan

(se fr o m sida 232) eller
� Uppsök en auktoriserad verkstad, t ex 

smart center.

 

Laddningskontrollampa
Lyser:
� när tändningen slås på.

> Kontrollampan släcks när motorn 
startat.

Om den lyser under körning eller inte 
släcks efter start laddas inte batteriet.

� Parkera omgående bilen på 
trafiksäkert sätt.

� Säkra bilen med handbromsen innan 
du lämnar den, så att den inte kan 
sättas i rullning.

� Kör inte vidare.
� Tillkalla assistans, t ex smartmove 

Assistance eller kontakta en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.

>Viktigt!
Generatorremmen kan ha gått av. 
I så fall kan motorn skadas om bilen körs.

Oljetryckskontrollampa
Lyser:
� när tändningen slås på.

> Kontrollampan släcks när motorn 
startat och tillräckligt oljetryck 
finns.

Var uppmärksam på följande!
� Slocknar kontrollampan innan motorn 

har startats, är den ur funktion.
� Kontrollera oljenivån.
� Uppsök en auktoriserad verkstad, 

t ex smart center.
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Instrumentgrupp

Oljetryckskontrollampa
� Om den lyser under körning

� Parkera omgående bilen på 
trafiksäkert sätt.

� Säkra bilen innan du lämnar den, så 
att den inte kan sättas i rullning.

� Kör inte vidare.
� Tillkalla assistans, t ex smartmove 

Assistance eller kontakta en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.

>Viktigt!
Om du kör bilen eller låter motorn gå kan 
det leda till allvarliga motorskador.

>OBS!
Oljetryckskontrollampa är en varnings�
lampan, som anger för lågt oljetryck. 
Kontrollera motorns oljenivå med jämna 
mellanrum (se sida 206).

Förvärmningskontrollampa1 
Lyser:
� när tändningen slås på.

> När kontrollampan släcks, är motorn 
startklar.

>OBS!
När motorn håller driftstemperatur kan 
du starta utan förvärmning.

Kontrollampa för extravärmare1 

>OBS!
Extravärmaren kan endast kopplas in när 
motorn är igång.

Lyser:
� när extravärmaren är inkopplad

> För att koppla in extravärmaren 
skjuter du temperaturreglaget åt hö�
ger så långt det går.

Släcks:
� när extravärmaren är frånkopplad

> För att koppla från extravärmaren 
skjuter du temperaturreglaget åt 
vänster.

1  Endast på bilar med dieselmotor.
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Instrumentgrupp

Motorkontrollampa
Lyser:
� när tändningen slås på.

> Kontrollampan släcks när motorn 
startat eller efter 10 sekunder om 
motorelektroniken fungerar som den 
ska.

Om den lyser under körning:
� Uppsök snarast möjligt en auktorise�

rad verkstad, t ex smart center. 
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Instrumentgrupp

Display
På displayen visas följande: 
(a) Bränslenivå i tanken
(b) Växel� eller automatindikering/

startspärr
(c) Kylvätsketemperatur
(d) Multidisplay med återstående bräns�

lemängd i liter
(e) Halkvarnare*
(f) Serviceintervallindikering

Displaybelysning 
Displaybelysningen lyser när
� belysningen är påslagen,
� tändningen är påslagen.

Displaybelysningen släcks när du slår av 
tändningen och belysningen.

>OBS!
Displaybelysningen dämpas när belys�
ningen slås på och tändningen är påsla�
gen.
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Instrumentgrupp

Bränslenivå i tanken
Bränslenivån visas med 5 ovala segment.
Antalet fyllda segment visar tankens 
innehåll.
När 5 segment visas är tanken full.

Reservområde
När mätaren kommer till reservområdet 
finns endast 5 liter bränsle kvar i tan�
ken.
I så fall 
� börjar macksymbolen och symbolen för 

återstående liter att blinka.
� visas tankinnehållet på multidisplay�

en med 0,5 liters noggrannhet (återstå�
ende bränslemängd i liter).

� ska du tanka snarast möjligt.

>Anvisningar för visning av återstående 
bränslemängd i liter!
Visning av återstående liter är endast 
tillgänglig i reservområdet. 
Multidisplayens omkopplingsfunktion 
(se sida 48) bibehålls.

Om alla 5 segmenten blinkar har ett fel 
uppstått vid överföring av påfyllnings�
nivån.
� Sök upp närmaste bensinstation, tanka 

fullt och kör vidare med ledning av 
vägmätarställningen.

� Uppsök en auktoriserad verkstad, t ex 
smart center.
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Instrumentgrupp

Digital växelindikering
Växelindikeringen visar information om 
den sekventiella växellådan:

ilagd växel

aktiverad startspärr (se sida 140 och 
efterföljande sidor)

 uppväxling

 nedväxling

neutral, ingen växel ilagd

backen är ilagd

ingen växel ilagd

fel i växlingssystemet

automat

CAN (databuss) ur funktion (symbolen 
blinkar)

bakre suffletten1 inte korrekt i ingrepp

1 Endast smart fortwo cabriolet.
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Instrumentgrupp

Kylvätsketemperatur
Kylvätsketemperaturen visas med 5 ovala 
segment.
Antalet fyllda segment visar kylvätske�
temperaturen.

� Vid normal driftstemperatur är 
3 segment fyllda:
> Kylvätsketemperaturen är minst 

80 °C.

� När 5 segment är fyllda börjar °C�sym�
bolen blinka.
� Parkera omgående bilen på 

trafiksäkert sätt.
� Säkra bilen innan du lämnar den, så 

att den inte kan sättas i rullning.
� Kör inte vidare.
� Tillkalla assistans, t ex smartmove 

Assistance eller kontakta en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.

� Om temperaturen stiger ytterligare 
börjar alla 5 segmenten blinka efter 
15 sekunder.
� Undvik högt motorvarvtal och hög 

hastighet.
� Parkera omgående bilen på 

trafiksäkert sätt.
� Säkra bilen innan du lämnar den, så 

att den inte kan sättas i rullning.
� Kör inte vidare.
� Tillkalla assistans, t ex smartmove 

Assistance eller kontakta en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.

>Viktigt!
Om du kör bilen eller låter motorn gå kan 
det leda till allvarliga motorskador.
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Instrumentgrupp

Multidisplay
� Tryck på knapp (A) en gång i taget för 

att växla mellan följande funktioner:
� Vägmätare
� Trippmätare (nollställs med en 

långsam tryckning)
� Yttertemperatur*
� Återstående bränslemängd (när det 

är mindre än 5 liter bränsle kvar i 
tanken)

>Anvisningar för 
yttertemperaturmätare*!
När temperaturen stiger eller faller 
snabbt sker temperaturvisningen med 
viss eftersläpning.
Detta ska hindra att för hög temperatur 
visas på grund av motorns värme vid stil�
lastående eller långsam körning.
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Instrumentgrupp

Halkvarnare*

Om yttertemperaturen sjunker under 3 °C, 
får du en indikering på displayen att is 
eventuellt kan bildas på vägbanan.
> Yttertemperaturen visas.
> En iskristall blinkar i 60 sekunder på 

displayet.

Olycksrisk!
Vid temperatur strax över frys�

punkten kan det finnas is på körbanan, 
särskilt i skogspartier och på broar. 
Om du inte anpassar ditt körsätt kan 
bilen börja sladda. Anpassa därför all�
tid körsättet och hastigheten till vä�
derleksförhållandena.



50 Första träffen   

Instrumentgrupp

Serviceintervallindikering
Serviceintervallindikeringen ger infor�
mation om tidpunkt och omfattning för 
nästa service.
När det är dags för service visas detta ca 
en månad i förväg på displayen. Efter att 
motorn startats visas, beroende på kör�
sträckan, hur många kilometer eller da�
gar som återstår till servicetillfället i 
ca 10 sekunder.
Beroende på om det är dags för service�
omfattning A eller B visas en skruvnyckel 

 eller två  på displayen.

Koppla in serviceintervallindikeringen
� Tryck två gånger i snabb följd på knapp 

(A) för multidisplayen.
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Övre mittkonsol

Övre mittkonsol

a Varvräknare*

b Klocka*

c Centrallåsknapp

d Varningsblinkers

e Eluppvärmd bakruta1

f Eluppvärmning* förarsäte

g Eluppvärmning* passagerarsäte

h Luftkonditionering Plus*

1 Endast smart fortwo coupé.
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Övre mittkonsol

Klocka*

Ställa klockan
Knapparna för inställning sitter baktill 
på klockan.

Ställa fram klockan
� Tryck en gång på knapp (A).

> Klockan ställs fram en minut.
� Tryck på knapp (A) i mer än 2 sekunder.

> Inställningshastigheten ökar.

Ställa tillbaka klockan
� Tryck en gång på knapp (B).

> Klockan ställs fram en minut.
� Tryck på knapp (B) i mer än 2 sekunder. 

> Inställningshastigheten ökar.

Klockan anpassar sig
Klockan
� kan vridas ca 90°.

> På så vis får du eller din passagera�
re optimal överblick oavsett sitt�
ställning.

� har bakgrundsbelysning, som tänds när 
du slår på bilens belysning.
> Den kan därför avläsas lätt även i 

mörker.

>OBS!
Häng inga föremål på klockan.
Klockan kan lossna från fästet och skadas 
allvarligt.
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Övre mittkonsol

Varvräknare*
Om du håller varvtalet inom det optimala 
området vid körning kan du
� spara bränsle.
� öka motorns livslängd.

>Viktigt!
Var även uppmärksam på 
växlingsrekommendationerna i bilens 
växelindikering.

>Viktigt!
Av säkerhetsskäl får varvräknaren 
absolut inte modifieras.

>OBS!
Häng inga föremål på varvräknaren.
Varvräknaren kan lossna från fästet och 
skadas allvarligt.

Varvräknaren anpassar sig
Varvräknaren
� kan vridas ca 90°.

> På så vis får du optimal överblick 
oavsett sittställning.

� har bakgrundsbelysning, som tänds när 
du slår på bilens belysning.
> Den kan därför avläsas lätt även i 

mörker.
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Övre mittkonsol

Funktion
Varvräknaren visar motorvarvtalet i 
1000 r/min.

 

De optimala varvtalsområdena (i r/min) är: Bensinmotorer Dieselmotorer

Igångsättning 1000 � 2000 1000 � 2000

Normal körning vid jämn hastighet 2000 � 3000 1800 � 3000

Kortvarig acceleration, t ex vid omkörning 3000 � 6300 3000 � 4400
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Undre mittkonsol

Undre mittkonsol 

A Värme/ventilation

B Audio�/telematikutrustning 

C Förvaringslåda

a Friskluft/cirkulationsluftreglage
b Lufttemperatur/värmare/extravär�

mare1

c Luftfördelning

d Fläkt

e Dimstrålkastare*

f Innerbelysning

g 12�voltsuttag

1 Endast på bilar med dieselmotor.



56 Första träffen   

Växelspakskonsol

Växelspakskonsol 

a Telefonkonsol*

b Växelspak

c Strömställare för elektrisk glastak�

lucka*1 eller strömställare för bakre 

sufflett2 

d Tändlås

1 på fortwo coupé
2 på fortwo cabriolet

1
2

5

8

0

4

7

3

6

9



>>I rampljuset.
Bilen är enkel att manövrera eftersom alla reglage sitter där du förväntar dig att de ska sitta. Det passar bra när det blir mörkt. Det 
är dock bra om du provar i dagsljus först.

Innehåll
>Ljus. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .58

>Strålkastarnivåreglering. . . . . . . .61

>Innerbelysning. . . . . . . . . . . . . . . .62

>Dimljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .63

>Blinkers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .65

>Ljud� och ljussignaler . . . . . . . . . .66
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Ljus

Ljus

Slå på belysningen
Belysningsspaken sitter till vänster om 
ratten.
Om du vrider vredet från grundläget 0 
till

läge  1 � slås parkeringsljuset på
läge 2 � slås halvljuset på.
läge 3 � slås dimbakljuset och halvljuset 
på.

>OBS!
När du slår från tändningen släcks även 
halvljuset. Det tänds på nytt när du har 
startat motorn.

>OBS!
I länder med vänstertrafik kan mötande 
bländas av det asymmetriska halvljuset 
om detta är inställt för högertrafik och 
omvänt. Låt alltid ställa om halvljuset 
till symmetriskt för sådana länder. Denna 
omställning kan du få hjälp med hos en 
auktoriserad verkstad, t ex smart center.

Olycksrisk!
Slå på belysningen i god tid

� vid kraftigt regn,
� vid begynnade skymning. 
Bilar med påslagen belysning syns 
bättre i trafiken.
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Ljus

Helljus
Helljuset kan endast slås på när
� tändningen är tillslagen.
� vredet står minst i läge 2 (halvljus).

Slå på helljuset
� Tryck spaken framåt (1). 

> Spaken står kvar i främre läget.

Slå från helljuset
� Dra spaken mot ratten (2).

> Spaken står i utgångsläget igen.

Omgivningsbelysning*
Med funktionen omgivningsbelysning kan 
du i mörker tända fordonsbelysningen 
och innerbelysningen, när du närmar dig 
fordonet eller lämnar det. 12 sekunder 
lyser då din bil vägen åt dig.

När du lämnar bilen
� Dra ut tändnyckeln.
� Tryck två gånger i snabb följd på lås�

ningsknappen på fjärrkontrollen.
> Bilen låses.
> Strålkastarna tänds och släcks auto�

matiskt efter 12 sekunder.

När du kommer tillbaka till bilen
� Tryck två gånger i snabb följd på upp�

låsningsknappen på fjärrkontrollen.
> Bilen låses upp.
> Bilens ytter� och innerbelysning 

kopplas in och släcks igen efter 
12 sekunder.
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Ljus

Varselljus*

Om bilen är utrustad med varselljus1 
kopplas halvljus och parkeringsljus in 
automatiskt när du startar.

>OBS!
När varselljuset är aktiverat kan hellju�
set endast slås på när belysningsspaken 
står i läge 2 (halvljus). 

Slå från varselljuset
� Slå från tändningen.
� Påverka ljustutan.
� Tryck samtidigt in knappen på bil�

nyckeln för att låsa upp bilen.
> En signalton hörs som bekräftelse på 

att varselljuset har kopplats ifrån.

Slå på varselljuset
� Slå från tändningen.
� Påverka ljustutan.
� Tryck samtidigt på upplåsningsknap�

pen på bilnyckeln.
> En signalton hörs som bekräftelse på 

att varselljuset har kopplats in.

1 Standardutrustning i de länder där varselljus föreskrivs enligt lag.
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Strålkastarnivåreglering

Strålkastarnivåreglering
Med strålkastarnivåregleringen kan du 
anpassa strålkastarna till bilens belast�
ning.

Reglera strålkastarnivån
I utgångsläge, dvs.:

� utan last, 
� endast föraren i bilen,
� strålkastarnivåreglering steg 0

är det säkerställt att du
� erhåller bästa möjliga sikt för föra�

ren (A),
� inte bländar mötande trafik.

Om ljusbilden ändras på grund av belast�
ning (B):
� Vrid strålkastarnivåregleringens ratt 

(C) till motsvarande läge för att återgå 
till grundinställningen.

>OBS!
Se till att ställa tillbaka strålkastarni�
våregleringen i läge 0 när du har avlägs�
nat lasten ur bilen.

Läge Belastning

0 Endast förare

Förare och passagerare

1 Endast förare och max last i 
bagagerummet (50 kg).

2 Förare, passagerare och 
max last i bagagerummet 
(50 kg).
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Innerbelysning

Innerbelysning
Innerbelysningen sitter
� på mittkonsolen (A).
� baktill i bilen (B).

Innerbelysningen lyser en kort stund när 
dörrarna öppnas.
Den släcks 
� omedelbart efter att tändningen sla�

gits på, när alla dörrar är stängda.
� efter 15 sekunder, om alla dörrar 

stängts.
� efter 10 minuter, om minst en dörr är 

öppen.

Den lyser även när du låser eller låser 
upp bilen med fjärrkontrollen.
Den släcks 
� omedelbart efter att tändningen sla�

gits på.
� efter 30 sekunder.

Den lyser kontinuerligt om du trycker 
nedtill på innerbelysningen (A) som har 
vippomkopplarfunktion.
Den släcks när du trycker upptill på 
vippomkopplaren.

>Viktigt!
När du lämnar bilen ska du se till att 
� innerbelysningen inte är kontinuer�

ligt inkopplad. 
� ingen dörr är öppen någon längre tid.
Annars kan bilens batteri laddas ur.
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Dimljus

Dimljus

Dimstrålkastare*
Dimstrålkastarna (A) får endast användas 
vid 
� dimma
� begränsad sikt vid regn
� begränsad sikt vid snöfall.

Slå på dimstrålkastarna
För att dimstrålkastarna ska fungera 
måste minst parkeringsljuset vara in�
kopplat.
� Tryck en gång på knapp (A).

> Då lyser:
� dimstrålkastarna
� kontrollampan i knappen

>OBS
Följ gällande bestämmelser i respektive 
land för användning av dimstrålkastare.

Slå från dimstrålkastarna
� Tryck en gång till på knapp (A).

>OBS!
När belysningen slås från så kopplas även 
dimstrålkastarna från. När belysningen 
slås på igen kopplas inte dimstrålkas�
tarna in automatiskt.

Olycksrisk!
Anpassa hastigheten och körsät�

tet vid begränsad sikt. Du kan ha bilar 
på kort avstånd framför dig, utan att du 
kan upptäcka dessa och bromsa i tid.
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Dimljus

Dimbakljus
Dimbakljuset (A) slås på via belysnings�
spaken till vänster om ratten.

Slå på dimbakljuset
� Vrid vredet till symbolen för dimbak�

ljuset (steg 3).
> När tändningen är påslagen lyser:

� dimbakljuset,
� kontrollampan i displayen.

Slå från dimbakljuset
� Vrid vredet till läge 0.

>Viktigt!
Vrid bara tillbaka ett snäpp om du vill 
fortsätta med halvljus.

Olycksrisk!
Använd endast dimbakljuset när 

sikten understiger 50 meter. Bakomva�
rande bilar kan annars bländas.
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Blinkers

Blinkers
Blinkersen manövreras via belysnings�
spaken till vänster om ratten.

Höger blinkers
� Tryck spaken längre uppåt och låt den 

gå ingrepp.

Vänster blinkers
� Tryck spaken längre nedåt och låt den 

gå ingrepp.

>OBS!
När spaken är i ingrepp återgår den till 
mittläget
� efter svängen
� via den automatiska blinkeråtergång�

en
 
Du kan även föra tillbaka spaken för hand 
till mittläget.

Blinkers med komfortfunktion
Om du trycker spaken neråt eller uppåt 
ett ögonblick, blinkar blinkersen tre 
gånger på den önskade sidan.
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Ljud� och ljussignaler

Ljud� och ljussignaler

Signalhorn
� Tryck på det visade området i ratten.

> Signalhornet avger en signal.

Ljustuta
Ljustutan manövreras via belysningsspa�
ken till vänster om ratten.
> Ljussignalen avges så länge som du 

håller spaken mot ratten.

Varningsblinker
� Tryck på den röda knappen (A) för att 

koppla in varningsblinkern.
> Då blinkar:

� alla sex blinkers
� blinkerkontrollampan, om tänd�

ningen är på
� varningsblinkerknappen

� Tryck på den röda knappen igen för att 
koppla från varningsblinkern.



>>Kommunikation.
Egentligen ger själva bilen tillräcklig underhållning. Om du ändå skulle vilja ha litet omväxling kan du lyssna på radio, kassett eller CD.
Därmed förvandlas din bil till entertainer.

Innehåll
>Audio�/telematikutrustning *  . . . .68

>smart radio one*  . . . . . . . . . . . . . .69

>smart radio three*. . . . . . . . . . . . .70

>smart radio five* . . . . . . . . . . . . . .71

>smart radio navigator*  . . . . . . . . .72

>smart CD�växlare* . . . . . . . . . . . . .76

>CD�box* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .77

>Kassettbox* . . . . . . . . . . . . . . . . . .80

>Telefonkonsol* . . . . . . . . . . . . . . . .83

>Universell handsfreeanordning* . .86

>ipod*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .87

>smart ljudpaket*  . . . . . . . . . . . . . .88
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Audio�/telematikutrustning *

Audio�/telematikutrustning *

På följande sidor ges en kortfattad be�
skrivning av ljudanläggning, naviga�
tions� och telekommunikationssystem, 
som kan fås på smart fortwo coupé och 
smart fortwo cabriolet.

Beskrivningen omfattar all förekomman�
de utrustning, som radio, kassettspelare 
och CD�växlare. För dig gäller beskriv�
ningen för befintlig utrustning.
I detalj beskrivs funktionerna i de spe�
ciella instruktionsböckerna.

Olycksrisk!
Om du vill montera en annan ra�

dio än smart original i bilen, vänd dig 
till en auktoriserad verkstad, t ex 
smart center.
Detta är speciellt viktigt i de fall, när ti�
digare en smart radio five var monterad 
eller om din bil är utrustad med en för�
beredningssats för radioinstallation.
Om anslutningen utförs felaktigt kan det 
leda till att viktiga funktioner i bilen 
bortfaller.

Olycksrisk!
Se till att bekanta dig med au�

dio�, navigations� och telekommunika�
tionssystemens funktioner före kör�
ning, så att du inte distraheras och 
förlorar överblicken över trafiken när 
du vill använda dem. 
Av säkerhetsskäl ska du endast göra in�
matningar när bilen står stilla och tra�
fiksituationen medger det.

Olycksrisk!
Välj alltid en ljudvolym som med�

ger att du hör ljud i omgivningen (t ex 
signalhorn, utryckningsfordon, polis�
bilar etc). Annars kan du orsaka en 
olycka.
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smart radio one*

smart radio one*

Grundinställningar Radioläge CD�läge1

� Slå på/av, justera ljudvolymen (a)
� TP på/av (b)
� Klocka (e)
� Ljudinställningar (f) kan ändras via 

knapp (h)
� Expertinställningar (g)

� Stationsval, stationslagring (i)
� Stationssökning (c)
� Stationslagringsplatser (FM1/FM2) (c) 

för vardera sex stationer, som nås via 
knapparna (i)

� Omkopplingsknapp för CD�läge (d)
� Kort uppspelning av spåren (h)
� CD�val (i)
� Spårval (h)
� Spela upp spåren i slumpvis 

ordningsföljd (h)

1 Endast i kombination med smart CD�växlare*
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smart radio three*

smart radio three*

Grundinställningar Radioläge Kassettfunktion CD�läge1

� Slå på/av, justera ljudvoly�
men (a)

� TP på/av (b)
� Klocka (f)
� Ljudinställningar (g) kan 

ändras via knapp (i)
� Expertinställningar (h)

� Stationsval, stationslag�
ring (j)

� Stationssökning (c)
� Stationslagringsplatser 

(FM1/FM2) (c) för vardera sex 
stationer, som nås via knap�
parna (j)

� Omkopplingsknapp kassett�, 
CD�läge/kassettutmatning 
(d)

� Kassettfack (e)
� Kort uppspelning av spåren 

(i)
� Byta bandsida, vrid helt 

kort på (i)
� Snabbsökning framåt och 

bakåt, vrid på (i)

� Omkopplingsknapp kassett�, 
CD�läge/kassettutmatning 
(d)

� Kort uppspelning av spåren 
(i)

� CD�val (j)
� Spårval (i)
� Spela upp spåren i slumpvis 

ordningsföljd (i)

1 Endast i kombination med smart CD�växlare*
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smart radio five*

smart radio five*

Grundinställningar Radioläge CD�läge

� Slå på/av, justera ljudvolymen (a)
� TP på/av (b)
� Expertinställningar (via långsam 

tryckning) (j)
� Ljudinställningar (k) kan ändras via 

knapp (g)

� Stationsvalknapp, stationslagring (d, 
e, h, i)

� Stationssökning (g)
� Stationslagringplatser 

(AM/FM1/FM2/FM3) (c) 
för vardera fyra stationer, som nås via 
knapparna (d, e, h, i)

� Kort uppspelning av spåren (d)
� CD�val1 (e, h) 
� CD�utmatning (f)
� Spårval (g)
� Spela upp spåren i slumpvis 

ordningsföljd (i)

1 Endast i kombination med smart CD�växlare*
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smart radio navigator*

smart radio navigator* I smart navigationssystem ingår
� radiofunktioner (FM, kort�, mellan� 

och långvåg)
� en CD�spelare och
� ett integrerat navigationssystem med 

samtidig användning av ljud� och väg�
ledningsfunktioner.

CD�läge
Musik�CD och data�CD för navigation 
spelas/läses via den inbyggda CD�spela�
ren.

Multifunktionsdisplay
På multifunktionsdisplayen visas väg�
ledningsfunktioner med riktningspilar, 
text, avstånd och schematiska vägkors�
ningar. De visuella beskrivningarna 
stöds av röstinformation som hjälper dig 
att snabbt och lätt ta dig till ditt resmål.

>OBS!
Närmare detaljer om handhavande och 
funktioner finns i instruktionsboken för 
smart navigationssystem.

Olycksrisk!
Se till att bekanta dig med funk�

tionerna i smart navigationssystem 
före körning, så att du inte distraheras 
och förlorar överblicken över trafiken 
när du vill använda dem. 
Av säkerhetsskäl ska du endast göra in�
matningar när bilen står stilla och tra�
fiksituationen medger det.

Olycksrisk!
Välj alltid en ljudvolym som med�

ger att du hör ljud i omgivningen (t ex 
signalhorn, utryckningsfordon, polis�
bilar etc). Annars kan du orsaka en 
olycka.
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smart radio navigator*

Radioreglage

a Apparat På/Av
b Automatisk stationssökning uppåt

c Avstängning av ljud

d Omkoppling mellan radio och CD

e Manuell stationsinställning och 
inställning av bas, diskant, fader, 
balans

f Menyväxling

g Stationsminne och automatisk 
lagringsfunktion

h Stationsminne

i Stationsminne, sökning PTY+ och 
manuell stationssökning

j Stationsminne och sökning PTY�

k Stationsminne och regionalläge

l Stationsminne och omkoppling mellan 
RDS� och frekvensläge

m Automatisk stationssökning nedåt

n Snabblyssning 
Endast tillräcklig starka stationer tas 
in

o Omkoppling mellan: bas, diskant, 
fader, balans

p Volymreglering
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smart radio navigator*

CD�reglage

a Apparat På/Av
b Hoppa till nästa spår

c Avstängning av ljud

d CD�fack

e CD�utmatningsknapp

f Omkoppling mellan radio� och CD�läge

g Inställningar
bas, diskant, fader, balans

h Kontrastinställning

i Visning av använd speltid för CDn, 
använd speltid för spåret och total 
speltid

j Melodisökning framåt

k Melodisökning bakåt

l Upprepning av aktuellt spår på aktuell 
CD

m Slumpvis uppspelning

n Hoppa till föregående spår

o Snabblyssning:
Kort uppspelning av spåren

p Omkoppling mellan:
bas, diskant, fader, balans

q Volymreglering
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smart radio navigator*

Navigationsreglage

a Apparat På/Av

b Avbryta eller stänga av röstvägledning

c CD�fack

d CD�utmatningsknapp

e Informationsknapp

f Menyval och bekräftelse av val

g Tillbaka till föregående meny

h Val av navigationsläge

i Radera inmatning eller ett sparat res�
mål (Delete)

j VIA�funktion

k TMC�funktion

l Köbildning

m Mellanstopp

n Omkoppling mellan: bas, diskant, 
fader, balans

o Volymreglering och ljudåtergivning för 
aktuell röstvägledning
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smart CD�växlare*

smart CD�växlare* 
smart CD�växlare sitter under passage�
rarsätet.

>OBS!
Närmare detaljer om handhavande och 
funktioner finns i instruktionsboken för 
smart CD�växlare.
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CD�box*

CD�box*
CD�boxen sitter på vertikala konsolen 
mellan förarens och passagerarens 
fotutrymme.

Montering och demontering

I vänsterstyrd bil
� Skjut in CD�boxen på konan på vertika�

la konsolen tills CD�boxen ligger an 
med baksidan mot vertikala konsolen.

� Skruva fast CD�boxens hus för hand med 
ett mynt.

� Kontrollera att huset sitter fast or�
dentligt och sätt på locket.

>OBS!
Demontering sker i omvänd ordnings�
följd.
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CD�box*

I högerstyrd bil
� Håll CD�boxen framför fästhålen på 

vertikala konsolen.
� CD�boxens hus ska ligga an mot verti�

kala konsolen.
� Skruva fast huset i vänstra fästhålet 

för hand med ett mynt.
� Fäll upp CD�insatserna och fäst CD�

boxen genom hålet i bakre väggen med 
den andra skruven.

� Kontrollera att huset sitter fast or�
dentligt och sätt på täcklocket på den 
vänstra skruven.

>OBS!
Demontering sker i omvänd ordnings�
följd.

Montering i kombination med askkopp, 
mugghållare* eller kassettbox*
Observera att askkoppen alltid ska mon�
teras på översta platsen och mugghålla�
ren på nedersta platsen. Montera 
komponenterna uppifrån och nedåt i ver�
tikala konsolen.

De olika tillbehören ansluts till varan�
dra med styrningar.
� För in översidan på det tillbehör som 

ska monteras till stopp längs styrning�
en på undersidan av det tillbehör som 
redan monterats.

� Innan du skruvar fast de enskilda till�
behören ska du kontrollera att de är 
anslutna till varandra och ligger jäms 
med varandra.
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CD�box*

Flytta flikarna på CD�insatserna
För att du ska komma åt önskad CD�insats 
direkt kan du placera flikarna på de fyra 
CD�insatserna på olika ställen. 
� Fäll ut ramen med CD�insatsen ur hu�

set, förbi spärrläget till stopp.
� Tryck ut CD�insatsen (A) uppåt ur ra�

men.

� Ställ CD�insatsens lägespil (B) över 
ett av urtagen (C) i ramen för 
ditsättning.
> Det finns fyra alternativ för ditsätt�

ning av CD�insatsen och därmed lä�
get för fliken (1 till 4).

� Tryck ihop CD�insatsen och ramen så 
att de fyra clipsen (D) går i ingrepp.
> Ramen med CD�insatsen kan fällas in 

igen.
� Upprepa stegen enligt ovan för att pla�

cera flikarna för de övriga CD�insat�
serna där du vill ha dem.
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Kassettbox*

Kassettbox*
Kassettboxen sitter på vertikala konso�
len mellan förarens och passagerarens 
fotutrymme.

Montering och demontering

I vänsterstyrd bil
� Skjut in kassettboxen på konan på ver�

tikala konsolen tills kassettboxen lig�
ger an med baksidan mot vertikala 
konsolen.

� Skruva fast kassettboxens hus för hand 
med ett mynt.

� Kontrollera att huset sitter fast or�
dentligt och sätt på locket.

>OBS!
Demontering sker i omvänd ordnings�
följd.
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Kassettbox*

I högerstyrd bil
� Håll kassettboxen framför fästhålen på 

vertikala konsolen.
� Kassettboxens hus ska ligga an mot 

vertikala konsolen.

� Skruva fast huset i vänstra fästhålet 
för hand med ett mynt.

� Fäll upp kassettinsatserna och fäst 
kassettboxen genom hålet i bakre väg�
gen med den andra skruven.

� Kontrollera att huset sitter fast or�
dentligt och sätt på täcklocket på den 
vänstra skruven.

>OBS!

Demontering sker i omvänd 
ordningsföljd.

Montering i kombination med 
mugghållare eller CD�box
Observera att askkoppen alltid ska mon�
teras på översta platsen och mugghålla�
ren på nedersta platsen.
Montera komponenterna uppifrån och 
nedåt i vertikala konsolen.

De olika tillbehören ansluts till varan�
dra med styrningar.
� För in översidan på det tillbehör som 

ska monteras till stopp längs styrning�
en på undersidan av det tillbehör som 
redan monterats.

� Innan du skruvar fast de enskilda till�
behören ska du kontrollera att de är 
anslutna till varandra och ligger jäms 
med varandra.
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Kassettbox*

Flytta flikarna på kassettinsatserna
För att du ska komma åt önskad kassettin�
sats direkt kan du placera flikarna på de 
fyra kassettinsatserna på olika ställen. 
� Fäll ut ramen med kassettinsatsen ur 

huset, förbi spärrläget till stopp.
� Tryck ut kassettinsatsen (A) uppåt ur 

ramen.

� Passa in kassettinsatsens lägespil (B) 
över ett av urtagen (C) i ramen för 
ditsättning.
> Det finns fyra alternativ för ditsätt�

ning av kassettinsatsen och därmed 
läget för fliken (1 till 4).

� Tryck ihop kassettinsatsen och ramen 
så att de fyra clipsen (D) går i ingrepp.
> Ramen med kassettinsatsen kan fällas 

in igen.
� Upprepa stegen enligt ovan för att pla�

cera flikarna för de övriga kassettin�
satserna där du vill ha dem.
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Telefonkonsol*

Telefonkonsol*

Telefonkonsolen medger säker och be�
kväm infästning av din mobiltelefon. För 
de olika mobiltelefonmodellerna finns 
passande hållare tillgängliga. För att kun�
na använda en annan mobiltelefon med den 
universella handsfreeanordningen* räck�
er det med att byta hållaren.
Telefonkonsolen (A) sitter framför växel�
spaken. 

Montering och demontering
Om en mugghållare finns monterad i bilen 
ska du ta bort den först (se bruksanvis�
ning för mugghållare).1
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Olycksrisk!
Följ bestämmelserna enligt lag i 

landet som du befinner dig i när du an�
vänder mobil kommunikationsutrust�
ning i bilen.
Om användning av mobil kommunika�
tionsutrustning under körning är till�
låten enligt lag ska du endast använda 
den  när trafiksituationen medger det.  
Annars kan du tappa uppmärksamheten 
på trafiken omkring dig, orsaka en 
olycka och skada dig själv och andra.

Olycksrisk!
Telefoner och radioutrustning 

utan lågreflekterande yttre antenn kan 
störa bilelektroniken och därmed 
äventyra bilens körsäkerhet och din 
egen säkerhet.
Därför ska du endast använda sådan ut�
rustning när den är  korrekt ansluten 
till en separat, lågreflekterande yttre 
antenn.
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Telefonkonsol*

� Ta bort locket på golvtunnelkonsolen
� Lossa torxskruven under det med en 

lämplig skruvmejsel.
� Dra loss växelspaksknoppen uppåt 

(tryck inte på automatknappen på en 
bil med softouch*!).
> Golvtunnelkonsolen kan tas bort.

Golvtunnelkonsolen är infäst i bilen 
framtill med 2 spärrhakar. 
� Böj upp konsolen vid de runda insat�

serna.
� Lyft golvtunnelkonsolen och ta ut den.

� Placera golvtunnelkonsolen på en jämn 
arbetsyta. 

� Skjut in telefonkonsolen under golv�
tunnelkonsolen tills undersidorna 
ligger parallellt och rundningen bak�
till på telefonkonsolen ligger paral�
lellt med golvtunnelkonsolens insats.

� Skruva i de medföljande skruvarna i de 
förberedda skruvhålen direkt i golv�
tunnelkonsolens plast.
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Telefonkonsol*

Om du vill dra kablarna för telefonhålla�
ren under mattan så att de inte syns kan 
du dra dem mellan telefon� och golvtun�
nelkonsolen. För detta kan du utnyttja ur�
taget i telefonkonsolen.

Medan golvtunnelkonsolen inte sitter på 
plats kan du lyfta mattan i detta område 
för att dra kablarna för den universella 
freehand�anordningen. Kabeldragning�
en är beroende av den universella free�
hand�anordningens placering och kan 
variera.

När kablarna dragits:
� Böj upp konsolen i framkant igen och 

skjut den nedåt. 
� Fäll ned de hopsatta konsolerna över 

växelspakshuset igen.
� Se till att clipsen går i ingrepp.

� Skruva i skruven igen.
� Sätt dit locket.
� Sätt tillbaka växelspaksknoppen.
� Sätt dit hållaren upptill på telefon�

konsolen.

>OBS!
Närmare detaljer om handhavande och 
montering av hållare finns i resp in�
struktionsbok.
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Universell handsfreeanordning*

Universell handsfreeanordning*
Den universella handsfreeanordningen är 
ansluten till radio� och högtalarsyste�
met. Därmed återges audiosignalerna 
över bilens högtalare och ljudstyrkan kan 
regleras med radion.

Under telefonsamtalet
� aktiveras anläggningen automatiskt,
� visas ����� på radions display,
� tonas ljudprogram automatiskt bort.

>OBS!
Närmare detaljer om handhavande och 
funktioner finns i instruktionsboken för 
den universella handsfreeanordningen.
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ipod*

Olycksrisk!
Ägna uppmärksamheten åt trafi�

ken. Använd inte Apple iPod under kör�
ning. Annars kan du tappa uppmärksam�
heten på trafiken när du manövrerar 
utrustningen och orsaka en olycka. 
Av säkerhetsskäl ska du endast göra in�
matningar när bilen står stilla och tra�
fiksituationen medger det. 
Som förare har du hela ansvaret för tra�
fiksäkerheten.
Tänk på att bilen förflyttar sig 14 meter 
per sekund redan vid en hastighet av 50 
km/h.

Reglage

A Uttag för fjärrkontroll

B Uttag för hörlurar

C Stoppknapp

D Display

E Bakåtknapp 

F Menyknapp

G Uppspelnings�/pausknapp

H Framåtknapp

I Valknapp

J Klickhjul

K Hörlurar

L Dockningsanslutning
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smart ljudpaket*

smart ljudpaket*
För att audio�/telematikutrustningen 
ska komma helt till sin rätt erbjuder 
smart ljudpaket mäktigt hifiljud via ex�
tra högtalare.

Via AUX�uttaget1 (A) kan du ansluta mobila 
audioapparater, t ex en MP3�spelare, med 
en vanlig 3,5 mm teleplugg. 
AUX�uttaget sitter i förvaringsfacket 
mellan rattaxeln och övre mittkonsolen2.

1 Inte i kombination med CD�växlare*
2 Endast på vänsterstyrda bilar
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Solskydd

Solskydd

Skydd mot ljus framifrån
� Fäll ned solskyddet.
� Fäll upp solskyddet när du inte behöver 

något bländskydd.

>OBS!
Solskydden kan inte vikas åt sidan mot 
sidorutorna.
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Solskydd

Spegel för förarsidans solskydd*

Montera spegeln
Spegeln för förarsidans solskydd häftas 
fast.
� Rengör häftytorna (A) på förarsidans 

solskydd med vanligt hushållsdiskme�
del.

>OBS!
Använd inte alkohol eller aceton för ren�
göring. Ytan på förarsidans solskydd kan 
skadas.
Rör inte häftytorna med fingrarna. An�
nars kan häftfogen försämras.

� Torka av häftytorna med en ren 
pappersduk.

� Dra loss skyddsfolien från båda häfty�
torna på baksidan av spegeln.

� Sätt dit spegeln på förarsidans sol�
skydd med fixerstiftet i fästhålet (B).

� Öppna spegelluckan.
� Tryck de båda häftytorna (A) på spe�

gelns baksida mot solskyddet i ca 20 
sekunder.

>OBS!
Häftfogen härdar inte helt förrän efter ca 
3 timmar.

Olycksrisk!
Låt solskyddens spegelskydd vara 

stängda under körning. I annat fall kan 
bländande ljus innebära fara både för 
dig och för andra.
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Solskydd*

Solskydd*
Solskyddet skyddar mot solstrålning och 
värme som tränger in genom glastaket.
Solskyddet är lätt att skjuta framåt och 
bakåt med en hand.

Vind� och solskydd* för elmanövrerad 
glastaklucka
Detta kan endast fås i kombination med 
glastaklucka.
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Elmanövrerad glastaklucka*

Elmanövrerad glastaklucka*

Strömställare för elmanövrerad 
glastaklucka
Glastakluckan öppnas och stängs via en 
vippomkopplare. Den befinner sig till 
höger bredvid växelspaken. På så vis kan 
glastakluckan ställas i önskat läge.

Vinkla upp glastakluckan
� Tryck vippomkopplaren helt kort till 

läge A när glastakluckan är stängd.

Risk för skador!
Glastakluckan förfogar över en 

säkring mot fastklämning. Trots det 
måste du se till att ingen kommer i kläm 
när du stänger takluckan.
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Elmanövrerad glastaklucka*

Öppna glastakluckan
� Tryck vippomkopplaren till läge A och 

håll kvar.

Stänga glastakluckan
� Tryck vippomkopplaren till läge B och 

håll kvar tills solluckan är helt stängd.
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Klädkrokar

Klädkrokar
Häng upp jackan på klädkroken
� på bakre takramen (A) eller
� på ryggstödets baksida (B).
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Värme/ventilation

Värme/ventilation

Reglage för värme och ventilation
� Friskluft/cirkulationsluftreglage (A)
� Fläkt (B)
� Luftfördelning (C)
� Lufttemperatur/värmare/extravärmare 

(D)

Slå på fläkten
Du kan ställa in fläkten i fyra olika lä�
gen.
� Max fläkthastighet/defroster (A) (för 

effektiv avfrostning av rutan och snabb 
avimning av rutorna)

� Medelhögt fläktvarvtal (B)
� Lågt fläktvarvtal (C)
� Fläkten avstängd (D)

Ställa in ventilationsmunstyckena

Sidoventilationsmunstycken
� Sidoventilationsmunstycket (A) ställs 

in steglöst för hand.

Mittre munstycke
� Det mittre munstycket (B) på mittkon�

solen ställs in steglöst via reglage�
knappen.
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Värme/ventilation

Luftfördelning i bilen
Luften strömmar ur munstyckena enligt 
följande i de olika fläktlägena:
� ur mittre munstycket och sidoventila�

tionsmunstyckena (A).
� mot fotutrymmet (B),
� till vindrutan och sidorutorna (C).

1
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Värme/ventilation

Justeringsmöjligheter för värme och 
ventilation

Temperaturreglering
Ju längre reglaget (A) flyttas åt höger, 
desto varmare luft strömmar ut.

Parkeringsvärmare*
Parkeringsvärmaren värmer eller venti�
lerar kupén till den temperatur som du 
ställt in med temperaturreglaget.
Detaljerad information om handhavande 
av parkeringsvärmaren finns i den sepa�
rata instruktionsboken.

Elektrisk extravärmare1

För maximal värme:
� skjuter du reglaget (A) åt höger så 

långt som det går.
> Den elektriska extravärmaren kopp�

las in.
> I instrumentgruppen lyser kontroll�

lampan för elektriska extravärma�
ren.

>OBS!
När den elektriska extravärmaren är 
igång förbrukar bilen mera bränsle.

För att slå av den elektriska extravärma�
ren:
� skjuter du reglaget (A) åt vänster.
> Kontrollampan för den elektriska 

extravärmaren släcks.

1  Endast på bilar med dieselmotor.

Olycksrisk!
Följ de rekommenderade inställ�

ningarna för värme och ventilation på 
följande sidor. I annat fall kan rutorna 
imma igen. Du kan då tappa kontrollen 
över trafiken och orsaka en olycka.
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Värme/ventilation

Ställa in cirkulationsluft eller friskluft
� Välj övre läget för 

cirkulationsluft (A).
> Luften återcirkulerar i kupén, t ex 

vid körning genom en tunnel.

� Välj nedre läget för friskluft (B).
> Luft tillförs utifrån.

Olycksrisk!
Vid låg yttertemperatur bör du 

endast välja cirkulationsluft en kort 
stund. I annat fall kan rutorna imma 
igen och den dåliga sikten leda till att 
du själv och andra utsätts för fara. Du 
kan då tappa kontrollen över trafiken 
och orsaka en olycka.
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Värme/ventilation

Snabb nerkylning 
� Ställ in så här 

� ställ fläkten (A) på max.
� ställ in luftfördelningen (B) till 

mittre munstycket, sidomunstyckena 
och fotutrymmet.

� stäng av värmen (C).
� rikta mittre munstycket och 

sidomunstyckena efter behov.
� ställ in ventilationen på 

cirkulationsluft.

Snabb uppvärmning
� Ställ in så här

� ställ fläkten (A) på max.
� ställ in luftfördelningen (B) till 

mittre munstycket, sidomunstyckena 
och fotutrymmet.

� ställ värmen (C) på max.
> Den elektriska extravärmaren1 

kopplas in.
> Extravärmarens kontrollampa1 

tänds.
� rikta munstyckena mot de åkande.

1  Endast på bilar med dieselmotor.
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Värme/ventilation

Frosta av rutorna

Effektivaste avfrostning av rutorna er�
hålls om 
� isen på rutorna skrapas bort helt med 

en isskrapa innan motorn startas.
� fläkten (A) ställs in på defroster.
� luftfördelningen (B) riktas mot vind�

rutan och sidorutorna.
� värmen (C) ställs på max.

>Viktigt!
Använd inte isskrapa på bilens bakre si�
dorutor. Rutornas yta kan förstöras.

Olycksrisk!
Kör aldrig med isbelagda eller 

igenimmade rutor. Då blir sikten 
otillräcklig. Den försämrade sikten 
kan utgöra en fara för dig och andra. Du 
kan då tappa kontrollen över trafiken 
och orsaka en olycka.

Miljö!
Ta bort is och imma från rutorna 

innan du startar bilen.
Om motorn varmkörs vid stillastående 
skadas miljön och motorn.
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Luftkonditionering Plus*

Luftkonditionering Plus*

Luftkonditionering Plus ger bättre åk�
komfort vid höga yttertemperaturer
� genom att kyla luften,
� genom att avfukta luften.

Värme� och ventilationssystemet är för�
berett för luftkonditionering Plus. 
Handhavande beskrivs på sida 96 och 
framåt.
Ett inbyggt kombinationsfilter* (damm�, 
pollen� och partikelfilter) renar dessut�
om friskluften. Luftfiltret är i funktion 
även när luftkonditionering Plus är av�
stängd och fläkten är inkopplad.

>OBS!
När luftkonditionering Plus är inkopplad 
ökar bränsleförbrukningen.

>OBS!
Luftkonditionering Plus fuktar av rutor�
na så att de inte immas igen vid hög luft�
fuktighet.
Denna effekt kan du även utnyttja för att 
avlägsna imma från rutorna genom att 
ställa värmen på max tillsammans med 
luftkonditionering Plus.

När går luftkonditionering Plus?
Luftkonditionering Plus arbetar
� endast när motorn är igång,
� endast när fläkten är påslagen,
� effektivast när fönstren är stängda.

Olycksrisk!
Följ rekommendationerna för in�

ställning av luftkonditionering Plus* 
på följande sidor. I annat fall kan ru�
torna imma igen. Du kan då tappa kon�
trollen över trafiken och orsaka en 
olycka.
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Luftkonditionering Plus*

Yttertemperaturmätare*

� Tryck upprepade gånger på omkopp�
lingsknappen (A) tills yttertemperatu�
ren visas på displayen.

Observera följande innan du slår på 
luftkonditionering Plus:
Luften i kupén kyls snabbare om 
� den varma luften leds ut. För att göra 

det
� öppnar du fönstren en kort stund.
� ställer du fläkten på max.
� stänger du fönstren när den varma 

luften letts ut.
� slår du på luftkonditionering Plus i 

cirkulationsluftläge.
� du kopplar om till friskluft efter en 

kort stund i cirkulationsluftläge.

Olycksrisk!
Vid temperatur strax över frys�

punkten kan det finnas is på körbanan, 
särskilt i skogspartier och på broar. 
Om du inte anpassar ditt körsätt kan 
bilen börja sladda. Anpassa därför all�
tid körsättet och hastigheten efter vä�
derleksförhållandena.

Miljö!
Håll rutorna stängda när luftkon�

ditionering Plus* används. På så vis 
sparar du bränsle.

Olycksrisk!
Vid låg yttertemperatur bör du 

endast välja cirkulationsluft en kort 
stund. I annat fall kan rutorna imma 
igen och den dåliga sikten leda till att 
du själv och andra utsätts för fara. Du 
kan då tappa kontrollen över trafiken 
och orsaka en olycka.
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Luftkonditionering Plus*

Slå på/av luftkonditionering Plus
Luftkonditionering Plus har tre lägen.
� Tryck på knapp (A) en gång i taget för 

att växla mellan lägena.

1. Av
> Ingen av kontrollamporna i knap�

pen lyser.
2. Halv kyleffekt

> En kontrollampa i knappen lyser.
3. Full kyleffekt

> Båda kontrollamporna i knappen 
lyser.

>OBS!
När tändningen eller fläkten slås på ef�
ter att ha varit avstängd återtas det spa�
rade läget (läge 1 � 3).

Luftkonditionering Plus kopplas från 
automatiskt
� vid för lågt motorvarvtal.
� vid igångsättning.
� om fläkten slås från.
� vid en kylvätsketemperatur över 115 °C.
� vid yttertemperatur under 5 °C.
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Torkare

Torkare
Torkarspaken sitter till höger om ratten.
Följande torkar� och spolarfunktioner 
finns:

1  � Intervalltorkning vindruta
> Ca 7 sekunders intervall under kör�

ning.
> Ca 11 sekunders intervall vid stil�

lastående.
2  � Vindrutetorkare låg hastighet
3  � Vindrutetorkare hög hastighet

Bakrutetorkare1 och spolare
1  � Intervalltorkning bakruta

> Ca 10 sekunders intervall.
2  � Spolare för 

 bakruta på
> Spolning sker så länge som du 

trycker på torkarspaken.
Torkaren går sedan ytterligare 3 slag.

Vindrutetorkare och spolare
1  � Spolare för 

 vindruta på
> Spolning sker så länge som du drar 

i torkarspaken.
> Torkarna går sedan ytterligare 

3 slag.

>OBS!
En kort vickning på spaken ger ett tor�
karslag (impulstorkning).

1  Endast smart fortwo coupé.
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Torkare

Intervallautomatik*
Torkarintervallerna regleras efter bi�
lens hastighet.

För olika hastigheter används följande 
intervaller:

Bakrutetorkaren1 kopplas in automatiskt 
när vindrutetorkarna är på och backväx�
eln läggs i.

Hastighetsberoende intervaller 11 sekunder 7 sekunder 5 sekunder 3 sekunder

När hastigheten ökar 0�20 km/h 20�75 km/h 75�120 km/h över 120 km/h

Hastighetsberoende intervaller 3 sekunder 5 sekunder 7 sekunder 11 sekunder

vid minskning av hastighet över 110 km/h 110�65 km/h 65�10 km/h 100 km/h

1  Endast smart fortwo coupé.

Bakrutetorkarintervaller 12 sekunder 12 sekunder 6 sekunder

i läge vindrutetorkare Intervall Läge 1 Läge 2
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Eluppvärmd bakruta

Eluppvärmd bakruta1

Eluppvärmningen 
� är avsedd för snabb avfrostning av bak�

rutan.
� avlägsnar imma från bakrutan.

Slå på/av eluppvärmda bakrutan
� Slå på tändningen. 

> Du sparar på batteriet om du inte 
kopplar in eluppvärmningen förrän 
motorn är igång.

� Tryck en gång på bakruteuppvärm�
ningsknappen (A).
> Eluppvärmningen kopplas in. 
> Kontrollampan i knappen tänds.

� Tryck en gång till på knapp (A).
> Eluppvärmningen kopplas från.
> Kontrollampan i knappen släcks.

>OBS!
Eluppvärmningen kopplas från automa�
tiskt efter 10 minuter.

1  Endast smart fortwo coupé.

Olycksrisk!
Skrapa av alla nedisade eller 

igensnöade rutor innan du börjar köra. 
I annat fall kan den försämrade sikten 
utgöra en fara för dig och andra.
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Eluppvärmda ytterspeglar*

Eluppvärmda ytterspeglar* 
Om bilen är utrustad med elmanövrerade 
ytterspeglar är även dessa eluppvärmda.

Uppvärmningen av ytterspeglarna
� är avsedd för automatisk avfrostning 

av ytterspeglarna.
� avlägsnar imma från ytterspeglarna.

Inkoppling av ytterspeglarnas 
uppvärmning
� Slå på tändningen.
� Slå på bakrutans eluppvärmning.

> Ytterspeglarnas uppvärmning kopp�
las in automatiskt.

Frånkoppling av ytterspeglarnas 
uppvärmning 
� Slå från bakrutans eluppvärmning.

> Ytterspeglarnas uppvärmning kopp�
las från automatiskt.

>OBS!
I smart fortwo cabriolet slås uppvärm�
ningen av ytterspeglarna på och av via 
tändningen.
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Sätesuppvärmning*

Sätesuppvärmning*
Med denna kan förarsätet (A) och passage�
rarsätet (B) värmas elektriskt när tänd�
ningen är påslagen.

Slå på/av sätesuppvärmningen
Sätesuppvärmningen har tre lägen.

1. Av
> Ingen av kontrollamporna i knap�

pen lyser.

2. Kontinuerlig inkoppling
> En kontrollampa i knappen lyser.

3. Snabb uppvärmning av sätena vid låga 
yttertemperaturer
> Två kontrollampor i knappen lyser.

>OBS!
Sätesuppvärmningen kopplas från när 
tändningen slås från.

Felfunktion
Vid fel på sätesuppvärmningen lyser kon�
trollampan i knappen helt kort när denna 
trycks in och släcks när den  släpps upp.
� Uppsök en auktoriserad verkstad, t ex 

smart center.
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Kapell*

Kapell*
Använd inte bilkapellet för att täcka över 
kraftigt nedsmutsade bilar eftersom 
smutspartiklar fungerar som slipmedel 
mot lacken.

>Viktigt!
Om bilen är täckt längre än en månad i 
sträck måste ventilation ordnas i områ�
det vid tak, motorhuv och bagagerum, där 
kapellet ligger mot stora ytor på bilen. 
Bilens lack kan ta upp fukt, som måste fö�
ras bort. Om fukten inte förs bort kan det 
uppstå fläckbildning på lacken. För att 
förhindra sådan fläckbildning ska dis�
tansklossar, t ex av styrencellplast (sty�
ropor), placeras mellan kapellet och 
bilens yta så att erforderlig ventilation 
erhålls.

Sätta på kapellet
Kapellet är hopvikt vid fabrik så att den 
skumbelagda sidan alltid ligger an mot 
karossen när det rullas på. 
� Rulla på kapellet bakifrån och framåt 

över biltaket.
� Vik sedan ned kapellet på båda sidor. 
� Dra ihop snörena stadigt så att kapel�

let sitter spänt.

Ta av kapellet
� Lossa snörena.
� Fäll upp sidorna mot biltaket. 
� Rulla ihop kapellet framifrån och bak�

åt över biltaket.
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Sufflettsystem (endast smart cabriolet)

Sufflettsystem (endast smart 
cabriolet)
Sufflettsystemet på smart cabriolet be�
står av 
� Soltak
� Bakre sufflett
� Sidobågar
När du öppnar suffletten och fäller ned 
bakre suffletten kan du ta bort sidobå�
garna över dörrarna.

Öppna soltaket

Inifrån
� Slå på tändningen.
� Tryck nedtill på vippomkopplaren (A) 

tills soltaket öppnas helt.
eller
� Tryck helt kort nedtill på vippomkopp�

laren (A).
> Soltaket öppnas helt.

>OBS!
Om du trycker på (A) eller (B) medan sol�
taket öppnas, stannar det i det läge det 
befinner sig i det ögonblicket.

Utifrån
Du kan öppna soltaket helt och frigöra 
bakre suffletten med fjärrkontrollen.
� Tryck på knapp (A) på fjärrkontrollen i 

ca två sekunder.
> Soltaket öppnas helt.

Risk för skador!
Se till att ingen kan komma i kläm 

eller skada sig när du öppnar och 
stänger soltaket eller bakre suffletten.
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Sufflettsystem (endast smart cabriolet)

Stänga soltaket
Av säkerhetsskäl kan soltaket endast 
stängas med strömställaren inne i bilen.

� Slå på tändningen.
� Tryck på vippomkopplaren (B) tills 

soltaket stängs helt.

>OBS!
Batteriet töms när soltaket öppnas och 
stängs. Låt därför motorn vara igång när 
du öppnar och stänger. 

Öppna bakre suffletten

>OBS!
Den här funktionen får endast utföras vid 
stillastående!

� Parkera bilen.
� Dra åt handbromsen ordentligt.
� Låt motorn gå eller slå på tändningen.

� Öppna soltaket helt.
� Tryck på vippomkopplaren (A) eller 

upplåsningsknappen på fjärrkontrol�
len i ca 2 sekunder.
> Bakre suffletten frigörs och fälls 

ned.
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Sufflettsystem (endast smart cabriolet)

� Tryck ned bakre suffletten för hand med 
ett lätt tryck i takets mitt (A).

� Se till att bakre suffletten går i in�
grepp på båda sidor (B).

>Viktigt!
När suffletten är nedfälld kan sidobågar�
na stjälas. Därför bör du demontera sido�
bågarna och placera dem i 
bagagerummet.

Varningsmeddelande på displayen
Om bilen inte kan startas och ett C visas 
på displayen har bakre suffletten inte 
gått i lås ordentligt. Kontrollera att du 
utfört de olika stegen. Var särskilt noga 
med att kontrollera att låsningen av ba�
kre suffletten är korrekt.

A

B
B
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Sufflettsystem (endast smart cabriolet)

Demontera sidobågarna
� Öppna förar� (A) och passagerardörren 

(B). Se därvid upp på trafiksituatio�
nen.

� Öppna bakluckan (C).

� Tryck på båda öppningsknapparna (A) 
på bakluckans insida.

� Fäll upp locket (B) för förvaringsfack�
et.

� Skjut frigöringsspaken (A) för sidobå�
gen bakåt.
> Sidobågen kan lyftas i bakkant (B), 

men sitter fortfarande fast.
� Skjut frigöringsspaken (A) bakåt igen.
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Risk för olycka och personskador!
Av säkerhetsskäl ska du endast 

frigöra suffletten när bilen står stilla. 
Annars kan du förlora kontrollen över 
bilen . Då kan du eller andra skadas.
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Sufflettsystem (endast smart cabriolet)

� Lyft sidobågen baktill (A) först och dra 
sedan ut den i pilens riktning (B).
Se därvid upp på trafiksituationen.

� Öppna förvaringsfackets kardborr�
band.

� Lägg in sidobågarna i ordningsföljd 
enligt bild med styrklacken åt vänster 
och den lackerade sidan nedåt, i bak�
luckans förvaringsfack (A).

� Sätt fast sidobågarna med kardborr�
banden.

� Stäng förvaringsfackets lucka.

B A

A
B

A

2
1

3
4

Risk för skador!
Sätt fast kardborrbanden ordent�

ligt med ilagda sidobågar. Om sidobå�
garna inte sitter fast kan de kastas om�
kring vid en kollision, inbromsning 
eller tvär riktningsändring och skada 
de åkande.

1

23

4
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Sufflettsystem (endast smart cabriolet)

� Stäng förar� (A) och passagerardörren 
(B).

� Stäng bakluckan (C).
� Öppna sidorutorna vid behov.

>OBS!
Kontrollera att förvaringsfackets lock är 
stängt innan du stänger bakluckan. An�
nars kan bakluckan komma snett.

Stänga bakre suffletten

Montera sidobågarna
�   Öppna förar� och passagerardörren.
� Öppna bakluckan.
� Tryck på båda öppningsknapparna (A) 

på bakluckans insida.
� Fäll upp locket (B) för förvaringsfack�

et.

� Öppna förvaringsfackets kardborr�
band.

� Ta ut sidobågarna från förvaringsfack�
et i bakluckan.

A
C

B

A

A
B

1

23

4
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Sufflettsystem (endast smart cabriolet)

>Viktigt!
Sidobågarna ska sättas dit i ordnings�
följd enligt bild. 

� Sätt in den ena sidobågen med främre 
delen (A) först.

� Se till att sidobågarnas tätningslist 
ligger uppåt vid punkt (B) och inte 
kläms fast.

� Tryck sidobågens bakre del (C) nedåt, 
tills det hörs att den går i ingrepp.

� Sätt dit sidobågen på andra sidan på 
motsvarande sätt.

>Viktigt!
Se till att sidobågarna är korrekt isatta, 
annars kan det leda till felfunktion eller 
skador.

Stänga bakre suffletten
� Stäng bakluckan.
� Tryck på vippomkopplaren (A) i ca 

2 sekunder.
> Bakre suffletten (B) frigörs i ned�

fällt läge.

2
1

3
4

A

B

Risk för skador!
Se till sidobågarna monteras 

korrekt. Annars kan de lossna under 
körning och skada dig och andra.
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Sufflettsystem (endast smart cabriolet)

� Lyft bakre suffletten i överkant tills 
den står kvar i mellanläge.

� För bakre suffletten uppåt med båda 
händerna i området vid mittre broms�
ljusen.

� Tryck lätt på bakre suffletten tills den 
går i ingrepp.

>Viktigt!
Se till att bakre suffletten går i ingrepp 
på båda sidor. Om bakre suffletten endast 
gått i ingrepp på en sida kan det orsaka 
felfunktion eller skador.

>OBS!
När bakre suffletten går i ingrepp or�
dentligt hörs ett klickljud. Om du slår på 
tändningen, spärras bakre suffletten au�
tomatiskt.

� Tryck på vippomkopplaren (A) tills 
soltaket stängs helt.

Risk för skador!
Se till att ingen kan komma i kläm 

eller skada sig när du öppnar och 
stänger soltaket.



120 Variabel körglädje  

Vindavvisare*

Vindavvisare*

Observera följande
� Skruvarna, knopparna och nyckeln be�

hövs endast för första montering.
� När vindavvisaren inte används bör den 

alltid förvaras i originalpåsen. 

Montera vindavvisaren 
� Skruva fast de medföljande knopparna i 

lederna (A) med hjälp av den medföl�
jande nyckeln. Denna montering behö�
ver du bara göra första gången.

� Dra åt skruven lätt (maximalt åtdrag�
ningsmoment 0,7 Nm). Det finns förbe�
redda hål i lederna.

� Ta vindavvisaren och ställ dig bakom 
bilen med suffletten nedfälld.
> I störtbågens plastbeklädnad finns 

det små, rektangulära hål (B).
> På vindavvisaren finns det fästfli�

kar som passar i dessa hål  (C).
� Haka fast vindavvisaren enligt (C) i 

störtbågens plastbeklädnad på båda 
sidor. Plastflikarna ska vara vända in�
åt.
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Vindavvisare*

� Ta tag mellan suffletten och vindavvi�
saren och haka fast de båda gum�
mistropparna i knopparna.

Demontering sker i omvänd ordnings�
följd.
De fastskruvade knopparna ska sitta kvar.

>OBS!
Suffletten kan stängas och öppnas när 
vindavvisaren är monterad. 
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Anvisningar för sufflettsystem

Anvisningar för sufflettsystem
Följ nedanstående anvisningar för att 
undvika skador på soltaket, bakre suff�
letten och sufflettsystemet:

Skydda soltaket
� Om du fraktar långa föremål i kupén 

med soltaket stängt ska du se till att 
föremålen inte trycker mot soltaket.

� Soltakets yta får inte fuktas med alka�
lier eller syror.

Skydda bakre suffletten
� Sätt dig inte på bakre suffletten när 

den är nedfälld.
� Ytfördelad last med vikt över 75 kg får 

inte placeras på bakre suffletten när 
den är nedfälld.

� Fäll inte ned bakre suffletten vid tem�
peraturer under �10 °C.

� Se vid lastning till att inga delar med 
skarpa kanter kommer i kontakt med 
suffletten eller bakrutan.

� Föremål som är spetsiga, skarpkanta�
de, över 80 °C varma, glödande eller 
brinnande får inte placeras på sufflet�
tyget.

� Sufflettens yta får inte fuktas med al�
kalier eller syror.

� Sufflettyget får inte vaxas och använd 
endast vaxfria tvättprogram vid auto�
mattvätt.

� Isskrapa får inte användas på bakru�
tan.

Skydda sufflettsystemet 
� Låsöppningarna för sufflettsystemet 

får inte täppas till.
� Sidobågarna får endast placeras i för�

varingsfacket i bakluckan.
� Fäll inte upp spännbågen vid tempera�

turer under �10 °C.
� När föremål som sticker ut bakåt trans�

porteras, se till att dessa inte ligger 
an mot spännbågen.

Övriga anvisningar
� Se till att det högt placerade broms�

ljuset inte täcks för.
� Spännbågen ska alltid vara stängd vid 

körning, annars kan avgaser tränga in i 
kupén.
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Fel i sufflettsystemet

Fel i sufflettsystemet

Bakre suffletten har endast gått i 
ingrepp på ena sidan
När bakre suffletten går mot B�stolpen 
kan det förekomma att den endast går i 
ingrepp på en sida. Detta kan bero på att 
spärrhaken har stängts för tidigt. I så 
fall gör du så här:

Öppna spärrhaken 
� Lossa spärrhaken (A) med hjälp av nöd�

manövernyckeln från tappen (B) för B�
stolpens lås på den sida som har gått i 
ingrepp.
> På spärrhaken finns en triangel som 

visar öppningsriktningen.
� Haka fast bakre suffletten i nedfällt 

spärrläge igen.
> Nu ställs spärrhakarna automatiskt i 

grundläge igen.
� Stäng bakre suffletten enligt anvis�

ningar under "Stänga bakre suffletten" 
(se sida 117).
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Fel i sufflettsystemet

Soltaket resp bakre suffletten kan inte 
elmanövreras
I så fall gör du så här:

Frigör bakre suffletten från nedfällt 
läge 
� Ta fram nödmanövernyckeln (A) från bi�

lens dokumentmapp och sätt in den i 
hålet (B) i elmotorkåpan.

� Vrid nödmanövernyckeln lätt fram och 
tillbaka tills det känns att den griper 
in i elmotorns sexkanthål. 

� Vrid nödmanövernyckeln medurs till 
stopp.
> Ett klick hörs när spärrhaken öpp�

nas.
� Ta bort nödmanövernyckeln.
� Lyft bakre suffletten och för den till 

ingrepp i B�stolpen på båda sidor.

>OBS!
Om bakre suffletten inte går i ingrepp 
har elmotorn inte vridits till stopp.

Stänga soltaket
� Sätt in nödmanövernyckeln i elmotorns 

sexkanthål igen.
� Vrid nödmanövernyckeln moturs tills 

soltaket stängs helt.
> Se till att soltaket inte kommer 

snett.

>Viktigt!
Se till att bakrutan inte repas när nödma�
növernyckeln vrids.
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Skötselanvisningar och underhåll

Skötselanvisningar och underhåll
Vård med jämna mellanrum skyddar solta�
ket och bakre suffletten på bilen mot ytt�
re påverkan och bibehåller bilens värde. 
Använd smartcare sufflettrengöring vid 
borttagning av smuts. 

>Viktigt!
� Följ anvisningarna på rengöringsme�

delsförpackningen.
� Bilen tvättas lämpligen för hand.

smart gmbh rekommenderar att smartca�
re�produkter används, eftersom
� de ger god rengöringseffekt och opti�

malt skydd,
� produkterna är speciellt anpassade 

till smarts material och
� alla smartcare�produkter är fria från 

färg� och dofttillsatser.

>OBS!
Alla smartcare�produkter finns hos smart 
center.

Följande föroreningar ska tas bort 
omedelbart:
� fågelspillning
� träkåda
� insektsrester

>OBS!
Om sådana föroreningar inte avlägsnas 
omedelbart kan sufflettyget ta skada. 
Skador till följd av sådana föroreningar 
täcks inte av någon garanti.
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Skötselanvisningar och underhåll

Rengöra soltaket och bakre 
suffletten

>Viktigt!
� Undvik rengöring med ett vattentryck 

på över 10 bar och håll aldrig mun�
stycket närmare än 30 cm till sufflet�
tyg, tätningslister, ytor eller skarvar 
mellan komponenter.

� Soltaket eller bakre suffletten får inte 
rengöras med högtryckstvätt (tryck max 
10 bar).

� Rikta inte vattenstrålen direkt mot 
öppningarna i spoilern.

� Följ alltid skötselanvisningarna (se 
sida 219).

Rengöra sufflettyg

>Viktigt!
Soltaket och bakre suffletten ska vara 
stängda vid rengöring.

Torrengöring
� Borsta sufflettyget med en mjuk borste 

och alltid i samma riktning, framifrån 
och bakåt.

Våtrengöring
Använd smartcare�produkter till våtren�
göring
� Bilschampokoncentrat resp
� sufflettrengöring.

� Börja med en torrengöring.
� Tvätta sufflettyget med rikligt med 

ljummet vatten.
> Använd en mjuk borste eller svamp.

� Spola efter noggrant med rent vatten.
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Skötselanvisningar och underhåll

Rengöra och polera bakrutan
Rengör bakrutan med ljummet vatten och 
smartcare bilschampokoncentrat resp 
rutrengöring.

>OBS!
Använd en ren, mjuk svamp eller torkduk 
för att förhindra repor på bakrutan.

>OBS!
Om bakrutans genomsynlighet skulle ha 
minskat kan den poleras med en särskild 
smartcare plastglaspolish. Följ anvis�
ningarna på polishförpackningen.
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>>Barnvänligt.
Barnens säkerhet ligger oss extra varmt om hjärtat.
Därför har vi utvecklat barnsäkerhetssystem som uppfyller mycket högt ställda krav. Och för att barnen ska ha det bekvämt är dessa sys�
tem utformade enligt senaste ergonomiska rön. 

Innehåll
>Barnsäkerhetsanordningar* . . . . 130

>Användning av 
barnsäkerhetsanordningar* . . . . 133
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Barnsäkerhetsanordningar*

Barnsäkerhetsanordningar*
Utan särskilt anpassade säkerhetsanord�
ningar
� kan säkerhetsbältena kan inte sättas på 

korrekt.
� utsätts dina barn för en högre skade�

risk, eftersom muskler och benstomme 
hos barn ännu inte är helt utvecklade.

För att minska denna ökade skaderisk be�
höver dina barn lämpliga barnsäkerhets�
anordningar, om de är

� kortare än 150 cm eller
� yngre än 12 år.

 

smart gmbh rekommenderar att du använ�
der de barnsäkerhetsanordningar som 
anges på sida 134 för dina barn. Detaljer 
om dessa produkter finner du i tillhörande 
separata bruksanvisning. Var vänlig läs 
igenom denna noggrant.

>OBS!
Följ gällande föreskrifter i respektive 
land.
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Barnsäkerhetsanordningar*

Vad du måste tänka på vid transport 
av barn!

Risk för skador!
Barn under 150 centimeter 

kroppsstorlek eller under 12 år, kan 
inte använda säkerhetsbältet på kor�
rekt sätt utan lämpligt stöd. De behöver 
därför speciella barnsäkerhetsanord�
ningar för att vara skyddade vid en 
olycka.
får barn aldrig sitta i knäet på andra 
personer i bilen. På grund av de krafter 
som uppträder vid en olycka, vid en 
bromsmanöver eller vid en plötslig 
riktningsändring är det omöjligt att 
hålla fast ett barn. De kan stöta emot 
inredningen i bilens kupé och på så 
sätt få allvarliga eller livshotande 
skador. Följ tillverkarens monterings�
anvisningar när du monterar barnsä�
kerhetsutrustning.

� För en barnsäkerhetsanordning utan 
eget bältessystem, måste axelbandet 
till bilens trepunktsbälte ligga an 
ungefär mitt på axeln � under inga 
omständigheter över barnets hals � 
och ligga an stramt mot överkroppen. 
Midjebandet måste löpa över 
bäckenbenet � inte över buken � och 
alltid vara åtstramat. Sträck bältets 
band vid behov.

� Säkra barnet enbart i barnsäkerhets�
anordning.

� Säkerhetsbältets band får inte vara 
inklämt eller vridet eller skava mot 
vassa kanter.

Följ barnsäkerhetsutrustningens 
bruksanvisning.

Risk för olycka och personskada!
Lämna aldrig barn utan uppsikt i 

bilen. De kan råka öppna dörrarna, los�
sa parkeringsbromsen eller skada sig 
på rörliga delar i bilen och på så sätt 
utsätta sig själva och andra för fara.
Beakta dessutom ytterligare varnings�
anvisningar beträffande barn i bil i 
denna instruktionsbok.

Risk för skador!
För att minska risken för att bar�

net ska få allvarliga eller livshotande 
skador vid en olycka, inbromsning el�
ler plötslig riktningsändring
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Barnsäkerhetsanordningar*

Risk för skador!
Om en barnsäkerhetsanordning 

eller dess förankringar skadats eller 
utsatts för påkänningar vid en olycka 
kan det fastspända barnet utsättas för 
svåra eller livshotande skador vid en 
olycka, inbromsning eller plötslig 
riktningsändring.

Därför ska du omedelbart låta en aukto�
riserad verkstad, t ex smart center, 
kontrollera och vid behov byta säker�
hetsanordningar och tillhörande fästen 
som har skadats eller utsatts för påkän�
ningar vid en olycka.

Risk för skador!
Om krockkuddekontrollampan 

inte lyser när babyskyddet är monterat 
på passagerarsätet, är inte passage�
rarkrockkudden frånkopplad. Om pas�
sagerarkrockkudden inte är frånkopp�
lad kan ett barn drabbas av svåra eller 
livshotande skador om krockkudden 
skulle utlösas, speciellt om det befin�
ner sig i omedelbar närhet av passage�
rarkrockkudden.
Passagerarkrockkudden kopplas bara 
ifrån om ett smart originalbabyskydd 
fästs på passagerarsätet.

Risk för skador!
Placera aldrig ett barn i ett bak�

åtvänt barnsäkerhetssystem på passa�
gerarsätet om passagerarkrockkudden 
inte är frånkopplad, d v s så länge som 
krockkuddekontrollampan inte lyser.
Följ även aktuella varningsdekaler på 
instrumentbrädan.
Om du monterat ett smart originalbaby�
skydd på passagerarsätet utan att 
krockkuddekontrollampan tänds (säker�
hetssystemet inte avkänt), ska du ome�
delbart låta en auktoriserad verkstad, 
t ex smart center, kontrollera den auto�
matiska säkerhetssystemavkänningen.
Under tiden ska du inte transportera 
barn, eftersom dessa kan drabbas av 
svår till livshotande personskada vid 
en olycka.
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Användning av barnsäkerhetsanordningar*

Användning av 
barnsäkerhetsanordningar* 
I tabellen nedan får du en översikt över 
möjligheterna att installera barnsäker�
hetsanordningar i din bil. 

Säten Viktgrupper och ungefärlig ålder

upp till 10 kg
(t o m ca 9 månader)

upp till 13 kg
(0 till 2 år)

9 till 18 kg
(från ca 9 månader till 

4 år)

15 till 36 kg
(från ca 4 månader till 

12 år)

Passagerarsäte � B UV UV

UV:Lämpligt för framåtvända, ”universella” barnsäkerhetsanordningar, som är godkända för denna åldersgrupp.
B:Lämpligt för speciella barnsäkerhetsanordningar, som finns upptagna i bifogad lista. Barnsäkerhetsanordningarna kan vara "bilspecifika", "begränsade", "halv�

universella" eller "universella".
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Användning av barnsäkerhetsanordningar*

Rekommenderade 
barnsäkerhetsanordningar 

Viktgrupp Tillverkare Typ Godkännande nr
smart 
artikelnummer

Anmärkning
ar 

upp till 10 kg (t o m 
9 månader)

� � � �

upp till 13 kg (0 till 2 år) Storchenmühle Babyskydd* E4 03 442811 LU 0010322 1), 2)

Storchenmühle Snabbfäste*
och Basisfix*

Vänsterstyrd bil

Ingår i
godkännande av

babyskydd

LU 10327 V002 1), 2)

Storchenmühle Snabbfäste*
och Basisfix*

högerstyrd bil

Ingår i
godkännande av

babyskydd

LU 10328 V002 1), 2)

9 till 36 kg
(från 9 månader till 12 år)

Storchenmühle Barnsäkerhetssystem 
Air�Seat*

höger�/vänsterstyrd bil

E1 03 301085 LU 15081 1)

15 till 36 kg
(från 4 till 12 år)

Klippan Bälteskudde*
för barn

E11 03 44066 LU 0002617 1)

Klippan Ryggstöd* för bältes�
kudde*

E11 03 44112 LU 0004663 1)

1) När dessa barnsäkerhetsanordningar används måste passagerarsätet skjutas tillbaka i bakersta läget.
2) När babyskydd används på passagerarstolen är frånkoppling av passagarsidans främre krockkudde tvingande erforderlig.



>>I rörelse.
Om du är ute efter körglädje kan du få en helt ny känsla när du kör din bil.
Växling som i Formel 1 eller i en sportbil. Med den sekventiella 6�växlade växellådan softip växlar du utan att frikoppla. Och i auto�
matläget softouch* växlar bilen själv. esp ger extra hjälp i vinterväglag och minskar sladdningsrisken.

Innehåll
>Innan körning . . . . . . . . . . . . . . . 136

>Körning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 139

>Parkering  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147

>Vinterkörning . . . . . . . . . . . . . . . 149

>Körning med katalysator. . . . . . . 151

>Köranvisningar  . . . . . . . . . . . . . 152

>Farthållare*  . . . . . . . . . . . . . . . . 154

>Fartbegränsare*. . . . . . . . . . . . . 157

>Bromsar. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 160

>Elektroniskt stabilitetsprogram 
(esp)  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 165

>Krockkuddar . . . . . . . . . . . . . . . . 166
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Innan körning

Innan körning 
� Bekanta dig med reglagen i bilen inn�

an du kör för första gången. 

� Var särskilt uppmärksam på de teknis�
ka egenskaper som är speciella för bi�
len:
� (A) Display med växelindikering 
� (B) Startspärr 
� (C) Växelspak 
� (D) Omkopplare softip/softouch*
� (E) Tändlåsläge 
� Kopplingspedal saknas 

� Läs detta kapitel mycket noga.
På så vis lär du dig bilen och dess hand�
havande.
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Innan körning

Olycksrisk!
Om du använder golvmattor* ska 

du se till att de är ordentligt fastsatta 
och att du har tillräckligt med fritt ut�
rymme. Det får aldrig finnas föremål på 
golvet vid förarplatsen.
Kontrollera fastsättningen innan du 
kör i väg och korrigera vid behov. En 
golvmatta som inte är ordentligt infäst 
kan förskjutas och inkräkta på pedaler�
nas funktion.
Använd inte flera golvmattor ovanpå 
varandra.

Olycksrisk!
Telefoner och radioutrustning 

utan lågreflekterande yttre antenn kan 
störa bilelektroniken och därmed 
äventyra bilens körsäkerhet och din 
egen säkerhet.
Därför ska du endast använda sådan ut�
rustning när den är  korrekt ansluten 
till en separat, lågreflekterande yttre 
antenn.
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Innan körning

Växling
Beroende på hur din bil är utrustad sker 
växlingen på olika sätt:

Manuell växling (softip)
Växling (+ eller �) sker genom att vicka 
softip�växelspaken från växlingsposi�
tionen.

Automatisk växling (softouch)*
Växling sker automatiskt när växelspaken 
står i växlingspositionen och du trycker 
på knappen (A).

>OBS!
När du startar bilen är manuell växling 
(softip) vald. Undantag: Brabus�bilar

Rattplacerade växlingsreglage*
Med den 3�ekrade lädersportratten* med 
växlingsreglage* kan du växla utan att ta 
handen från ratten.

Du växlar med växlingspaddlarna på rat�
ten, när växelspaken står i växlingsposi�
tionen.

+ =uppväxling

� =nedväxling

1
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Körning

Körning

Inkörning
De första 1500 kilometerna är av stor be�
tydelse för motorns livslängd och pre�
standa i din bil.

Under inkörningstiden gäller:
� Ge inte fullgas.
� Växla i god tid om växelindikeringen 

uppmanar dig till det. 
� Undvik höga varvtal.

Efter inkörningstiden gäller:
Du kan gradvis öka till max. hastighet 
och max. motorvarvtal. 

>OBS!
Följ anvisningarna för körning i denna 
instruktionsbok.
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Körning

Startspärr
Startspärren aktiveras automatiskt om 
bilen står olåst i mer än 5 minuter.
Vid aktiverad startspärr 
� visas  på displayen när du vrider 

tändnyckeln till läge 1.
� avges ett pipljud tre gånger.

Så deaktiverar du startspärren:
� Vrid tillbaka tändnyckeln till läge 0.
� Tryck på knapp  på tändnyckeln. Om 

du har en infraröd fjärrkontroll ska du 
rikta den mot innerspegeln.
> Ett pipljud avges en gång för att sig�

nalera att startspärren är deaktive�
rad.

� Vrid tillbaka tändnyckeln till läge 1.
> Växelindikeringen visar 1, N eller R.
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Körning

Starta motorn

Starta motorn (bensinmotor)
� Spänn fast säkerhetsbältet.
� Trampa ned bromspedalen.
� Stick in tändnyckeln i tändlåset.
� Vrid tändnyckeln till läge 1.
� Ställ växelspaken i läge N.

> Växelindikeringen visar N.
� Vrid tändnyckeln kort åt höger.

> Motorn startar av sig självt (impuls�
start).

Starta motorn (dieselmotor)
� Spänn fast säkerhetsbältet.
� Trampa ned bromspedalen.
� Stick in tändnyckeln i tändlåset.
� Vrid tändnyckeln till läge 1.
� Ställ växelspaken i läge N.

> Växelindikeringen visar N.
> Glödkontrollampan i instrument�

gruppen tänds.
� När förvärmningskontrollampan slock�

nar kan du starta motorn.
� Vrid tändnyckeln kort åt höger.

> Motorn startar av sig självt (impuls�
start).

Förgiftningsrisk!
Låt aldrig motorn vara i gång i 

slutna utrymmen. Avgaserna innehåller 
giftig kolmonoxid. Det är hälsovådligt 
att andas in avgaser och kan leda till 
medvetslöshet, vilket är förenat med 
livsfara.

Olycksrisk!
När motorn är avstängd fungerar 

vare sig bromsservon eller servostyr�
ningen.
Därför måste avsevärt högre kraft an�
vändas för att kunna bromsa och styra.
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Körning

>Viktigt!
Motorn kan endast startas med växelspa�
ken i läge N.

>OBS!
Om växelindikeringen visar måste du 
först deaktivera startspärren (se 
sida 140).
Om växelindikeringen visar måste 
suffletten på smart fortwo cabriolet lå�
sas korrekt.

>OBS!
Om startspärren är aktiverad eller back�
växeln ilagd vid start börjar indike�
ringen på displayen att blinka.

Motorn startar inte.
Kontrollera igen att
� växelspaken står i läge N,
� bromspedalen är nedtrampad,
� växelindikeringen på displayen visar 

N,
� startspärren är deaktiverad.

1. Motorn startar inte inom 4 sekunder:
� Vänta en kort stund.
� Upprepa startförloppet.

2. Motorn startar inte:
� Säkra bilen innan du lämnar den, så 

att den inte kan sättas i rullning.
� Tillkalla assistans, t ex smartmove 

Assistance eller kontakta en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.



I rörelse 143

Körning

Igångsättning
� Trampa ned bromspedalen.
� Dra växelspaken från läge N åt vänster 

till växlingspositionen.
> Växelindikeringen visar 1 eller A*.

� Släpp upp bromspedalen.
� Ge jämn gas. 

> Bilen sätter igång.

>OBS!
Om växelindikeringen visar 0 anger det 
att ingen växel är ilagd. Du trampade 
inte ned bromspedalen när du förde spa�
ken till växlingspositionen.

Start i backe
Bilen är utrustad med en startassistent 
(AAS).
Vid start i backe hålls bilen i ytterliga�
re en sekund efter att fotbromsen har los�
sats. 
På så vis 
� har du nog med tid för att flytta foten 

från bromspedalen till gaspedalen och 
sätta igång, 

� förhindras bilen från att rulla bakåt 
och sparas kopplingen.

� Släpp upp bromspedalen.
� Ge tillräckligt med gas.

> Bilen sätter igång.

>OBS!
Startassistenten är inte aktiv om du an�
vänder handbromsen vid igångsättning.

>Viktigt!
Efter ca en sekund håller inte AAS bilen 
längre och den kan rulla bakåt. Om du 
öppnar förarsidans dörr under denna tid 
kopplas AAS från och en varningssignal 
ljuder.
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Körning

Backning
� Trampa ned bromspedalen.
� För växelspaken bakåt från läge N till 

läge R.
> Växelindikeringen visar R.

� Släpp upp bromspedalen.
� Ge jämn gas.

> Bilen sätter igång.

>OBS!
Backväxeln får endast läggas när bilen 
står stilla.
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Körning

Manuell växling (softip)
� Trampa ned gaspedalen för att öka far�

ten. 
> Växelindikeringen visar vilken väx�

el som är ilagd.
> Växelindikeringen visar en pil som 

rekommendation till uppväxling (�) 
eller nedväxling (�).

� Håll kvar foten på gaspedalen.

� Tryck växelspaken kort i riktning + för 
att växla upp, eller kort i riktning � 
för att växla ner.
> Bilen växlar till närmast högre/läg�

re växel.
> Växelindikeringen visar närmast 

högre/lägre växel.

>Anvisningar för växling!
� När du stannar, t ex vid ett trafikljus, 

lägger bilen automatiskt i 1:an.
� Bilen växlar automatiskt till närmast 

högre växel när varvtalsgränsen har 
nåtts.

Miljö!
 Växla upp så snart som pilen i 

växelindikeringen uppmanar dig till 
det. På så vis sparar du energi och sko�
nar miljön.
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Automatisk växling (softouch*)
� Tryck på softouch�knappen när växel�

spaken står i växlingspositionen.
> Bilen växlar automatiskt.
> Växelindikeringen visar A.

Återgå till softip:
� Tryck växelspaken i riktning + eller �, 

eller tryck på softouch�knappen.

>OBS!
När du startar bilen är manuell växling 
(softip) vald. 
Undantag: Brabus�bilar

Kickdown*
Bilar med softouch* eller farthållare*:
Använd kickdown för att accelera maxi�
malt.
� Trampa ned gaspedalen, förbi tryck�

punkten.
> Växellådan växlar ned.

� Minska gaspådraget när bilen uppnått 
önskad hastighet.

Om du trampar ner gaspedalen förbi 
kickdownpunkten för att starta sportiga�
re, griper kopplingen först vid ett högre 
varvtal.
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Parkering

� Parkera bilen.
� Trampa ned bromspedalen.
� Dra åt handbromsen.

Stäng av motorn
� För växelspaken till läge R.
� Vänta tills R visas på displayen.
� Släpp upp bromspedalen långsamt.
� Vrid nyckeln i tändlåset till läge 0.
� Dra ut tändnyckeln.
� Tryck på säkerhetsbältets frigörings�

knapp och för tillbaka bältet för hand.

Risk för skador!
Lämna aldrig barn utan uppsikt i 

bilen. De skulle t ex kunna lossa hand�
bromsen. Det kan leda till en olycka 
med allvarliga eller livshotande per�
sonskador!

Olycksrisk!
När du stannar i en backe och när 

du parkerar, måste bilen dessutom hål�
las med handbromsen.
Annars kan bilen rulla iväg, även när 
växelspaken ställts i läge R. Det kan 
leda till en olycka med allvarliga eller 
livshotande personskador!

Olycksrisk!
Parkera inte bilen med motorn 

igång och växel inlagd. Bilen kan då 
sättas i rörelse och orsaka en olycka.
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>Viktigt!
För att turbokompressorn ska svalna 
snabbt efter fullgaskörning ska du köra 
långsamt de sista kilometrarna eller låta 
motorn gå på tomgång en kort stund innan 
du stänger av den.

>OBS!
Backväxeln R räcker inte för att hindra 
bilen från att rulla i kraftiga lutningar.
Det är bara handbromsen som ger 
100 procent säkerhet mot rullning.
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Vinterkörning
Lämna in bilen till en auktoriserad verk�
stad, t ex smart center, för vinterförbe�
redelser innan vintern börjar.

Olycksrisk!
Om anvisningarna för växling och 

vinterkörning inte följs, kan det leda 
till att körstabiliteten försämras och 
att t ex bakänden börjar sladda. Det kan 
orsaka en olycka.

Olycksrisk!
I kurvor kan inte ens elektronis�

ka system ge tillräckligt stabilitet. 
Anpassa alltid körsättet till rådande 
väderlek, väglag och trafik.
Sänk hastigheten innan du går in i en 
kurva. Du kan annars orsaka en olycka.

Olycksrisk!
Olycksrisken ökar när du kör för 

fort, särskilt vid kurvtagning och på 
våt och hal körbana och när du ligger 
för nära framförvarande.
Elektroniska reglersystem som esp kan 
inte minska denna risk och inte sätta 
fysikens lagar ur spel. Anpassa därför 
alltid ditt körsätt efter rådande väglag 
och väderlek och håll tillräckligt stort 
säkerhetsavstånd till andra trafikanter 
och föremål på vägen.
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En auktoriserad verkstad, t ex smart cen�
ter, kontrollerar
� vinterdäckens skick,
� motoroljans kvalitet,
� rost�/frostskyddsmedelshalten i kyl�

vätskan.
� spolarvätskans blandningsförhållan�

de.
� batteriets laddningstillstånd.
Elektroniska system (som esp) kan inte 
sätta fysikens lagar ur spel.

Anpassa körsättet och hastigheten till 
vinterväglaget och accelera och bromsa 
försiktigt.

Var särskilt uppmärksam på följande 
anvisningar för vinterkörning:
� Använd endast däck och fälgar som re�

kommenderas av smart gmbh.
� Byt till vinterdäck tidigt, redan under 

hösten.
� Kör med lågt motorvarvtal.
� Undvik extrem lastväxel.
� Växla upp till närmast högre växel så 

tidigt som möjligt (kör på lågt varv�
tal), och lyft foten från gaspedalen vid 
växling.

� Undvik extrema, ryckiga rattrörelser.
� Bromsa i så god tid som möjligt före 

kurvor.
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Körning med katalysator

Detta måste du känna till 

� Katalysatorn minskar andelen skadliga 
ämnen i avgaserna.

� Katalysatorn sitter i bilens bakparti.
� Tanka endast blyfritt bränsle. Även en 

mindre mängd blyhaltigt bränsle räck�
er för att skada katalysatorn.

Följ nedanstående punkter noggrant, an�
nars finns det risk för att katalysatorn 
överhettas och skadas.
� Se till att service utförs vid angivna 

intervaller.
� Kör inte tomt i tanken.
� Stäng av motorn omedelbart vid miss�

tändningar utan att utsätta övriga tra�
fikanter för fara.

� Gör högst tre förnyade startförsök om 
motorn inte startar.

� Kör startmotorn maximalt i 4 sekunder.

Risk för personskador och brand!
Katalysatorn blir mycket het. Vid 

beröring kan du drabbas av brännska�
dor. Observera följande:
� Ta inte bort värmesköldarna.
� Påför ingen underredsbehandling.
� Se vid parkering till att inga bränn�

bara material (t ex hö eller gräs) 
kommer i kontakt med katalysatorn. 
Dessa material kan fatta eld och or�
saka brandskador eller personska�
dor.
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Köranvisningar
Följande tips hjälper dig att sänka bi�
lens bränsleförbrukning avsevärt.
På så vis bidrar du till att skydda miljön 
och du minskar dina kostnader.

1. Stäng av motorn
Vid trafikljus, järnvägsövergångar och i 
köer gäller: Stäng alltid av motorn. Re�
dan efter 10 sekunders stillastående bör�
jar du spara.

>Viktigt!
När du startar igen ska du se till att 
� växelspaken står i läge N.
� bromspedalen är nedtryckt,
� växelindikeringen på displayen visar 

N.

2. Full fart framåt
Vid igångsättning går det åt avsevärt 
mycket mer energi än vid körning i jämn 
fart. Därför ska du vid igångsättning en�
dast ligga kvar på 1:an i två billängder 
(ca 5 meter) och accelerera snabbt med 
gaspedalen nedtrampad till minst tre 
fjärdedelar

3. Växla
Växla i god tid när växelindikeringen på 
displayen uppmanar dig till det.

4. Kör med framförhållning
Bränsleförbrukningen ökar avsevärt om 
du ofta bromsar in och sedan accelererar 
igen. Håll därför ordentligt avstånd till 
framförvarande, och släpp gasen i god tid 
när det är lämpligt och möjligt.

5. Släpp loss litet oftare
Det är bättre att låta bilen rulla med 
ilagd växel utan gaspådrag än att låta den 
rulla utan växel ilagd. Förbrukningen är 
då nästan noll (avstängning av bränslein�
sprutning vid motorbromsning). 

6. Håll trycket
Ett korrekt däcktryck sparar bränsle, 
ökar däckens livslängd och ger säkrare 
inbromsningar. På tankluckans insida 
anges däcktryck för olika last� och kli�
matförhållanden.

7. Dumpa barlasten
Grundhållare, cykel� och skidhållare 
ökar luftmotståndet och därmed även bi�
lens bränsleförbrukning. Ta bort dessa 
när du inte behöver dem.
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8. Lätt körning
Även onödig last i bagagerummet ökar 
bränsleförbrukningen. Avlägsna onödig 
last från bagagerummet då och då.

9. En fråga om inställning
Låt en auktoriserad verkstad, t ex smart 
center, kontrollera din bil regelbundet. 
Se till att serviceintervallerna inte 
överskrids.

Miljö!
Varmkör inte motorn när bilen 

står stilla och stäng av den under läng�
re väntetider vid stopp i trafiken. På 
så vis sparar du energi och skonar mil�
jön.
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Farthållare*
Med farthållaren kan du ställa in en has�
tighet på 30 km/h eller högre, som du vill 
hålla konstant t ex vid hastighetsbe�
gränsningar. Denna hastighet hålls auto�
matiskt av farthållaren.
Farthållaren manövreras med spaken till 
höger om ratten.

>Viktigt!
Om du trycker en gång på knappen på spa�
ken eller trampar på bromspedalen 
stängs farthållarfunktionen av omedel�
bart och systemet övergår till fartbe�
gränsarfunktion.

Beteckningar på spaken
� SET: ställ in
� CONT: fortsätt
� CANCEL MODE: stäng av funktionen

Olycksrisk!
Ställ endast in den sparade has�

tigheten om den aktuella situationen 
medger det. I annat fall kan du utsätta 
dig själv och andra för fara på grund av 
plötsliga accelerationer eller in�
bromsningar.

Olycksrisk!
Farthållaren är bara ett hjälpme�

del som ska underlätta körningen. Det 
är du som ansvarar för att bilen körs 
med rätt hastighet och att den bromsas 
i tid.
Farthållaren kan inte ta hänsyn till 
väg� och trafikförhållanden.  Använd 
inte farthållaren:
� i trafiksituationer där det inte går 

att köra med konstant hastighet (t ex 
vid tät trafik eller kurviga vägar). 
Annars kan du orsaka en olycka.

� vid halt väglag. När du bromsar eller 
accelererar kan drivhjulen förlora 
väggreppet och bilen kan börja slad�
da.

� vid dålig sikt, t ex på grund av dim�
ma, häftigt regn eller snöfall.
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Aktivera farthållaren
� Kör bilen med önskad hastighet.
� Vrid vredet i riktning .

> Önskad hastighet hålls och sparas 
automatiskt.

Förändra hastigheten med farthållaren
Du kan ändra den inställda hastigheten 
med vredet. Hastigheten kan endast mins�
kas till 30 km/h med vredet. 
� Vrid vredet i riktning .

> Hastigheten ökas.
� Vrid vredet i riktning .

> Hastigheten minskas.

>OBS!
Hastigheten som ställts in med vredet kan 
även sparas genom att vrida i riktning 

.
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Deaktivera farthållaren
Farthållaren deaktiveras:
� vid bromsning,
� vid esp�ingrepp,
� via en tryckning på spaken.
Den senaste hastighet som ställts in med 
farthållaren sparas.

>OBS!
Den senast sparade hastigheten raderas 
när du stänger av motorn.

Återgå till sparad hastighet
Om du vill återgå till den sparade has�
tigheten:
� Vrid vredet i spakens ände i riktning 

.
> Bilen accelereras eller bromsas in 

automatiskt till den sist sparade 
hastigheten.
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Fartbegränsare*
Med fartbegränsaren kan du ställa in en 
hastighet över 30 km/h som övre gräns. Du 
kan själv reglera hastigheten upp till 
denna övre gräns genom att gasa och 
bromsa.
Fartbegränsaren kan endast ställas in 
när motorn är igång.
Fartbegränsaren manövreras med spaken 
till höger om ratten. 

>Viktigt!
Om du trycker en gång på knappen på spa�
ken stängs fartbegränsarfunktionen av 
omedelbart och systemet övergår till 
farthållarfunktion.

Koppla in fartbegränsaren
� Tryck på spaken i ca 2 sekunder.

> Fartbegränsaren kopplas in.
> På displayen visas "LIM" och hastig�

heten.

Första användning
På displayen visas
� vid första användning, 
� vid ny idrifttagning efter att batteri�

kablarna har varit lossade, 
tre vågräta blinkande streck, som blinkar 
tillsammans med "LIM".
� Vrid vredet i riktning .

> Fartbegränsaren kopplas in.
> På displayen visas en hastighet, som 

kan ändras med vredet.
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Ställa in övre hastighetsgräns
� Vrid vredet i riktning  eller 

för att ställa in övre gränsen.
> Hastigheten ändras i steg om 5 km/h.

Körning med fartbegränsare
Du kan öka hastigheten upp till den in�
ställda övre gränsen.
När den övre gränsen har nåtts regleras 
motorn av.

Överskrida inställd max. hastighet
Det är endast möjligt att överskrida in�
ställd max. hastighet om
� bilen accelereras i nerförsbacke,
� du reducerar den inställda övre grän�

sen med vredet, medan den verkliga 
hastigheten fortfarande är högre.

Om den inställda övre gränsen överskrids 
med minst 10 km/h,
� avges en varningssignal,
� börjar fartbegränsarindikeringen att 

blinka.
Dessa varningssignaler upphör när den 
inställda övre gränsen nås.

Koppla från fartbegränsaren tillfälligt
I vissa trafiksituationer kan det vara 
nödvändigt att koppla från fartbegränsa�
ren tillfälligt.
� Tryck en gång på spaken.

> Fartbegränsaren kopplas från. 
> På displayen visas endast "LIM".
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Koppla in övre gränsen igen
Du kan koppla in den övre gränsen igen 
oavsett bilens hastighet.
� Vrid vredet i riktning .

> Den senast sparade max hastigheten 
visas på displayen igen.

>OBS!
När du stänger av motorn sparas den se�
nast använda fartbegränsarhastigheten. 
Den kan hämtas nästa gång direkt efter 
att motorn har startats.

>OBS!
Om du aktiverar kickdownfunktionen med 
gaspedalen, kopplas fartbegränsaren 
bort av säkerhetsskäl. Så kan du över�
skrida den inställda gränsen om situa�
tionen skulle kräva det. Koppla från fartbegränsaren

� Tryck på spaken i ca 2 sekunder.
> Fartbegränsaren kopplas från.
> Tempomaten kopplas in.
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Bromsar

Handbroms

Handbromsen hindrar bilen från att rulla 
när du stannar eller parkerar.

Dra åt handbromsen
� Dra spaken uppåt.

> Spaken går i ingrepp automatisk vid 
åtdragning.

Lossa handbromsen
� Lyft spaken något.
� Tryck på spärrknappen (A).
� För spaken nedåt.

Olycksrisk!
Säkra bilen mot ivägrullning ge�

nom att dra åt handbromsen.
Bilen kan annars börja rulla av sig 
själv � även om växelspaken har ställts 
i position R � och orsaka en olycka.

  
Risk för skador!
Lämna aldrig barn utan uppsikt i 

bilen. De kan lossa handbromsen. Det 
kan leda till en olycka med allvarliga 
eller livshotande personskador!
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Färdbroms

Färdbromsen har två av varandra obero�
ende bromskretsar. När motorn är igång 
förstärks pedalkraften med hjälp av 
bromsservo vid inbromsning. 

Olycksrisk!
En betydligt högre kraft krävs för 

att bromsa när
� bromsservon slutar att fungera, 
� en bromskrets slutar att fungera,
� motorn stängs av, t ex vid bogsering.
Dessutom förlängs bromssträckan.
Förvissa dig om att motorn är igång när 
bilen rullar. Låt en auktoriserad verk�
stad, t ex smart center, reparera 
bromssystemet om ett fel uppstått på 
detta.

Risk för skador!
Pedalernas rörelsefrihet får inte 

på något sätt begränsas. Det får aldrig 
finnas föremål på golvet vid förarplat�
sen.
Se till att det finns tillräckligt med 
ledigt utrymme för pedalerna om det 
finns mattor på golvet vid förarplat�
sen.
Dra alltid åt handbromsen vid parke�
ring.
Lämna aldrig barn utan uppsikt i bilen. 
De kan komma åt växelspaken och bilen 
kan börja rulla om den står i en backe.
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Vid fel på en bromskrets (se Fel i broms�
systemet, sida 164),
� måste bromspedalen trampas ned läng�

re för att samma bromsverkan ska er�
hållas.

� förlängs bromssträckan.

� Parkera omgående bilen på trafiksä�
kert sätt.

� Säkra bilen innan du lämnar den, så att 
den inte kan sättas i rullning.

� Kör inte vidare.
� Tillkalla assistans, t ex smartmove As�

sistance eller kontakta en auktorise�
rad verkstad, t ex smart center.

>OBS!
Bromsservon fungerar bara när motorn är 
igång.

Mekanisk/akustisk slitagevarnare
Bilen är försedd med mekanisk/akustisk 
slitagevarnare för bromsbeläggen. Om 
missljud hörs kontinuerligt från framax�
eln vid inbromsning ska du uppsöka en 
auktoriserad verkstad, t ex smart center.

Hydraulisk nödbromsservo
Den hydrauliska nödbromsservon träder i 
funktion vid nödbromsning.
När bromspedalen trampas ned snabbt, 
men inte med tillräcklig kraft, förstär�
ker den hydrauliska nödbromsservon 
bromskraften automatiskt, varvid broms�
sträckan förkortas.
� I en nödbromssituation ska du hålla 

bromspedalen nedtrampad med jämn 
kraft tills faran är över.
> abs hindrar hjulen från att låsa sig.
> När du släppt upp bromspedalen 

fungerar bromsarna som vanligt 
igen. 

> Då deaktiveras den hydrauliska nöd�
bromsservon.

Olycksrisk!
Om bilen bogseras med motorn 

avstängd krävs ett avsevärt högre pe�
daltryck vid inbromsning.
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Låsningsfritt bromssystem (abs) Det låsningsfria bromssystemet (abs) 
hindrar hjulen från att låsa sig vid in�
bromsning.
Bilen kan fortfarande styras och du kan 
väja för hinder.

>Viktigt!
� abs�verkan märks på att bromspedalen 

pulserar.
� abs träder endast i funktion vid hård 

inbromsning när minst ett hjul närmar 
sig låsningsgränsen.

Så här bromsar du med abs
I nödsituationer:
� Trampa ned bromspedalen snabbt och 

med full kraft.
� Styr förbi hindret.

> Bilens styrförmåga bibehålls.

>OBS!
Fortsätt att trampa ned bromspedalen, 
även om den redan pulserar. Då uppnår du 
maximal bromsverkan.

Olycksrisk!
Olycksrisken ökar när du kör för 

fort, särskilt vid kurvtagning och på 
våt och hal körbana och när du ligger 
för nära framförvarande.
abs och esp kan inte minska denna risk 
och inte sätta fysikens lagar ur spel. 
Anpassa därför alltid ditt körsätt efter 
rådande väglag och väderlek och håll 
tillräckligt stort säkerhetsavstånd till 
andra trafikanter och föremål på vägen.
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Fel i bromssystemet
Ett fel har uppstått i bromssystemet om 
bromssystemets kontrollampa
� inte slocknar efter att handbromsen 

lossats.
� lyser under körning.
� lyser tillsammans med abs�kontroll�

lampan.

I samtliga tre fall ska du
� Parkera omgående bilen på trafiksä�

kert sätt.
� Säkra bilen innan du lämnar den, så att 

den inte kan sättas i rullning.
� Kör inte vidare.
� Tillkalla assistans, t ex smartmove As�

sistance eller kontakta en auktorise�
rad verkstad, t ex smart center.

Fel på abs�systemet
Ett fel har uppstått i abs�systemet om 
abs�kontrollampan
� inte slocknar efter att motorn startat 

eller inom max 10 sekunder (fall 1).
� lyser under körning (abs�nödkörning) 

(fall 2).
� lyser tillsammans med bromskontrol�

lampan (abs ur funktion) (fall 3).

I fall 1 och 2 ska du
� Uppsök snarast möjligt en auktorise�

rad verkstad, t ex smart center. 

I fall 3 ska du
� Parkera omgående bilen på 

trafiksäkert sätt.
� Säkra bilen innan du lämnar den, så 

att den inte kan sättas i rullning.
� Kör inte vidare.
� Tillkalla assistans, t ex smartmove 

Assistance eller kontakta en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.
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Elektroniskt stabilitetsprogram 
(esp)

Funktionen hos esp

Bilen är standardutrustad med elektro�
niskt stabilitetsprogram (esp). esp över�
vakar körstabiliteten och väggreppet, d v 
s kraftöverföringen mellan däck och väg�
bana.

esp träder i funktion i t ex följande situ�
ationer:
� Väjning vid ett plötsligt uppdykande 

hinder, 
� för snabb kurvtagning,
� när drivhjulen slirar vid igångsätt�

ning.

>OBS!
Så länge som esp är i funktion blinkar 
kontrollampan i instrumentgruppen.
esp känner av när ett hjul börjar spinna 
eller när bilen börjar sladda.
Beroende på körsituation
� minskar esp gaspådraget,
� bromsar esp selektivt enskilda hjul,
� jämnar esp ut varvtalet mellan driv�

hjulen,
� stabiliserar esp bilen vid inbroms�

ning,
� hjälper esp dig att väja på våt eller hal 

vägbana.

>Viktiga anvisningar för bilar med esp!
� Motorn får inte vara igång när

� handbromsen provas på bromsprova�
re.

� bilen bogseras med upplyft framax�
el.
Det aktiva bromsingreppet via esp 
förstör annars bromssystemet på 
bakaxeln.

� esp fungerar endast på angivet sätt om 
du använder hjul med rekommenderad 
däckdimension.

Olycksrisk!
I kritiska situationer stabilise�

rar esp bilens beteende inom fysikens 
gränser.
Systemet kan aldrig hjälpa till att för�
hindra olyckor till följd av bristande 
hastighetsanpassning eller vårdslös�
het.
Anpassa alltid ditt körsätt efter rådan�
de väglag och väderlek.

Olycksrisk!
Om esp�varningslampan i instru�

mentgruppen blinkar gör du enligt föl�
jande:
� Trampa inte ned gaspedalen mer än 

nödvändigt vid igångkörning.
� Släpp upp gaspedalen under körning.
� Anpassa körsättet till rådande vä�

derlek, väglag och trafik.
Bilen kan annars få sladd.
Om du kör för fort kan esp inte minska 
risken för olyckor.
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Krockkuddar
Krockkuddar minskar skadorna vid svåra 
kollisioner, t ex vid frontalkollision el�
ler kollision mot sidan.

Krockkuddesystemet består av
� Förarkrockkudde (A), 
� Passagerarkrockkudde (B),
� Sidokrockkuddar* (C) 
� Krockkuddekontrollampa (D).

Risk för skador!
Tillsammans med ett riktigt an�

vänt säkerhetsbälte ger dig krockkud�
darna en extra skyddspotential. Men de 
utgör ingen ersättning för säkerhets�
bälten.
För att reducera risken för svåra eller 
livshotande personskador vid en olycka 
eller vid stark uppbromsning, t ex ge�
nom en krockkudde som blåses upp med 
kraft inom loppet av några få milli�
sekunder eller vid tvära uppbroms�
ningar, ska du ge akt på följande 
anvisningar:
� Alla som färdas i bilen bör välja en 

sittställning som gör det möjligt att 
spänna fast bilbältet korrekt och som 
gör att man sitter så långt ifrån 
frontkrockkuddarna som möjligt. Fö�
raren ska sitta så att det är möjligt 
att köra bilen på ett säkert sätt. Ar�
marna ska vara lätt vinklade i för�
hållande till ratten. Avståndet till 
pedalerna ska vara sådant att föraren 
kan trampa ned dem utan problem.

� Välj en inställning av förarsätet som 
gör att du sitter så långt bort från 
främre krockkudden som möjligt, men 
där du fortfarande du kan köra bilen 
på säkert sätt.

� Föraren och passagerarna ska alltid 
vara ordentligt fastspända. Ryggen 
ska vila mot det nästan lodrätt upp�
ställda ryggstödet. Nackskyddet ska 
ge stöd åt huvudet ungefär i höjd med 
ögonen.

� Skjut passagerarsätet så långt bakåt 
som möjligt, i synnerhet när barn har 
säkrats på detta med barnsäkerhets�
anordning*.

� Endast smart babyskydd får fästas på 
passagerarsätet. Om andra bakåtvän�
da barnstolar används kan inte pas�
sagerarkrockkudden kopplas bort. 
Framåtriktade barnsäkerhetsanord�
ningar får endast användas på passa�
gerarsätet när detta har skjutits 
tillbaka i sitt bakersta läge.

� Luta dig inte framåt, t ex över krock�
kudden i ratten, särskilt inte under 
körning.

� Lägg inte upp fötterna på instru�
mentpanelen.
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Krockkuddens funktion
Krockkudden expanderar i millisekun�
der. Krockkuddekontrollampan lyser. 

>OBS!
När krockkudden utlöses hörs en knall och 
damm kan tränga ut. Knallen är oskadlig 
för hörseln och dammet är inte hälsovåd�
ligt.

Den uppblåsta krockkudden bromsar upp 
och minskar passagerarnas rörelser. När 
de åkande kommer i kontakt med krock�
kudden får detta till följd att het gas 
strömmar ut ur den uppblåsta främre 
krockkudden och sidokrockkuddarna. 
Därigenom minskas belastningen på hu�
vud och överkropp. Dessa krockkuddar är 
därför trycklösa efter olyckan.

� Fatta endast tag i ratten utvändigt på 
rattkransen. På så sätt kan krockkud�
den veckla ut sig obehindrat. Om du 
håller i ratten invändigt kan du ska�
da dig om krockkudden löses ut.

� Luta dig inte mot dörrarna inifrån.
� Lägg inga föremål på krockkuddarna 

eller mellan krockkuddarna och dem 
som färdas i bilen.

� Häng inga hårda föremål som t ex 
klädhängare på vare sig kurvhandtag 
eller klädkrokar.

Risk för personskador genom krockkud�
den kan inte helt uteslutas, på grund av 
den höga expansionshastighet som 
krockkudden kräver.
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Risk för skador!
Efter att krockkuddarna har lösts 

ut 
� är krockkuddens delar heta. Rör dem 

inte. Du kan bränna dig.
� måste krockkuddarna bytas ut av en 

auktoriserad verkstad som förfogar 
över nödvändiga fackkunskaper och 
verktyg för att erforderliga arbeten 
ska kunna utföras. smart gmbh rekom�
menderar att detta görs hos smart 
center. Framför allt är det viktigt att 
anlita en auktoriserad verkstad vid 
arbeten som kan påverka säkerheten 
eller arbeten på säkerhetsrelevanta 
system.

Risk för skador!
När en krockkudde vecklas ut fri�

görs kortvarigt en mindre mängd damm�
rök. Denna dammrök är inte hälsovådlig 
och tyder inte heller på att det har bör�
jat brinna i bilen. Dammröken kan or�
saka kortvariga andningsbesvär hos 
personer med astma eller andningssvå�
righeter. För att undvika sådana and�
ningsbesvär, bör du antingen omedel�
bart lämna fordonet, så fort det kan ske 
utan risk, eller öppna ett fönster för 
att få in frisk luft.

Risk för skador!
smart gmbh rekommenderar dig 

av säkerhetsskäl att endast använda 
bilklädslar godkända av smart gmbh, 
och som är försedda med söm som rivs 
upp av sidokrockkudden.  I annat fall 
kan inte sidokrockkudden expandera 
riktigt, och ge tänkt skyddspotential 
vid en olycka. Sådan klädsel finns t ex t 
ex hos smart center.
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Förarkrockkudde/passagerarkrockkudde
Frontkrockkuddarna ska öka förarens och 
framsätespassagerarens skyddspotential 
mot huvud� och bröstskador. Krockkud�
darna för föraren och framsätespassage�
raren utlöses:
� vid början av en olycka där hög retar�

dation/acceleration påverkar bilen i 
längdriktningen,

� när förmodligen extra skyddspotential 
kan adderas till säkerhetsbältet,

� oberoende av om säkerhetsbältet an�
vänds eller inte, 

� oberoende av andra krockkuddar i bi�
len,

� generellt sett inte vid en rundslag�
ning, om inte höga retardationskrafter 
fastställs i längsriktningen.

Passagerarsidans frontkrockkudde utlö�
ses endast om 
� passagerarsätet används,
� inte passagerarsidans frontkrockkud�

de har stängts av manuellt.

Sidokrockkuddar*

Risk för skador!
För att minimera skaderisken för 

åkande när en sidokrockkudde utlöser, 
ska du se till att 
� inga personer, djur eller föremål 

befinner sig mellan de åkande och 
sidokrockkuddarnas funktionsområ�
de,

� endast lätta kläder hängs upp på bi�
lens klädkrokar,

� du inte förvarar föremål som är tunga 
eller som har skarpa kanter i fickor�
na i kläderna.

Risk för skador!
Om krockkuddekontrollampan 

inte lyser när babyskyddet är monterat 
på passagerarsätet, är inte passage�
rarkrockkudden frånkopplad. Om pas�
sagerarkrockkudden inte är frånkopp�
lad kan ett barn drabbas av svåra eller 
livshotande skador om krockkudden 
skulle utlösas, speciellt om det befin�
ner sig i omedelbar närhet av passage�
rarkrockkudden.
Passagerarkrockkudden kopplas bara 
ifrån om ett smart originalbabyskydd 
fästs på passagerarsätet.
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Sidokrockkuddarna sitter i ryggstödet på 
förar� och passagerarsätet. Vid aktive�
ring ska de öka skyddspotentialen för 
bröstkorgen (däremot inte för huvud, hals 
och armar) för åkande på den sida där 
stöten uppstått.

Sidokrockkuddarna utlöses:
� på den sida där krocken sker.
� vid början av en olycka där hög retar�

dation/acceleration påverkar bilen i 
sidled, t ex vid en sidokrock,

� när förmodligen extra skyddspotential 
kan adderas till säkerhetsbältet,

� oberoende av om säkerhetsbältet an�
vänds eller inte, 

� oberoende av frontkrockkuddarna,
� oberoende av bältessträckare,
� generellt inte vid en rundslagning. 

Detta gäller inte om höga retarda�
tionskrafter fastställs i tvärriktning�
en och en förväntad extra skyddspoten�
tial fastställs.

>OBS!
Vid en sidokollision utlöses sidokrock�
kuddarna endast om krockkuddekontrol�
lampan inte blinkar eller lyser.

Risk för skador!
Beakta följande anvisningar för 

att reducera risken för svåra eller död�
liga personskador när sidokrockkudden 
utlöser:
� åkande � i synnerhet barn � får ald�

rig luta huvudet mot ett fönster, i 
området där sidokrockkudden kan ut�
lösas.

� Föraren och passagerarna måste all�
tid vara korrekt fastspända. Ryggen 
ska vila mot det nästan lodrätt upp�
ställda ryggstödet.

� Spänn alltid fast barn under 150 cm 
kroppslängd och barn under tolv år i 
lämplig barnsäkerhetsanordning.

Risk för skador!
Om krockkuddekontrollampan 

inte lyser när babyskyddet är monterat 
på passagerarsätet, är inte sidokrock�
kudden frånkopplad. Om sidokrockkud�
den inte är frånkopplad kan ett barn 
drabbas av svåra eller livshotande ska�
dor om sidokrockkudden skulle utlösas, 
speciellt om det befinner sig i omedel�
bar närhet av sidokrockkudden.
Sidokrockkudden kopplas bara ifrån om 
ett smart originalbabyskydd fästs på 
passagerarsätet.
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Krockkuddekontrollampa
Krockkuddekontrollampan uppmärksam�
mar dig på fel i säkerhetssystemen
� krockkudde,
� bältessträckare,
� barnstolsavkänning.
Krockkuddekontrollampan tänds när 
tändningen slagits på.
Sedan genomgår säkerhetssystemet en 
självdiagnos som ger något av följande 
resultat:
1. Krockkuddekontrollampan släcks ef�

ter maximalt 4 sekunder.
> Inget fel.
> Krockkuddesystemet fungerar som 

det ska.

2. Krockkuddekontrollampan blinkar i 
15 sekunder och lyser sedan kontinu�
erligt.
> smart babyskydd (smart original�

tillbehör) har identifierats på 
passagerarsätet.

> Passagerarsidans krockkudde, bäl�
tessträckare och sidokrockkudde är 
bortkopplade.

3. Krockkuddekontrollampan släcks i ca 
1 sekund efter maximalt 4 sekunder, 
tänds igen och lyser sedan kontinuer�
ligt.
> Ett fel har registrerats (krockkud�

devarning).
eller

Krockkuddekontrollampan blinkar 
kontinuerligt.
> Ett fel har registrerats vid barn�

stolsavkänning (krockkuddevar�
ning).

� Ingen får sitta i passagerarsätet, sär�
skilt inte barn.

� Uppsök en auktoriserad verkstad, t ex 
smart center.

Risk för skador!
Om krockkuddekontrollampan 

inte lyser när babyskyddet är monterat 
på passagerarsätet, är inte passage�
rarkrockkudden frånkopplad. Om pas�
sagerarkrockkudden inte är frånkopp�
lad kan ett barn drabbas av svåra eller 
livshotande skador om krockkudden 
skulle utlösas, speciellt om det befin�
ner sig i omedelbar närhet av passage�
rarkrockkudden.
Passagerarkrockkudden kopplas bara 
ifrån om ett smart originalbabyskydd 
fästs på passagerarsätet.
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>Viktigt!
Om kontrollampan tänds under färd ska du 
genast uppsöka en auktoriserad verkstad, 
t ex smart center.
Annars finns det risk att krockkudden och 
bältessträckaren utlöses oönskat, eller 
inte alls vid kollision.

Risk för skador!
Placera aldrig ett barn i ett bak�

åtvänt barnsäkerhetssystem på passa�
gerarsätet om passagerarkrockkudden 
inte är frånkopplad, d v s så länge som 
krockkuddekontrollampan inte lyser.
Följ även aktuella varningsdekaler på 
instrumentbrädan.
Om du monterat ett smart originalbaby�
skydd på passagerarsätet utan att 
krockkuddekontrollampan tänds (säker�
hetssystemet inte avkänt), ska du ome�
delbart låta en auktoriserad verkstad, 
t ex smart center, kontrollera den auto�
matiska säkerhetssystemavkänningen.
Under tiden ska du inte transportera 
barn, eftersom dessa kan drabbas av 
svår till livshotande personskada vid 
en olycka.

Risk för skador!
Ett fel föreligger om kontrollam�

pan inte tänds när du slår på tändning�
en, eller inte släcks efter några sekun�
der när motorn startat, eller om den 
tänds på nytt. 
Enstaka system kan aktiveras av miss�
tag eller också löses de inte ut vid en 
olycka där bilens hastighet bromsas 
avsevärt. Låt i så fall en auktoriserad 
verkstad kontrollera och reparera sä�
kerhetssystemet, eftersom en sådan 
verkstad har de fackkunskaper och 
verktyg som krävs. smart gmbh rekom�
menderar att detta görs hos smart cen�
ter. Framför allt är det viktigt att 
anlita en auktoriserad verkstad vid ar�
beten som kan påverka säkerheten eller 
arbeten på säkerhetsrelevanta system.
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Förvaringsfack och �utrymmen

Mynthållare
I bilen kan mynt för
� shoppingvagn,
� parkeringsautomat, 
� telefon
förvaras lättillgängligt i mynthållaren (A).
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Låsbar förvaringslåda under 
passagerarsätet*

Öppna förvaringslådan
� Vrid vredet moturs och dra ut förva�

ringslådan.

Stänga förvaringslådan
� Skjut in förvaringslådan.

> Förvaringslådan spärras när den går 
i ingrepp med ett tydligt hörbart 
klick.

>Viktigt!
Av säkerhetsskäl får förvaringslådan ab�
solut inte modifieras eller ändras.
Om förvaringslådan öppnas oavsiktligt 
finns det risk för att föraren överraskas 
och reagerar på ett sätt som orsakar en 
olycka.

Risk för olycka och personskador!
Förvaringslådan får endast be�

lastas med maximalt 2 kg. Annars kan 
förvaringslådan förstöras vid en kolli�
sion eller en häftig inbromsning, var�
vid dess innehåll kan kastas ut i fotut�
rymmet och skada föraren. Dessutom kan 
förarens uppmärksamhet avledas av fö�
remål som kastas kring och orsaka en 
olycka.

Olycksrisk!
Förvaringslådan får endast öpp�

nas och stängas när bilen står stilla. I 
annat fall kan du tappa uppmärksamhe�
ten på trafiken och orsaka en olycka.

Risk för skador!
Stäng alltid förvaringslådan or�

dentligt. Annars kan förvaringslådans 
innehåll kastas ut i fotutrymmet och 
skada föraren vid en kollision eller en 
häftig inbromsning.

Risk för skador!
Utrymmet för lådan under förar�

sätet måste hållas fritt från föremål. 
Annars kan inte förvaringslådan stäng�
as korrekt. Då kan den öppnas under 
körning och orsaka personskador.
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Ta ut förvaringslådan
� Öppna förvaringslådan till stopp.
� Sätt pekfingret i clipset (A) och dra 

det inåt.
� Dra samtidigt förvaringslådan en bit 

framåt ur fästet.
� Upprepa proceduren med clipset (B).

Sätta in förvaringslådan
� Se till att inget föremål finns i utrym�

met för förvaringslådan under förarsä�
tet.

� Sätt förvaringslådans skena på plats i 
styrningen (C).

� Stäng förvaringslådan.



Lastbar 177

Förvaringsfack och �utrymmen

Askkopp

Tömning och rengöring
Askkoppen  får endast rengöras med en 
fuktig torkduk.
� Fäll ut ramen så långt som möjligt.
� Tryck ut insatsen (A) uppåt ur ramen.
� Efter rengöring trycker du in insatsen 

i ramen så att de fyra clipsen (B) går i 
ingrepp.
> Ramen kan fällas in igen.

Brandrisk!
Förvara aldrig papper eller an�

nat brännbart material i askkoppen.
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Mugghållare*

Under körning:
� använder du mugghållaren för säker 

förvaring av läskburkar och �flaskor 
eller andra föremål.

� måste mugghållarringen hållas stängd.

>OBS!
Använd inte mugghållaren som askkopp. 
Då kan den skadas.

>Viktigt!
Av säkerhetsskäl får mugghållaren abso�
lut inte modifieras eller ändras.

Risk för skador!
Se till att föremål i mugghålla�

ren alltid är fastsatta under färd. De 
som färdas i bilen kan skadas när före�
målen slungas omkring i kupén vid 
� en kraftig inbromsning,
� en riktningsändring,
� en olycka. 
Använd endast behållare som passar och 
som kan förslutas. Annars kan drycken 
skvalpa över. 
Undvik varma drycker. Du kan skålla 
dig.
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När bilen står stilla (t ex vid en pick�
nick):
� kan mugghållarringen vridas åt höger 

och flaskor ställas på bilens golv.
� kan du dessutom utnyttja den lediga 

avställningsytan i mugghållaren.

Rengöring
Mugghållaren får endast rengöras med en 
fuktig torkduk. Insatsen kan tas ur för 
rengöring.
� Fäll ut mugghållarringen åt höger till 

yttersta spärrläget.
� Ta ut insatsen uppåt.
� Efter rengöring sätter du tillbaka in�

satsen i huset.
> Mugghållarringen kan fällas in 

igen.



180 Lastbar   

Förvaringsfack och �utrymmen

Placering
� mellan förarsidans och passagerarsi�

dans fotutrymme
� alltid nedersta platsen i vertikala 

konsolen.

>OBS!
Om du dessutom köpt kassettboxen* eller 
CD�boxen* ska du alltid fästa mugghålla�
ren sist.

Montering och demontering
� För mugghållaren snett uppifrån mot 

nedersta urtaget i vertikala konsolen.
� Sätt mugghållaren mot golvtunneln. 

Därvid
� ska mugghållarens hus ligga an mot 

vertikala konsolen (A).
� ska mugghållarens sidostyrningar 

(B) ligga an mot golvtunneln.
� Tryck mugghållaren mot mattan.
� Skruva fast mugghållaren för hand med 

ett mynt.
� Kontrollera att huset sitter fast or�

dentligt och sätt på locket (C).

>OBS!
Demontering sker i omvänd ordnings�
följd. 

Olycksrisk!
Kontrollera efter ca 10 km kör�

ning att mugghållaren sitter fast or�
dentligt och efterdra fästskruvarna vid 
behov. Annars kan mugghållaren lossna 
och falla ned i fotutrymmet på förarsi�
dan.
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Dörrförvaringsnät*
Dörrförvaringsnäten 
� sitter på klädseln på förarsidans och 

passagerarsidans dörr.
� är flexibla och töjbara och lämpliga 

för förvaring av småsaker som du behö�
ver ha bekvämt till hands.

Montering/demontering
� Skruva loss de fyra fästskruvarna för de 

befintliga dörrfickorna och ta bort 
dessa.

� Skruva fast de nya dörrförvaringsnäten 
med fästskruvarna.

>OBS!
Fästskruvarna får endast dras fast för 
hand (2 Nm).
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Förvaringsficka* i fotutrymmet på 
passagerarsidan
Förvaringsfickan i fotutrymmet på pas�
sagerarsidan är endast avsedd för förva�
ring av lätta kollin.
Föremål som är tunga, har vassa kanter 
eller är bräckliga får inte transporteras 
i fickan.
Förvaringsfickan kan inte hålla fast las�
ten vid en olycka.

Fästa förvaringsfickan

� Lägg förvaringsfickan med kardborr�
sidan nedåt på mattan framför passa�
gerarsätet.

� Tryck fast förvaringsfickan med han�
den.

Risk för skador!
Medför inga tunga och hårda fö�

remål i kupén  eller bagagerummet om 
de inte är fastsatta. De som färdas i bi�
len kan skadas när föremålen slungas 
omkring i kupén vid 
� en kraftig inbromsning,
� en riktningsändring,
� en olycka. 
Även om du följer lastningsföreskrif�
terna noggrant innebär lasten en ökad 
risk för personskador i samband med 
olyckor.

Risk för skador!
Förvaringsfickan får endast fäs�

tas i fotutrymmet på passagerarsidan.
Annars kan den lossna, falla in i fotut�
rymmet på förarsidan och komma i vä�
gen för pedalerna. Då kan du inte 
bromsa, frikoppla eller gasa på ett 
korrekt sätt. Detta kan leda till olyckor 
eller personskador.
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Bagagerum

Öppna bakluckans övre del på smart 
fortwo coupé

� Tryck på knapp (A) på fjärrkontrollen i 
2 sekunder.

eller
� lås upp mekaniskt.
eller
� tryck på upplåsningsknappen (B) inne i 

bilen.

Låsa upp med upplåsningsknappen
� Tryck på upplåsningsknappen.

> Bakluckan låses upp.
� Fäll upp bakluckans övre del.

>OBS!
Den här funktionen kan endast användas 
när centrallåset är deaktiverat och bilen 
står stilla.

Förgiftningsrisk!
Bakluckan ska vara stängd under 

körning. Annars kan det komma in gif�
tiga avgaser i kupén.

Risk för skador!
Medför inga tunga och hårda fö�

remål i kupén  eller bagagerummet om 
de inte är fastsatta. De som färdas i bi�
len kan skadas när föremålen slungas 
omkring i kupén vid 
� en kraftig inbromsning,
� en riktningsändring,
� en olycka. 
Även om du följer lastningsföreskrif�
terna noggrant innebär lasten en ökad 
risk för personskador i samband med 
olyckor.
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Bagagerum

Öppna bakluckans nedre del på smart 
fortwo coupé
� Dra i båda frigöringshandtagen (A) 

samtidigt eller var för sig.
> Bakluckans undre del låses upp. Den 

kan fällas ned och hålls i horison�
tellt läge av de två vajrarna.

>OBS!
När bakluckans undre del är nedfälld kan 
den belastas med max 100 kg.
Max tillåten belastning i bagagerummet 
är 50 kg.

Stänga bakluckan

� Fäll upp bakluckans undre del så att 
båda frigöringshandtagen går i in�
grepp hörbart.

� Fäll ned bakluckans övre del och tryck 
igen den.

Risk för skador!
När du stänger bakluckan måste 

du se till att ingen kommer i kläm.
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Bagagerum

Öppna bakluckan på smart fortwo 
cabriolet
� Lås upp bilen med fjärrkontrollen. 

> Bakluckan kan öppnas via infällda 
handtaget (A).

eller
� lås upp bakluckan mekaniskt utifrån.

>OBS!
Låscylindern förses med ett gummilock 
vid fabrik.
Innan bakluckan låses upp med nyckeln 
måste stöldlarmet slås från via en tryck�
ning på knappen på nyckelgreppet.

Fälla upp bakre suffletten
Bakre suffletten kan fällas upp vid i� och 
urlastning.
� Tryck låshandtagen (B) till vänster och 

höger på spännbågen uppåt.
� Fäll upp bakre suffletten.

>OBS!
Spännbågen hålls automatiskt kvar i upp�
fällt läge.

>Viktigt!
Innan bakluckan stängs måste bakre suff�
letten spärras, annars kan låshandtagen 
gå sönder.

BB
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Bagagerum

Förvaringsnät
På höger sida i bagagerummet finns ett 
fack med förvaringsnät som lämpar sig 
för små föremål.
Facket har tillräckligt med plats för re�
flexvästen* och förbandsväskan*. Var�
ningstriangeln kan fästas med sitt 
kardborrband på valfri plats i bagage�
rummet.

>OBS!
Förvaringsnätet är avsett för förvaring 
av lätta kollin. 
Föremål som är tunga, har vassa kanter 
eller är bräckliga får inte transporteras 
i förvaringsnätet.
Förvaringsnätet kan inte hålla fast las�
ten vid en olycka.

Bagagerumsinsats/smutskyddsinsats*
Som skydd mot nedsmutsning eller skador 
på bagagerummets golv kan du fästa baga�
gerums�/smutskyddsinsatsen i bagage�
rummets golv med hjälp av kardborrband.
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Bagagerum

Lastförskjutningsskydd*
Med lastförskjutningsskyddet kan man 
transportera små föremål i bagagerum�
met utan att de halkar omkring.

Fästa lastförskjutningsskyddet
� Fäst lastförskjutningsskyddet på ba�

gagerummets golv med kardborrbandet.

Risk för skador!
Medför inga tunga och hårda fö�

remål i kupén  eller bagagerummet om 
de inte är fastsatta. De som färdas i bi�
len kan skadas när föremålen slungas 
omkring i kupén vid 
� en kraftig inbromsning,
� en riktningsändring,
� en olycka. 
Även om du följer lastningsföreskrif�
terna noggrant innebär lasten en ökad 
risk för personskador i samband med 
olyckor.
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Insynsskydd*

Insynsskydd* Insynsskyddet
� skyddar mot insyn i bilens bagagerum�

me.
� hindrar små föremål från att glida från 

bagagerummet in i kupén. Det utgör 
dock inte ett kollisionssäkert lastför�
skjutningsskydd.

>OBS!
Om föremål placeras på insynsskyddet 
kan detta förstöras.

Olycksrisk!
Insynsskyddet är inte avsett för 

att hålla tunga föremål vid kollision. 
Därför ska tunga föremål surras fast.

Risk för skador!
Inga föremål får transporteras på 

det monterade insynsskyddet. De som 
färdas i bilen kan skadas när föremålen 
slungas omkring i kupén vid 
� en kraftig inbromsning,
� en riktningsändring,
� en olycka. 
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Insynsskydd*

Montera insynsskyddet

>OBS!
Insynsskyddet ska monteras så att 
� urtaget (A) är i läge enligt bild.
� sidan med strukturytan är vänd uppåt.

� Lägg i mittre stången i urtaget (B) i 
sidoklädseln på vänster och höger si�
da. 

� Sätt in främre stången i urtaget (C) i 
vänstra sidoklädseln.

� Sätt in andra änden av främre stången i 
urtaget (C) i högra sidoklädseln.

� Spänn insynsskyddet genom att sätta in 
bakre stången i urtaget (D) i sidokläd�
seln på vänster och höger sida.

� Demontering sker i omvänd ordnings�
följd.
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Förvaringsnät*

Förvaringsnät*

Förvaringsnätet
� är avsett för förvaring av små, lätta fö�

remål,
� hindrar att dessa glider in i kupén el�

ler bagagerummet,
� kan tas loss och användas som bärkasse.

Montera förvaringsnätet
Förvaringsnätet kan monteras i två lägen:
� öppet framåt: därmed kan det nås från 

kupén, mellan sätena
� öppet bakåt: därmed kan det nås från 

bagagerummet

Montering utan insynsskydd 
Om du inte har något insynsskydd i bilen 
behöver du en extra stång, som finns hos 
en auktoriserad verkstad, t ex smart cen�
ter. 
� Haka fast de medföljande krokarna på 

stången.
� Fortsätt med steg 3 för montering av 

insynsskyddet.
� Fäst nätet med kardborrbandets övre 

ände på stången.
> Förvaringsnätet stabiliseras.

Olycksrisk!
Lägg endast lätt bagage i förva�

ringsnätet. Använd inte nätet för 
transport av föremål som är tunga, öm�
tåliga eller har skarpa kanter. Vid en 
olycka kan förvaringsnätet inte säkra 
bagaget på ett tillfredsställande sätt. 
Se riktlinjer för last på sida 199 samt 
avsnittet lastskyddsnät på sida 193.



Lastbar 191

Förvaringsnät*

Montering med insynsskydd
Förvaringsnätet fästs i insynsskyddets 
övre stång. 
� Ta ut hela insynsskyddet från bilen.
� Ta bort båda ändpluggarna på mittre 

stången och byt dem mot krokarna som 
följde med förvaringsnätet.

� Sätt in stången med krokarna resp hela 
insynsskyddet i bilen.

>OBS!
Om du vill montera förvaringsnätet så att 
det är åtkomligt framifrån, måste dub�
belkrokarna peka framåt.

>OBS!
Om förvaringsnätet ska vara under in�
synsskyddet eller vara tillgängligt från 
bagagerummet, måste krokarna vara vän�
da bakåt.
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Förvaringsnät*

� Haka fast förvaringsnätet med öglorna 
på resårbandet i dubbelkrokarna. Be�
roende på från vilken sida nätet ska 
vara åtkomligt ska handtaget vara vänt 
framåt eller bakåt.

� Spänn förvaringsnätet lätt nedåt och 
fäst det i bagagerumsgolvet med kard�
borrbandet.
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Lastskyddsnät* mellan bagagerum och kupé (coupé)

Lastskyddsnät* mellan bagagerum 
och kupé (coupé)
Lastskyddsnätet mellan bagagerum och 
kupé är ett säkerhetssystem som håller 
fast kollina i bagagerummet vid en 
olycka.
Lastskyddsnätet mellan bagagerum och 
kupé fästs i bilen i fyra fästen. Dessa 
fästen monteras hos en auktoriserad 
verkstad, t ex smart center.

Risk för skador!
Använd inte lastskyddsnätet mel�

lan bagagerum och kupé om det är ska�
dat. Ett skadat lastskyddsnät kan inte 
hålla bagaget korrekt. De som färdas i 
bilen kan skadas när föremålen slungas 
omkring i kupén vid 
� en kraftig inbromsning,
� en riktningsändring,
� en olycka.
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Lastskyddsnät* mellan bagagerum och kupé (coupé)

Montera lastskyddsnätet mellan 
bagagerum och kupé

� Haka fast krokarna (B) i de övre fästena 
(A).

� Dra spännremmarna (C) nedåt.
� Haka fast krokarna (D) i förankringsög�

lorna (E) i golvet.
> Nedre delen av lastskyddsnätet lig�

ger an baktill mot spännremmarna.

>OBS!
Ett skadat lastskyddsnät får inte använ�
das!

� Skada inte lastskyddsnätet mellan ba�
gagerum och kupé med spetsiga föremål 
eller skarpa kanter.

� Kontrollera lastskyddsnätet beträffan�
de skador före varje transport.

� Bagagerummet ska lastas enligt föl�
jande:
� tunga föremål nedtill
� lätta föremål upptill

� Följ riktlinjer för last på sida 199.

Risk för skador!
Se till att krokarna är ordentligt 

ihakade och remmarna är ordentligt 
spända. De som färdas i bilen kan ska�
das när föremålen slungas omkring i 
kupén vid 
� en kraftig inbromsning,
� en riktningsändring,
� en olycka.
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Lastskyddsnät* mellan bagagerum och kupé (cabriolet)

Lastskyddsnät* mellan bagagerum 
och kupé (cabriolet)
Lastskyddsnätet mellan bagagerum och 
kupé är ett säkerhetssystem som håller 
fast kollina i bagagerummet vid en 
olycka.

Lastskyddsnätet mellan bagagerum och 
kupé fästs upptill i störtbågen och ned�
till i två förankringsöglor. Dessa för�
anklingsöglor monteras hos en 
auktoriserad verkstad, t ex smart center.

Montera lastskyddsnätet mellan 
bagagerum och kupé

Risk för skador!
Se till att krokarna är ordentligt 

ihakade och remmarna är ordentligt 
spända. De som färdas i bilen kan ska�
das när föremålen slungas omkring i 
kupén vid 
� en kraftig inbromsning,
� en riktningsändring,
� en olycka.
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Lastskyddsnät* mellan bagagerum och kupé (cabriolet)

� Lägg remmarnas lås över störtbågens 
klädsel bakifrån.

� Vrid spännet (A) till horisontellt läge.
� Trä de nedre remmarna genom låsen.
� Haka fast krokarna i förankringsöglor�

na i golvet.
� Spänn lastskyddsnätet genom att dra 

jämnt i remmarna.

Ta bort lastskyddsnätet
� För att lossa remmarna vrider du spän�

nena till horisontellt läge. 
� Dra ut remmarna.

> Lastskyddsnätet mellan bagagerum 
och kupé kan hakas loss och tas bort.

>OBS!
Ett skadat lastskyddsnät får inte använ�
das.

� Skada inte lastskyddsnätet mellan ba�
gagerum och kupé med spetsiga föremål 
eller skarpa kanter.

� Kontrollera lastskyddsnätet beträffan�
de skador före varje transport.

� Bagagerummet ska lastas enligt föl�
jande:
� tunga föremål nedtill
� lätta föremål upptill

� När lastskyddsnätet är losstaget ska 
det förvaras hoprullat på ett lämpligt, 
torrt ställe utan att utsättas för be�
lastning.

� Följ riktlinjer för last på sida 199.
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Multifunktionsbox*

Multifunktionsbox*
Multifunktionsboxen, isolerad mot värme 
och kyla, möjliggör säker förvaring av 
mindre föremål. Du kan lyfta ut multi�
funktionsboxen ur bilen och transportera 
den på enkelt sätt. Därför är den en idea�
lisk stuvplats för dina inköp. Locket kan 
avlägsnas helt.

Risk för skador!
Se till att multifunktionsboxen 

alltid är fastsatt i bagagerummet. An�
nars kan den kastas framåt vid olyckor 
eller tvära inbromsningar och orsaka 
allvarliga eller livshotande skador på 
de åkande.
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Bakre lasthållare*

Bakre lasthållare*
Bakre lasthållaren består av en grund�
hållare*, som kan byggas ut med två spe�
cialhållare för cyklar resp skidor. 
Alla hållarna är rostfria, försedda med 
polygonskruvar som stöldskydd, och lätta 
att montera.

>OBS!
Närmare detaljer om handhavande och 
montering av grundhållare*, cykelhålla�
re* och skidhållare* finns i resp in�
struktionsbok.

Grundhållare*
Grundhållaren utgör bas för ytterligare 
specialhållare. Den är avsedd för upp 
till 30 kg vikt.

Cykelhållare*
På cykelhållaren, i kombination med 
grundhållaren, går det att fästa två cyk�
lar med en sammanlagd vikt på upp till 30 
kg.

Skidhållare*
Skidhållaren har plats för upp till två 
par skidor eller, som carving�sats*, car�
ving�skidor. 
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Riktlinjer för last

Riktlinjer för last

>OBS!
Ytterligare information om "mått och 
vikt" anges fr om sida 274.

alla fortwo coupé inklusive 
fortwo coupé BRABUS

alla fortwo cabriolet inklusive 
fortwo cabriolet BRABUS

Tjänstevikt1 (kg) 805 815

Max last (kg) 260 250

Varav max last i bagagerum (kg) 50 50

Tillåten totalvikt (kg) 990 990

Bagagerumsvolym (l) 150 � 3632 150

Bagagerumsvolym till tak (l) 260 �

1 Tjänstevikt (enligt 92/21/EEG) inklusive förare (75 kg) och alla vätskor (tanken fylld till 90 %). Extrautrustning ökar tjänstevikten, vilket medför reducerad lastkapacitet.
2med nedfällt passagerarsäte.
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Riktlinjer för last

Minska lasten
Extrautrustning och tillbehör ökar 
tjänstevikten, vilket medför reducerad 
lastkapacitet.
Om en grundhållare, cykel� eller skid�
hållare monteras baktill på bilen ändras 
den av tillverkaren angivna viktfördel�
ningen mellan axlarna.
Läs bruksanvisningen för de aktuella 
tillbehören.

Tänk på följande:
� Lastfördelningen påverkar vägegen�

skaperna.
� Med last och passagerare får inte till�

låten totalvikt eller max tillåtet axel�
tryck överskridas.

� Lasta inte högre än upp till överkant 
på nackstödet.

� Se till att lastade föremål är säkert 
placerade och fastsurrade.

� Placera tunga föremål nedtill och lätta 
föremål upptill.

� För att tunga eller små föremål ska 
kunna transporteras säkert ska du an�
vända smart originaltillbehör last�
skyddsnät mellan bagagerum och kupé.

Olycksrisk!
Bilen har inte godkänts av till�

verkaren för att dra släpvagn. Körning 
med släpvagn medför trafikfara och på�
verkar bilens livslängd negativt.

Risk för olycka och personskador!
Ingen hållare eller last får fästas 

på bilens tak
� eftersom det kan gå sönder och orsaka 

personskador (glastak).
� eftersom det inverkar mycket nega�

tivt på vägegenskaperna, vilket kan 
leda till olyckor.
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Riktlinjer för last

Risk för skador!
Sådan last ska alltid säkras. Den 

kan kastas framåt vid kraftig inbroms�
ning, snabb riktningsändring eller 
kollision och orsaka allvarliga eller 
livshotande skador på de åkande. 

Risk för skador!
Transportera inte tunga och hår�

da föremål inne i kupén, utan i bagage�
rummet. De som färdas i bilen kan ska�
das när föremålen slungas omkring i 
kupén vid 
� en kraftig inbromsning,
� en riktningsändring,
� en olycka.

Olycksrisk!
Tillåten totalvikt och tillåtet 

axeltryck får inte överskridas med last 
(i kupé och på lasthållare) inklusive 
vikten av åkande. Överbelastning eller 
felaktigt stuvad last i bilen försämrar 
körstabilitet och vägegenskaper och 
kan leda till skador på däcken! Därför 
finns risk för olycka.

Förgiftningsrisk!
Bakluckan ska vara stängd under 

körning. Annars kan det komma in gif�
tiga avgaser i kupén.

Miljö!
För inte med dig onödig last. Den 

ökar bilens vikt och ger därmed högre 
bränsleförbrukning.
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Riktlinjer för last

Bilar utan höger ytterspegel

Olycksrisk!
Om du kör bilen utan ytterspegel 

på höger sida 
� får du endast lasta till överkanten på 

bakluckans nedre del,
� får lastskyddsnät mellan bagagerum 

och kupé inte monteras,
� får grundhållare, cykel� eller skid�

hållare inte monteras baktill på bi�
len.

Annars begränsas sikten bakåt. Den 
försämrade sikten kan utgöra en fara 
för dig och andra. Du kan då tappa kon�
trollen över trafiken och orsaka en 
olycka.



>>Hobbyverksamhet.
Småarbeten på bilen blir till en meningsfull och nödvändig hobby. På så vis bibehåller du bilens trafik� och driftsäkerhet och dess�
utom dess värde. Många av dessa småsysslor kan du klara av på macken.
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Tanka

>OBS!
Bensinmotorn på 55 kW (fortwo coupé BRA�
BUS) är avsedd för blyfritt bränsle med 
minst oktantal 98RON/88MON.
I länder, där blyfritt bränsle med minst 
oktantal 98RON inte finns tillgängligt, 
kan blyfritt bränsle med oktantal 95RON 
användas.
Det kan leda till lägre motoreffekt och 
högre bränsleförbrukning.

Förgiftningsrisk!
Förvara bränsle oåtkomligt för 

barn.  Sök läkarhjälp omedelbart om 
bränsle sväljs.

Tanka Dieselmotor Bensinmotorer

fortwo coupé/
fortwo cabriolet

fortwo coupé/
fortwo cabriolet

fortwo coupé BRABUS/
fortwo cabriolet BRABUS

Bränsletank
Rymd (l)
varav reserv (l)

22
5

33
5

33
5

Bränsle Dieselbränsle EN 590 Blyfri bensin Super, EN 228, 
minst 95RON/85MON

Blyfri bensin Super Plus, EN 
228, 
minst 98RON/88MON

Risk för skador!
Bränsle är lättantändligt. Rök�

ning, eld och öppen låga är därför inte 
tillåtet vid hantering av bränsle. Stäng 
även av motorn och parkeringsvärma�
ren* innan du tankar bilen.
Se till att bränsle inte kommer i kon�
takt med hud eller kläder. Din hälsa 
skadas om du får bränsle direkt på hu�
den eller andas in bränsleångor.
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Tanka

Tanka på rätt sätt

>Viktigt!
� Fyll aldrig på blyhaltig bensin eller 

diesel i en bil med bensinmotor!
Starta inte motorn.
> Annars kan katalysatorn förstöras.

� Fyll aldrig på bensin i en bil med die�
selmotor!
Starta inte motorn.
> Annars kan bränslesystemet skadas.

I båda fallen ska du omedelbart ringa till 
en auktoriserad verkstad, t ex smart cen�
ter eller begära assistans, t ex hos 
smartmove Assistance, och låta bogsera 
bilen.

� Stäng av motorn och slå från 
tändningen.
> Tankluckan (A) sitter på bilens högra 

sida och låses och låses upp via cen�
trallåset.

� Skruva av tanklocket moturs (B).
� Fyll endast på bränsle tills påfyll�

ningsmunstycket slår från.
� Skruva fast tanklocket medurs tills det 

kuggar över.
� Stäng tankluckan.

>OBS!
Om du vill fylla på maximalt i tanken 
väntar du 30 sekunder efter att påfyll�
ningsmunstycket slagit från första gång�
en och fyller på bränsle igen tills 
påfyllningsmunstycket slår från.

Miljö!
Låt aldrig bränsle rinna över.

Fyll aldrig på för mycket i tanken.
Bränslespill skadar miljön.
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Oljenivå

Oljenivå

Kontroll av motorns oljenivå

>OBS!
Kontrollera motorns oljenivå med jämna 
mellanrum när motorn är driftsvarm.

� Parkera bilen på en horisontell yta.
� Stäng av motorn och slå från tändning�

en.
� Dra åt handbromsen.

>Viktigt!
� Följ föreskrivna serviceintervaller.

Annars kan motorn förstöras.
� Följ serviceintervallindikeringen på 

displayen.
� Om oljenivån ligger över MAX�märket 

finns det risk för skador på motorn el�
ler katalysatorn. Om oljenivån ligger 
över MAX�märket måste överflödig olja 
sugas ur.

� Om oljenivån ligger under MIN�märket 
finns det risk för motorskador.

Förgiftningsrisk!
Förvara motorolja oåtkomligt för 

barn. Sök läkarhjälp omedelbart om mo�
torolja sväljs.
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Oljenivå

Kontrollera motoroljenivån
� Vänta några minuter tills oljan har 

runnit tillbaka.
� Öppna bakluckan.
� Fäll undan mattan (A).
� Skruva loss skruven för motorrumskå�

pan (B).
� Ta bort motorrumskåpan.
� Skruva ur oljemätstickan (C) och torka 

av den med en ren torkduk.

� Sätt i oljemätstickan igen.
� Vänta minst en minut.
� Dra ut oljemätstickan igen.

> Oljenivån ska ligga mellan märkena 
MIN och MAX på mätstickans båda si�
dor.

� Sätt i oljemätstickan igen.
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Oljenivå

För litet motorolja i bilen Fyll på motorolja!
� Skruva av påfyllningslocket.
� Använd en tratt när du fyller på motor�

olja.
� Fyll på maximalt 0,5 liter motorolja.

> smart rekommenderar Mobil eller 
smartcare motorolja.

� Vänta en minut tills oljan runnit ned i 
oljetråget.

� Kontrollera motorns oljenivå igen.
� Skruva fast locket medurs.

� Skjut in kåpan i hållarna och dra fast 
fästskruven.

� Lägg tillbaka mattan.
� Stäng bakluckan.

>OBS!
Kontrollera endast motorns oljenivå när 
motorn håller driftstemperatur. 

Brandrisk!
Se vid påfyllning till att motor�

olja inte spills på varma delar, som t ex 
avgassystemet eller katalysatorn.
Om du ändå spiller olja måste motorn 
rengöras noggrant innan du kör bilen. 
Annars kan motoroljan antändas.



Hobbyverksamhet 209

Oljenivå

Rätt typ av olja
Använd endast motorolja som är godkänd 
av smart gmbh (enligt MB�specifikation 
229.5). Oljebehållarna är märkta med MB�
specifikationsnumret. En lista över god�
kända motoroljor finns hos smart center 
eller smart service.

>Viktigt!
Använd inte specialtillsater. De kan or�
saka ökat slitage eller motorskador. En 
auktoriserad verkstad, t ex smart center, 
ger dig gärna information. 

Motoroljans viskositet
SAE�klass (viskositet) väljs beroende på 
genomsnittlig temperatur under årsti�
den. Att strikt följa SAE�klasserna skulle 
leda till ideliga byten av motorolja. 
Temperaturgränserna för SAE�klasserna 
ska därför ses som riktvärden, som kan 
över� eller underskridas under kortare 
perioder.

Miljö!
Se till att du inte spiller när du 

fyller på olja. Det får inte komma olja i 
mark eller vattendrag. Det kan leda till 
miljöskador.
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Kontrollera vätskenivåer

Kontrollera vätskenivåer
Om du öppnar servicegallren (A) kan du 
kontrollera nivån för 
� kylvätskan (B),
� spolarvätskan (D)
� bromsvätskan (C),
  
Kontrollera nivåerna med jämna mellan�
rum. 

Innan du kontrollerar vätskenivåerna
� Parkera bilen på en horisontell yta.
� Stäng av motorn och slå från tändning�

en.
� Dra åt handbromsen.

>Viktigt!
Avlägsna noggrant snö eller andra föro�
reningar från servicegallren så att 
luftintaget inte täpps till.
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Kontrollera vätskenivåer

Öppna servicegallren

� Vrid spärren mot bilens mitt med tänd�
nyckeln.
> Servicegallren öppnas.

� Ta bort servicegallren.
� Ta bort insugstratten på förarsidan.

>Viktigt!
Försök inte att öppna servicegallren med 
våld. Nyckeln kan skadas.

Stänga servicegallren
� Tryck på servicegallren i högra och 

vänstra nedre hörnet mot clipsen.
� Lås servicegallren med tändnyckeln.

Risk för skador!
Innan servicegallren öppnas ska 

du alltid slå från tändningen och ta ur 
tändnyckeln.
Om vindrutetorkaren slås på oavsikt�
ligt finns det stor risk att du skadar 
dig på torkarlänkaget som sitter ned�
anför servicegallren.
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Kontrollera vätskenivåer

Kontrollera kylvätskenivån

Kylvätskenivån måste kontrolleras för att 
undvika överhettning av motorn.

>Viktigt!
Kylsystemet är underhållsfritt under 
normala körförhållanden. Kylvätskeför�
lust tyder på läckage.

Vid kylvätskeförlust
� Fyller du på kylvätska.
� Låt en auktoriserad verkstad, t ex 

smart center, fastställa orsaken till 
kylvätskeförlusten.

Kontrollera kylvätskenivån
� Låt kylaren svalna i minst 30 minuter.
� Täck expansionskärlets lock med en 

trasa.
� Lossa locket ett varv för att släppa ut 

övertrycket.

� Skruva av locket helt.
� Titta ned i kärlet.
> I kärlet finns två avsatser på olika 

nivå.
� Den långa avsatsen (A) anger max 

nivå.
� Den korta avsatsen (B) anger min 

nivå.

Fylla på kylvätska
� Fyll endast på kylvätska till max nivå.
� Skruva på locket ordentligt.

>OBS!
Varm kylvätska expanderar och kan därför 
stiga över den angivna markeringen.

Risk för skador!
Kylsystemet står under tryck. 

Skruva därför inte av locket förrän mo�
torn har svalnat. Låt motorn kylas ner i 
minst 30 minuter. Annars kan du skålla 
dig på varm kylarvätska som rinner ut.
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Kontrollera vätskenivåer

Fylla på vindrutespolaren
Spolarvätskebehållaren rymmer ca 3 li�
ter.

� Dra ut påfyllningsröret uppåt från 
fästet.

� Öppna locket genom att dra upp fliken.
> Nu kan du fylla på spolarvätska.

>OBS!
Använd smartcare spolarvätskekoncen�
trat för sommar� eller vinterbruk för att 
erhålla optimal rengöring av rutorna.

se även bruksanvisning på förpackningen.

Brandrisk!
Koncentrerad spolarvätska är 

lättantändlig. Undvik eld, rökning och 
öppen låga vid hantering av koncentre�
rad spolarvätska.

Dosering för 3 liters påfyllningsmängd
beroende på yttertemperatur

över 0 °C �10 °C �20 °C

smartcare spolarvätskekoncentrat för sommarbruk: Vatten 1:100

smartcare spolarvätskekoncentrat för vinterbruk: Vatten 1:2 1:1
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Kontrollera vätskenivåer

Kontrollera bromsvätskenivån

För att bilens bromsar ska fungera kor�
rekt måste bromsvätskenivån vara kon�
stant.

>Viktigt!
Låt endast fylla på bromsvätska hos en 
auktoriserad verkstad, t ex smart center.

Kontrollera bromsvätskenivån
� Titta ned i kärlet.

> Vätskenivån ska ligga mellan MIN 
och MAX.

� Om nivån ligger något under MIN�mar�
keringen ska du uppsöka en auktorise�
rad verkstad, t ex smart center.

� Om nivån ligger markant under MIN�
markeringen, ska du tillkalla assis�
tans, t ex smartmove Assistance eller 
kontakta en auktoriserad verkstad, t ex 
smart center.

Olycksrisk!
Är bromsvätskans kokpunkt för 

låg, kan ångblåsor uppstå i bromssys�
temet när detta belastas hårt (t ex vid 
körning över bergspass). Detta gör att 
bromsverkan reduceras. Byt bromsvät�
skan vartannat år!
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Däcktryck

Däcktryck
Däcken är särskilt viktiga för bilens 
drift� och trafiksäkerhet. Därför måste 
du kontrollera däcktryck samt däckens 
profil och tillstånd regelbundet.
 

Olycksrisk!
Om däcktrycket är för lågt leder 

det till 
� kraftig värmealstring i däcken. 
� ökat däcksslitage och därmed ökad 

olycksrisk till följd av tryckförlust i 
däcken och försämrad manöverförmå�
ga

� ökad bränsleförbrukning. 
Om däcktrycket är för högt leder det 
till 
� längre bromssträcka. 
� sämre väggrepp för alla däck och 
� ökat och ojämnt däcksslitage. 
Däck med för högt lufttryck tar dessut�
om lättare skada och ökar därmed 
olycksrisken totalt sett.

Olycksrisk!
Ge alltid akt på föreskrivet 

däcktryck på din bil. Under körning 
stiger däckens temperatur och därmed 
även trycket i däcken. Därför får du 
aldrig sänka trycket i däcken när de är 
varma. När däcket har kylts ner, vore 
därigenom däcktrycket för lågt. Ett för 
lågt däcktryck kan leda till skador på 
däcket, varvid risken ökar med belast�
ningen och hastigheten.
Skador på ett däck kan t ex medföra att 
däcket exploderar, så att du förlorar 
kontrollen över bilen och skadar dig 
själv eller andra.
Kontrollera därför däcktrycket regel�
bundet, minst var 14:e dag. 

Olycksrisk!
Om däcktrycket sjunker upprepa�

de gånger, 
� kontrollera om det finns några främ�

mande föremål i däcket,
� kontrollera om hjul och ventil är otä�

ta.
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Däcktryck

Kontrollera däcktrycket innan du startar 
en resa. En tabell för däcktryck finns på 
bilens tanklucka.

>OBS!
Däcktrycket förändras med ca 0,1 bar för 
varje ändring av lufttemperaturen med 
10 °C. Anpassa alltid däcktrycket.
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Däcktryck

Kontroll av däcktryck
� Låt däcken kallna.

� Skruva av skyddshatten (A).
� Kontrollera däcktrycket (B).

> Föreskrivet däcktryck anges på in�
sidan av tankluckan och i tabellen 
nedan.

� Skruva fast skyddshatten på ventilen 
igen.

>Viktigt!
Skyddshatten skyddar ventilen mot föro�
reningar och därmed mot läckage.

Däcktryck (sommar och vinter) (bar)

135/70 R15 fram � 175/55 R15 bak 2,0

145/65 R15 fram � 175/55 R15 bak 2,0

175/55 R15 fram � 195/50 R15 bak 2,0

175/50 R16 fram � 205/45 R16 bak 1,8/2,3

175/50 R16 fram � 225/35 R17 bak 1,8/2,3
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Torkarblad

Torkarblad
För klar sikt krävs
� att torkarbladen är i mycket gott skick,
� att torkarbladen rengörs med jämna 

mellanrum med rengöringsmedel,
� att kraftiga föroreningar tas bort med 

svamp eller borste.

>OBS!
smart originaltorkarblad för bilen finns 
att köpa hos auktoriserade verkstäder, 
t ex hos smart center. � Ta ur tändnyckeln ur tändlåset.

� Fäll upp torkararmen från rutan och 
placera torkarbladet vågrätt.

� Tryck på spärrfjädern (A).
� Skjut ur torkarbladet från torkarar�

mens ände (B).
� Ta bort det gamla torkarbladet.
� Skjut in det nya torkarbladet i tor�

kararmen (C).
> Spärrfjädern ska gå i ingrepp hör�

bart i torkararmen.

Ställa in spolarmunstyckena
Spolarmunstyckena sitter
� centralt mellan servicegallren (A),
� vid högt placerade bromsljuset på bak�

luckan (B).
� Rikta in spolarmunstyckena med en nål 

mot önskat spolningsområde.

>OBS!
Spolarmunstyckena är rätt inställda om 
vattenstrålen träffar vindrutan eller 
bakrutan ungefär på mitten.

Byta torkarblad

Risk för skador!
Ta ut nyckeln ur tändningslåset 

innan du byter torkarbladen. I annat 
fall kan vindrutetorkarna sättas i rö�
relse och orsaka personskada.
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Skötselanvisningar

Skötselanvisningar 
Vård med jämna mellanrum skyddar bilen 
mot yttre påverkan ut� och invändigt och 
bibehåller därmed bilens värde.

>OBS!
Skötselanvisningar för cabrioletsoltaket 
finns i kapitlet "Variabel körglädje" 
(sida 125).

>Viktigt!
Följ anvisningarna på rengöringsme�
delsförpackningen.

smart gmbh rekommenderar att smartca�
re�produkter används, eftersom
� de ger god rengöringseffekt och opti�

malt skydd,
� produkterna är speciellt anpassade 

till smarts material,
� alla smartcare�produkter är fria från 

färg� och dofttillsatser.

>OBS!
Alla smartcare�produkter finns hos en 
auktoriserad verkstad, t ex smart center.

Följande föroreningar ska tas bort ome�
delbart:
� fågelspillning
� träkåda
� insektsrester etc.

>OBS!
Om sådana föroreningar inte avlägsnas 
omedelbart kan lacken ta skada. Skador 
till följd av sådana föroreningar täcks 
inte av någon garanti.
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Skötselanvisningar

Biltvätt Vad du ska tänka på innan du tvättar 
bilen!
� Ta först bort fastsittande förorening�

ar, som t ex
� insektsrester, fågelspillning och 

träkåda,
� olja, fett, bränsle och tjära.

� Rikta inte högtryckstvättens munstycke 
mot bilens tätningslister.

Avlägsna insekter
Ta bort insekter innan du tvättar bilen.
� Spraya med smartcare insektslösare.
� Låt insektslösaren verka en kort stund.
� Gnugga lätt med en mjuk torkduk eller 

svamp.
� Spola efter med rikligt med vatten.
� Behandla den rengjorda ytan med hård�

vax.

Olycksrisk!
Efter tvätt kan bromsarna vara 

fuktiga och ha försämrad funktion. När 
du kör från automattvätten ska du där�
för bromsa lätt upprepade gånger utan 
att utsätta övriga trafikanter för fara.
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Skötselanvisningar

Avlägsna tjära
Ta bort tjära direkt innan du tvättar bi�
len.
� Påför tjärborttagningsmedel med en 

mjuk torkduk.
� Låt tjärborttagningsmedlet verka en 

kort stund.
� Gnugga lätt.
� Spola efter med rikligt med vatten.
� Behandla den rengjorda ytan med hård�

vax.

Biltvätt för hand
� Tvätta bilen med bilschampokoncentrat 

och svamp.
� Spola efter med rent vatten.
� Torka av bilen med ett sämskskinn.

>Viktigt!
Tvätta inte bilen i starkt solsken. Ytan på 
karosspaneler och lack kan skadas.

Biltvätt i automattvätt
Skruva av antennen på bilen innan du kör 
in i en automattvätt.
Vid rengöring i automattvätt kan vatten�
droppar rinna ned på insidan av rutan.

Miljö!
Tvätta bilen på en särskild bil�

tvättplats eller i en automattvätt. Vid 
tvätt på gatan kan t ex smörjmedel ham�
na i avloppsnätet. Det leder till miljö�
skador.
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Skötselanvisningar

Intervall för lackvård
Hur ofta du behöver vårda lacken beror 
bland annat på
� hur bilen används,
� dina parkeringsvanor (i garage eller 

under träd),
� på årstiden,
� inverkan från väderlek och miljö.

Åtgärda lackskador
Bättra på smärre stenskottsskador och 
repor med ett lackstift.
smartcare lackstift finns hos en auktori�
serad verkstad, t ex smart center.

>OBS!
Vid större lackskador ber vid dig kontak�
ta en auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.

Utvändigt Reparationsmöjlighet

Plastdetaljer (karosspaneler) med klarlack Klarlackstift

Karosspaneler med grund� och klarlack smartcare lackstiftset för tvåkomponentslack i aktuell kulör, 
t ex star blue

tridion säkerhetscell smartcare lackstiftset för tvåkomponentslack i aktuell kulör, 
t ex silver
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Skötselanvisningar

Alla vårdmedel finns i form av smartca�
re�produkter hos auktoriserade verkstä�
der, t ex smart center.

Interiör Särskilda egenskaper Lätt smuts Kraftig smuts Du får aldrig

Textilklädsel i bilen Använd ren, luddfri 
torkduk

Mild tvållösning Fläckborttagning
>Viktigt!
För scodic grey 
textilklädsel ska endast 
svag tvållösning 
användas.

kraftig gnuggning, 
tvättbensin

Plastdetaljer i bilen Använd färgäkta torkduk Fuktig, ren torkduk, 
instrumentpanelrengöri
ng

Fuktig, ren torkduk, 
instrumentpanelrengöri
ng

skurning, 
lösningsmedel

Läderklädsel i bilen Använd ren, färgäkta 
torkduk

Ren torkduk med 
ljummet vatten, 
lädervårdmedel

Lädervårdmedel starka medel, 
fläckborttagning etc

Glasrutor i bilen Fuktig, ren torkduk, 
mikrofiberduk, 
rutrengöring

Mikrofiberduk, 
rutrengöring

starka och frätande 
medel



224 Hobbyverksamhet   

Skötselanvisningar

Alla vårdmedel finns i form av smartca�
re�produkter hos auktoriserade verkstä�
der, t ex smart center.

Utvändigt Särskilda egenskaper Normal smuts 
hand�/automattvätt

Kraftig smuts 
hand�/automattvätt

Du får aldrig

tridion säkerhetscell 
svart

Pulverbelagd 
enkomponentslack

Bilschampokoncentrat, 
insektslösare för 
insektsrester, polish

Bilschampokoncentrat, 
insektslösare för 
insektsrester, hårdvax, 
polish

frätande lackrengöring, 
maskinpolering, 
skurmedel, syrahaltiga, 
starkt alkaliska medel, 
skursvampar, 
högtrycks� resp 
ångtvättaggregat 

tridion säkerhetscell 
silver

Pulverbelagd 
enkomponentslack och 
klarlack

Högblanka plastdetaljer 
(karosspaneler)

Plastdelar med bas� och 
klarlack eller endast 
klarlack

Fälgar och hjulsidor Tvåkomponents 
metalliclack (högblank)

Bilschampokoncentrat, 
fälgrengöring

Bilschampokoncentrat, 
fälgrengöring

Sufflett Landmark�tyg Bilschampokoncentrat, 
sufflettrengöring, 
impregneringsspray

Bilschampokoncentrat, 
sufflettrengöring, 
impregneringsspray

cabriolet bakruta vinylruta Bilschampokoncentrat, 
rutrengöring, 
bakrutepolish

Bilschampokoncentrat, 
rutrengöring, 
bakrutepolish

skurning, 
lösningsmedel
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Uttag för inbyggd diagnos (OBD)

Uttag för inbyggd diagnos (OBD)
Uttaget för inbyggd diagnos sitter till 
vänster om ratten i förvaringsfacket.
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Säkringar

Säkringar

En elförbrukare fungerar inte
Detta kan bero på en trasig säkring.
De olika strömkretsarna skyddas av 
smältsäkringar.

>Viktigt!
Trasiga säkringar ska bytas mot säkringar 
i samma storlek (syns på färgen och ampè�
retalet) med det ampèretal som rekom�
menderas i säkringstabellen. 
Byt endast säkringar när bilen är parke�
rad. Koppla från alla elförbrukare och slå 
av tändningen.
Om en säkring som bytts går sönder igen, 
låt en auktoriserad verkstad, t ex smart 
center, fastställa och åtgärda orsaken. Säkringsdosan sitter på vänster sida, un�

der instrumentpanelen.
� Fäll ned säkringsdosans lucka.

> Säkringsdosan syns nedifrån.

1

Brandrisk!
Använd endast säkringar som är 

godkända för smart, med angivet ampe�
retal för systemet i fråga. Vid överbe�
lastning finns annars risk för brand.
Reparera eller bygla inte defekta säk�
ringar. Låt endast en auktoriserad 
verkstad, t ex smart center, fastställa 
orsaken och åtgärda felet.
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Säkringar

Byta säkring
� Slå från alla elförbrukare och tändning�

en innan du byter en säkring.
� Haka loss locket till säkringsdosan och 

fäll ned den.
� Använd säkringstabellen (se sida 230 

och följande sidor) som hjälp för att 
fastställa vilken säkring som hör till 
förbrukaren som slutat fungera.

� Dra ut den berörda säkringen.

� Byt den trasiga säkringen mot en ny 
med samma ampèretal.

� Haka fast locket säkringsdosan igen.
> Se till att spaken går i ingrepp igen.
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Säkringar

Säkringsdosa framsida Säkringsdosa baksida
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Säkringar

Säkringsbeläggning 

Nr Förbrukare Strömstyrka Färg
1 Startmotor 25 A natur

2 Vindrutetorkare, spolarpump 20 A gul

3 Värmefläkt, eluppvärmning av säten 20 A gul

4 Fönsterhiss vänster, höger 30 A grön

5 Belysningsströmställare, parkeringsljus, halvljus, helljus, ljustuta, dimbakljus 7,5 A brun

6 Parkeringsljus/bakljus hö, strömställarbelysning 7,5 A brun

7 Park.ljus/bakljus vänster 7,5 A brun

8 Motor 20 A gul

9 Motor 10 A röd

10 Motor (insprutningsventiler) 15 A blå

11 Instrumentgrupp, varningsblinkers, centrallås, luftkonditionering, 
sätesuppvärmning, eluppvärmd bakruta, signalhorn (rattplacerade 
växlingsreglage), rattplacerade växlingsreglage, uttag för inbyggd diagnos 
(batteriplus)

7,5 A brun

12 Radio CD, kupébelysning 15 A blå

13 Dimljus 15 A blå

14 esp 25 A natur

15 Laddluftkylarfläkt, A/C�kompressor 15 A blå

16 Elektrisk bränslepump 10 A röd

17 Bakrutetorkare (endast fortwo coupé) 15 A blå

18 esp, krockkudde 7,5 A brun

19 el spegelinställning, spegeluppvärmning 7,5 A brun

20 Radio, CD, instrumentgrupp, varvräknare, backljus, sätesuppvärmning, 
servostyrning, uttag för inbyggd diagnos (tändning)

15 A blå
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Säkringar

21 Eluttag i kupén, cigarrettändare 15 A blå

22 Halvljus höger 7,5 A brun

23 Halvljus vänster 7,5 A brun

24 Helljus höger 7,5 A brun

25 Helljus vänster/ helljuskontrollampa 7,5 A brun

26 Bromsljus 15 A blå

27 Motorstyrenhet 7,5 A brun

28 Eluppvärmd bakruta (endast fortwo coupé/)/fläktmotor kylvatten 30 A grön

29 Sufflett (endast fortwo cabriolet). elektrisk glastaklucka (endast fortwo coupé) 30 A grön

30 Styrenhet växelspak 40 A orange

31 Signalhorn, centrallås, upplåsning av baklucka 30 A grön

32 Sekundärluftpump 30 A grön

33 Tändning 50 A röd

34 esp 50 A röd

35 Servostyrning 30 A grön

R1 Reserv (tändning) � �

R2 Reserv (tändning) � �

R3 Reserv (tändning) � �

R4 Reserv (tändning) � �

R5 Reserv (batteriplus) � �

R6 Reserv (batteriplus) � �

R7 Reserv (batteriplus) � �

R8 Reserv (batteriplus) � �

R9 Sätesvärme 25 A natur

Nr Förbrukare Strömstyrka Färg
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Lampor
Lampbyte hos en auktoriserad verkstad, 
t ex smart center
Låt endast byta följande glödlampor hos 
en auktoriserad verkstad, t ex smart cen�
ter:
� Strålkastare
� Dimljus
� Innerbelysning på mittkonsolen
� Sidoblinkers

>OBS!
Låt kontrollera strålkastarinställningen 
med jämna mellanrum, minst en gång om 
året.

Byta lampor Observera följande punkter innan du by�
ter glödlampor på bilen:
� Slå från belysningen och tändningen för 

att förhindra kortslutning.
� Ta endast i nya glödlampor med en ren 

fettfri torkduk.
� Ta aldrig i glödlampans glas.
� Arbete inte med fuktiga eller oljiga 

fingrar.
� Använd endast glödlampor av samma typ 

med samma watt�tal.

Risk för brännskador!
Lampor och lyktor kan vara myck�

et varma. Låt dem därför svalna innan 
du byter dem. Annars kan du bränna dig 
när du rör vid dem.
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Byta bakljuslampor på smart fortwo coupé
I baklyktan sitter: 
� Glödlampa för blinkers 12 V 21 W
� bakljus/bromsljus 12 V 21/5 W
� dimbakljus (vänster) 12 V 21 W
� backljus (höger) 12 V 21 W
� Öppna bakluckan.
� Skruva loss de två fästskruvarna (A).
� Tryck ut baklyktan från hålen i karossen 

(B).
� Koppla loss kontaktdonet från lamphål�

laren (C).

� Haka loss baklyktans hus från infatt�
ningen och lyktglaset (D).

� Ta loss lyktglaset från infattningen (E).
� Vrid glödlampan moturs och dra ut den 

från hållaren (F).

>OBS!
Montering sker i omvänd ordningsföljd.

Byta bakljuslampor på smart fortwo 
cabriolet
� Öppna bakluckan.
� Fäll upp bakre suffletten.
� Dra loss tätningslisten från karossen 

(A).
� Skruva loss de två muttrarna (B).
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� Tryck baklyktan framåt och haka loss 
fästklackarna från hålen i karossen (C).
> Nu kan du ta bort baklyktan.

� Tryck bygeln bakåt (D).
> Nu kan du ta bort lamphållaren.

� Ta bort den trasiga glödlampan.

>OBS!
Montering sker i omvänd ordningsföljd.

Byta innerbelysningslampa bak
Du behöver en lampa på 12 V 7 W.
� Bänd loss bakre innerbelysningen med 

ett mynt (A). Sätt an myntet från passa�
gerarsidan.

� Haka loss infattningen från lyktglaset 
(B).

� Dra ut lampan ur hållaren.

>OBS!
Montering sker i omvänd ordningsföljd. 
Se till att clipset (C) är vänt åt vänster när 
du sätter tillbaka innerbelysningen.

Byta det högt placerade bromsljusets 
glödlampa
� Skruva loss fästskruvarna (A).
� Ta bort lyktglaset (B).
� Ta ut reflektorerna (C).
� Dra ut den trasiga glödlampan (D) från 

hållaren.

>OBS!
Montering sker i omvänd ordningsföljd.
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12�voltsuttag
12�voltsuttaget (A) kan användas med 
påslagen tändning till strömförsörjning 
för
� cigarrettändare, i kombination med 

askkopp.
� elektrisk pump, som ingår i punkte�

ringssatsen,
� andra förbrukare med 12 volt och max 

5 ampere (60 W) förbrukning och som är 
försedda med passande kontaktdon.

>OBS!
Skada inte 12�voltsuttagets fattning 
genom att använda kontaktdon som inte 
passar.

>Viktigt!
Följ säkerhetsföreskrifterna i aktuella in�
struktionsböcker.

Observera att
� 12�voltsuttaget endast är avsett för en 

kontinuerlig belastning på 5 ampere 
(60 W).

� att elektriska pumpen kan drivas via 
12�voltsuttaget under så lång tid som 
det tar att pumpa ett däck.

� bilens batteri laddas ur när en ström�
förbrukare är ansluten,
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Punkteringssats*
Med punkteringssatsen går det att täta 
stickhål med upp till 4 mm diameter i 
däckets slitbana
Punkteringssatsen (A) sitter under mattan 
i passagerarens fotutrymme.

I punkteringssatsen ingår:
� Däcktätningsmassa, flaska
� Påfyllningsslang
� Ventilnyckel
� Ventilnyckel med ventilinsats
� Elpump med anslutningsslang
� Dekal "80 km/h" och "50 mph"
� Bruksanvisning

>OBS!
� Däcktätningsmedlet kan endast använ�

das vid yttertemperaturer mellan �
20° C och +60 °C.

� Ta inte bort föremål som sitter fast i 
däcket, som t ex spikar eller skruvar.

� Använd inte däcktätningsmedlet om 
däcket skadats av att köra utan luft (t ex 
om det finns bulor, skärsår, sprickor 
etc i däcket)!

� Låt utträngande däcktätningsmedel 
torka och dra loss det som om det vore 
folie.

� Torka omedelbart av lackerade ytor, 
som förorenats av däcktätningsmedel, 
med en fuktig torkduk.

� Låt aldrig däcktätningsmedel komma i 
ögonen!

� Svälj aldrig däcktätningsmedel!
� Låt däcktätningsmedel, som befinner 

sig i det skadade däcket, torka och kas�
sera det tillsammans med däcket.

� Däcktätningsmedlet får inte användas 
efter sista förbrukningsdatum (se flas�
kans baksida)!
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Risk för skador!
Däcktätningsmedlet får inte 

komma i kontakt med hud, ögon eller 
kläder.
� Om du får däcktätningsmedel i ögo�

nen eller har vidrört det, ska du ome�
delbart spola med rent vatten. 

� Byt omedelbart ut kläder som smut�
sats ned med däcktätningsmedlet.

� Uppsök genast läkare om det uppstår 
allergiska reaktioner.

Förgiftningsrisk!
Håll däcktätningsmedlet borta 

från barn.
� Vid förtäring av däcktätningsmedel 

ska du genast skölja munnen ordent�
ligt och dricka mycket vatten.

� Framkalla inte kräkningar! Uppsök 
genast läkare!

� Andas inte in ångorna.

Olycksrisk!
I följande fall är din säkerhet 

speciellt utsatt för fara och däcktät�
ningsmedlet kan då inte heller hjälpa 
dig: 
� vid skär� eller stickskador i däcket 

som är större än 4 mm, 
� vid skador på fälgen,
� vid skador på fälgen,
� om du kör med mycket lågt däcktryck 

eller tomt däck.
Kör inte vidare! Kontakta en auktorise�
rad verkstad, eftersom en sådan verk�
stad har de fackkunskaper och verktyg 
som krävs. 
smart gmbh rekommenderar att detta 
görs hos smart center. Framför allt är 
det viktigt att anlita en auktoriserad 
verkstad vid arbeten som kan påverka 
säkerheten eller arbeten på säkerhets�
relevanta system.
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Reparera däck med hjälp av 
punkteringssatsen
� Sätt dit dekalen 

"max. 80 km/h" så att den är väl synlig 
för föraren.

� Skaka om däcktätningsmedelsflaskan 
före användning..

� Skruva på påfyllningsslangen på flas�
kan.
> Därvid bryts aluminiumförseglingen.

� Ta bort ventilhatten från ventilen. 
� Skruva ur ventilinsatsen med den bifo�

gade ventilnyckeln. 

>OBS!
Skydda ventilinsatsen noggrant mot föro�
reningar. Om insatsen skulle vara skadad 
finns det en ventilinsats i reserv i påsen 
med smådelar.
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� Dra av pluggen från påfyllningsslangen 
och skjut slangänden över däcksventi�
len.

� Håll flaskan med påfyllningsslangen 
nedåt och kläm ihop den.

� Pressa in hela flaskans innehåll i däck�
et. 

� Dra av slangen från ventilen och torka 
bort tätningsmedelsrester från venti�
len, fälgen och/eller däcket.

� Skruva fast original ventilinsats (ev. re�
servinsatsen) med ventilnyckeln i ven�
tilen.

� Fäst kompressorns luftslang på ventilen 
så att den sluter tätt.

� Anslut elledningen till 12�voltsuttaget. 
� Pumpa upp däcket till minst 1,8 bar 

(max. 2,5 bar). 

>OBS!
Kör inte den elektriska kompressorn 
längre än sex minuter! Annars kan den 
överhettas!
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>OBS!
Om ett tryck på 1,8 bar inte kan uppnås, 
lossa kompressorn från hjulet. Kör bilen 
försiktigt 10 meter framåt eller bakåt så 
att däcktätningsmedlet fördelas i däcket.
Pumpa upp däcket på nytt.

Olycksrisk!
Om lufttrycket inte når upp till 

1,8 bar efter fem minuter har däcket 
skadats för allvarligt.
Kör inte vidare! Kontakta en auktorise�
rad verkstad, eftersom en sådan verk�
stad har de fackkunskaper och verktyg 
som krävs. 
smart gmbh rekommenderar att detta 
görs hos smart center. Framför allt är 
det viktigt att anlita en auktoriserad 
verkstad vid arbeten som kan påverka 
säkerheten eller arbeten på säkerhets�
relevanta system.

Olycksrisk!
Överskrid inte en maxhastighet 

på 80 km/h. Dekalen "max. 80 km/h“ ska 
sitta så att den är väl synlig för föra�
ren. Bilens köregenskaper kan påverkas 
negativt.



Krisläge 241

Punkteringssats*

� Efter att kompressorn tagits loss ska du 
köra vidare snarast möjligt, så att 
däcktätningsmedlet kan fördelas jämnt i 
däcket och täta det skadade stället.

� Kontrollera däcktrycket med luft�
trycksmätaren på kompressorn efter ca 
tio minuters körning.

>OBS!
Om trycket sjunkit under 1,3 bar får bilen 
inte köras. Om trycket överstiger 1,3 bar, 
pumpa med kompressorn och öka trycket 
till det värde som anges i bilens instruk�
tionsbok. Kör långsamt till närmast aukto�
riserade verkstad, t ex smart center.

>OBS!
Tillverkaren kan inte garantera att alla 
däcksskador, särskilt skär� eller stick�
skador på däcket med mer än 4 mm diame�
ter eller utanför däckets slitbana, går att 
laga med punkteringssatsen. Tillverkaren 
påtar sig inget ansvar för skador som 
uppstår till följd av felaktig användning av 
punkteringssatsen.

Olycksrisk!
Om däcktrycket nu är lägre än 1,3 

bar, har däcket skadats för svårt.
Kör inte vidare! Kontakta en auktorise�
rad verkstad, eftersom en sådan verk�
stad har de fackkunskaper och verktyg 
som krävs. 
smart gmbh rekommenderar att detta 
görs hos smart center. Framför allt är 
det viktigt att anlita en auktoriserad 
verkstad vid arbeten som kan påverka 
säkerheten eller arbeten på säkerhets�
relevanta system.
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Hjulsida*

Montera hjulsidorna
� Placera urtaget i hjulsidan framför 

däcksventilen.
� Tryck på hjulsidan jämnt på fälgen med 

båda händerna.
� Kontrollera att hjulsidan sitter fast or�

dentligt på fälgen.

Demontera hjulsidorna
För att demontera drar du loss hjulsidan 
försiktigt från fälgen med båda händerna.

Rengöring och vård
Hjulsidan kan tvättas
� med tvättshampoo och mjuk borste eller 
� i automattvätt.
  

Olycksrisk!
Kontrollera med jämna mellan�

rum, lämpligen varje gång du tankar, 
att hjulsidorna sitter fast ordentligt 
på fälgarna.
Hjulsidorna kan lossna och utsätta an�
dra trafikanter för fara.
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Stöldskyddsskruv* Se upp!
Använd inte skruvdragare. Förvara stöld�
skyddsskruvarnas nyckel på lämpligt stäl�
le i bilen.

Se upp!
Av säkerhetsskäl ska inte navkapslar eller 
navkåpor användas när stöldskyddsskru�
var monteras på stålfälgar

>OBS!
Om du tappar bort nyckeln till stöld�
skyddsskruvarna, ber vi dig ta med nyck�
elkodkortet till en auktoriserad verkstad, 
t ex smart center. Förvara nyckelkodkor�
tet omsorgsfullt.

Montering av stöldskyddsskruvar
� Skruva ur en hjulskruv på varje hjul. 
� Skruva fast stöldskyddsskruven (1) med 

den påsatta hylsan (2) och dra åt med 
hjälp av en momentnyckel.
> Åtdragningsmoment: 110 Nm

Olycksrisk!
Stöldskyddsskruvarna ska efter�

dras efter mellan 100 och 500 kilometer 
med en momentnyckel (se åtdragnings�
moment). Annars kan de lossna och skada 
andra trafikanter.
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Däck och fälgar

Allmän information
smart gmbh rekommenderar dig av säker�
hetsskäl att använda däck, som är godkän�
da speciellt för din bil. Dessa däck är 
anpassade till reglersystem som t ex abs 
eller esp. Om du använder andra däck, kan 
inte smart gmbh överta ansvaret för ska�
dor som uppstått som en följd därav. In�
formation om däck får du hos en 
auktoriserad verkstad, t ex smart center.

Om du använder däck som inte testats och 
rekommenderas av smart gmbh, kan egen�
skaper, som t ex vägegenskaper, ljudnivå, 
bränsleförbrukning osv påverkas nega�
tivt.
Dessutom kan måttavvikelser och föränd�
rad deformation av däcket vid körning un�
der belastning, leda till kontakt med 
karosseri och axelkomponenter. Detta kan 
leda till skador på däcket eller bilen.

Regummerade däck testas och rekommen�
deras inte av smart gmbh. Vid regumme�
ringen kan inte alltid stomskador 
upptäckas. Därför kan smart gmbh inte 
garantera körsäkerheten med regumme�
rade däck.

Förändringar på bromssystem och hjul 
och användning av distans� och broms�
dammbrickor är inte tillåtet. Bilens typ�
godkännande upphör då att gälla.

Olycksrisk!
Använd endast de hjuldimensio�

ner som anges i bilens registrerings�
handlingar. Om andra hjul monteras 
� kan hjulbromsar eller chassidetaljer 

skadas,
� kan inte längre tillräcklig plats för 

hjul och däck garanteras.
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Vad du absolut ska ge akt på:
� använd endast däck och fälgar av samma 

typ och samma fabrikat.
� montera endast däck som passar till fäl�

gen.
� På en bil med samma hjulstorlek fram 

och bak ska du endast skifta däcken ax�
elvis (höger fram till höger bak och vän�
ster fram till vänster bak).

� montera de nya däcken på bakaxeln.
� kör in de nya däcken under de första 

100 kilometrarna med måttlig hastighet.
� kontrollera däck och fälgar regelbun�

det beträffande skador. Skadade fälgar 
kan leda till skador på däcket och att 
luft läcker ut.

� slit inte ner däcken för hårt. Är möns�
terdjupet mindre än 3 millimeter redu�
ceras väggreppet starkt på våt vägba�
na. Därför ska sommardäck bytas ut när 
mönstret slitits ner till 3 millimeter och 
vinterdäck när mönsterdjupet under�
skrider 4 millimeter.

� byt ut däcken, oberoende av slitage, se�
nast efter sex år. Detta gäller även re�
servhjulet.

>OBS!
Lagra avmonterade däck svalt, torrt och 
så mörkt som möjligt. Skydda dem mot olja, 
fett och bensin. Rengör aldrig däck med 
högtryckstvätt. Du kan då skada däcken.

Drift� och trafiksäkerhet
Däcken är särskilt viktiga för bilens drift� 
och trafiksäkerhet. Kontrollera därför 
däcktrycket samt däckens mönsterdjup 
och skick regelbundet.
Hos en däckhandlare eller auktoriserad 
verkstad, t ex smart center, får du ytter�
ligare information om:
� däckets bärighetsklass (LI, belast�

ningskod),
� hastighetsklass (högsta tillåtna hastig�

het för däcket),
� däckets ålder,
� orsaker och följder till däckslitage,
� åtgärder vid skador på däck,
� lämpliga däcktyper för bestämda regio�

ner, användningsområden eller drifts�
villkor,

� möjlighet att använda andra däck osv.
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Däckens tillstånd
Kontrollera däcken regelbundet beträf�
fande t ex:
� utvändiga skador,
� åldring,
� främmande föremål i mönstret,
� sprickor, bulor,
� ensidig eller oregelbunden förslitning.

Mönsterdjup
Underskrid inte ett minsta mönsterdjup 
på 3 millimeter för sommardäck och 
4 millimeter för vinterdäck.
Med tilltagande däckslitage försämras 
däckens väggrepp och bilens vägegen�
skaper, i synnerhet på våt eller snötäckt 
vägbana. Byt därför ut däcken innan de 
slitits ner under minsta mönsterdjup.
Du bör mäta mönsterdjupet med en möns�
terdjupmätare, som du kan köpa hos en 
auktoriserad verkstad, t ex smart center.

Ett tecken på att däcken behöver bytas 
syns även på slitageindikeringarna i pro�
filkanten på slitbanan. De smala genomgå�
ende ribborna i mönsterbotten bildas 
emellertid inte förrän mönsterdjupet 
krympt till 1,6 millimeter. Om du kan se 
dessa måste du byta ut däcket omedelbart.

Däcken åldras även om de bara används li�
tet eller inte alls. Drift� och trafiksäker�
heten avtar på alla däck. Byt därför ut 
däck som är äldre än sex år, räknat från 
tillverkningsdatum.
Tillverkningsdatumet kan du avläsa på det 
s.k. DOT�numret som finns angivet på si�
dan av varje däck. De sista två siffrorna 
anger fr o m år 2000 däckets tillverk�
ningsår, och föregås av ett tvåsiffrigt tal 
för däckets produktionsvecka (VV/ÅÅ).

Olycksrisk!
Tänk på att sprickor, bulor eller 

yttre skador kan leda till att däcket ex�
ploderar. Du kan därigenom förlora 
kontrollen över bilen och skada dig 
själv eller andra personer. Byt omedel�
bart ut däck som är skadade på detta 
sätt.

Olycksrisk!
Ge alltid akt på att mönsterdju�

pet är tillräckligt. För litet mönster�
djup försämrar däckets väggrepp avse�
värt och ökar risken för vattenplaning 
vid regn eller snöslask. Däckets möns�
ter kan då inte längre transportera bort 
vattnet. Du kan förlora kontrollen över 
bilen, orsaka en olycka och skada dig 
själv eller andra personer.



Krisläge 247

Däck och fälgar

Däckskador
Däckskador uppstår genom t ex:
� bilens användningsvillkor,
� trottoarkanter,
� främmande föremål,
� för lågt däcktryck,
� Inflytande genom väder och miljö, kon�

takt med olja, fett, bränsle osv.

Byte av hjul

Rengör anliggningsytorna på fälg och 
bromsskiva/hjulets insida grundligt. Kon�
trollera däcktrycket.

Olycksrisk!
Körning över trottoarkanter eller 

skarpkantiga föremål kan leda till ska�
dor på stommen som inte är synliga på 
däckets utsida. Skador på däckstommen 
kanske inte märks förrän mycket senare 
och kan leda till däckskador. Du kan 
därigenom förlora kontrollen över bi�
len, orsaka en olycka och skada dig 
själv och andra personer.

Olycksrisk!
Rengör aldrig däck med hög�

tryckstvätt. Detta kan leda till skador 
på däcken. Du kan därigenom orsaka en 
olycka och skada dig själv  och andra 
personer.

Olycksrisk!
Skifta inte framhjulen mot bak�

hjulen eftersom de har olika dimensi�
on, inpressningsdjup o s v.
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Hjulbyte Olycksrisk!
Låt en auktoriserad verkstad 

kontrollera åtdragningsmomentet efter 
ett hjulbyte, eftersom en sådan verk�
stad har de fackkunskaper och verktyg 
som krävs. smart gmbh rekommenderar 
att detta görs hos smart center. Framför 
allt är det viktigt att anlita en aukto�
riserad verkstad vid arbeten som kan 
påverka säkerheten eller arbeten på 
säkerhetsrelevanta system. 
Hjulen kan lossna om de inte dragits åt 
med ett åtdragningsmoment på 110 Nm. 
Av säkerhetsskäl rekommenderar smart 
gmbh att endast hjulskruvar som god�
känts för och passar till smart används.

Olycksrisk!
Om däckets angivna bärförmåga 

och tillåten högsta hastighet över�
skrids kan däcken skadas resp däckse�
parationer uppstå. Du kan därigenom 
förlora kontrollen över bilen och däri�
genom skada dig själv och andra perso�
ner. 

Använd endast de hjuldimensioner som 
anges i bilens registreringshandling�
ar. Var vänlig beakta i synnerhet de 
kundspecifika typbesiktningsuppgif�
terna för däck. 

Dessa föreskrifter bestämmer i vissa 
fall en bestämd däckstyp för bilen, 
resp. förbjuder användning av bestäm�
da däckstyper, som är godkända i andra 
länder. 

Därutöver kan det vara lämpligt att an�
vända en viss däckstyp i bestämda re�
gioner och för vissa 
användningsområden. 
Information om däck får du hos en auk�
toriserad verkstad, t ex smart center.
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Demontera hjul

� Parkera bilen på en horisontell yta.
� Trampa ned bromspedalen.
� Dra åt handbromsen.
� Ställ softip�spaken i läge R.
� Släpp upp bromspedalen.
� Stäng av motorn.
� Bänd loss hjulsidan (om sådan finns) 

från fälgen.
� Lossa hjulskruvarna genom att vrida 

dem moturs med en lämplig fälgnyckel, 
men skruva inte ur dem helt.

� Sätt en lämplig domkraft mot den sär�
skilda lyftpunkten (A). Dessa syns med 
hjälp av de präglade märkena vid trös�
kellådan. 
> Stödplattan på domkraften ska stå 

rakt under lyftpunkten (A).

Risk för skador!
Domkraften är endast till för att 

lyfta upp bilen under en kort stund vid 
hjulbyte. 
Vid arbeten under bilen ska pallbockar 
användas.
Se till att domkraftens stödyta är stadig, 
jämn och inte hal. Använd inte träklossar 
eller liknande som underlag för dom�
kraften. Annars kan domkraftens bär�
förmåga försämras pga. den 
begränsade höjden. 
Starta inte motorn medan du byter hjul. 
Lägg dig inte under en bil som är upplyft 
med domkraft. Om bilen inte lyfts upp 
enligt anvisningarna kan den falla ned 
från domkraften (t ex om motorn startas 
eller om en dörr eller bakluckan öppnas 
eller stängs).

Risk för skador!
Sätt endast an domkraften på 

domkraftsfästet. Om du inte sätter an 
domkraften korrekt kan bilen
� falla ned från domkraften,
� skada dig eller andra personer,
� skadas.



250 Krisläge   

Däck och fälgar

� Lyft bilen med domkraften tills hjulet 
lättar från marken.

� Skruva loss hjulskruvarna och ta bort 
hjulet.

Montera nytt hjul Olycksrisk!
Byt ut hjulskruvar som är skadade 

eller som har börjat rosta. Smörj inte 
hjulskruvarna med olja eller fett.
Om en gänga i hjulnavet är skadad ska 
du inte köra vidare! Kontakta en aukto�
riserad verkstad, eftersom en sådan 
verkstad har de fackkunskaper och 
verktyg som krävs. 
smart gmbh rekommenderar att detta 
görs hos smart center. Framför allt är 
det viktigt att anlita en auktoriserad 
verkstad vid arbeten som kan påverka 
säkerheten eller arbeten på säkerhets�
relevanta system.

Använd endast hjulskruvar som är av�
sedda för hjulet och bilen.

Av säkerhetsskäl rekommenderar smart 
gmbh att endast hjulskruvar som god�
känts för smart används.  Andra hjul�
skruvar kan lossna.

Olycksrisk!
Använd endast hjulskruvar som är 

avsedda för hjulet och bilen. Andra 
skruvar kan lossna.
Dra inte åt hjulskruvarna helt när bilen 
är upphissad, eftersom bilen då kan 
tippa.
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� Sätt hjulet på plats och skruva fast 
skruvarna lätt med fälgnyckeln.

� Sänk ner bilen och ta bort domkraften.
� Dra åt hjulskruvarna ordentligt med 

fälgnyckeln (åtdragningsmoment: 
110 Nm).

>OBS!
Låt en auktoriserad verkstad, t ex smart 
center, kontrollera de nymonterade hju�
len beträffande obalans och balansera 
dem vid behov.

Olycksrisk!
Se till att åtdragningsmomentet 

kontrolleras omedelbart efter ett hjul�
byte. Hjulen kan lossna om de inte dra�
gits åt med ett åtdragningsmoment på 
110 Nm.
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Batteri

Säkerhetsanvisningar och 
skyddsåtgärder vid hantering av batteri
Observera alltid följande säkerhetsanvis�
ningar och skyddsåtgärder vid hantering 
av batteriet.
Använd smart originalbatterier, för att 
säker infästning  och elektrisk funktion 
ska kunna garanteras.

>Viktigt!
Kör inte bilen utan batteri, eftersom det 
kan skada elektriska apparater.

Explosionsrisk!

Eld, öppen låga och rökning får 
inte förekomma vid hantering 
av batteriet. Undvik gnistbild�
ning.

Batterisyra är frätande. och får 
inte komma i kontakt med hud, 
ögon eller kläder. Använd 

lämplig skyddsklädsel, handskar, för�
kläde och ansiktsskydd. Skölj omedel�
bart bort syrastänk med rent vatten. 
Uppsök vid behov läkare.

Använd skyddsglasögon. Skölj 
omedelbart bort syrastänk med 
rent vatten. Uppsök vid behov 
läkare.

Håll barn borta från området.

Följ anvisningarna i instruk�
tionsboken.

Explosionsrisk!
Lägg inte några metallföremål på 

ett batteri. Det kan bli kortslutning 
och den lätt explosiva gasblandningen 
från batteriet kan antändas.
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Bilens batteri

Bil med bensinmotor: 
� 12 volt och 42 amperetimmar (Ah).
� 12 volt och 61 amperetimmar (i områden 

med kallt klimat)

Bil med dieselmotor: 
� 12 volt och 61 amperetimmar (Ah).

Explosionsrisk!
Om pluskabeln för det anslutna 

batteriet kommer i beröring med delar 
av bilen, kan en kortslutning uppstå 
och därvid antända den högexplosiva 
gasblandning, som batteriet alstrar. 
Du själv eller andra kan då skadas 
svårt.
� När batterikablarna lossas, ska all�

tid först minuskabeln och därefter 
pluskabeln lossas.

� När batterikablarna ansluts, ska all�
tid först pluskabeln och därefter mi�
nuskabeln monteras.

� Lossa eller avlägsna aldrig batteri�
kabelskorna när motorn är igång.

Miljö!
Batterierna får inte kastas i hus�

hållsavfallet. Avfallshantera defekta 
batterier på ett miljöriktigt sätt. 
Lämna in dem till smart center eller 
till ett återvinningsställe för gamla 
batterier.
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Ta bort och sätta dit batteriet
Se upp med att
� inte förväxla polskorna. Batteriet kan 

annars förstöras.
� Skruvnyckel eller andra metallföremål 

under inga omständigheter kommer i 
kontakt med båda batteripolerna eller 
pluspolen och karosseriet samtidigt. 
Det kan medföra kortslutning.

Ta bort batteriet
� Stäng av motorn.
� Slå från alla elförbrukare.
� Öppna passagerardörren.
� Skjut passagerarsätet bakåt.
� Fäll undan mattan.
� Skruvar loss de två fästskruvarna (A) 

för fotstödet.
� Dra ut fotstödet åt sidan från bilen.
� Skruva först loss minuspolskon (A) och 

sedan pluspolskon (B).
� Skruva loss batterihållaren (C).
� Ta bort batteriet.

� Skruva först loss minuspolskon (A) och 
sedan pluspolskon (B).

� Skruva loss batterihållaren (C).
� Ta bort batteriet.

Sätta dit batteriet
� Slå från alla elförbrukare.
� Ställ batteriet på plats.
� Skruva fast batterihållaren (C).
� Skruva först fast pluspolskon (B) och 

sedan minuspolskon (A).
� Sätt dit pluspolens skydd.
� Sätt tillbaka fotstödet.
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Tips för batteriskötsel
� Bilens batteri är vid normal körning un�

derhållsfritt (DIN 43539/T2).
Låt dock kontrollera batteriets ladd�
ningstillstånd och syranivå hos en auk�
toriserad verkstad, t ex smart center 
innan den kalla årstiden börjar.

� För kontroll av syranivån måste batteri�
propparna på ovansidan öppnas. Syra�
nivån ska ligga vid MAX�markeringen.

� Ladda batteriet ca var tredje månad när 
bilen bara körs korta sträckor. Därmed 
bibehåller du bilens startförmåga och 
förlänger batteriets livslängd.

� När bilen står stilla en längre tid ska du 
koppla loss batteriet och ladda det ca 
var sjätte månad.

� Vid längre stillestånd utan att batteri�
kablarna har lossats (tre till fyra veck�
or) måste batteriet laddas.
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Starthjälp
Är batteriet urladdat och bilen därför inte 
kan startas, kan en annan bil lämna start�
hjälp.
Starta bilens motor med
� hjälp av startkablar och
� den andra bilens batteri.
Beakta därvid följande anvisningar:

Detta måste du känna till 
� Använd endast batterier med samma 

nominella spänning (12 volt).
� Se till att den andra bilens batteri har 

en kapacitet som inte väsentligt under�
stiger kapaciteten hos det urladdade 
batteriet.

� Använd startkablar med tillräckligt led�
ningstvärsnitt och isolerade polkläm�
mor. Sådana finns hos en auktoriserad 
verkstad, t ex smart center.

� Se till att bilarna inte vidrör varandra.
� Dra startkablarna så att de inte kan 

fastna i roterande delar i motorrummet.
� Koppla inte bort det urladdade batte�

riet från bilens elsystem.

Explosionsrisk!
Gaser från batteriet kan utlösa en 

explosion medan bilen får starthjälp. 
Undvik gnistbildning. Arbeta inte med 
öppen låga i närheten av batteriet och 
rök inte. 
Följ säkerhetsanvisningarna och vidta 
skyddsåtgärder vid hantering av batte�
riet.

Risk för skador!
Vid hjälpstart eller laddning 

finns det risk för frätskador till följd 
av utträngande gas. Luta dig därför 
inte över batteriet.
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Få starthjälp
� Stäng av motorn i båda bilarna.
� Ställ väljarspaken i läge N.
� Slå från alla elförbrukare.
� Ta bort batterikåpan.
� Anslut först pluspolen (A) med den röda 

startkabeln. Börjar med det egna batte�
riet.

� Anslut minuspolen på båda batterierna 
(B) med den svarta startkabeln. Börja 
med den andra bilens batteri.

� Låt motorn i den andra bilen gå på tom�
gång.

� Deaktivera startspärren (se sida 140).
� Starta bilens motor. 
� Om motorn inte startar omedelbart, 

vänta i ca 60 sekunder mellan startför�
söken.
> Om motorn inte startar, ska du tillkal�

la assistans, t ex smartmove Assis�
tance eller kontakta en auktoriserad 
verkstad, t ex smart center.

När bilen startat
� Slå inte på elförbrukare som fläkt eller 

eluppvärmd bakruta förrän motorn är 
igång. 
Slå inte på belysningen!
> På så vis minskar du risken för gnist�

bildning när du kopplar loss startka�
blarna. 

� Låt motorn gå i 2 till 3 minuter tills den 
går jämnt.

� Lossa startkabeln från batteriernas mi�
nuspoler (B). Börjar med det egna bat�
teriet.

� Lossa startkabeln från batteriernas 
pluspoler (A). 

� Låt en auktoriserad verkstad, t ex 
smart center, kontrollera batteriet.
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Ladda batteriet � Använd endast laddningsaggregat med 
rätt/lämplig spänning.

� Ladda aldrig ett fruset batteri. Låt en 
auktoriserad verkstad, t ex smart cen�
ter, kontrollera batteriet. Batterikärlet 
kan ha skadats.

>OBS!
Kopplas loss batteriet vid snabbladdning 
innan du ansluter det till laddaren.

Risk för skador! 
Ladda aldrig batteriet när det 

sitter på plats i bilen. Vid laddningen 
kan gaser strömma ut och små explosio�
ner uppstå, vilket kan orsaka lack� el�
ler frätskador på bilen och skada dig 
själv eller andra.

Risk för skador! 
 Explosionsrisk!

När du laddar batteriet kan explosion 
inträffa till följd av att gaser tränger 
ut ur batteriet. Undvik gnistbildning. 
Arbeta inte med öppen låga i närheten 
av batteriet och rök inte. 
Berör inte batteripolerna med metall�
föremål och avlägsna inte batterilad�
darens polklämmor förrän 
batteriladdaren har stängts av och bat�
teriet inte längre avger gas. 
Ladda bara batteriet i väl ventilerade 
utrymmen.
Under laddningen finns det risk för 
frätskada pga. gaser från batteriet. 
Luta dig inte över batteriet under på�
gående laddning.
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Igångrullning
Om startmotorn inte fungerar är det möj�
ligt att rulla igång bilen i en utförsbacke.

Förberedelser
� Trampa ned bromspedalen.
� Slå på tändningen.
� Tryck växelspaken till läge + och håll 

kvar.

Igångrullning
� Släpp upp bromspedalen.
� Trampa ned gaspedalen helt.

> När hastigheten ökar ansätts kopp�
lingen automatiskt och motorn star�
tar.

� Släpp växelspaken.
� Ge gas.
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Bogsera
Bogseröglan behövs när du ska bogsera 
en annan bil eller när din bil ska bogseras.
Bogseröglan (A) sitter under mattan i pas�
sagerarens fotutrymme. Den ska alltid 
förvara på detta ställe i bilen när den inte 
används.
� Öppna passagerardörren.

Fästpunkter för bogserögla
Främre fästpunkten används vid bogse�
ring av bilen.

De bakre fästpunkterna används vid bog�
sering av andra bilar och för infästning av 
grundhållaren*.
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Fästa bogseröglan
� Ta ut bogseröglan från fotstödet i pas�

sagerarens fotutrymme.
� Ta bort locket på bilen.
� Skruva in bogseröglan till anslag och 

dra åt.
� Fäst bogserlinan eller bogserstången i 

bogseröglan.

Bogsera
� Slå på tändningen.
� Trampa ned bromspedalen.
� För växelspaken till läge N.

> På displayen visas N.

>Viktigt!
Bilen får endast bogseras när 
� växelspaken står i läge N,
� N visas på displayen,
� du har kontrollerat att ingen växel är 

ilagd.
Detta är särskilt viktigt, t ex när batteriet 
är helt urladdat.
Nu kan bilen bogseras enligt följande an�
visningar.

Olycksrisk!
Bogsera bilen med en bogser�

stång om motorn inte är igång.
När motorn inte går saknas servoassis�
tans för den elektriska servostyrning�
en*. Du måste då använda avsevärt 
högre kraft för att kunna styra och 
bromsa.
Om du bogserar en annan bil, får dess 
vikt inte överskrida din bils tillåtna 
totalvikt.
Bogsering får bara ske korta sträckor.
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>Anvisningar för bogsering!
� Endast personer med vana får bogsera.
� Tändningen måste vara tillslagen.
� Växelspaken ska stå i läge N när bilen 

bogseras.
� Låt helst en bil från en auktoriserad 

verkstad, t ex smart center, bogsera 
bilen.

� Följ gällande bestämmelser för bogse�
ring i respektive land.

� Max tillåten hastighet för bogsering är 
50 km/h.

� Bilen får bogseras max 50 km.
� Bogsering får inte ske längre sträckor.  

Om du du behöver transporter bilen en 
längre sträcka ska du använda en bil�
transportvagn.

� Vid bogsering rekommenderar vi bog�
serstång. Om bogserlina används ska 
den vara av typen elastisk polyamidlina 
eller �band.

� Bogserlinan får aldrig fästas i grund�
hållaren *.

� Bogseröglorna måste sitta på samma 
sida på båda bilarna. 

� Bilen får endast bogsera resp bogseras 
med stång/lina i bogseröglorna.

� Den bogserade bilen får inte vara tyng�
re än dragbilen.

� Det är av säkerhetsskäl förbjudet att 
bärga eller surra fast bilen i bogseran�
ordningen. Annars finns det risk för att 
bogseröglan slits loss ur fästet, vilket 
kan leda till personskador!

� Bogsering med monterad grundhållare* 
får inte förekomma.

� Bilen får inte bogseras bakåt med hjälp 
av grundhållaren*.
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Brandsläckare*

Observera följande
� Läs bruksanvisningen för brandsläcka�

ren innan du använder den så att du kan 
utnyttja den på ett problemfritt, säkert 
och korrekt sätt.

� Låt kontrollera brandsläckaren med 
jämna mellanrum, vartannat år.

Risk för skador!
Se till att brandsläckaren alltid 

sitter fast ordentligt. Annars kan de 
åkande skadas om brandsläckaren kas�
tas kring i bilen vid 
� en kraftig inbromsning,
� en riktningsändring,
� en olycka. 
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Dekaler och skyltar (exempel från vänsterstyrd bil)

Dekaler och skyltar (exempel från vänsterstyrd bil)

a Serviceskylt

b Kylvätska � varningsanvisning

c Torkarlänkage �varningsanvisning

d Dekaler och skyltar för krockkuddar (solskydd/takram)

e Tankningsskylt/däcktrycksskylt

f Typskylt med bilens identifieringsnummer

g smartmove Assistance

Risk för skador!
I din bil finns olika dekaler med varningsinforma�

tion. De ska göra dig och andra personer uppmärksamma på 
olika risker. Ta därför aldrig bort varningsdekaler såvida 
inte detta står uttryckligen på dekalen. Om du tar bort var�
ningsdekalerna kanske du eller andra personer inte upp�
märksammar faror, vilket kan leda till personskador.
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Typskylt

Typskylt Bilens identifieringsnummer (VIN)
Bilens identifieringsnummer (B) sitter på 
golvplåten, under mattan (A) i bagagerum�
met.
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Tekniska data
Tekniska data gäller för standardutrusta�
de bilar.
smart gmbh rekommenderar att du alltid 
använder smart originaldelar och origi�
naltillbehör.

Motordata Dieselmotorer Bensinmotorer
fortwo coupé/fortwo 
cabriolet

fortwo coupé/fortwo cabriolet fortwo coupé BRABUS/
fortwo cabriolet 
BRABUS  

Nominell effekt (kW) 30 37 45 55

vid varvtal (r/min) 4200 5250 5250 5250

Nominellt vridmoment (Nm) 100 80 95 110

vid varvtal (r/min) 1800�2800 1800�4000 2000�4000 2500�4500

Antal cylindrar 3 3 3 3

Ventiler per cylinder 2 2 2 2

Tändstift per cylinder � 2 2 2

Slagvolym (cm³) 799 698 698 698

Motorns vikt enligt DIN 70020 A (kg) 69 60 60 59

Maximal backtagningsförmåga vid tillåten 
totalvikt

20% 20% 20% 20%
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Bränsleförbrukning enligt EG�
direktiv 1999/100/EG
Följande data har fastställts enligt EG�di�
rektiv (1999/100/EG). Alla data gäller för 
bilar med katalysator som standard.

I praktiken kan bränsleförbrukningen lig�
ga högre än de angivna värden som fast�
ställts enligt EG�direktiv (1999/100/EG), 
eftersom avvikande driftsförhållanden 
råder i praktiken, som t ex individuellt 
körsätt, extrautrustning, olika väglag och 
väderleksförhållanden.

Den bränsleförbrukning som fastställs 
enligt EG�direktiv (1999/100/EG) utgör 
en grund för jämförelse under givna kon�
trollförhållanden.
Information om detta kan du få hos en auk�
toriserad verkstad, t ex smart center.
Aktuella förbrukningsvärden finns angiv�
na i COC�dokumenten (EU�FÖRSÄKRAN OM 
ÖVERENSSTÄMMELSE). Dessa dokument 
får du när bilen levereras.

Bränsleförbrukning enligt 
EG�direktiv 1999/100/EG

Dieselmotor Bensinmotorer

fortwo coupé/fortwo 
cabriolet

fortwo coupé/fortwo cabriolet fortwo coupé BRABUS/
fortwo cabriolet BRABUS  

30 kW 37 kW 45 kW 55 kW

softip softip softip softouch

stadskörning (liter/100 km) 4,5 6,0 6,0 6,5

landsväg (liter/100 km) 3,6 4,0 4,0 4,6

blandad (liter/100 km) 3,8 4,7 4,7 5,3

Räckvidd (km) 579 688 688 611

Avgasnorm EU4 EU4 EU4 EU4

CO2�utsläpp (g/km) 101 113 113 127
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Acceleration/elasticitet max 
hastighet

Dieselmotor Bensinmotorer

fortwo coupé/fortwo cabriolet fortwo coupé/fortwo cabriolet fortwo coupé BRABUS/
fortwo cabriolet 
BRABUS

30 kW 37 kW 45 kW 55 kW

0 till 100 km/h (s) 19,8 18,3 15,5 12,3

60 till 100 km/h (s) på 5:ans växel  13,2 14,7 11,8 �

Max hastighet, elektroniskt begränsad (km/
h)

135 135 135 150
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Fälgar och däck

>Anvisningar för fälgar och däck!
� Använd endast däck och fälgar som re�

kommenderas av smart gmbh. 
De ger bilen optimala vägegenskaper 
och optimal körsäkerhet.

� Byt till vinterdäck tidigt, redan under 
hösten.

� Typgodkännandet gäller inte vid an�
vändning av andra kombinationer av 
fälgar/däck.

� Byt däck i god tid innan de är utslitna.

Kompletterande information och uppgifter 
om rekommenderade fälgar och däck för 
din biltyp får du hos en auktoriserad 
verkstad, t ex smart center.

Bensinmotorer fortwo coupé/fortwo cabriolet fortwo coupé BRABUS /
fortwo cabriolet BRABUS 

Däck fram 145/65 R15 175/55 R15* 175/50 R16* 175/50 R16 175/50 R16

Däck bak 175/55 R15 195/50 R15* 205/45 R16* 205/45 R16 225/35 R17

Fälgar fram 4Jx15 ET 27 5Jx15 ET 27* 5,5Jx16 ET 30* 5,5Jx16 ET 30 5,5Jx16 ET 30

Fälgar bak 5,5Jx15 ET �1 6,5Jx15 ET �1* 6,5Jx16 ET �3* 6,5Jx16 ET �3 8Jx17 ET �15

Dieselmotor fortwo coupé/fortwo cabriolet

Däck fram 145/65 R15 175/55 R15*

Däck bak 175/55 R15 195/50 R15*

Fälgar fram 4Jx15 ET 27 5Jx15 ET 27*

Fälgar bak 5,5Jx15 ET �1 6,5Jx15 ET �1*
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>OBS!
Endast fälgar och däck som rekommende�
ras av biltillverkaren garanteras kunna 
rotera fritt. Däck och fälgar i andra di�
mensioner kan dessutom skada bromssys�
temet.

>OBS!
Om breda däck används på bilar med die�
selmotor kan bränsleförbrukningen över�
stiga 3 liter per 10 km. Därför bortfaller i 
detta fall skattebefrielsen.

>OBS!
För att frigångshöjden vid framaxeln ska 
garanteras när breda däck används, mås�
te främre karosspanelens fastsättnings�
teknik modifieras. Detta ska utföras hos 
en auktoriserad verkstad, t ex smart cen�
ter. 
För att uppfylla den i lag föreskrivna av�
skärmningen av bakhjulen, anpassas in�
fästningen även på fortwo cabriolet. På 
fortwo coupé används speciella svarta 
skärmbreddare vid hjulhusen.
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Tekniska data

Snökedjor*
Endast snökedjor med 
artikelnr 000 1792 V001, smart original�
tillbehör, får användas.

>Viktigt!
� För smart fortwo BRABUS är snökedjor�

na endast godkända för vinterdäck 175/
55 R15.

� Montera endast snökedjor på bilens 
bakaxel.

� Snökedjor får inte användas till de bre�
da däck som ingår i specialutrustning�
en.

>OBS!
Vid användning av andra snökedjor än 
smart original:
� gäller inte typgodkännandet.
� kan bilen skadas.
� kan vägegenskaperna påverkas mycket 

negativt.

Olycksrisk!
Parkera bilen på en horisontell 

yta och stäng av motorn vid montering 
och demontering av snökedjor. Annars 
kan bilen börja glida och skada dig el�
ler andra trafikanter.

Risk för skador!
Se vid montering och demonte�

ring av snökedjor till att hålla till�
räckligt avstånd till andra trafikanter. 
Annars kan andra trafikanter utsättas 
för risker eller du själv skadas av bak�
omvarande bilar.

Olycksrisk!
Bilens vägegenskaper ändras på 

alla underlag vid körning med snöked�
jor. Anpassa alltid körsättet till rå�
dande väglag och väderlek. 

Olycksrisk!
Glöm inte att efterspänna snö�

kedjorna. Annars kan snökedjorna loss�
na från däcken.

Olycksrisk!
Använd endast smart origi�

nalsnökedjor. Annars finns det risk för 
olycka!
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Tekniska data

 

Vikt alla fortwo coupé inklusive fortwo coupé BRABUS alla fortwo cabriolet inklusive fortwo cabriolet 
BRABUS

Tjänstevikt1 (kg) 805 815

Max last (kg) 260 250

Varav max last i bagagerum (kg) 50 50

Tillåten totalvikt (kg) 990 990

1 Tjänstevikt (enligt 92/21/EEG) inklusive förare (75 kg) och alla vätskor (tanken fylld till 90 %). Extrautrustning ökar tjänstevikten, vilket medför reducerad lastkapacitet.

Last fortwo coupé/fortwo cabriolet
fortwo coupé BRABUS/fortwo cabriolet BRABUS

Max tillåtet axeltryck framaxel (kg) 427

Max tillåtet axeltryck bakaxel (kg) 610

Max tillåten taklast ingen

Olycksrisk!
Lasta inte på bilens tak och mon�

tera inte något takräcke!
Taklast kan även påverka köregenska�
perna negativt och orsaka olyckor.
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Tekniska data

Bilens mått

Längd (mm) 2500

Bredd (mm) 1515

Höjd (mm) 1549

Axelavstånd (mm) 1812

Spårvidd fram/bak (mm) 1272/1354

Bagagerum bak (l) 150�568

Vänddiameter (m) 8,70

Tanka Dieselmotor Bensinmotorer

Bränsletank på alla bilar fortwo coupé/
fortwo cabriolet

fortwo coupé/
fortwo cabriolet

fortwo coupé BRABUS/
fortwo cabriolet BRABUS

Rymd (l) 22 33 33

varav reserv (l) 5 5 5

Bränsle fortwo coupé/
fortwo cabriolet

fortwo coupé/
fortwo cabriolet

fortwo coupé BRABUS/
fortwo cabriolet BRABUS

Dieselbränsle, EN 590 Blyfri bensin
Super, EN 228, 
minst oktantal 95RON/85MON 

Blyfri bensin Super Plus, 
EN 228, 

minst oktantal 981RON/
88MON

1 Bensinmotorn på 55 kW är avsedd för blyfritt bränsle med minst oktantal 98RON/88MON. I länder, där blyfritt bränsle med minst oktantal 98RON/88MON inte finns tillgäng�
ligt, kan blyfritt bränsle med oktantal 95RON/85MON användas. Det kan leda till lägre motoreffekt och högre bränsleförbrukning.
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Tekniska data

Påfyllningsmängd Dieselmotorer Bensinmotorer

Kylsystem

Kylvätskemängd (l) 4,5 4,2

Korrosions�/frostskyddsmedelstillsats (l) 2,25 2,1

Spolare

Total påfyllningsmängd (l) 3,0 3,0

Däcktryck (sommar och vinter)

135/70 R15 fram � 175/55 R15 bak (bar) 2,0 2,0

145/65 R15 fram � 175/55 R15 bak (bar) 2,0 2,0

175/55 R15 fram � 195/50 R15 bak (bar) 2,0 2,0

175/50 R16 fram � 205/45 R16 bak (bar) � 1,8/2,3

175/50 R16 fram � 225/35 R17 bak (bar) � 1,8/2,3

Motorolja Dieselmotor Bensinmotorer

Mängd vid byte (l) ca 2,7 ca 3,1
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Tekniska data

Eftermontering av elektriska/
elektroniska apparater

Elektriska eller elektroniska apparater 
för eftermontering, som kan påverka fö�
rarens kontroll över bilen, måste vara 
typgodkända och vara försedda med e�
märkning.

Montering av mobiltelefoner och radiout�
rustning med max sändareffekt enligt 
nedan godkänns av smart gmbh förutsatt 
att monteringen utförts på fackmässigt 
sätt och att en reflektionsfritt anpassad 
yttre antenn används.

>OBS!
Om elektriska/elektroniska apparater, 
som inte uppfyller monteringsvillkor en�
ligt ovan, monteras i bilen, kan bilens typ�
godkännande upphöra att gälla (EU�
direktiv 95/54/EG).

Frekvensområde (band) Maximal sändareffekt (watt)

Kortvåg (<50 MHz) 100

Våglängd 2 m 50

Våglängd 0,7 m 35

Våglängd 0,25 m = D + E nät 10
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Typgodkännandenummer

Typgodkännandenummer 
(för radiofjärrkontroll)

Land Nationsbeteckning Myndighetsgodkännande nummer

Tyskland D G133416J

Österrike A CEPT LPD D

Belgien B RTT/D/X1556

Danmark DK CEPT/LPD/DK/9717

Spanien E E 02 98 00 74

Frankrike F 97�0325�PPL0

Italien I DGPGF/4/2/03/338965/FO/00171/21/01/98

Luxemburg L L 2432/10325�01H

Nederländerna NL CEPT LPD D

Portugal P ICP�069TC�97

Sverige S Godkänd av Post� och Telestyrelsen Ue970133

Schweiz CH BAKOM 97.0885.K.P
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Myndighetsgodkännande

Myndighetsgodkännande

Symboler för godkännande
Tyskland

Frankrike Spanien
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Alla texter markerade med * anger fabriksmonterad extrautrustning eller smart originaltillbehör.

A
abs ....................................................... 163

kontrollampa....................................... 36
störning ............................................ 164

Acceleration ........................................ 270
Air�Seat*.............................................. 134
AUX�uttag* ............................................ 88
Askkopp ............................................... 177
Automatisk växling (softouch)* ........... 138
Automatisk återlåsningsfunktion .......... 12
Automattvätt ........................................ 221

B
Babyskydd* .......................................... 134
Backning .............................................. 144
Bagagenät ............................................ 186
Bagagerum........................................... 183
Bagagerumsinsats*.............................. 186
Baklucka............................................... 183

cabriolet ........................................... 185
coupé ................................................ 183

Bakre lampor ....................................... 233
Bakre lasthållare*................................ 198
Bakre sufflett....................................... 113

anvisningar....................................... 122
display .............................................. 114
rengöra............................................. 126
störning ............................................ 123

Bakruta
rengöra............................................. 127

Bakrutetorkare ....................................105
Barn

automatisk barnstolsavkänning ........132
i bilen ................................................131
säkerhetsanordning*........................130

Barnsäkerhetsanordning*
Air�Seat*...........................................134
babyskydd* .......................................134
Basisfix* ............................................134
bälteskudde*.....................................134
rekommendation................................134
snabbfäste*.......................................134

Batteri ..................................................252
kontrollampa .......................................41
ladda..................................................258
nyckel ..................................................15
sätta dit.............................................254
ta bort ...............................................254

Belysning................................................58
Bensin, se bränsle
Bil

bogsera .............................................260
Id�nummer (FIN) ...............................267
inkörning...........................................139
låsa i en nödsituation....................14, 15
låsa (automatisk 
återlåsningsfunktion) .........................12
låsa (centrallåsknapp) ........................14
låsa (låsning vid ivägkörning*)...........13
låsa upp i en nödsituation...................15
låsa upp (dörrhandtag).......................14

låsa upp (fjärrkontroll) ................ 11, 12
skötsel .............................................. 219
transportera..................................... 262

Bilbälte................................................... 25
höjdjustering...................................... 28

Bilens elektronik.................................. 277
Bilens identifieringsnummer (FIN)...... 267
Bilens mått ........................................... 275
Biltvätt ................................................. 221
Blinker ................................................... 65

kontrollampa....................................... 41
Bogsera................................................ 260
Bogserögla........................................... 260
Brandsläckare*.................................... 263
Broms, se bromssystem
Bromssystem

färdbroms......................................... 161
handbroms ........................................ 160
kontrollampa....................................... 37
störning ............................................ 164

Bromsvätska ........................................ 214
Bränsle................................................. 204

förbrukning ...................................... 269
minimikvalitet ................................... 275

Bälteshöjdjustering............................... 28
Bälteskraftsbegränsare ........................ 29
Bälteskudde*........................................ 134
Bältessträckare ..................................... 29
Bältesstyrning ....................................... 21
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Alla texter markerade med * anger fabriksmonterad extrautrustning eller smart originaltillbehör.

C
Carving�sats* ...................................... 198
CD�box* ................................................. 77
CD�växlare* ........................................... 76
Centrallåsning ....................................... 14
Cigarettändare .................................... 235
Cirkulationsluft...................................... 99
COC�dokument..................................... 269
Cockpit................................................... 31
Cykelhållare* ....................................... 198

D
Defroster ............................................. 101
Dekaler och skyltar ............................. 266
Diesel, se bränsle
Dimbakljus ............................................. 64

kontrollampa....................................... 38
Dimstrålkastare* ................................... 63
Display ................................................... 44

belysning ............................................ 44
Däck ..................................................... 244

lufttryck............................................ 215
mönsterdjup ..................................... 246
skador............................................... 247
sommar.............................................. 245
tekniska data .................................... 271
vinter ................................................ 245
åtdragningsmoment.......................... 251

Däcktryck .............................................215
kontrollera ........................................217
tabell .................................................276

Dörrförvaringsnät*..............................181
Dörrhandtag...........................................14

E
Elektriska säkringar ............................227
Elektriska/elektroniska apparater

eftermontering..................................277
Elektroniskt stabilitetsprogram, se esp
Eluppvärmd bakruta.............................107
Eluppvärmda ytterspeglar* .................108
Eluttag..................................................235
e�märkning...........................................277
esp........................................................165

kontrollampa .......................................38
köranvisningar..................................165

Extravärmare .........................................98
kontrollampa .......................................42

F
Fartbegränsare*..................................157
Farthållare*..........................................154
Fjärrkontroll

byta batteri .........................................16
infraröd fjärrkontroll* .......................10
radiofjärrkontroll ...............................10

Fordonsvikt ..........................................274

Friskluftsläge ........................................ 99
Frosta av rutorna ................................ 101
Främre lampor ..................................... 232
Fälgar................................................... 244

skifta inbördes ................................. 247
tekniska data .................................... 271

Färdbroms ........................................... 161
Fönsterhissar ........................................ 24
Förbandslåda* ..................................... 186
Förbrukning......................................... 269
Förvaringsficka* i fotutrymmet 
på passagerarsidan............................. 182
Förvaringslåda* under förarsäte........ 175
Förvaringsnät* .................................... 190
Förvaringsplatser

bagagenät ......................................... 186
dörrförvaringsnät* .......................... 181
förvaringsficka* i fotutrymmet 
på passagerarsidan.......................... 182
förvaringsnät*.................................. 190
mugghållare* .................................... 178
mynthållare....................................... 174

G
Glastaklucka*, elmanövrerad ................ 93
Glödlampor, se lampor
Golvmattor*.......................................... 137
Grundhållare* ...................................... 198
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Alla texter markerade med * anger fabriksmonterad extrautrustning eller smart originaltillbehör.

H
Halkvarnare*.......................................... 49

display ................................................ 44
Halvljus

slå på/av ............................................. 58
utlandskörning ................................... 58

Handbroms........................................... 160
Handsfreeanordning* ............................ 86
Hastighetsmätare .................................. 34
Helljus

kontrollampa....................................... 37
slå på/av ............................................. 59

Hjulbyte, se Punktering
Hjulsida* .............................................. 242
Högtryckstvätt............................. 126, 220

I
Igångrullning ....................................... 259
Igångsättning ...................................... 143
Inkörning ............................................. 139
Innerbackspegel

ställa in ............................................... 23
Instrumentgrupp ................................... 34

display ................................................ 44
kontrollampa....................................... 34

Insynsskydd* ....................................... 188
Intervalltorkning ................................. 105
ipod* ...................................................... 87

K
Kapell*..................................................110
Kassettbox*............................................80
Kickdown...............................................146
Klocka* ...................................................52
Kombinationsfilter*..............................102
Kontrollampa

abs...............................................36, 164
batteri .................................................41
blinker.................................................41
bromssystem ...............................37, 164
dimbakljus ...........................................38
esp.......................................................38
extravärmare ......................................42
förvärmning ........................................42
helljus..................................................37
krockkudde .................................39, 171
motorkontroll ......................................43
oljetryck..............................................41
översikt ...............................................34

Krockkudde ..........................................166
kontrollampa .......................................39
passageraren fram ...........................169
sidokrockkuddar ...............................166

Kupébelysning........................................62
Kylvätska ..............................................276

display.................................................44
kontrollera nivån ..............................212
temperaturvisning ..............................47

Köranvisningar .................................... 152
esp .................................................... 165
katalysator........................................ 151
vinter ................................................ 149

Körprestanda....................................... 270

L
Lampor

bak .................................................... 233
byta................................................... 232
fram .................................................. 232

Last ...................................................... 200
Lastförskjutningsskydd* ..................... 187
Lastningsföreskrifter ......................... 199
Lastskyddsnät*

cabriolet ........................................... 195
coupé ................................................ 193

Ljudpaket* ............................................. 88
Ljus

dimbakljus........................................... 64
dimstrålkastare* ................................ 63
halvljus ............................................... 58
helljus ................................................. 59
kupébelysning .................................... 62
ljustuta................................................ 66
omgivningsbeslysning* ...................... 59
parkeringsljus .................................... 58
strålkastarnivåreglering.................... 61
varselljus* .......................................... 60

Ljustuta.................................................. 66
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Alla texter markerade med * anger fabriksmonterad extrautrustning eller smart originaltillbehör.

Luftkonditionering Plus* ..................... 102
Lufttryck, se däcktryck
Lås

kontrollampa....................................... 12
Låsa manuellt ......................................... 14
Låsa upp manuellt.................................. 15
Låsknapp................................................ 15
Låsning vid ivägkörning* ...................... 13
Låsningsfritt bromssystem, se abs

M
Manuell växling (softip) ....................... 138
Maxhastighet ....................................... 270
Mittkonsol

undre .................................................. 55
övre..................................................... 51

Mobiltelefon
handsfreeanordning* ......................... 86
telefonkonsol* .................................... 83

Motor
starta ................................................ 141
stänga av .......................................... 147
tekniska data .................................... 268

Motorolja ............................................. 276
fylla på .............................................. 208
kontrollera oljenivå.......................... 206
påfyllningsmängd.............................. 276
typer ................................................. 209

Motorrum ............................................. 207
Mugghållare* ....................................... 178

Multidisplay............................................48
Multifunktionsbox*...............................197
Mätarställning ........................................48
Mått ......................................................275

N
Navigationssystem*................................72
Nyckel.....................................................10

batteri .................................................15
Nödbromsservo ....................................162

O
Olja, se motorolja
Omgivningsbeslysning*..........................59

P
Parkering .............................................147
Parkeringsljus........................................58
Parkeringsvärmare* ..............................98
Passagerarkrockkudde........................169
Passagerarsäte

fälla ned ..............................................20
Punktering............................................248
Punkteringssats* .................................236
Påfyllningsmängd .................................276

R
Radio

smart radio five* ................................ 71
smart radio one* ................................ 69
smart radio three* ............................. 70

Rattplacerade växlingsreglage* ......... 138
Reflexväst* .......................................... 186
Reglagespakar....................................... 33
Rengöring, se Skötsel

S
Servicegaller ....................................... 211
Serviceintervallindikering .................... 50

display ................................................ 44
Servostyrning* .................................... 261
Sidobågar

demontera......................................... 115
montera............................................. 117

Sidokrockkuddar* ................................ 166
Signalhorn.............................................. 66
Skidhållare* ......................................... 198
Skötsel

automattvätt ..................................... 221
bil...................................................... 219
högtryckstvätt .................................. 220
soltak/bakre sufflett ........................ 125

Slitagevarnare för bromsbelägg......... 162
Smutsskyddsinsats*............................. 186
Snökedjor* ........................................... 273
Solskydd................................................. 90
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Alla texter markerade med * anger fabriksmonterad extrautrustning eller smart originaltillbehör.

Solskydd* ............................................... 92
Soltak ................................................... 112

anvisningar....................................... 122
rengöra............................................. 126
störning ............................................ 123

Sommardäck ......................................... 245
Speglar

förarsidans solskydd* ........................ 91
inre ..................................................... 23
yttre.................................................... 22

Spolarmunstycken................................ 218
Spolarvätska ........................................ 213
Starthjälp

igångrullning .................................... 259
start med externt batteri................. 256

Startspärr............................................ 140
Strålkastarnivåreglering....................... 61
Stöldskyddsskruv* ............................... 243
Störning

abs�system ....................................... 164
bromssystem..................................... 164
sufflettsystem................................... 123

Sufflettsystem
anvisningar....................................... 122
bakre sufflett.................................... 113
demontera sidobågarna ................... 115
fel...................................................... 123
montera sidobågarna ....................... 117
soltak ................................................ 112

Säkerhetssystem
barn* .................................................130
bilbälte ................................................25
bälteskraftsbegränsare......................29
bältessträckare ..................................29
kontrollampa .......................................39
krockkuddar......................................166
störning.............................................171

Säkringar..............................................227
Säkringsbox..........................................227
Säte

fälla ned passagerarsätet ..................20
ställa in i höjdled ................................18
ställa in in längsled.............................18

Sätesuppvärmning*..............................109

T
Tanka ....................................................204

återstående bränslemängd.................45
Tankinnehåll .........................................275

indikering............................................45
Tanklucka .............................................205
Tekniska data

acceleration ......................................270
bilens mått ........................................275
bränsleförbrukning ..........................269
fordonsvikt........................................274
kylvätska ...........................................276
maxhastighet.....................................270

Telefonkonsol* .......................................83

Temperatur
ställa in ............................................... 98
visning av yttre*................................. 48

Tidvisning, se klocka*
Tjänstevikt ........................................... 274
Torkarblad ........................................... 218
Torkarintervall*, automatik................. 106
Totalvikt, tillåten ................................. 274
Transport (bil) ..................................... 262
Trippmätare........................................... 48
Typgodkännandenummer..................... 278
Typskylt ............................................... 267

U
Universell handsfreeanordning*........... 86
Utlandskörning ...................................... 58
Uttag för inbyggd diagnos .................. 226

V
Varningsblinkers ................................... 66
Varningstriangel ................................. 186
Varselljus* ............................................. 60
Varvräknare* ......................................... 53
Vehicle Ident Number (VIN)................. 267
Ventilation

fläkt..................................................... 96
luftfördelning ..................................... 97
ventilationsmunstycken...................... 96

Vind� och solskydd* .............................. 92
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Alla texter markerade med * anger fabriksmonterad extrautrustning eller smart originaltillbehör.

Vindavvisare* ...................................... 120
Vindrutespolare................................... 105

fylla på .............................................. 213
påfyllningsmängd.............................. 276

Vindrutetorkare................................... 105
byta torkarblad ................................ 218
ställa in spolarmunstyckena............. 218
torkar� och spolarfunktioner .......... 105

Vinterdäck ........................................... 245
Vinterkörning ...................................... 149
Vägmätare.............................................. 48
Värmesystem.......................................... 96

bakruta ............................................. 107
cirkulationsluft ................................... 99
extravärmare...................................... 98
fläkt..................................................... 96
friskluftsläge ...................................... 99
frosta av rutorna.............................. 101
luftfördelning ..................................... 97
parkeringsvärmare*........................... 98
sätesuppvärmning* .......................... 109
temperatur ......................................... 98
ventilationsmunstycken...................... 96
ytterspegel* ..................................... 108

Växelindikering...................................... 46
Växelspak............................................. 138

konsol.................................................. 56
Växling

automatisk (softouch)* ..................... 138
manuell (softip)................................. 138
störning .............................................. 46

Y
Ytterbackspeglar

information........................................202
ställa in................................................22

Yttertemperaturmätare*........................48
ställa in..............................................103

Z
sidorutor ................................................24
smart ljudpaket* ....................................88
smartmove Assistance .........................266
softip ....................................................145
softouch*..............................................146

Å
Åtdragningsmoment .............................251
Återstående bränslemängd

anvisningar .........................................45
instrumentgrupp.................................48
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