
Instruktionsbok
smart roadster och smart roadster�coupé





>>Glädjande.
Du har köpt smart roadster eller smart roadster�coupé. Med säkerhet vill du nu äntligen 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.



0�2 Glädjande

Innehåll

Alla texter markerade med * anger fabriksmonterad extrautrustning eller smart originaltillbehör.

>>Glädjande.

>>Förlösande.

Låsa upp och låsa . . . . . . . . . . . . . . . . 1�2
Ställa in sätena  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1�8
Ställa in speglarna . . . . . . . . . . . . . . 1�13
Fönsterhissar . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1�15
Säkerhetsbälten . . . . . . . . . . . . . . . . 1�16
Bältessträckare och 
bälteskraftbegränsare. . . . . . . . . . . 1�20
Instrument och reglage � 
vänsterstyrd bil . . . . . . . . . . . . . . . . 1�22
Instrument och reglage � 
högerstyrd bil  . . . . . . . . . . . . . . . . . 1�23
Vänster reglagespak  . . . . . . . . . . . . 1�24
Höger reglagespak . . . . . . . . . . . . . . 1�24
Instrumentpanel . . . . . . . . . . . . . . . . 1�25
Övre mittkonsol  . . . . . . . . . . . . . . . . 1�42
Undre mittkonsol  . . . . . . . . . . . . . . . 1�43

>>Upplysande.

Belysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2�2
Innerbelysning . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2�4
Dimljus . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2�5
Blinkers  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2�7
Ljud� och ljussignaler . . . . . . . . . . . . 2�8

>>Omväxlande.

Solskydd  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3�2
Värme/ventilation . . . . . . . . . . . . . . . .3�3
Luftkonditionering Plus* . . . . . . . . . . .3�8
Torkare  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3�11
Eluppvärmd bakruta  . . . . . . . . . . . . .3�13
Eluppvärmda ytterspeglar* . . . . . . . .3�14
Eluppvärmda säten*. . . . . . . . . . . . . .3�15
Kapell* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .3�16

>>Akustiskt.

Allmän information . . . . . . . . . . . . . . . .4�2
smart radio one*  . . . . . . . . . . . . . . . . .4�3
smart radio five* . . . . . . . . . . . . . . . . .4�4
smart radio navigator*  . . . . . . . . . . . .4�5
smart CD�växlare* och CD�box* . . . . .4�9
Färddator* . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4�10
Telefonkonsol* och 
universell handsfreeanordning* . . . .4�12
smart webmovepaket*  . . . . . . . . . . . .4�13
ipod*. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .4�15

>>Föränderligt.

Från sufflett till öppen roadster  . . . . 5�2
Från öppen roadster till sufflett. . . . . 5�6
Från hardtop* till öppen 
smart roadster  . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5�9
Från öppen roadster till hardtop*  . . 5�14
Anvisningar för sufflettsystem . . . . . 5�15

 >>Barnvänligt.

Barnsäkerhetssystem*  . . . . . . . . . . . . 6�2
Användning av 
barnsäkerhetssystem*  . . . . . . . . . . . . 6�5
Rekommenderade 
barnsäkerhetssystem . . . . . . . . . . . . . 6�6



Glädjande 0�3
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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 
exakt 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 
färgsättning.
Här hittar du en liten översikt:

>>Förlösande.
> Här får du ett första intryck.

>>Upplysande.
> Här står ljuset i medelpunkt.

>>Akustiskt.
> Radio, telefoner och annat som bidrar 

till din underhållning.

 >>Omväxlande.
> Här står vädret i medelpunkt.

 >>Föränderligt.
> Takfunktioner med mera.

 >>Barnvänligt.
> Transportera barn säkert och riktigt. 

>>Dynamiskt.
> Allt som har med körning att göra.

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

sätt.

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

>>Tips.
> Utföra mindre reparationer snabbt 

och effektivt.

 >>Dataöverföring.
> Viktiga tekniska data.
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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 

instruktionsbok.
> 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.

Hänvisningar

>OBS!
Hänvisningar ger dig 
tilläggsinformationer om temat ifråga.

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

Säkerhetsanvisningar
Säkerhetsanvisningar gör dig 
uppmärksam 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 
beakta texter med denna symbol.



0�6   Glädjande   

Inledning

Miljöskydd
Den miljöpolitik som bedrivs av smart 
gmbh orienterar sig till DaimlerChryslers 
miljöriktlinjer, vilka omsätts konsekvent 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 
återvinningen av många komponenter. 

Om denna handbok
Eftersom leveransomfattningen 
specificeras i beställningen kan 
utrustningen i din bil avvika från den som 
beskrivs och visas på bild. Eftersom vi 
kontinuerligt vidareutvecklar våra bilar 
enligt teknikens 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.

Tillbehör och extrautrustning
Alla texter markerade med * anger 
fabriksmonterad extrautrustning eller 
smart originaltillbehör, som kan monteras 
hos 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 >>Dynamiskt.
� "Bältessträckare“ och 

"Säkerhetsbälten" i kapitel 
>>Förlösande.

Föreskriven användning
Ta hänsyn till följande information när du 
använder bilen:
� varningsanvisningar i denna 

instruktionsbok,
� kapitel >>Dataöverföring. (Tekniska 

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

Barn
Du ska absolut läsa även kapitel 
>>Barnvänligt.

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

smart � ett varumärke inom 
DaimlerChrysler

Miljö!
Vi vill skydda vår miljö.

Var särskilt uppmärksam på texter med 
denna symbol.



>>Förlösande.
Gå på upptäcktsresa i bilen: Skaffa dig en första överblick och bli sedan aktiv.
Öppna din bil, sätt dig, ställ in sätena och speglarna och gör det bekvämt för dig.
Du kommer att förvånas över det stora innerutrymmet, som erbjuder en mängd komfort.

Innehåll
>Låsa upp och låsa 

>Ställa in sätena

>Ställa in speglarna

>Fönsterhissar

>Säkerhetsbälten

>Bältessträckare och 
bälteskraftbegränsare 

>Instrument och reglage � 
vänsterstyrd bil

>Instrument och reglage � 
högerstyrd bil 

>Reglagespakar 

>Instrumentpanel

>Övre mittkonsol 

>Undre mittkonsol 
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Låsa upp och låsa

Låsa upp och låsa

smart roadsters nycklar
Till din bil finns en nyckel med 
radiofjärrkontroll eller infraröd 
fjärrkontroll, beroende på land.
� Tändnyckel (A) med knappar för 

radiofjärrkontroll.

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

� Tändnyckel (B) med knappar för 
infraröd fjärrkontroll.

>OBS!
Dessutom medföljer ett reservbatteri och 
en reservnyckel.

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 
följande: 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 
(reflekterande eller absorberande 
föremål) och störningar från andra 
radioanläggningar så kan räckvidden 
variera mycket. Dessutom är räckvidden 
inte lika stor från alla håll.

Låsa bilen med fjärrkontrollen

Olycksrisk!
När dörren öppnas kan andra 

trafikanter utsättas för fara, andra 
bilar tvingas till undanmanövrer och 
därigenom orsaka olyckor.
Förvissa dig om att du inte utsätter 
andra för fara innan du öppnar dörren.

Risk för skador!
Lämna aldrig barn utan tillsyn i 

bilen, inte ens när de är fastspända i 
barnsäkerhetsanordning. De kan t ex 
öppna den låsta dörren inifrån och 
därigenom utsätta sig själva och andra 
personer för fara.
Genom kupéns upphettning kan barn 
drabbas av allvarliga eller livshotande 
skador.
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Låsa upp och låsa

� Tryck en gång på knapp (A).
> Blinkersen blinkar tre gånger.
> Kontrollampan för låset (B) blinkar 

rött.

>Viktigt!
Se till att du inte råkar trycka på 
fjärrkontrollen oavsiktligt.

Om bilen inte kan låsas med 
fjärrkontrollen
� Öppna förarsidans dörr.
� Slå på tändningen.
� Tryck en gång på centrallåsknappen 

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

rött i 5 sekunder med dubbel 
frekvens.

> Bilen låses om du slår från 
tändningen inom 5 sekunder.

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

> Bilen är låst.
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Låsa upp och låsa

Automatiska låsfunktioner

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!

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 
fjärrkontrollen.
> En summerton hörs. Låsning vid 

ivägkörning är inkopplad.

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

och upplåsningsknappen på 
fjärrkontrollen.
> En summerton hörs. Låsning vid 

ivägkörning är frånkopplad.

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 

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

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

> Kontrollampan för låset (B) lyser rött 
(när tändningen är påslagen).
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Låsa upp och låsa

Öppna bilen inifrån
� Öppna dörrarna genom att dra i 

dörrhandtaget (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.

Nödöppning

Nödöppning av förarsidans dörr
Om bilen inte kan öppnas med 
fjärrkontrollen, kan dörren öppnas med 
nyckeln.
Ta först bort locket.

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 fjärrkontrollbatteriet eller
> Låt en auktoriserad verkstad, t ex 

smart center, byta 
fjärrkontrollbatteriet.

Olycksrisk!
Lämna inte barn ensamma utan 

tillsyn i bilen. De kan öppna en av 
framdörrarna även om denna är låst, och 
därigenom utsätta sig själva och andra 
personer för fara.
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Låsa upp och låsa

>OBS!
Om fjärrkontrollens batteri inte byts kan 
du, efter att ha använt den ca 100 gånger:
� inte låsa eller låsa upp bilen med 

fjärrkontrollen.
� inte koppla från startspärren.
� inte starta bilen igen.

>OBS!
Däremot kan du låsa och låsa upp bilen 
med hjälp av nödöppningen.

Byta fjärrkontrollbatteri

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

>OBS!
Byt fjärrkontrollbatteriet minst 
vartannat år.
Annars finns det risk för läckage! 
Fjärrkontrollen kan förstöras.

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

Fjärrkontrollbatterierna 
innehåller giftiga och frätande ämnen. 
Håll fjärrkontrollbatterierna utom 
räckhåll för barn. Sök läkarhjälp 
omedelbart om ett batteri sväljs. Om 
ett batteri sväljs kan det leda till 
allvarliga skador.

Miljö!
Kassera alltid förbrukade 

batterier på ett miljövänligt sätt.
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Låsa upp och låsa

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

rättvända. 
> Batterityp: Litiumcell CR 1225

� Tryck ihop nyckelgreppshalvorna igen.
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Ställa in sätena

Ställa in sätena
Ställ in förarsätet i rätt läge i 
förhållande till pedalerna och ratten 
innan körning.

Olycksrisk!
Ställ endast in förarsätet när 

bilen står stilla. I annat fall kan du 
tappa uppmärksamheten på trafiken och 
orsaka en olycka.

Risk för skador!
Vid skador på sätena ska du 

kontakta en auktoriserad verkstad, t ex 
smart center.
Sätena tillhör säkerhetsutrustningen, 
som t ex säkerhetsbälten och 
krockkuddar. Säkerhetsfunktionen 
erhålls endast med oskadade säten.

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, ska du ge akt på att:

� Alla åkande måste välja en 
sitsposition, där de kan använda 
säkerhetsbältet på riktigt sätt och 
som är så långt borta som möjligt 
från främre krockkudden. Föraren 
måste välja en sittställning så att 
han kan köra bilen på säkert sätt. 
Föraren måste sitta på sådant 
avstånd till pedalerna att de lätt kan 
tryckas ner helt. Armarna ska vara 
något vinklade mot ratten.

� För transport av spädbarn och små 
barn får endast smart babyskydd (i 
kombination med smart snabbfäste) 
användas. Annars kan 
passagerarkrockkudden orsaka svåra 
skador på barnet.

� Skjut passagerarsätet så långt bakåt 
som möjligt, speciellt i de fall när 
barn är fastsatta i 
barnsäkerhetssystem* eller sitter 
direkt i sätet.

� Åkande ska alltid vara rätt 
fastspända och luta sig tillbaka mot 
ryggstöden, inställda i det närmaste 
lodrätt. Nackstöden ska beröra 
bakhuvudet ungefär i ögonhöjd.

Risk för skador!
När du ställer in sätet måste du 

se till att ingen kommer i kläm.
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Ställa in sätena

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

> Inställningsmekanismen ska gå i 
ingrepp 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 

längdled måste sätet gå riktigt i 
ingrepp, skulle sätet nämligen 
förskjutas eller dess inställning 
förändras oväntat 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

>OBS!
Detta kan endast göras på förarsätet.
� Avlasta ryggstödet.
� Vrid ratten (A) framåt eller bakåt.

Armstöd*
Armstödet sitter mellan sätena. Det kan 
användas av föraren och passageraren och 
bidrar till avspänd, bekväm körning.

� Fäll armstödet uppåt eller nedåt till 
önskat läge.
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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 8�17) i 
denna instruktionsbok!

Risk för skador!
Använd endast förvaringsfacket 

för behållare som passar för det. 
Annars kan de åkande skadas av 
behållaren eller dess innehåll vid en 
kollision, häftig inbromsning eller 
snabb riktningsändring.

Risk för skador!
Ställ aldrig heta drycker eller 

glasflaskor i förvaringsfacket när 
bilen är i rörelse. Vid en kollision, 
häftig inbromsning eller snabb 
riktningsändring 
� kan den varma drycken rinna ut och 

orsaka skållning.
� kan glasflaskor kastas ut och orsaka 

personskador.
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Ställa in sätena

Nedfällning:
� Lossa säkerhetsbältet från 

bältesstyrningen (C).
� Ställ passagerarsätet i bakre läget.

� Tryck båda handtagen (D) bakåt 
samtidigt.
> 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 
bältesstyrningen (C).

Risk för skador!
Se vid tillbakafällning av 

passagerarsätet noga till att
� 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 kollision eller häftig 
inbromsning och de åkande kan 
skadas.
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Ställa in speglarna

Ställa in speglarna Kontrollera alltid innan körning att 
inner� 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 

förminskad bild. Föremålen är i 
verkligheten närmare än de verkar.
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Ställa in speglarna

Elmanövrerad ytterspegel*
Vippomkopplaren befinner sig bakom 
växelspaken.
� 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 
fungerar endast när tändningen är 
påslagen.

Ställa in innerspegeln
� Ställ in innerspegeln för hand.

För att undvika bländning vid 
mörkerkörning:
� För handtaget (A) åt sidan.
Sikten bibehålls.
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Fönsterhissar

Fönsterhissar

Öppna och stänga sidorutorna
När tändningen är påslagen kan 
sidorutorna öppnas och stängas med 
elfönsterhissarna.
Strömställarna för förar� (A) och 
passagerarsida (B) sitter på 
mittkonsolens reglagepanel.

Öppna
� Tryck nedåt på vippomkopplaren (A 

eller B).
Stänga
� Tryck uppåt på vippomkopplaren (A 

eller B).

>OBS!
Rutorna stängs inte automatiskt när 
bilen låses.

Risk för skador!
När du stänger sidofönstren 

måste du se till att ingen kommer i 
kläm. Finns risk för fastklämning, 
trycker du in omkopplaren för att öppna 
fönstret.
Lämna inte barn utan tillsyn i bilen. De 
kan t ex skadas genom att öppna och 
stänga fönstren!
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Säkerhetsbälten

Säkerhetsbälten
Säkerhetsbältena är försedda med 
inbyggda bältessträckare och 
bälteskraftbegränsare och ger ett 
optimalt skydd vid kollision tillsammans 
med krockkuddarna.

Risk för skador!
Krockkuddar erbjuder en extra 

skyddspotential, men utgör ingen 
ersättning för säkerhetsbälten. För att 
reducera risken för svåra eller dödliga 
personskador, ska du förvissa dig om 
att alltid samtliga åkande � speciellt 
gravida kvinnor � är rätt fastspända, 
har intagit en normal sittställning och 
att ryggstödet står i nästan upprätt 
läge.

Risk för skador!
Om du inte tar på säkerhetsbältet 

riktigt eller om inte låset går i rätt 
ingrepp, kan det inte fullgöra sin 
skyddsfunktion på avsett sätt. 
Eventuellt kan du då drabbas av svåra 
personskador med t o m dödlig utgång. 
Försäkra dig därför om att alla åkande 
– speciellt gravida kvinnor – är 
riktigt fastspända. Ge akt på att bältet 
� löper så långt ned som möjligt 

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

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

löper under armen.
� sträcks över höfterna genom att du 

drar bröstbältet uppåt.

Bara en enda person får spännas fast 
med ett säkerhetsbälte.
Spänn aldrig fast något föremål 
tillsammans med en person.
Undvik tjock klädsel, t ex en 
vinterjacka.
Dra inte bältesremmen över vassa eller 
bräckliga föremål, speciellt om du bär 
dem på dig som t ex glasögon, pennor, 
nycklar etc. Annars kan bältesremmen 
brista med risk för att du eller 
passagerarna skadas.
Transportera aldrig barn i knät på 
passagerare. Vid en olycka, tvär 
inbromsning eller plötslig 
riktningsändring kan inte barnet 
längre hållas fast och medföra att 
barnet eller andra åkande tillfogas 
skador som t o m kan vara dödliga.
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Säkerhetsbälten

Risk för skador!
 Personer under 150 centimeter 

kroppslängd och barn under 12 år kan 
inte dra full nytta av säkerhetsbältet. 
De behöver därför speciella 
säkerhetsanordningar* på lämpliga 
bilstolar (t ex barnstolar eller 
bälteskuddar för barn) för att vara 
skyddade vid en olycka. Beakta även 
alltid monteringsanvisningarna från 
barnsäkerhetssystemens* tillverkare.

Risk för skador!
 Säkerhetsbältet ger bara avsett 

skydd om ryggstödet står i det närmaste 
lodrätt och passageraren därmed sitter 
upprätt. Undvik sittställningar som 
inverkar negativt på säkerhetsbältets 
dragning. Ställ därför ryggstödet så 
upprätt som möjligt. Kör aldrig med 
ryggstödet lutat starkt bakåt. Vid en 
olycka eller tvär inbromsning kan du 
drabbas av allvarliga skador som vid en 
olycka t o m kan vara dödliga.

Risk för skador!
 Säkerhetsbältet kan inte längre 

fungera korrekt om bältesremmen eller 
bälteslåset är smutsigt eller skadat. 
Håll därför bältesrem och bälteslås 
rena, eftersom låstungan annars inte 
kan låsas fast riktigt.
Kontrollera regelbundet att 
säkerhetsbältena
� inte är skadade,
� inte dras över skarpa kanter,
� inte är inklämda.
Bältesremmen kan annars brista vid en 
olycka. Du själv eller andra kan 
drabbas av svåra personskador med t o m 
dödlig utgång.
Byt ut säkerhetsbälten som skadats 
eller belastats genom en olycka samt 
kontrollera bältets infästningar.

Av säkerhetsskäl rekommenderar smart 
gmbh att endast säkerhetsbälten 
används, som godkänts speciellt för din 
bil av smart gmbh.
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Säkerhetsbälten

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 
nedanför bältesstyrningen måste det tas 
ut ur styrningen.

Risk för skador!
 Förändringar eller felaktigt 

utförda arbeten på säkerhetssystem 
(säkerhetsbälte och dess förankringar, 
bältessträckare, 
bälteskraftbegränsare eller 
krockkudde) eller tillhörande elsystem 
samt ingrepp i andra förbundna 
elektroniksystem, kan leda till att 
säkerhetssystemen inte längre har 
avsedd funktion. Vid en olycka med 
tillräcklig retardation kan t ex 
krockkuddar eller bältessträckare 
strejka eller utlösas när det inte är 
önskvärt. Ändra därför aldrig på 
säkerhetssystemen. Gör aldrig 
felaktiga ingrepp i elektroniska 
komponenter och tillhörande 
programvara.
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Säkerhetsbälten

 

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 

bälteslåset.
� 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.

Bältessträckarna
� spänner vid aktivering 

säkerhetsbältena så att de ligger tätt 
an mot kroppen.

� utlöses endast vid kollisioner där hög 
retardation/acceleration påverkar 
bilen i längdriktningen, t ex vid en 
frontalkollision.
> Krockkuddekontrollampan tänds om 

bältessträckaren har löst ut.

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

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

Bälteskraftbegränsarna
� reducerar vid aktivering 

bältespåkänningarna på de åkande vid 
en kollision.

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 

funktionsklara.
� för varje trepunktsbälte, om 

bälteslåset är i ingrepp.
� vid en frontalkollision eller 

påkörning bakifrån om bilen 
retarderas eller accelereras starkt i 
längdriktningen vid kollisionens 
inledning.

� vid bestämda situationer när bilen 
välter, när extra skyddspotential 
fastställs.
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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!
Om bältessträckarna har löst ut 

ska de bytas hos en auktoriserad 
verkstad. smart gmbh rekommenderar 
att detta görs hos smart center. Det är 
viktigt att låta utföra service hos en 
auktoriserad verkstad, särskilt när det 
gäller säkerhetsrelaterade arbeten och 
arbeten på säkerhetsrelaterade system.
Följ säkerhetsföreskrifterna när 
bältessträckare kasseras. 
Föreskrifterna 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 växlingspaddlar*

b Reglagespakar

c Instrumentpanel

d Övre mittkonsol

e Undre mittkonsol
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Instrument och reglage � högerstyrd bil

Instrument och reglage � högerstyrd bil 

a Ratt med växlingspaddlar*

b Reglagespakar

c Instrumentpanel

d Övre mittkonsol

e Undre mittkonsol
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Vänster reglagespak

Vänster reglagespak

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

B Blinkers

blinka åt höger och vänster

C Helljus

1 = helljus, 0 = Av, �1 = ljustuta, 

Höger reglagespak

A Torka vindrutan
2 = torkarhastighet läge 2, 1 = 
torkarhastighet läge 1, 0 = Av,
�1 = intervalltorkning 

B Torka och spola vindrutan

�1 = Torka och spola vindrutan,0 = Av

C In� och frånkoppling av farthållare* 
och fartbegränsare*

D Farthållare och fartbegränsare* � 
funktioner
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Instrumentpanel

Instrumentpanel

A Hastighetsmätare
B Varvräknare

C Display

Kontrollampor
Oljetryck (a)

Kylvätsketemperatur (b)

esp (c)

Batteri (d)

abs (e)

Bromssystem (f)

Helljus (g)

Dimbakljus (h)

Blinkers (i)

Krockkudde (j)

Motorkontroll (k)
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Instrumentpanel

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.
� Uppsök en auktoriserad verkstad, 

t ex smart center.
� 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.

Oljetryckskontrollampa
� 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 
trots att kontrollampan lyser, kan det 
leda till allvarliga motorskador.

>OBS!
Oljetryckskontrollampa är en 
varningslampan, som anger för lågt 
oljetryck. Kontrollera motorns oljenivå 
med jämna mellanrum (se sida 9�4).

Kylvätsketemperaturkontrollampa
Lyser:
� när tändningen är påslagen

> Kontrollampan släcks när motorn 
startat.

Blinkar:
� när motorn överhettas.

� 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 
trots att kontrollampan lyser, kan det 
leda till allvarliga motorskador. 
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Instrumentpanel

esp�kontrollampa
Blinkar:
� när esp�reglering pågår.
Lyser kontinuerligt: 
� när esp inte finns tillgängligt.
� när systemet är ur funktion.

> Om systemet är ur funktion kan det 
räcka med att starta om bilen.

� Om kontrollampan inte slocknar 
efter omstart ska du genast uppsöka 
en auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.

>OBS!
Funktionen för esp och ytterligare 
anvisningar för detta system anges på 
sida 7�27.

Laddningskontrollampa
Lyser:
� när tändningen är påslagen

> 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 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.

Olycksrisk!
Om esp slutar fungera ökar risken 

för att bilen ska börja sladda i vissa 
körsituationer. Anpassa därför alltid 
körsättet till rådande väglag, trafik 
och väderlek.
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Instrumentpanel

abs�kontrollampa
Lyser:
� när tändningen är påslagen 

(självdiagnos).
> Lampan släcks när motorn startat 

eller 
> senast efter 10 sekunder.

� vid 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 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 

hjulen låsas vid inbromsning. Om detta 
sker är bilens styrförmåga begränsad 
och bromsvägen kan förlängas. Vid fel 
på abs fungerar inte esp heller. 

Risken för att bilen ska börja sladda i 
vissa körsituationer är då högre. 
Anpassa därför alltid körsättet till 
rådande väglag, trafik och väderlek.
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Instrumentpanel

Bromssystemets kontrollampa
Lyser:
� när tändningen är påslagen

> Lampan släcks när motorn startat 
eller

> senast efter 10 sekunder.
� när handbromsen är åtdragen.
� när en bromskrets är ur funktion eller 

bromsvätskenivån är för låg.
� 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.

Bromssystemets kontrollampa
Lyser:
� vid abs�haveri, tillsammans med abs�

kontrollampan.
� 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.

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

Kontrollampa för dimbakljus
Lyser:
� när dimbakljuset är på.

Blinkerkontrollampa
Blinkar:
� när tändningen är påslagen

> blinkern är påslagen.
> varningsblinkern är inkopplad.

>OBS!
Om en blinkerslampa upphör att fungera 
fördubblas blinkfrekvensen.
� Byt glödlampan (se sidan 10�8) eller
� uppsök en auktoriserad verkstad, t ex 

smart center.
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Instrumentpanel

Krockkuddekontrollampa
Krockkuddekontrollampan 
uppmärksammar dig på fel i 
säkerhetssystemen
� krockkuddar,
� bältessträckare,
� barnstolsavkänning.

>OBS!
Funktionen för krockkuddarna och 
ytterligare anvisningar om dessa anges 
fr o m sida 7�29.

Krockkuddekontrollampa
Lyser:
� när tändningen är påslagen
Sedan genomgår säkerhetssystemet en 
självdiagnos som ger något av följande 
resultat:
1. Krockkuddekontrollampan släcks efter 
maximalt 4 sekunder:

> krockkuddesystemet fungerar som 
det ska.

2. Krockkuddekontrollampan släcks i ca 
1 sekund efter maximalt 4 sekunder, tänds 
igen och lyser sedan kontinuerligt:

> Ett fel har registrerats.
� Ingen får sitta i passagerarsätet, 

särskilt inte barn.
� Uppsök snarast möjligt en 

auktoriserad verkstad, t ex smart 
center. 

Risk för skador!
Ett fel föreligger om 

kontrollampan inte tänds när du slår på 
tändningen, eller inte släcks efter 
några sekunder när motorn startat, 
eller om den tänds på nytt. Enskilda 
system skulle kunna aktiveras 
ofrivilligt eller inte utlösa vid en 
olycka med hög uppbromsning av bilen. 
Låt i sådant fall en auktoriserad 
verkstad omedelbart kontrollera och 
reparera säkerhetssystemet. smart 
gmbh rekommenderar att detta görs hos 
smart center. Det är viktigt att låta 
utföra service hos en auktoriserad 
verkstad, särskilt när det gäller 
säkerhetsrelaterade arbeten och 
arbeten på säkerhetsrelaterade system.
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Instrumentpanel

Krockkuddekontrollampa
3. Krockkuddekontrollampan blinkar i 
15 sekunder:

> Särskilt smart babyskydd 
identifierat på passagerarsätet.

> Passagerarkrockkudden och 
sidokrockkuddarna* (om sådana 
finns) är bortkopplade.

Risk för skador!
Om krockkuddekontrollampan 

inte lyser när babyskyddet är monterat 
på passagerarsätet, är inte 
passagerarkrockkudden frånkopplad. 
Om passagerarkrockkudden inte är 
frånkopplad kan ett barn drabbas av 
svåra eller livshotande skador om 
krockkudden skulle utlösas, speciellt 
om det befinner sig i omedelbar närhet 
av passagerarkrockkudden.
Passagerarkrockkudden kopplas bara 
ifrån om ett smart originalbabyskydd 
fästs på passagerarsätet.

Risk för skador!
Placera aldrig ett barn i ett 

bakåtvänt barnsäkerhetssystem på 
passagerarsätet 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 
originalbabyskydd på passagerarsätet 
utan att krockkuddekontrollampan 
tänds (säkerhetssystemet inte avkänt), 
ska du omedelbart låta en auktoriserad 
verkstad, t ex smart center, kontrollera 
den automatiska 
säkerhetssystemavkänningen.
Under tiden ska du inte transportera 
barn, eftersom dessa kan drabbas av 
svår till livshotande personskada vid 
en olycka.
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Instrumentpanel

Motorkontrollampa
Lyser:
� när tändningen är påslagen

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

Om den lyser under körning
� Uppsök en auktoriserad verkstad, t ex 

smart center.
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Instrumentpanel

Varvräknare
Varvräknaren visar motorvarvtalet i 
100 r/min.
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 (se sida 7�10).

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

Igångsättning 1000 � 2000

Normal körning vid jämn hastighet 2000 � 3000

Kortvarig acceleration, t ex vid omkörning 3000 � 6300
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Instrumentpanel

Display
Följande visas på displayen när 
tändningen är påslagen eller motorn är 
igång:
(a) Multidisplay
(b) Växel� eller automatindikering/

startspärr
(c) Klocka
(d) Bränslenivå i tanken
(e) Serviceintervallindikering
(f) Halkvarnare

Displaybelysning 
Displaybelysningen lyser när:
� belysningen är påslagen.
� tändningen är påslagen.
Displaybelysningen släcks 30 sekunder 
efter att
� belysningen slås från.
� tändningen slås från.
� knappen för omkoppling av 

multidisplayen trycks in på nytt (se 
sida 1�37).

Displaybelysningen dämpas när 
belysningen slås på.
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Instrumentpanel

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)

� Tryck två gånger i snabb följd på knapp 
(A)1.
> Serviceintervallindikeringen visas 

på displayen.

>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 
stillastående eller långsam körning.

1 Endast i vissa länder.



1�38   Förlösande   

Instrumentpanel

Digital växelindikering
Växelindikeringen (A) visar information 
om den sekventiella växellådan:

ilagd växel

aktiverad startspärr (se sida 7�5)

 uppväxling

 nedväxling

 neutral, ingen växel ilagd

 backen är ilagd

 ingen växel ilagd

 fel i växlingssystemet

 automat

 CAN (databuss) ur funktion (symbolen 
blinkar)
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Instrumentpanel

Ställa klockan
� Tryck på knapp (A) eller (B) tills 

kolonet på klockans display börjar 
blinka.

Ställa fram klockan
� Håll knapp (B) intryckt tills önskat 

klockslag visas på displayen.

Ställa tillbaka klockan
� Håll knapp (A) intryckt tills önskat 

klockslag visas på displayen.

>OBS!
Inställningshastigheten ökar när knapp 
(B) eller (A) hålls intryckt en längre 
stund.
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Instrumentpanel

Bränslenivå i tanken
Bränslenivån visas med åtta 
stapelsegment.
Antalet fyllda segment visar tankens 
innehåll. Visas åtta segment är tanken 
full.

Reservområde
När mätaren kommer till reservområdet 
finns endast 5 liter bränsle kvar i 
tanken.
I så fall 
� börjar macksymbolen att blinka.
� sker automatisk omkoppling till 

visning av bränslemängd i 
multidisplayen.

� Sök upp närmaste bensinstation.

>Anvisningar för visning av återstående 
bränslemängd i liter!
Multidisplayens omkopplingsfunktion 
(se sida 1�37) bibehålls.
Om alla åtta segmenten blinkar har ett 
fel uppstått vid överföring av 
påfyllningsnivån.

� Sök upp närmaste bensinstation.
� Fyll tanken helt.
� Kör vidare och observera 

vägmätarställningen.
� Uppsök en auktoriserad verkstad, 

t ex smart center.
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Instrumentpanel

Serviceintervallindikering
Serviceintervallindikeringen ger 
information 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 
körsträckan, hur många kilometer eller 
dagar som återstår till servicetillfället 
i ca 10 sekunder.
Beroende på om det är dags för 
serviceomfattning 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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Instrumentpanel

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

Olycksrisk!
Även när en temperatur visas som 

ligger strax ovanför fryspunkten, kan 
vägen vara isbelagd, i synnerhet i 
skogspartier eller på broar.
Anpassa därför alltid körsättet och 
hastigheten till rådande väderlek, 
väglag och trafik, för att minska 
olycksrisken.
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Övre mittkonsol

Övre mittkonsol

a Extrainstrument laddtrycksmätare*

b Extrainstrument motortemperaturmätare*

c Centrallåsknapp

d Varningsblinker

e Eluppvärmd bakruta 

f Eluppvärmning förarsäte*

g Eluppvärmning passagerarsäte*

h Luftkonditionering Plus*
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Undre mittkonsol

Undre mittkonsol

A Värme/ventilation
a Friskluft/cirkulationsluftreglage
b Fläkt

c Luftfördelning

d Lufttemperatur/värmare

B Audio�/telematikutrustning*
C Färddator
D Reglagepanel
e Elfönsterhiss på förarsidan

f Låsa upp bakluckan

g Öppna och stänga suffletten

h Koppla från halvljusautomatik/
dimstrålkastare

i esp OFF

j Elfönsterhiss på passagerarsidan



>>Upplysande.
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
>Belysning

>Innerbelysning

>Dimljus

>Blinkers

>Ljud� och ljussignaler
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Belysning

Belysning 

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. Endast parkeringsljuset 
lyser. Halvljuset tänds automatiskt igen 
när motorn startats.

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.
Omgivningsbelysningen aktiveras 
automatiskt när det är mörkt och du låser 
eller låser upp bilen.

När du lämnar bilen
� Dra ut tändnyckeln.
� Lås bilen med fjärrkontrollen.

> Strålkastarna tänds och släcks 
automatiskt efter 12 sekunder.

När du kommer tillbaka till bilen
� Lås upp bilen med fjärrkontrollen.

> Bilens ytter� och innerbelysning 
kopplas in och släcks igen efter 
12 sekunder.

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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Belysning

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

>OBS!
När varselljuset är aktiverat kan 
helljuset endast slås på om 
belysningsspaken står i läge 2 (halvljus). 

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

bilnyckeln 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 

upplåsningsknappen på bilnyckeln.
> En signalton hörs som bekräftelse på 

att varselljuset har kopplats in.

Halvljusautomatik*
Halvljusautomatiken kopplar automatiskt 
in halvljuset vid mörkrets inbrott eller 
när du kör in i en tunnel.

Stänga av halvjusautomatiken
Halvjusautomatiken kan endast stängas av 
när bilen står stilla.
� Tryck på omkopplare (A) på 

reglagepanelen.
> Strömställaren lyser.
> Halvjusautomatiken slås från.

1 Serieutrustning i de länder där varselljus föreskrivs enligt lag enligt lag.
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Belysning

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.
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Innerbelysning

Innerbelysning
Innerbelysningen sitter framför 
backspegeln. Lampans till� och 
frånkoppling styrs med dimmer.
Omkopplaren har 3 lägen.

 AV

 Kontinuerlig inkoppling
� Lampan lyser så länge omkopplaren 

är inkopplad.

 Automatik
� Lampan tänds när en av dörrarna 

öppnas.

Xenonstrålkastare*
Xenonstrålkastarna ger ett intensivare 
ljus än konventionella strålkastare. Det 
ger bättre sikt i mörker och vid dåliga 
ljusförhållanden.

Rengöra xenonstrålkastarna*
Xenonstrålkastarna rengörs automatiskt 
tillsammans med vindrutan när 
belysningen är påslagen.
� Slå på belysningen.
� För spolarspaken framåt.

> Vindrutan och xenonstrålkastarna 
rengörs.

Risk för skador!
Xenonlampor* står under 

högspänning. Om du vidrör 
xenonlampornas* elkontaktdon kan du 
utsättas för en elektrisk stöt som leder 
till allvarliga eller livshotande 
skador. Ta därför aldrig bort 
xenonlampans* kåpa. Byt aldrig 
xenonlampor* själv utan låt endast byta 
dem hos en auktoriserad verkstad, tex 
smart center, som har erforderliga 
kunskaper och verktyg för detta arbete.
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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 
inkopplat.
� Tryck en gång på knapp (A).

> Dimstrålkastarna lyser.

>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 kopplas även 
dimstrålkastarna från. När belysningen 
slås på igen kopplas inte 
dimstrålkastarna in automatiskt.

Olycksrisk!
Anpassa hastigheten och 

körsättet 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 
belysningsspaken till vänster om ratten.

Slå på dimbakljuset
� Vrid vredet till symbolen för 

dimbakljuset (steg 3).
> Då lyser:

� dimbakljuset,
� kontrollampan i displayen.

Slå från dimbakljuset
� Vrid vredet minst ett steg tillbaka.

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

Olycksrisk!
Använd endast dimbakljuset när 

sikten understiger 50 meter. 
Bakomvarande bilar kan annars 
bländas.
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Blinkers

Blinkers
Blinkersen manövreras via 
belysningsspaken till vänster om ratten.

Höger blinkers
� Tryck spaken uppåt och låt den gå 

ingrepp.

Vänster blinkers
� Tryck spaken nedåt och låt den gå 

ingrepp.

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

blinkeråtergången
 
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 
belysningsspaken 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 

tändningen är på
� varningsblinkerknappen

� Tryck på den röda knappen igen för att 
koppla från varningsblinkern.
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>>Omväxlande.
Du kan anpassa klädseln individuellt efter väderleken genom att byta om. Din bil bjuder i detta fall avsevärt bekvämare lösningar som 
till exempel en freonfri luftkonditionering Plus*.

Innehåll
>Solskydd 

>Värme/ventilation

>Luftkonditionering Plus*

>Torkare

>Eluppvärmd bakruta 

>Eluppvärmda 
ytterspeglar* 

>Sätesuppvärmning* 

>Kapell*
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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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Värme/ventilation

Värme/ventilation

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

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

effektiv avfrostning av rutan och snabb 
avimning av rutorna)

� Hög fläkthastighet (B)
� Medelhög fläkthastighet (C)
� Låg fläkthastighet (D)
� Fläkten avstängd (E)

Ställa in ventilationsmunstyckena

Sidoventilationsmunstycken
� Sidoventilationsmunstycket (A) ställs 

in steglöst för hand.
> Om du vrider 

sidoventilationsmunstycket framåt 
så stängs det.

Mittre munstycke
� Det mittre munstycket (B) på 

mittkonsolen ställs in steglöst via 
reglageknappen.
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Värme/ventilation

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

sidoventilationsmunstyckena (A).
� mot fotutrymmet (B),
� Till vindrutan och sidorutorna (C).
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Värme/ventilation

Justeringsmöjligheter för värme och 
ventilation

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

Ställa in cirkulationsluft eller friskluft
� Välj övre läget för friskluft (A).

> Luft tillförs utifrån.

Olycksrisk!
Följ de rekommendationer som 

ges på följande sidor beträffande 
värmeanläggningen. Annars kan imma 
uppstå på rutorna. Genom den 
försämrade sikten kan du orsaka en 
olycka.

Olycksrisk!
Använd cirkulationsluftläge 

endast för kort tid. Annars kan imma 
uppstå på rutorna. 
Syret i kupéluften förbrukas. 
Koncentrationsförmågan försämras och 
det finns risk för utmattning.
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Värme/ventilation

� Välj nedre läget för cirkulationsluft 
(B).

Luften återcirkulerar i kupén, t ex vid 
körning genom en tunnel.

Snabb nerkylning 
� Ställ in så här 

� ställ in fläkten (A) efter behov.
� ställ in luftfördelningen (B) till 

mittre munstycket, sidomunstyckena 
och fotutrymmet.

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

sidomunstyckena efter behov.

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.
� rikta munstyckena mot de åkande.
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Värme/ventilation

Frosta av rutorna
Effektivaste avfrostning av rutorna 
erhålls om 
� isen på rutorna skrapas bort helt med 

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

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

Miljö!
Ta bort is och imma från rutorna 

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

Olycksrisk!
Kör aldrig med isbelagda eller 

igenimmade rutor. Då blir sikten 
otillräcklig. Du kan därigenom orsaka 
en olycka.
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Luftkonditionering Plus*

Luftkonditionering Plus*

Luftkonditionering Plus ger bättre 
åkkomfort vid höga yttertemperaturer
� genom att kyla luften.
� genom att avfukta luften.
Värme� och ventilationssystemet är 
förberett för luftkonditionering Plus. 
Handhavande beskrivs på sida 3�3 och 
framåt.
Ett inbyggt kombinationsfilter* (damm�, 
pollen� och partikelfilter) renar 
dessutom friskluften. Luftfiltret är i 
funktion även när luftkonditionering 
Plus är avstängd och fläkten är 
inkopplad.

>OBS!
När luftkonditionering Plus är inkopplad 
ökar bränsleförbrukningen.

>OBS!
Luftkonditionering Plus fuktar av 
rutorna så att de inte immas igen vid hög 
luftfuktighet.
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 de rekommendationer som 

ges på följande sidor beträffande 
värmeanläggningen. Annars kan imma 
uppstå på rutorna. Genom den 
försämrade sikten kan du orsaka en 
olycka.
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Luftkonditionering Plus*

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.
� kopplar du om till friskluft efter en 

kort stund i cirkulationsluftläge.

Olycksrisk!
Använd cirkulationsluftläge 

endast för kort tid. Annars kan imma 
uppstå på rutorna. 
Syret i kupéluften förbrukas. 
Koncentrationsförmågan försämras och 
det finns risk för utmattning.

Miljö!
För att spara bränsle ska 

luftkonditionering Plus om möjligt 
endast köras med stängda fönster.
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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 
knappen lyser.

2. Halv kyleffekt
> En kontrollampa i knappen lyser.

3. Full kyleffekt
> Båda kontrollamporna i knappen 

lyser.

>OBS!
När tändningen eller fläkten slås på 
efter att ha varit avstängd återtas det 
sparade 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 
körning.

2  � Vindrutetorkare låg hastighet
3  � Vindrutetorkare hög hastighet

Vindrutetorkare och spolare

Dra spaken mot ratten
1  � Vindrutespolare på

> Spolning sker så länge som du drar 
i torkarspaken. 

> Torkarna går sedan ytterligare tre 
slag.

>OBS!
En kort vickning på spaken ger ett 
torkarslag (impulstorkning).

Regnsensor*
Regnsensorn reglerar automatiskt 
inkoppling av torkarna och 
torkarhastigheten vid regn och när det 
finns fukt på vindrutan.

Slå på regnsensorn
� Tryck torkarspaken nedåt till läge 1 

(intervalltorkning).
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Torkare

Intervallautomatik
Torkarintervallerna regleras efter 
bilens hastighet.

För olika hastigheter används följande 
intervaller:

Omkoppling till lägre torkarsteg
När du stannar bilen kopplas 
vindrutetorkarna om till ett lägre steg.
� från hög till låg hastighet
� från låg hastighet till intervall
När du kör iväg igen sker omkoppling till 
ett högre steg igen.

När hastigheten ökar:

0�20 km/h 20�75 km/h 75�120 km/h över 120 km/h

Hastighetsberoende intervaller 11 sekunder 7 sekunder 5 sekunder 3 sekunder

När hastigheten minskar:

över 110 km/h 110�65 km/h 65�10 km/h 10�0 km/h

Hastighetsberoende intervaller 3 sekunder 5 sekunder 7 sekunder 11 sekunder
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Eluppvärmd bakruta

Eluppvärmd bakruta 

Eluppvärmningen 
� är avsedd för snabb avfrostning av 

bakrutan.
� 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 
bakruteuppvärmningsknappen (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 
automatiskt efter 10 minuter.

Olycksrisk!
Rensa bakrutan från is och snö. 

Genom den försämrade sikten kan du 
orsaka en olycka.
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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 
kopplas in automatiskt.

Frånkoppling av ytterspeglarnas 
uppvärmning 
� Slå från bakrutans eluppvärmning.

> Ytterspeglarnas uppvärmning 
kopplas från automatiskt.
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Sätesuppvärmning*

Sätesuppvärmning*
Med denna kan förarsätet (A) och 
passagerarsätet (B) värmas elektriskt när 
tändningen är påslagen.

Slå på/av sätesuppvärmningen
Sätesuppvärmningen har tre lägen.
1. Av

> Ingen av kontrollamporna i 
knappen 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 
kontrollampan i knappen helt kort när 
den trycks in och släcks när knappen 
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 
området vid tak, motorhuv och bagagerum, 
där kapellet ligger mot stora ytor på 
bilen. 
Bilens lack kan ta upp fukt, som måste 
föras bort. Om fukten inte förs bort kan 
det uppstå fläckbildning på lacken. 
För att förhindra sådan fläckbildning 
ska distansklossar, t ex av 
styrencellplast (styropor), 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 

kapellet sitter spänt.
> Då kan inte vinden ta tag i kapellet.
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Kapell*

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

bakåt över biltaket.

Stöldförsäkring
Kapellet är stöldförsäkrat i ett år. Om 
kapellet blir stulet inom ett år efter 
inköpsdatum erhålls ett nytt om följande 
sänds in till fa. Eigbrecht:
a) kopia på stöldanmälan till polisen,
b) verifikation, 
c) garantibevis och 
d) ett handläggningsarvode på € 16 i form 
av en check.

Tillverkaren adress 
Eigbrecht GmbH 
Kunststoffverarbeitung
Kornkamp 44
D�22926 Ahrensburg
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>>Akustiskt.
Egentligen ger själva bilen tillräcklig underhållning. Om du ändå skulle längta efter omväxling, kan du ju använda smart radio five*, 
smart CD�växlare* eller färddatorn*. Därmed förvandlas din bil till entertainer.

Innehåll
>Allmän information  

>smart radio one* 

>smart radio five* 

>smart navigationssystem* 

>smart CD�växlare* och CD�
box* 

>Färddator* 

>Telefonkonsol* och 
universell 
handsfreeanordning* 

>smart webmove*

>ipod*



4�2   Akustiskt   

Allmän information

Allmän information På följande sidor ger vi en kort 
beskrivning av smart radio one och smart 
radio five.
Beskrivningen gäller för den kompletta 
utrustning som finns att tillgå, dit radio 
och CD�växlare hör. För din radio gäller 
beskrivningen befintlig utrustning i din 
smart.

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

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

Olycksrisk!
Se till att bekanta dig med 

radions funktioner före körning, så att 
du inte distraheras och förlorar 
överblicken över trafiken när du vill 
använda den under körning. Av 
säkerhetsskäl ska du endast göra 
inmatningar när bilen står stilla på ett 
säkert ställe.

Olycksrisk!
Välj alltid en ljudvolym som 

medger att du hör ljud i omgivningen 
(t ex signalhorn, utryckningsfordon, 
polisbilar etc). Du kan annars 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)
� Expertinställningar (via långsam 

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

knapp (f)

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

� Stationssökning (f)
� Stationslagringsplatser 

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

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

ordningsföljd (h)

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)
� Stationslagringsplatser 

(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 
vägledningsfunktioner.

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

Multifunktionsdisplay
På multifunktionsdisplayen visas 
vägledningsfunktioner med 
riktningspilar, text, avstånd och 
schematiska vägkorsningar. 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 radio navigator.

Olycksrisk!
Se till att bekanta dig med 

funktionerna 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 inmatningar när bilen står 
stilla på ett säkert ställe.

Olycksrisk!
Välj alltid en ljudvolym som 

medger att du hör ljud i omgivningen 
(t ex signalhorn, utryckningsfordon, 
polisbilar etc). Du kan annars 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�läge

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 tillräckligt 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 
resmål (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* och CD�box*

smart CD�växlare* och CD�box* 

smart CD�växlare* 
smart CD�växlare sitter bakom 
förarsätet.

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

CD�box* 
CD�boxen sitter på mittkonsolen, under 
askkoppen.
Här kan du förvara dina CD�skivor.
Det går att montera två CD�boxar ovanför 
varandra.
CD�facken kan dras ut med greppen.

>OBS!
Det går att montera två CD�boxar ovanför 
varandra när ingen färddator används.
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Färddator*

Färddator*

Reglage
� Val och aktivering av menyer (A)
� Funktionsknappar (B, C)

>OBS!
Färddatorn aktiveras automatiskt när du 
slår på tändningen.

B
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Färddator*

Menyval
På displayen kan följande informationer 
hämtas med reglagen genom att 
� vrida åt vänster,
� vrida åt höger,
� trycka

Meny "Instrumente“ (instrument) (A)
På menyn ”Instrumente” (instrument) kan 
� Motorvarv,
� Hastighet,
� Yttertemperatur 
visas.

Meny "Trip" (tripp) (B)
På menyn "Trip" (tripp) kan du avläsa 
viktiga informationer om körningen. 

1. Värden för dagen
� körd sträcka
� förbrukad bränslemängd
� genomsnittlig förbrukning
� genomsnittshastighet
� resterande tankinnehåll
� räckvidd

2. Körjournal
� resans början
� förbrukad tid
� körsträcka
� förbrukad bränslemängd

Dessutom kan du spara data från fem 
färder.

Meny "Stoppuhr" (stoppur) (C)
På menyn "Stoppuhr" (stoppur) finns 
� ett stoppur (för att mäta tider och 

mellantider).
� Sektorer

> tid i sektorn
> sektorsträcka
> genomsnittshastighet i sektor

På menyn "Stoppuhr" (stoppur) kan fem 
värden sparas under varje post.

Meny "System" (D)
På menyn "System" kan 
� språkvarianterna D, GB, F, I väljas,
� datum och klockslag ställas in,
� måttenheter väljas,
� display och belysning justeras,
� displaykontrast ställas in,
� fabriksinställningarna återställas.

Ytterligare informationer
Färddatorn visualiserar dessutom en rad 
varningsanvisningar:
� om en dörr inte är rätt stängd,
� sufflettfel,
� för hög motortemperatur,
� för lågt oljetryck,
� för låg bromsvätskenivå,
� tankreserv nådd,
� handbroms ej lossad,
� slå av ljuset,
� dags för liten inspektion,
� dags för stor inspektion,
� frostfara.
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Telefonkonsol* och universell handsfreeanordning*

Telefonkonsol* och universell 
handsfreeanordning*

Telefonkonsol*
Telefonkonsolen sitter till höger 
bredvid växelspaken. Passande 
telefonhållare* finns tillgängliga för 
olika mobiltelefonmodeller. För att 
kunna använda en annan mobiltelefon med 
den universella handsfreeanordningen* 
räcker det med att byta hållaren.

>OBS!
Närmare detaljer om handhavande och 
montering av telefonhållare* finns i 
resp instruktionsbok.

Universell handsfreeanordning* 
Den universella handsfreeanordningen är 
ansluten till radio� och 
högtalarsystemet. Därmed återges 
audiosignalerna över bilens högtalare 
och ljudvolymen kan regleras via radion 
(med undantag av navigationssystemet).
Mikrofonen befinner sig på förarsidan 
bredvid innerbelysningen.
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.

Olycksrisk!
Om telefoner eller 

radioutrustning med antenn används 
inuti bilens kupé kan det leda till 
funktionsstörningar på bilens 
elektronik med försämrad 
driftsäkerhet som följd.
Av säkerhetsskäl måste telefoner och 
radioutrustning utan yttre antenn vara 
avstängda under körning.

Olycksrisk!
Använd endast telefon med 

handsfreeanordning* under färd, om 
trafiksituationen tillåter detta. I 
annat fall kan du tappa 
uppmärksamheten på trafiken och 
orsaka en olycka. I de flesta länder är 
det förbjudet att använda telefon utan 
handsfreeanordning.
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smart webmovepaket*

smart webmovepaket*
smart webmovepaketet ger åtkomst till 
Internet och därmed även till smarts 
mobila portaltjänster. 

Följande funktioner finns tillgängliga:
� smart Portal
� Telefon
� Adressbok
� Navigation
� E�post
� Mediaspelare

Olycksrisk!
Ägna uppmärksamheten åt 

trafiken. Ägna uppmärksamheten åt 
trafiken. Använd inte smart 
webmovepaketet under körning. Annars 
kan du tappa uppmärksamheten på 
trafiken när du manövrerar 
utrustningen och orsaka en olycka. 
Av säkerhetsskäl ska du endast göra 
inmatningar när bilen står stilla och 
trafiksituationen medger det. 
Som förare har du hela ansvaret för 
trafiksäkerheten.
Tänk på att bilen förflyttar sig 14 meter 
per sekund redan vid en hastighet av 
50 km/h.
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smart webmovepaket*

Reglage

A Volymreglage

B Infrarödanslutning

C På/av och bakgrundsbelysning

D Kontakter

E Högtalare

F Lysdioddisplay

G Antenn med fack för penna

H Startsida

I Telefon på/av

J Navigationsplatta

K Mikrofon

L Telefonfunktion på/besvara samtal 
och medlyssningsfunktion

M Pekskärm
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ipod*

ipod*

Olycksrisk!
Ägna uppmärksamheten åt 

trafiken. Använd inte Apple iPod under 
körning. Annars kan du tappa 
uppmärksamheten på trafiken när du 
manövrerar utrustningen och orsaka en 
olycka. 
Av säkerhetsskäl ska du endast göra 
inmatningar när bilen står stilla och 
trafiksituationen medger det. 
Som förare har du hela ansvaret för 
trafiksäkerheten.
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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>>Föränderligt.
Du kan förvandla bilen till en öppen bil i en handvändning � och lika snabbt kan du stänga suffletten.
Utnyttja denna variationsrikedom och njut av varje solstråle.

Innehåll
>Från sufflett till öppen 
roadster

>Från öppen roadster till 
sufflett 

>Från hardtop* till öppen 
roadster

>Från öppen roadster till 
hardtop*

>Anvisningar för 
sufflettsystem
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Från sufflett till öppen roadster

Från sufflett till öppen roadster 

Öppna suffletten 

>OBS!
Låt därför motorn vara igång när du 
öppnar och stänger suffletten. Batteriet 
laddas ur om suffletten öppnas och stängs 
upprepade gånger.

� Tryck vippomkopplaren (A) i riktning 
"Öppna".

eller 
� Tryck två gånger i snabb följd på 

upplåsningsknappen på fjärrkontrollen.
> Suffletten öppnas.

>OBS!
Om du trycker på en knapp på 
fjärrkontrollen medan suffletten öppnas, 
stannar den i det läge den befinner sig i 
det ögonblicket.

Risk för skador!
Transportera alltid båda 

sidobågarna i främre bagageutrymmet, 
fastsatta i sina fästen.
Transporteras de löst i kupén kan de 
förorsaka svåra personskador vid en 
olycka, inbromsning eller tvär 
riktningsändring.
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Från sufflett till öppen roadster

Demontera sidobågarna
� Öppna suffletten tills den ligger helt i 

bakre bagageutrymmet.

>Viktigt!
Sidobågarna får endast demonteras när 
suffletten är helt nedfälld i bakre 
bagagerummet.

� Tryck på den inbyggda spärren på 
sidolåshandtaget.

� Vrid låshandtaget på sidobågen nedåt 
(A).
> Låstappen framtill på sidobågen ska 

vara helt tillbakaförd
� Lyft ur sidobågens framände från 

styrningen (B).
� Ta bort sidobågen.

Montera båghållaren
� Ta loss båghållaren (A) från fästet i 

främre bagageutrymmet och sätt dit 
den på sidobågen enligt bilden.
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Från sufflett till öppen roadster

Fästa sidobågen i förvaringsläge
Se upp med att 
� sidobågen fästs till vänster (A) i främre 

läget (A) i främre bagagerummet.

� sidobågen fästs till höger (B) i bakre 
läget (B) i främre bagagerummet.

� För in sidobågens främre ände i fästet i 
främre bagagerummet.
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Från sufflett till öppen roadster

Spärra sidobågen
� Tryck fast sidobågen inkl båghållaren i 

fästet.
� Gör på samma sätt med den andra 

sidobågen. 
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Från öppen roadster till sufflett

Från öppen roadster till sufflett Ta ut sidobågarna ur bagageutrymmet
� Öppna främre bagageutrymmet.
� Tryck på bågspärren enligt bild.
� Lyft ut sidobågen tillsammans med 

hållaren.

Ta bort båghållaren
� Ta bort hållaren från sidobågen och 

sätt tillbaka hållaren i sitt fäste.
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Från öppen roadster till sufflett

Montera sidobågarna
Se vid montering till att 
� tätningslisterna inte trycks ihop eller 

deformeras på annat sätt.

� sidobågen i främre läget (A) i 
bagagerummet monteras på vänster 
sida (A).

� sidobågen i bakre läget (B) i 
bagagerummet monteras på höger sida 
(B).

� För in sidobågens tappar i hålen (A).
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Från öppen roadster till sufflett

Låsa sidobågarna
� Vrid låshandtaget framtill på sidobågen 

så långt framåt (mot bilens framände) 
att låstappen är helt indragen.

� Sänk försiktigt ner sidobågen framtill i 
styrningen (A) och stäng därefter 
låshandtaget (B).

� Upprepa proceduren på motsatt sida.

Stänga suffletten
Stäng endast suffletten när motorn är 
igång.
� Tryck vippomkopplaren (A) i riktning 

"Stäng".
eller
� Tryck två gånger i snabb följd på 

låsningsknappen på fjärrkontrollen.
> Suffletten stängs.

>OBS!
Om du trycker på en knapp på 
fjärrkontrollen medan suffletten stängs, 
stannar den i det läge den befinner sig i 
det ögonblicket.
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Från hardtop* till öppen roadster

Från hardtop* till öppen roadster 

>OBS!
Demontera alltid hardtophalvan på 
vänster sidan först, och sedan halvan på 
höger sida.

Öppna det mittre låshandtaget
� Tryck på spärrknappen (A).
� Fäll ner hardtoppens mittre låshandtag 

helt.

Risk för skador!
Transportera alltid båda 

hardtophalvorna i bakre 
bagagerummet, fastsatta i sina fästen.
Transporteras de löst i kupén kan de 
förorsaka svåra personskador vid en 
olycka, inbromsning eller tvär 
riktningsändring.
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Från hardtop* till öppen roadster

Öppna låshandtaget på sidan
� Tryck på den inbyggda spärren på 

sidolåshandtaget på vänster sida.
� Fäll ner låshandtaget på vänster sida 

helt.

Lyft bort hardtophalvorna
� Lyft bort hardtophalvan på vänster sida 

(A). 
� Öppna sidolåshandtaget på höger sida.
� Lyft bort hardtophalvan på höger sida 

(B).
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Från hardtop* till öppen roadster

Placera hardtopen* i förvaringsläge
Hardtophalvorna kan antingen placeras i 
hållaren i bakre bagageutrymmet eller 
utanför bilen i en hardtopväska.

Innan undanstuvning
� Demontera hardtophalvorna enligt 

beskrivning fr om sida 5�9.
� Rengör hardtophalvorna.

Placera hardtopen i bakre bagagerummet

� Dra isär hardtophållaren tills 
distansremmen är helt spänd.

� Fäll upp distansstyckena (A).
� Lägg in hardtophalvan för vänster sida 

(B):
� Se vid iläggning till 

� att tätningslisterna inte trycks ihop 
eller deformeras på annat sätt.

� att tapparna förs in helt.

Risk för skador!
Transportera alltid båda 

hardtophalvorna i bakre 
bagagerummet, fastsatta i sina fästen.
Transporteras de löst i kupén kan de 
förorsaka svåra personskador vid en 
olycka, inbromsning eller tvär 
riktningsändring.
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Från hardtop* till öppen roadster

� Fäll ned distansstyckena (A). � Lägg in högra hardtophalvan (B) i 
hardtophållaren enligt bilden.

� Se vid iläggning till 
� att tätningslisterna inte trycks ihop 

eller deformeras på annat sätt.
� att tapparna förs in helt.
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Från hardtop* till öppen roadster

Lägga i hardtopen i hardtopväskan* för 
yttre förvaring
Lägg in båda hardtophalvorna i 
hardtophållaren enligt beskrivning fr om 
sida 5�11.

� Öppna hardtopväskan*.
� Lägg in hardtopen med hardtophållaren 

i hardtopväskan.

� Stäng hardtopväskans blixtlås.
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Från öppen roadster till hardtop*

Från öppen roadster till hardtop*
� Montera hardtophalvan på höger sida 

först och sedan halvan på vänster sida.
� Ge akt på att låshandtaget griper riktigt 

tag vid mitten och på båda sidorna.

Risk för skador!
Förvissa dig om att båda 

hardtophalvorna är rätt monterade 
innan du kör iväg. Kör aldrig med 
enbart ena hardtophalvan monterad.
Felaktigt monterade hardtophalvor kan 
lossna vid en olycka, inbromsning eller 
tvär riktningsändring och orsaka svåra 
personskador.
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Anvisningar för sufflettsystem

Anvisningar för sufflettsystem
Läs följande anvisningar för att undvika 
skador på sufflettsystemet.

Skydd för suffletten vid lastning
I bakre bagageutrymmet sitter en 
fjäderbelastad plastlist monterad som 
skydd för suffletten. 
� Lägg inga föremål i området framför 

plastlisten. Annars kan suffletten 
klämmas fast och skadas.

� När suffletten är öppen står plastlisten 
i lodrätt läge och förhindrar att kollin 
kommer i beröring med suffletten.

� När suffletten är stängd trycks 
plastlisten ner till horisontellt läge av 
det bagage som ligger på den. I detta 
fall är det inte möjligt att öppna 
suffletten.

� Om du fraktar långa föremål i kupén med 
suffletten stängd ska du se till att 
föremålen inte trycker mot suffletten.

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

� Föremål som är spetsiga, skarpkantade, 
över 80 °C varma, glödande eller 
brinnande får inte placeras på 
sufflettyget.

Skydd vid vård
� Sufflettyget får inte vaxas och använd 

endast vaxfria tvättprogram vid 
automattvätt.

� Sufflettens yta får inte fuktas med 
alkalier eller syror.

� Suffletten får inte öppnas resp vikas 
ihop när den är våt. Det finns risk för 
vattenskador i kupén eller mögelfläckar 
på sufflettyget.

Allmänt skydd av sufflettsystemet
� Låsöppningarna för sufflettsystemet 

får inte täppas till.
� Lägg endast ner sidobågarna och 

hardtophalvorna i respektive 
förvaringsutrymme i främre och bakre 
bagagerummet.

� Se till att sidobågarna alltid är 
fullständigt fastlåsta innan du 
manövrerar suffletten.

� Se till att inga smådelar eller grövre 
smuts finns i sufflettskenorna (rengör 
regelbundet vid behov).
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 >>Barnvänligt.
Barnens säkerhet ligger oss extra varmt om hjärtat.
Därför har vi utvecklat barnsäkerhetsanordningar* som uppfyller mycket högt ställda krav. Och för att barnen ska ha det bekvämt är 
dessa system utformade enligt senaste ergonomiska rön.

Innehåll
>Barnsäkerhetsanordningar*

>Användning av 
barnsäkerhetsanordningar 

>Rekommenderade 
barnsäkerhetsanordningar
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Barnsäkerhetsanordningar*

Barnsäkerhetsanordningar*
Utan särskilt anpassade 
säkerhetsanordningar
� kan säkerhetsbältena kan inte sättas på 

korrekt.
� utsätts dina barn för en högre 

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

För att minska denna ökade skaderisk 
behöver dina barn lämpliga 
barnsäkerhetsanordningar, om de är

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

 

Vi rekommenderar dig därför att använda 
de barnsäkerhetsanordningar som 
godkänts av smart gmbh. 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!
Lämna aldrig ett barn ensamt i 

bilen. Det kan annars t ex sätta bilen i 
rullning, skada sig på rörliga delar 
eller öppna dörrarna och därmed 
utsätta sig själv och andra för fara.
Beakta dessutom ytterligare 
varningsanvisningar beträffande barn 
i bil i denna instruktionsbok.

Risk för skador!
Barn under 150 centimeter 

kroppsstorlek eller under 12 år, kan 
inte använda säkerhetsbältet på 
korrekt sätt utan lämpligt stöd. De 
behöver därför speciella 
barnsäkerhetsanordningar för att vara 
skyddade vid en olycka.
Transportera aldrig barn i knät på 
annan passagerare. De och barnet 
saknar då skydd vid en olycka och kan 
drabbas av svåra till livshotande 
skador. Följ tillverkarens 
monteringsanvisningar när du 
monterar barnsäkerhetsutrustning.

Risk för skador!
För att minska risken för att barn 

ska utsättas för allvarliga eller 
livshotande skador vid en olycka, 
inbromsning eller plötslig 
riktningsändring ska du beakta 
följande anvisningar:

� 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 
barnsäkerhetsanordning.

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

Följ barnsäkerhetsutrustningens 
bruksanvisning.
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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 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center, kontrollera och vid behov byta 
säkerhetsanordningar och tillhörande 
fästen som har skadats eller utsatts för 
påkänningar vid en olycka.

Risk för skador!
Om krockkuddekontrollampan 

inte lyser när babyskyddet är monterat 
på passagerarsätet, är inte 
passagerarkrockkudden frånkopplad. 
Om passagerarkrockkudden inte är 
frånkopplad kan ett barn drabbas av 
svåra eller livshotande skador om 
krockkudden skulle utlösas, speciellt 
om det befinner sig i omedelbar närhet 
av passagerarkrockkudden.
Passagerarkrockkudden kopplas bara 
ifrån om ett smart originalbabyskydd 
fästs på passagerarsätet.

Risk för skador!
Placera aldrig ett barn i ett 

bakåtvänt barnsäkerhetssystem på 
passagerarsätet 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 
originalbabyskydd på passagerarsätet 
utan att krockkuddekontrollampan 
tänds (säkerhetssystemet inte avkänt), 
ska du omedelbart låta en auktoriserad 
verkstad, t ex smart center, kontrollera 
den automatiska 
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 
barnsäkerhetsanordningar 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".



6�6   Barnvänligt   

Rekommenderade 
barnsäkerhetsanordningar 

Viktgrupp Tillverkare Typ Godkännande nr
smart 

artikelnummer
Anmärkningar 

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 14474 V001 1), 2)

Storchenmühle Snabbfäste*
och Basisfix*
högerstyrd bil

Ingår i
godkännande av
babyskydd

LU 14473 V001 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 
bälteskudde*

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.



>>Dynamiskt.
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 
automatläget softouch* växlar bilen själv. esp ger extra hjälp i vinterväglag och minskar sladdningsrisken.

Innehåll
>Innan körning 

>Körning 

>Vinterkörning 

>Körning med katalysator 

>Anvisningar för körning 

>Farthållare* 

>Fartbegränsare* 

>Bromsar 

>Elektroniskt 
stabilitetsprogram (esp) 

>Krockkuddar 
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Innan körning

Innan körning

� Bekanta dig med reglagen i bilen innan 
du kör för första gången. 

� Ge akt på de tekniska egenskaper som 
är speciella för bilen:
� (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 

handhavande.

Olycksrisk!
Om telefoner eller 

radioutrustning med antenn inuti 
kupén används kan det leda till 
funktionsstörningar på bilens 
elektronik med försämrad 
driftsäkerhet som följd.
Av säkerhetsskäl måste telefoner och 
radioutrustning utan yttre antenn vara 
avstängda under körning.

Olycksrisk!
Om du använder golvmattor* ska 

du se till att det finns tillräckligt med 
fritt utrymme under pedalerna och att 
de sitter fast ordentligt. Håll alltid 
förarens fotutrymme fritt från föremål.
Kontrollera fastsättningen innan du 
kör iväg och korrigera den vid behov. 
En golvmatta som inte är ordentligt 
infäst kan förskjutas och inkräkta på 
pedalernas funktion.
Lägg inte flera golvmattor på varandra, 
då de inte kan fästas ihop riktigt.
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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 
växlingspositionen.

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 och bilar med 
60 kW.

Rattplacerade växlingsreglage*
Med den 3�ekrade lädersportratten med 
växlingsreglage* kan du växla utan att ta 
handen från ratten.
Du växlar med växlingspaddlarna på 
ratten, när växelspaken står i 
växlingspositionen.

+ = uppväxling 
� = nedväxling 
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Körning

Körning

Inkörning
De första 1500 kilometerna är av stor 
betydelse för motorns livslängd och 
prestanda 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 

signalera att startspärren är 
deaktiverad.

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

Starta motorn

� Spänn fast säkerhetsbältet.
� Trampa ned bromspedalen.
� Stick in nyckeln i tändlåset.
� Vrid nyckeln till läge 1.
� Ställ växelspaken i läge N.

> Växelindikeringen visar N.
� Tryck på startknappen på växelspaken.
eller
� Vrid nyckeln kort åt höger.

> Motorn startar av sig självt 
(impulsstart).

>Viktigt!
Motorn kan endast startas med 
växelspaken i läge N.
På displayen visas N.

Förgiftningsrisk!
Lämna aldrig motorn igång i 

slutet utrymme. Avgaserna innehåller 
kolmonoxid. Att andas in avgaser är 
hälsovådligt. Det kan leda till 
medvetslöshet och dödsfall.

Olycksrisk!
När motorn inte är igång 

fungerar inte bromsservon.
Därför krävs avsevärt högre kraft för 
att bromsa.
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Körning

>OBS!
Om växelindikeringen visar måste du 
först deaktivera startspärren 
(se sida 7�5).

>OBS!
Om startspärren är aktiverad eller 
backväxeln ilagd vid start börjar 
indikeringen på displayen att blinka.

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

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.
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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 spaken till 
växlingspositionen.

Start i backe
Bilen är utrustad med en startassistent 
(AAS).
Vid start i backe bromsas bilen fast i 
ytterligare 0,7 sekunder efter att 
fotbromsen har lossats. 
På så vis 
� har du nog med tid för att flytta foten 

från bromspedalen till gaspedalen för 
att accelerera. 

� förhindas bilen från att rulla bakåt och 
sparas kopplingen.

Startassistenten är inte aktiv om du 
använder handbromsen vid igångsättning.

>Viktigt!
Om du öppnar förarsidans dörr innan de 
0,7 sekunderna är till ända, 
� kopplas startassistenten ifrån.
� avges en varningssignal.

>Viktigt!
0,7 sekunder efter att bromspedalen 
släppts rullar bilen bakåt.
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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 

farten. 
> Växelindikeringen visar vilken växel 

som är ilagd.
> Växelindikeringen visar en pil som 

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

� Håll kvar foten på gaspedalen.

� För växelspaken eller 
växlingsvipporna* på ratten helt kort i 
riktning + för uppväxling eller i riktning 
� för nedväxling,
> Bilen växlar till närmast högre/lägre 

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!
 Du sparar energi och skonar 

miljön och du växlar upp i tid, så fort 
du uppmanas till detta av 
växelindikeringen på displayen.
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Körning

Automatisk växling (softouch)*
� Tryck på softouch�knappen (A) när 

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

Återgå till softip:
� Tryck växelspaken eller för 

växlingsvipporna* på ratten i riktning + 
eller �, eller tryck på softouch�
knappen.

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

Kickdownfunktion
Bilar med softouch* eller farthållare*:
Använd kickdown för att accelera 
maximalt.
� Trampa ned gaspedalen, förbi 

tryckpunkten.
> Växellådan växlar ned.

� Minska gaspådraget när bilen uppnått 
önskad hastighet.

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

� Parkera bilen.
� Trampa ned bromspedalen.
� Ställ växelspaken i läge R.
� Vänta tills R visas på displayen.
� Stäng av motorn.
� Dra åt handbromsen.
� Dra ut tändnyckeln.

>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.

Olycksrisk!
När du stannar i en backe och när 

du parkerar, måste bilen dessutom 
hållas 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!
Lämna inte barn utan tillsyn i 

bilen. De skulle t ex kunna lossa 
handbromsen. Därigenom kan en olycka 
med personskada eller dödsfall uppstå!

 Olycksrisk!
Parkera inte bilen med motorn 

igång och växel inlagd. Bilen kan då 
sättas i rörelse och orsaka en olycka.
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Vinterkörning
Lämna in bilen till en auktoriserad 
verkstad, t ex smart center, för 
vinterförberedelser innan vintern börjar.

En auktoriserad verkstad, t ex smart 
center, kontrollerar
� vinterdäckens skick,
� motoroljans kvalitet,
� rost�/frostskyddsmedelshalten i 

kylvätskan.
� spolarvätskans blandningsförhållande.
� 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 

rekommenderas 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 varvtal), 
och lyft foten från gaspedalen vid 
växling.

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

kurvor.

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 

elektroniska system ge tillräckligt 
stabilitet. Anpassa alltid körsättet 
till rådande väderlek, väglag och 
trafik.
Sakta alltid in före kurvor. Du kan 
annars orsaka en olycka.

Olycksrisk!
Elektroniska reglersystem som 

esp kan bara stabilisera bilen inom 
fysikens gränser. Anpassa alltid 
hastigheten till rådande väderlek, 
väglag och trafik.
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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 räcker 
för att skada katalysatorn.

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

intervaller.
� Kör inte tomt i tanken.
� Vid misständningar vidtar 

motorstyrenheten skyddsåtgärder. Kör 
långsamt till närmast auktoriserade 
verkstad, t ex smart center.

� 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 
brännskador. Därför får
� får värmesköldarna inte tas bort.
� får ingen underredsbehandling 

påföras.
� måste du vid parkering se till att 

inga brännbara material (t ex hö 
eller gräs) kommer i kontakt med 
katalysatorn. Dessa material kan 
fatta eld och orsaka brandskador 
eller personskador.
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Anvisningar för körning
Följande tips hjälper dig att sänka bilens 
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. Redan 
efter 10 sekunders stillastående börjar 
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 
endast 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 
bränsleinsprutning vid motorbromsning). 

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

7. Dumpa barlasten
När bakre bagagehållaren är lastad ökar 
luftmotståndet och därmed bilens 
bränsleförbrukning. Ta bort lasten när 
den inte behövs.
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8. Lätt körning
Även onödig last i bagagerummet ökar 
bränsleförbrukningen. Vi rekommenderar 
dig därför att då och då ta bort onödig last 
från bagagerummet.

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

Miljö!
 Du sparar energi och skonar 

miljön om du låter bli att varmköra 
motorn vid stillastående och stänger av 
den vid längre väntetider i trafiken.
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Farthållare*
Med farthållaren kan du ställa in en 
hastighet på 30 km/h eller högre, som du 
vill hålla konstant t ex vid 
hastighetsbegränsningar. Denna 
hastighet hålls automatiskt av 
farthållaren. Farthållaren manövreras 
med spaken till höger om ratten. 

>Viktigt!
Om du trycker en gång på knappen på 
spaken eller trampar på bromspedalen 
stängs farthållarfunktionen av omedelbart 
och systemet övergår till 
fartbegränsarfunktion.

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

Olycksrisk!
Ställ endast in den sparade 

hastigheten om den passar till den 
aktuella situationen.
Annars kan plötslig fartökning eller 
inbromsning utgöra en fara för dig 
själv och andra.

Olycksrisk!
Farthållaren är bara ett 

hjälpmedel som ska underlätta 
körningen. Ansvaret för inställd 
hastighet och inbromsning i tid ligger 
hos dig själv. Farthållaren kan inte ta 
hänsyn till väglag och trafikens täthet. 
Stäng därför av farthållaren vid t ex 
halka eller dimma.
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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 
minskas 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 
hastigheten:
� 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 
spaken 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 

hastigheten.

Första användning
Första gången bilen startas och när den 
startas efter att batterikablarna har varit 
lossade, visas tre vågräta blinkande 
streck, som blinkar tillsammans med 
"LIM", på displayen.
� 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 
inställda övre gränsen.
När den övre gränsen har nåtts regleras 
motorn av.

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

gränsen 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 
fartbegränsaren 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 
senast 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 
överskrida den inställda gränsen om 
situationen skulle kräva det.

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

> Fartbegränsaren kopplas från.
> Tempomaten kopplas in.
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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.

Färdbroms
Färdbromsen har två av varandra 
oberoende bromskretsar. Vid 
inbromsning förstärks pedalkraften med 
hjälp av bromsservo.

Olycksrisk!
När du stannar i en backe och när 

du parkerar, måste bilen dessutom 
hållas med 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 inte barn utan tillsyn i 

bilen. De skulle t ex kunna lossa 
handbromsen. Därigenom kan en olycka 
med personskada eller dödsfall uppstå!
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Vid fel på en bromskrets (se Fel i 
bromssystemet 7�26),
� måste bromspedalen trampas ned 

längre för att samma bromsverkan ska 
erhållas.

� förlängs bromssträckan.

� 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.

>OBS!
Bromsservon fungerar bara när motorn är 
igång.

Risk för skador!
Pedalernas rörelsefrihet får inte 

på något sätt inskränkas. Håll alltid 
förarens fotutrymme fritt från föremål. 
Ge akt på att golvmattorna lämnar 
tillräcklig fri plats.
Lämna inte barn utan tillsyn i bilen. De 
kan lägga ur inlagd växel eller lossa 
handbromsen.
Bilen kan då sättas i rörelse och orsaka 
en olycka.

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 
verkstad, t ex smart center, reparera 
bromssystemet om ett fel uppstått på 
detta. 

Olycksrisk!
Om bilen bogseras med motorn 

avstängd krävs ett avsevärt högre 
pedaltryck vid inbromsning.
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Mekanisk/akustisk slitagevarnare
Bilen är försedd med mekanisk/akustisk 
slitagevarnare för bromsbeläggen. Om 
missljud hörs kontinuerligt från framaxeln 
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 
förstärker nödbromsservon bromskraften 
automatiskt, varvid bromssträckan 
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 

nödbromsservon.

Låsningsfritt bromssystem (abs)

Det låsningsfria bromssystemet hindrar 
hjulen från att låsa sig vid inbromsning.
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 låses.

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:

� om du kör fort, särskilt i kurvor,
� på våt och hal körbana,
� om du ligger för nära 

framförvarande. 
abs och esp kan minska, men inte 
eliminera dessa risker. Anpassa alltid 
körsättet till rådande väglag, trafik 
och väderlek.
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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�

kontrollampan.

I samtliga tre fall 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.

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 

bromskontrollampan (abs ur funktion) 
(fall 3).

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

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) 

Bilen är standardutrustad med 
elektroniskt stabilitetsprogram (esp). esp 
övervakar körstabiliteten och 
väggreppet, d v s kraftöverföringen 
mellan däck och vägbana.

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

hinder, 
� för snabb kurvtagning,
� när drivhjulen slirar vid igångsättning.

>OBS!
Så länge som esp är aktivt blinkar 
kontrollampan i hastighetsmätaren.

Beroende på körsituation
� minskar esp gaspådraget,
� bromsar esp selektivt enskilda hjul,
� jämnar esp ut varvtalet mellan 

drivhjulen.

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

� handbromsen provas på 
bromsprovare.

� bilen bogseras med framaxeln 
upplyft.
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 

stabiliserar esp bilens beteende inom 
fysikens gränser.
Systemet kan aldrig hjälpa till att 
förhindra olyckor till följd av 
bristande hastighetsanpassning eller 
vårdslöshet. Anpassa körsättet till 
rådande väderlek, väglag och trafik.

Olycksrisk!
Om esp�varningslampan i 

hastighetsmätaren blinkar gör du 
enligt följande:
� tryck bara ner gaspedalen så långt 

det är nödvändigt vid igångsättning.
� ge mindre gas vid körningen.
� Anpassa körsättet till rådande 

väderlek, väglag och trafik.
Bilen kan annars börja sladda.
Om du kör för fort kan esp inte minska 
risken för olyckor.
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När du bör koppla bort esp

I följande situationer kan det vara bättre 
att koppla bort esp:
� när du använder snökedjor,
� i djup snö, 
� på sand eller grus. 

Då kan de slirande hjulen fungera som en 
fräs. 
Därvid blinkar esp�varningslampan.

>Anvisningar när esp är bortkopplat!
esp utför ingen stabilisering av bilen vid 
acceleration och när den rullar fritt.
Vid inbromsning finns alla esp�funktioner 
tillgängliga.

Stänga av esp
� Tryck på knapp (A).

> esp kopplas bort.
> esp�kontrollampan i 

hastighetsmätaren lyser. 

Koppla in esp
� Tryck en gång till på knapp (A).

> esp kopplas in.
> esp�kontrollampan i 

hastighetsmätaren släcks. 

Olycksrisk!
När esp�kontrollampan i 

hastighetsmätaren lyser är esp 
bortkopplat. Bilen kan då börja sladda 
vid dåligt väglag eller vid oanpassat 
körsätt.
Anpassa alltid körsättet till rådande 
väderlek, väglag och trafik.
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Krockkuddar
Krockkuddar minskar skadorna vid svåra 
kollisioner, t ex vid frontalkollision eller 
kollision mot sidan.

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

Risk för skador!
Tillsammans med ett riktigt 

använt säkerhetsbälte ger dig 
krockkuddarna en extra 
skyddspotential. Men de utgör ingen 
ersättning för säkerhetsbälten.
För att reducera risken för svåra eller 
livshotande personskador vid en olycka 
med kraftig retardation, t ex genom en 
krockkudde som blåses upp eller vid 
tvära inbromsningar, ska du följa 
nedanstående anvisningar:
� Alla åkande måste välja en 

sitsposition, där de kan använda 
säkerhetsbältet på riktigt sätt och 
som är så långt borta som möjligt 
från krockkudden. Föraren måste 
välja en sittställning så att han kan 
köra bilen på säkert sätt. Armarna 
ska vara något vinklade mot ratten. 
Föraren måste sitta på sådant avstånd 
till pedalerna att de lätt kan tryckas 
ner helt.

� 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.

� Åkande ska alltid vara rätt 
fastspända och luta sig tillbaka mot 
ryggstöden, inställda i det närmaste 
lodrätt. Nackstöden ska beröra 
bakhuvudet ungefär i ögonhöjd.

� Skjut passagerarsätet så långt bakåt 
som möjligt, i synnerhet när barn 
spänts fast på det med en 
barnsäkerhetsanordning*.

� Endast smart babyskydd får fästas på 
passagerarsätet. Om andra 
bakåtvända barnstolar används kan 
inte passagerarkrockkudden kopplas 
bort. Framåtriktade 
barnsäkerhetsanordningar får endast 
användas på passagerarsätet när 
detta har skjutits tillbaka i sitt 
bakersta läge.

� Luta dig inte framåt, t ex över 
rattnavskudden, framför allt inte 
under körning.

� Lägg inte upp fötterna på 
instrumentbrädan.

� Håll endast fast i ratten ute vid 
rattkransen. Så kan krockkudden 
expandera utan hinder. Håller du fast 
i ratten inne vid navet kan du skadas 
om krockkudden utlöses.

� Luta dig inte mot dörrens insida.
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Krockkuddar

Krockkuddens funktion
Krockkudden expanderar i millisekunder. 
Krockkuddekontrollampan lyser. 

>OBS!
När krockkudden utlöses hörs en knall och 
damm kan tränga ut. Knallen är oskadlig 
för hörseln och dammet är inte 
hälsovådligt.
Den uppblåsta krockkudden bromsar upp 
och minskar passagerarnas rörelser. När 
de åkande kommer i kontakt med 
krockkudden får detta till följd att het gas 
strömmar ut ur den uppblåsta främre 
krockkudden och sidokrockkuddarna. 
Därigenom minskas belastningen på huvud 
och överkropp. Dessa krockkuddar är 
därför trycklösa efter olyckan.

� Lägg inte föremål på krockkuddarna 
eller mellan krockkuddarna och 
åkande.

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

Risk för personskador genom 
krockkudden kan inte helt uteslutas, på 
grund av den höga expansionshastighet 
som krockkudden kräver.

Risk för skador!
Efter att krockkuddarna har 

utlöst: 
� är krockkuddens delar heta. Berör 

dem inte, eftersom det kan orsaka 
brännskador.

� måste krockkuddarna bytas ut av en 
auktoriserad verkstad som förfogar 
över nödvändiga fackkunskaper och 
verktyg för att erforderliga arbeten 
ska kunna utföras. smart gmbh 
rekommenderar att detta görs hos 
smart center. Det är viktigt att låta 
utföra service hos en auktoriserad 
verkstad, särskilt när det gäller 
säkerhetsrelaterade arbeten och 
arbeten på säkerhetsrelaterade 
system.
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Förarkrockkudde/
passagerarkrockkudde
Frontkrockkuddarna ska öka förarens och 
framsätespassagerarens skyddspotential 
mot huvud� och bröstskador. 
Krockkuddarna för föraren och 
framsätespassageraren utlöses:
� vid början av en olycka där hög 

retardation/acceleration påverkar 
bilen i längdriktningen,

� när förmodligen extra skyddspotential 
kan adderas till säkerhetsbältet,

� oberoende av om säkerhetsbältet 
används eller inte, 

� oberoende av andra krockkuddar i 
bilen,

� generellt sett inte vid en rundslagning, 
om inte höga retardationskrafter 
fastställs i längsriktningen.

Risk för skador!
När en krockkudde expanderar, 

sätts en mindre mängd krutdamm fri 
under en kort tid. Detta krutdamm är 
inte hälsovådligt och är heller inget 
tecken på en brand i bilen. Krutdammet 
kan dock orsaka andningsbesvär hos 
personer som lider av astma eller andra 
luftvägsbesvär. För att undvika sådana 
andningsbesvär, bör du antingen 
omedelbart 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 till bilar med 
sidokrockkuddar, 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.
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Passagerarsidans frontkrockkudde 
utlöses endast om 
� passagerarsätet används,
� inte passagerarsidans frontkrockkudde 

har stängts av manuellt.

Sidokrockkuddar*

Risk för skador!
Om krockkuddekontrollampan 

inte lyser när babyskyddet är monterat 
på passagerarsätet, är inte 
passagerarkrockkudden frånkopplad. 
Om passagerarkrockkudden inte är 
frånkopplad kan ett barn drabbas av 
svåra eller livshotande skador om 
krockkudden skulle utlösas, speciellt 
om det befinner sig i omedelbar närhet 
av passagerarkrockkudden.
Passagerarkrockkudden kopplas bara 
ifrån om ett smart originalbabyskydd 
fästs på passagerarsätet.

Risk för skador!
För att minimera skaderisken för 

åkande när en sidokrockkudde utlöser, 
ska du ge akt på, att
� inga andra personer, djur eller 

föremål befinner sig mellan åkande 
och sidokrockkuddens 
verkningsområde.

� endast lätta kläder hängs upp på 
bilens klädkrokar.

� inga tunga eller vassa föremål 
befinner sig i klädernas fickor.

Risk för skador!
Beakta följande anvisningar för 

att reducera risken för svåra eller 
dödliga personskador när 
sidokrockkudden utlöser:
� åkande � i synnerhet barn � får 

aldrig luta huvudet mot ett fönster, 
vid vilket sidokrockkudden kan 
utlösas.

� åkande måste alltid vara rätt 
fastspända och luta sig tillbaka mot 
ryggstöden, inställda i det närmaste 
lodrätt. 

� spänn alltid fast barn under 150 
centimeter kroppslängd och barn 
under 12 år i lämplig 
barnsäkerhetsanordning.



Dynamiskt 7�33

Krockkuddar

Sidokrockkuddarna sitter i ryggstödet på 
förar� och passagerarsätet. Vid 
aktivering 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 

retardation/acceleration påverkar 
bilen i sidled, t ex vid en sidokrock,

� när förmodligen extra skyddspotential 
kan adderas till säkerhetsbältet,

� oberoende av om säkerhetsbältet 
används eller inte, 

� oberoende av frontkrockkuddarna,
� oberoende av bältessträckare,
� generellt inte vid en rundslagning. 

Detta gäller inte om höga 
retardationskrafter fastställs i 
tvärriktningen och en förväntad extra 
skyddspotential fastställs.

>OBS!
Vid en sidokollision utlöses 
sidokrockkuddarna endast om 
krockkuddekontrollampan inte blinkar 
eller lyser. 

Krockkuddekontrollampa
Krockkuddekontrollampan 
uppmärksammar dig på fel i 
säkerhetssystemen
� krockkudde,
� bältessträckare,
� barnstolsavkänning.

Risk för skador!
Om krockkuddekontrollampan 

inte lyser när babyskyddet är monterat 
på passagerarsätet, är inte 
sidokrockkudden frånkopplad. Om 
sidokrockkudden inte är frånkopplad 
kan ett barn drabbas av svåra eller 
livshotande skador om sidokrockkudden 
skulle utlösas, speciellt om det 
befinner sig i omedelbar närhet av 
sidokrockkudden.
Sidokrockkudden kopplas bara ifrån om 
ett smart originalbabyskydd fästs på 
passagerarsätet.
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Krockkuddekontrollampan tänds när 
tändningen slagits på.
Sedan genomgår säkerhetssystemet en 
självdiagnos som ger något av följande 
resultat:
1. Krockkuddekontrollampan släcks 

efter maximalt fyra sekunder:
> Inget fel.
> Krockkuddesystemet fungerar som 

det ska.
2. Krockkuddekontrollampan blinkar i 

15 sekunder.
> smart babyskydd (smart 

originaltillbehör) har identifierats 
på passagerarsätet.

> Passagerarsidans krockkudde, 
bältessträckare och 
sidokrockkudde är bortkopplade.

3. Krockkuddekontrollampan släcks i ca 
1 sekund efter maximalt 4 sekunder, 
tänds igen och lyser sedan 
kontinuerligt.
> Ett fel har registrerats 

(krockkuddevarning).
eller

Krockkuddekontrollampan blinkar 
kontinuerligt.
> Ett fel har registrerats vid 

barnstolsavkänning 
(krockkuddevarning).

� Ingen får sitta i passagerarsätet, 
särskilt inte barn.

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

Risk för skador!
Om krockkuddekontrollampan 

inte lyser när babyskyddet är monterat 
på passagerarsätet, är inte 
passagerarkrockkudden frånkopplad. 
Om passagerarkrockkudden inte är 
frånkopplad kan ett barn drabbas av 
svåra eller livshotande skador om 
krockkudden skulle utlösas, speciellt 
om det befinner sig i omedelbar närhet 
av passagerarkrockkudden.
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 

bakåtvänt barnsäkerhetssystem på 
passagerarsätet 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 
originalbabyskydd på passagerarsätet 
utan att krockkuddekontrollampan 
tänds (säkerhetssystemet inte avkänt), 
ska du omedelbart låta en auktoriserad 
verkstad, t ex smart center, kontrollera 
den automatiska 
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 

kontrollampan inte tänds när du slår på 
tändningen, eller inte släcks efter 
några sekunder när motorn startat, 
eller om den tänds på nytt. Enskilda 
system skulle kunna aktiveras 
ofrivilligt eller inte utlösa vid en 
olycka med hög uppbromsning av bilen. 
Låt i sådant fall en auktoriserad 
verkstad omedelbart kontrollera och 
reparera säkerhetssystemet. smart 
gmbh rekommenderar att detta görs hos 
smart center. Det är viktigt att låta 
utföra service hos en auktoriserad 
verkstad, särskilt när det gäller 
säkerhetsrelaterade arbeten och 
arbeten på säkerhetsrelaterade system.
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Parkeringshjälp*

Parkeringshjälp*
Parkeringshjälpen monteras i bilen hos en 
auktoriserad verkstad t ex smart center.

Parkeringshjälpen övervakar området 
bakom bilen med två ultraljudssensorer 
(A), som sitter på förstärkningen för 
bakre nummerskylten, vid långsam 
backning (gåhastighet). 
Parkeringshjälpen aktiveras automatiskt 
när du startar motorn och lägger i 
backväxeln. En ljudsignal anger att den är 
funktionsklar.

Ett hinder känns av på 100 cm avstånd 
bakom bilen, varvid pipljud avges. Fr o m 
30 cm avstånd avges ett kontinuerligt 
ljud.

Risk för skador!
Parkeringshjälpen är endast ett 

hjälpmedel och den kanske inte känner 
av alla hinder. Den kan inte ersätta din 
uppmärksamhet. Det är alltid du som är 
ansvarig för säkerheten och du måste 
vara uppmärksam på omgivningen vid 
parkering och andra manövrer. Annars 
kan du utsätta dig själv och andra för 
risker.

Risk för skador!
Kontrollera att inga personer 

eller djur finns bakom bilen vid 
parkering och andra manövrer. Annars 
kan de skadas.
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>Viktigt!
Var vid parkering särskilt uppmärksam på 
hinder som är lägre än 30 cm eller 
utsprång större än 100 cm (t ex blomlådor 
eller ramper). Dessa känns inte av och 
bilen eller föremålen kan skadas.
Parkeringshjälpen kan störas av 
ultraljudkällor, som t ex 
tryckluftsbromsar på lastbilar eller ett 
tryckluftsdrivet spett.

>OBS!
Sensorerna måste hållas fria från smuts, 
is eller snö för att de ska kunna fungera 
korrekt. Rengör sensorerna med jämna 
mellanrum med vatten, utan att de repas 
eller skadas.
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>>Lastbar.
Din bil är inte vara vacker � utan även praktisk! 
Var du kan lasta och stuva undan hittar du på de sidor som följer. Så blir det ett nöje att veckohandla.

Innehåll
>Förvaringsfack och �
utrymmen 

>Främre och bakre 
bagagerum 

>Bakre väska*

>Multifunktionsbox*

>Insynsskydd för roadster�
coupé* 

>Bakre lasthållare* 

>Riktlinjer för last 
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Stuvfack och förvaringsplatser

Stuvfack och förvaringsplatser

a Stuvfack i dörrklädslarna
b Placering av mugghållare* och CD�

boxar*

c Öppningsknapp för baklucka

d Handskfack med öppningshandtag för 
främre bagageutrymme

e Förvaringsnät



Inbjudande  8�3

Stuvfack och förvaringsplatser

Askkopp med 12�voltsuttag
Under raden med omkopplare befinner 
sig askkoppen med 12�voltsuttaget.
Askkoppsinsatsen kan tas ut för 
rengöring. 

12�voltsuttaget kan användas med 
påslagen tändning till strömförsörjning 
för
� cigarrettändare, i kombination med 

askkopp.
� elektrisk pump, som ingår i 

punkteringssatsen,
� 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.

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 
strömförbrukare är ansluten.

Brandrisk!
Förvara aldrig papper eller 

annat brännbart material i askkoppen.
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Mugghållare med CD�box*
Mugghållaren med CD�boxen sitter på 
mittkonsolen, under askkoppen.
Nedanför mugghållare finns det tre CD�
fack.
Mugghållaren är avsedd för att hålla 
flaskor och andra passande föremål.

Risk för skador!
Se till att föremål i 

mugghållaren alltid är fastsatta under 
färd. Annars kan du själv och andra 
skadas av att föremål som placerats i 
mugghållaren kastas omkring, om du
� måste bromsa kraftigt,
� måste väja snabbt,
� råkar ut för en olycka.
Sätt endast fast behållare som passar 
och som kan stängas igen. Drycken kan 
annars stänka ut. Undvik varma drycker. 
Du kan annars bränna dig.
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Förvaringsnät*
Förvaringsnätet (A) 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 
lasten vid en olycka.

Fästa förvaringsnätet
� Fäst förvaringsnätet bakom 

passagerarsätet med hjälp av 
kardborrband.

Med hjälp av kardborrband kan 
förvaringsnätet även fästas på andra 
ställen på mattan. Det får dock inte 
fästas i förarens fotutrymme.

Förvaringsnät
Förvaringsnätet (B) 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 
lasten vid en olycka.

Fästa förvaringsnätet

� Fäst förvaringsnätet på stället enligt 
bild i passagerarsidans fotutrymme 
med hjälp av kardborrband.

Med hjälp av kardborrband kan 
förvaringsnätet även fästas på andra 
ställen. Den får dock inte fästas i 
förarens fotutrymme.

Risk för skador!
Förvaringsfickan får endast 

fästas i fotutrymmet på 
passagerarsidan.
Annars kan det lossna, falla in i 
fotutrymmet på förarsidan och komma i 
vägen för pedalerna. Det kan orsaka en 
olycka.
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Förvaringsficka i fotutrymmet på 
passagerarsidan*
Förvaringsfickan (A) i fotutrymmet på 
passagerarsidan är endast avsedd för 
förvaring av lätta kollin.
Föremål som är tunga, har vassa kanter 
eller är bräckliga får inte transporteras 
i fickan.
Förvaringsfickan kan inte hålla fast 
lasten vid en olycka.

Fästa förvaringsfickan

� Lägg förvaringsfickan med 
kardborrsidan nedåt på mattan framför 
passagerarsätet.

� Tryck fast förvaringsfickan med 
handen.

Risk för skador!
Medför inga tunga och hårda 

föremål i kupén som inte är fastsatta. 
Annars kan du själv och andra skadas av 
att föremål kastas omkring som befann 
sig i kupén, om du
� måste bromsa kraftigt,
� måste väja snabbt,
� råkar ut för en olycka.
Även om belastningsföreskrifterna 
följs till fullo har lasten negativ 
inverkan på din bils broms� och 
vägegenskaper. Därigenom ökas risken 
för personskador vid olyckor.

Risk för skador!
Förvaringsfickan får endast 

fästas i fotutrymmet på 
passagerarsidan.
Annars kan den lossna, falla in i 
fotutrymmet på förarsidan och komma i 
vägen för pedalerna. Det kan orsaka en 
olycka.
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Lastförskjutningsskydd*
Med lastförskjutningsskyddet kan man 
transportera små föremål i 
bagageutrymmet utan att de halkar 
omkring.

Fästa lastförskjutningsskyddet
� Fäst lastförskjutningsskyddet på 

bagageutrymmets golv med 
kardborrbandet.

Risk för skador!
Medför inga tunga och hårda 

föremål i kupén som inte är fastsatta. 
Annars kan du själv och andra skadas av 
att föremål kastas omkring som befann 
sig i kupén, om du
� måste bromsa kraftigt,
� måste väja snabbt,
� råkar ut för en olycka.
Även om belastningsföreskrifterna 
följs till fullo har lasten negativ 
inverkan på din bils broms� och 
vägegenskaper. Därigenom ökas risken 
för personskador vid olyckor.
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Främre och bakre bagageutrymme

Främre och bakre bagageutrymme 

>OBS!
I främre bagageutrymmet finns
� Reflexväst*,
� Varningstriangel*,
� Förbandsväska*.

Öppna främre huven

Låsa upp främre huven
� Dra i den röda spaken i handskfacket.

> Den främre huven frigörs och öppnas 
något.

>OBS!
När handskfacket är låst kan främre 
bagageutrymmet inte öppnas.

Fälla upp främre huven
� Dra huvlåsöppnaren uppåt.

> Nu kan du fälla upp den främre huven.

Risk för skador!
Medför inga tunga och hårda 

föremål i kupén eller bagagerummet om 
de inte är fastsatta. Annars kan du själv 
och andra skadas av att föremål kastas 
omkring som befann sig i 
bagageutrymmet, om du
� måste bromsa kraftigt,
� måste väja snabbt,
� råkar ut för en olycka.
Även om belastningsföreskrifterna 
följs till fullo har lasten negativ 
inverkan på din bils broms� och 
vägegenskaper. Därigenom ökas risken 
för personskador vid olyckor.
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Öppna bakluckan

Öppna med fjärrkontrollen
� Tryck på knapp (A) på fjärrkontrollen i 

2 sekunder.
> Bakluckan fälls upp.

Låsa upp med upplåsningsknappen
� Tryck på knapp (B) på reglagepanelen.

> Bakluckan fälls upp.

>OBS!
Den här funktionen kan endast användas 
när bilen är upplåst och står stilla.

Stänga bakluckan

� Fäll ned bakluckan och tryck igen den.

Förgiftningsrisk!
Vid körning måste bakluckan vara 

stängd. Annars kan avgaser tränga in i 
kupén. De åkande kan drabbas av 
förgiftning.

Risk för skador!
När du stänger bakluckan måste 

du se till att ingen kommer i kläm.
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Nödöppning av baklucka
Nödöppningen av bakluckan befinner sig 
bakom förarsätet.
� Skjut förarsätet framåt så långt det 

går.
� Vik upp fliken i golvklädseln enligt 

bild.
� Dra i öglan tills bakluckan frigörs.

> Bakluckan fälls upp.
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Bakre väska*

Bakre väska*
Bakre väskan består av 
� ett slutet förvaringsfack (t ex för CD�

fodral) 
� två öppna förvaringsfack (t ex för 

cigarettpaket, handskar eller 
glasögonfodral)

Bakre väskans form är exakt anpassad till 
konturen för avställningsytan bakom 
ryggstöden. Den är försedd med ett 
kardborrband undertill, för infästning i 
mattan. 

� För ryggstöden (A) på förar� och 
passagerarsätet helt framåt.

� Ställ bakre väskan (B) på 
avställningsytan bakom ryggstöden. Se 
till att bakre väskan anpassas exakt 
till konturerna för avställningsytan. 
Då sitter den korrekt.

� Ställ tillbaka ryggstöden i upprätt 
läge.
> Nu kan du lasta bakre väskan.
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Bakre väska*

>OBS!
Bakre väskan får endast rengöras med en 
fuktig torkduk.

Risk för skador!
Placera inga höga, spetsiga, 

bräckliga eller tunga föremål, som t ex 
flaskor, i bakre väskan. Dessa hålls 
inte kvar i bakre väskan. Vid en olycka 
eller nödbromsning kan lastade 
föremål kastas ut från bakre väskan och 
skada de åkande eller förstöras.
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Multifunktionsbox* (endast roadster�coupé)

Multifunktionsbox* 
(endast roadster�coupé)
Multifunktionsboxen, isolerad mot värme 
och kyla, möjliggör säker förvaring av 
mindre föremål. Du kan lyfta ut 
multifunktionsboxen ur bilen och 
transportera den på enkelt sätt. Därför är 
den en idealisk stuvplats för dina inköp. 
Locket kan avlägsnas helt. 
Ställ multifunktionsboxen i bakre 
bagagerummet.

Risk för skador!
Se till att multifunktionsboxen 

alltid är fastsatt i bagagerummet. 
Annars kan den kastas framåt vid 
olyckor eller tvära inbromsningar och 
orsaka allvarliga eller livshotande 
skador på de åkande.
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Insynsskydd för roadster�coupé*

Insynsskydd för roadster�coupé*
Insynskyddet monteras i bakre 
bagageutrymmet.

Förbereda insynsskyddet
� Stick in fästkrokarna på 

insynsskyddets kulformade stift. 
> På smart roadster med sufflett 

används de bakre kultapparna 
(kortare variant).

> På smart roadster utan sufflett 
används de främre kultapparna 
(längre variant).

Montering av insynsskydd
� Kroka fast insynsskyddets tre 

fästkrokar i lastskyddsnätets bygel.
� Dra insynsskyddet bakåt mot 

bakpartiet.

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. Annars 
kan du själv och andra skadas av att 
föremål som placerats på insynsskyddet 
kastas omkring i bilen, om du
� måste bromsa kraftigt,
� måste väja snabbt,
� råkar ut för en olycka.



Inbjudande  8�15

Insynsskydd för roadster�coupé*

� Haka fast tvärstångens ändar i urtagen 
i bagageutrymmets klädsel.

>OBS!
Om föremål placeras på insynsskyddet 
kan detta förstöras.
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Bakre lasthållare*

Bakre lasthållare*
Bakre lasthållaren är avsedd för 
transport av resväskor eller annat bagage 
ovanpå bakre bagageutrymmet. 
Tillåten maxlast är 23 kg.

>OBS!
När du lastar ska du se till att lasten inte 
sticker ut utanför lasthållarens ram.

Risk för skador!
Surra alltid fast föremål som 

transporteras på lasthållaren 
ordentligt. Annars kan de tränga in i 
kupén vid en kraftig inbromsning eller 
olycka, eller lossna och skada andra 
trafikanter.

Olycksrisk!
Bilens köregenskaper och 

bromsförmåga ändras när 
bagagehållaren är lastad. Anpassa 
körsättet och hastigheten till detta och 
se till att lasten fördelas jämnt.

Olycksrisk!
Kontrollera spännremmarna 

beträffande skador före körning. Byt 
skadade spännremmar omedelbart, 
annars hålls inte lasten fast 
ordentligt.

Olycksrisk!
När last är infäst baktill på 

bilen ändras den av tillverkaren 
angivna viktfördelningen mellan 
axlarna. Denna ändrade viktfördelning 
får inte leda till att tillåtet axeltryck 
överskrids (se 11�9), eftersom 
olycksrisken annars ökar.
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Riktlinjer för last

Riktlinjer för last 

>OBS!
Ytterligare information om "mått och vikt" 
anges fr om sida 11�9.

Minska lasten
Extrautrustning och tillbehör ökar 
tjänstevikten, vilket medför reducerad 
lastkapacitet.
Om en lasthållare monteras baktill på bilen 
ändras den av tillverkaren angivna 
viktfördelningen mellan axlarna.

Så mycket kan du lasta roadster roadster�coupé

Främre bagageutrymme (l) 59 59

Bakre bagageutrymme (l) 86 189

Bagageutrymme totalt (l) 145 248

Max last i främre bagagerum (kg) 35 35

Max last i bakre bagagerum (kg) 50 50

Vikt utan förare (kg) 790 810

Lastkapacitet (kg)1 240 220

Tillåten totalvikt (kg) 1030 1030

1  inklusive passagerare

Olycksrisk!
Bilen har inte godkänts av 

tillverkaren för att dra släpvagn. 
Körning med släpvagn medför 
trafikfara och påverkar bilens 
livslängd negativt.

Olycksrisk!
Ingen hållare eller last får fästas 

på bilens tak.
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Riktlinjer för last

Tänk på följande:
� Lastfördelningen påverkar 

vägegenskaperna.
� Med last och passagerare får inte 

tillåten totalvikt eller max tillåtet 
axeltryck 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.

Risk för skador!
Surra alltid fast lastade föremål. 

Annars finns det risk att de tränger in 
i kupén vid häftig inbromsning eller 
kollision.

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.

Risk för skador!
Transportera inte tunga och 

hårda föremål inne i kupén, utan i 
bagageutrymmet. Annars kan du själv 
och andra skadas av föremål som kastas 
omkring, om du
� måste bromsa kraftigt,
� måste väja snabbt,
� råkar ut för en olycka.

Risk för skador!
Föremål som placeras på 

passagerarsätet ska alltid fästas så att 
de inte inkräktar på föraren under 
körning.

Förgiftningsrisk!
Bakluckan ska var stängd under 

körning. Annars kan avgaser tränga in i 
kupén. De åkande kan drabbas av 
förgiftning.

Miljö!
Onödig last ökar bilens vikt och 

ger därmed högre bränsleförbrukning.



>>Återkommande.
Småarbeten på bilen blir till en meningsfull och nödvändig hobby. På så vis bibehåller du bilens trafik� och driftsäkerhet och 
dessutom dess värde. Många av dessa småsysslor kan du klara av på macken.

Innehåll
>Tanka

>Motorns oljenivå 

>Kontrollera vätskenivåer 

>Ringtryck 

>Torkarblad 

>Ställa in 
spolarmunstyckena 

>Skötselanvisningar 
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Tanka

Tanka

Bilens bränsle
� Bensinmotor 45 kW:

Blyfri bensin Super
EN 228, minst oktantal 95RON/85MON 

� Bensinmotor 60 kW:
Blyfri bensin Super Plus, 
EN 228, minst oktantal 98RON/88MON

� Bensinmotor 74 kW:
Blyfri bensin Super Plus, 
EN 228, minst oktantal 98RON/88MON

>OBS!
Följ anvisningarna på tankluckan.

>OBS!
Bensinmotorerna på 60 kW och 74 kW är 
avsedda 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.

>Viktigt!
Tanka aldrig blyhaltig bensin eller 
diesel!
I så fall 
� ska du omedelbart ringa till en 

auktoriserad verkstad, t ex smart 
center eller begära assistans, t ex hos 
smartmove Assistance.

� låta bogsera bilen.
Starta inte motorn.
Annars kan katalysatorn förstöras.
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Tanka

Tanka på rätt sätt 

� Stäng av motorn och slå från 
tändningen.

� Öppna tankluckan.
> Tankluckan sitter på bilens högra 

sida och låses och låses upp via 
centrallåset.

� Skruva av tanklocket moturs.
� Fyll endast på bränsle tills 

påfyllningsmunstycket slår från.
� Skruva fast tanklocket medurs tills det 

kuggar över.
� Stäng tankluckan.

>OBS!
Om du vill fylla tanken maximalt,
� väntar du 30 sekunder efter att 

påfyllningsmunstycket slagit från 
första gången,

� fyller du på bränsle igen tills 
påfyllningsmunstycket slår från. 

 Tankens volym
� Bränsletank totalt ca 35 l
� varav reserv ca 5 l

Risk för skador!
Bensin är lättantändligt. När 

bensin hanteras är därför öppen låga, 
oskyddad belysning och rökning 
förbjuden.
Undvik att bensin kommer i beröring 
med huden eller dina kläder. Du skadar 
din hälsa om
� din hud har direkt beröring med 

bensin.
� du inandas bensinångor.

Förgiftningsrisk!
Håll bränsle utom räckhåll för 

barn. Sök läkarhjälp omedelbart om 
bränsle sväljs.

Miljö!
Låt aldrig bränsle rinna över.

Fyll aldrig på för mycket i tanken.
Bränslespill skadar miljön.
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Motorns oljenivå

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 

tändningen.
� 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 
eller katalysatorn. Om oljenivån 
ligger över MAX�märket måste 
överflödig olja sugas ur.

� Om oljenivån ligger under MIN�märket 
finns det risk för motorskador.

Förgiftningsrisk!
Håll olja borta från barn. Sök 

läkarhjälp omedelbart om olja sväljs.
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Motorns oljenivå

Kontrollera motoroljenivån
� Vänta några minuter tills oljan har 

runnit tillbaka.
� Öppna bakre bagageutrymmet.
� Fäll undan mattan (A).
� Skruva loss skruven (B) för 

motorrumskåpan moturs.
� Ta bort motorrumskåpan (C).
� Skruva ur oljemätstickan 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 
sidor.

� Sätt i oljemätstickan igen.
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Motorns oljenivå

För litet motorolja i bilen Fyll på motorolja!
� Skruva av påfyllningslocket.
� Använd en tratt när du fyller på 

motorolja.
� Fyll på ytterligare maximalt 0,5 liter 

motorolja när MIN�nivån nåtts.
� Vänta 1 minut tills oljan runnit ned i 

oljetråget.

� Kontrollera motorns oljenivå igen.
� Skruva fast locket medurs.
� Skjut in motorrumskåpan i hållarna 

framtill, fäll ned den och dra fast 
fästskruven.

� Lägg tillbaka mattan.
� Stäng bakre bagageutrymmet.

>OBS!
Kontrollera endast motorns oljenivå när 
motorn håller driftstemperatur. 

Brandrisk!
Se vid påfyllning till att 

motorolja inte spills på varma delar, 
som t ex avgassystemet eller 
katalysatorn.
Om du ändå spiller olja måste motorn 
rengöras noggrant innan du kör bilen. 
Annats kan oljan antändas.
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Motorns 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 
godkända motoroljor finns hos 
smart center eller smart service.

>Viktigt!
Använd inte specialtillsater. De kan 
orsaka 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 
årstiden. 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!
En droppe olja förorenar 1000 

liter vatten. 
Se upp med att du inte spiller ut olja 
när du fyller på. Den tränger annars in 
i marken eller når grundvattnet och 
orsakar därmed allvarliga 
miljöskador.
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Kontrollera vätskenivåer

Kontrollera vätskenivåer

Vätskebehållarnas placering
� Kylvätska:

Under det bakre bagagerummet, i 
motorrummet.

� Bromsvätska:
I främre bagagerummet, under 
bagagerummets insats.

� Spolarvätska:
I främre bagagerummet, till vänster.

Kontrollera nivåerna med jämna 
mellanrum. 

Innan du kontrollerar vätskenivåerna
� Parkera bilen på en horisontell yta.
� Stäng av motorn och slå från 

tändningen.
� Dra åt handbromsen.

Kontrollera kylvätskenivån
Kylvätskenivån måste kontrolleras för att 
undvika överhettning av motorn.

>Viktigt!
Kylsystemet är underhållsfritt under 
normala körförhållanden. 
Kylvätskeförlust tyder på läckage.

Vid förlust av kylvätska
� Fyll på kylvätska.
� Låt en auktoriserad verkstad, t ex 

smart center, fastställa orsaken till 
kylvätskeförlusten.  Risk för skador!

Kylsystemet står under tryck. 
Skruva därför inte av locket förrän 
motorn har svalnat. Låt motorn kylas 
ner i minst 30 minuter. Du kan annars 
skållas av den heta kylvätskan när du 
öppnar locket.
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Kontrollera vätskenivåer

Fastställ kylvätskenivån
� Öppna bakre bagageutrymmet.
� Fäll undan mattan (A).
� Skruva loss skruven (B) för 

motorrumskåpan.
� Ta bort motorrumskåpan (C).
� Kontrollera kärlet från sidan. 

> Vätskenivån ska ligga mellan MIN 
och MAX.

>OBS!
Varm kylvätska expanderar och kan därför 
stiga över den angivna markeringen.

Fylla på kylvätska
� 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.
� Fyll endast på kylvätska till max nivå.
� Skruva på locket ordentligt.
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Kontrollera vätskenivåer

Fylla på vindrutespolaren
Spolarvätskebehållaren rymmer ca 3 
liter. Spolarvätskan används även till 
strålkastarspolaren*.

� Öppna främre bagageutrymmet.
� Öppna locket genom att dra upp fliken.

> Nu kan du fylla på spolarvätska.

>OBS!
Använd smartcare 
spolarvätskekoncentrat för sommar� 
eller vinterbruk för att erhålla optimal 
rengöring av rutorna.

Se även bruksanvisning på förpackningen.

Brandrisk!
Spolarvätskekoncentrat är 

lättantändligt. Undvik därför rökning, 
öppen låga och eld när du handskas med 
koncentratet.

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 
korrekt måste bromsvätskenivån vara 
konstant.

Kontrollera bromsvätskenivån
� Öppna främre bagageutrymmet.
� Skruva loss de fyra fästskruvarna 

moturs.
� Ta bort insatsen.
� Titta ned i kärlet.

> Vätskenivån ska ligga mellan MIN och 
MAX.

>Viktigt!
Låt endast fylla på bromsvätska hos en 
auktoriserad verkstad, t ex smart center.
� Om nivån ligger något under MIN�

markeringen ska du uppsöka en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.

� Om nivån ligger markant under MIN�
markeringen, ska du tillkalla assistans, t 
ex smartmove Assistance eller kontakta 
en auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.

Olycksrisk!
Är bromsvätskans kokpunkt för 

låg, kan ångblåsor uppstå i 
bromssystemet när detta belastas hårt 
(t ex vid körning över bergspass). 
Därigenom försämras bromsverkan.
Byt bromsvätskan vartannat år!
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Ringtryck

Ringtryck
Däcken är särskilt viktiga för bilens 
drift� och trafiksäkerhet. Därför måste 
du kontrollera däcktryck samt däckens 
profil och tillstånd regelbundet.

Olycksrisk!
Om däcktrycket sjunker 

upprepade gånger,
� undersök om främmande föremål 

fastnat i däcket.
� kontrollera om hjul eller ventil är 

otäta.

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 
manöverförmåga

� 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 
dessutom 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 
belastningen 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 
regelbundet, minst var 14:e dag. 
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Ringtryck

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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Ringtryck

Kontroll av däcktryck
� Låt däcken kallna.
� Skruva av skyddshatten (A).
� Kontrollera däcktrycket (B).

> Föreskrivet däcktryck anges på 
insidan av tankluckan och i tabellen 
nedan.

� Skruva fast skyddshatten på ventilen 
igen.

>Viktigt!
Skyddshatten skyddar ventilen mot 
föroreningar och därmed mot läckage.

Ringtryck Alla bilar

Däcktryck (sommar och vinter)

Framaxel tom/fullt belastad (bar) 2,0

Bakaxel tom/fullt belastad (bar) 2,0
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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!
Originaltorkarblad för bilen finns att köpa 
hos auktoriserade verkstäder, t ex hos 
smart center.

Byta torkarblad

� Ta ur tändnyckeln ur tändlåset.
� Fäll upp torkararmen från rutan och 

placera torkarbladet vågrätt.
� Tryck på spärrfjädern (A).
� Skjut torkarbladet i riktning mot 

torkararmen (B).
� Ta bort det gamla torkarbladet.
� Skjut in det nya torkarbladet i 

torkararmen (C).
> Spärrfjädern ska gå i ingrepp 

hörbart i torkararmen.

Risk för skador!
Ta ur nyckeln från tändlåset 

innan du byter torkarblad. Torkarna 
kan annars sättas i rörelse och skada 
dig.
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Ställa in spolarmunstyckena

Ställa in spolarmunstyckena
Spolarmunstyckena sitter nedanför 
vindrutan (D och E).
� Rikta in spolarmunstyckena med en nål 

mot önskat spolningsområde.

>OBS!
Spolarmunstyckena är rätt inställda om 
vattenstrålen träffar vindrutan ungefär 
på mitten.
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Skötselanvisningar

Skötselanvisningar
Vård med jämna mellanrum skyddar bilen 
mot yttre påverkan ut� och invändigt och 
bibehåller därmed bilens värde.

>Viktigt!
Följ anvisningarna på 
rengöringsmedelsförpackningen.

Vi rekommenderar att smartcare�
produkter används, eftersom
� de ger god rengöringseffekt och 

optimalt 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 
omedelbart:
� 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 

föroreningar, 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 

hårdvax.

Avlägsna tjära
Ta bort tjära direkt innan du tvättar 
bilen.
� 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 

hårdvax.
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Skötselanvisningar

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
Vi rekommenderar att du skruvar av 
antennen på bilen innan du kör in i en 
automattvätt.
Vid rengöring i automattvätt kan 
vattendroppar rinna ned på insidan av 
rutan.

Miljö!
Tvätta helst bilen på en särskild 

tvättplats eller i en automattvätt 
eftersom t ex smörjmedel kan hamna i 
avloppet om du tvättar på gatan. Det 
påverkar miljön negativt. 

Olycksrisk!
Efter tvätt kan bromsarna vara 

fuktiga och ha försämrad funktion. När 
du kör från automattvätten ska du 
därför bromsa lätt upprepade gånger 
utan att utsätta övriga trafikanter för 
fara.
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Skötselanvisningar

Hur ofta ska jag vårda lacken
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 
auktoriserad verkstad, t ex smart center.

>OBS!
Vid större lackskador ber vid dig 
kontakta 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 svart, silver
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Skötselanvisningar

Alla vårdmedel finns som smartcare�
produkter hos en auktoriserad verkstad, 
t ex smart center.

Interiör Särskilda egenskaper Normal smuts 
hand�/automattvätt

Stark nedsmutsning 
hand�/automattvätt

Du får aldrig

Textilklädsel i bilen Använd ren, luddfri 
torkduk

Mild tvållösning Fläckborttagning 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

Krockkuddekåpor Använd ren, färgäkta 
torkduk

Mild tvållösning Mild tvållösning Använd 
fläckborttagningsmedel, 
lösningsmedel
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Skötselanvisningar

Alla vårdmedel finns som smartcare�
produkter hos en auktoriserad verkstad, 
t ex smart center.

Utvändigt Särskilda egenskaper Normal smuts 
hand�/automattvätt

Stark nedsmutsning 
hand/automattvätt

Du får aldrig

tridion säkerhetscell 
antracit, svart

Pulverbelagd 
enkomponentslack

Bilschampokoncentrat, 
insektslösare för 
insektsrester, polish

Bilschampokoncentrat, 
insektslösare för 
insektsrester, hårdvax, 
polish

Använda polish på 
tridion säkerhetscell 
antracit, 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, 
sufflettrengöring, 
impregneringsspray

Sufflett Landmark�tyg Bilschampokoncentrat, 
sufflettrengöring, 
impregneringsspray

Bilschampokoncentrat, 
sufflettrengöring, 
impregneringsspray



>>Tips.
Om du skulle behöva hjälp med bilen, t ex för att byta glödlampor eller batteri, lämnar vi dig inte i sticket. Vi visar dig hur du snabbt 
kan avhjälpa fel på bilen. Givetvis kan du även alltid få hjälp hos auktoriserade verkstäder, t ex smart center eller smartmove 
Assistance.

Innehåll
>Uttag för inbyggd diagnos 
(OBD)

>Säkringar

>Lampor

>Punkteringssats*

>Navkapsel*

>Stöldskyddsskruv*

>Däck och fälgar

>Batteri

>Igångrullning

>Bogsering

>Brandsläckare*
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Uttag för inbyggd diagnos (OBD)

Uttag för inbyggd diagnos (OBD)
Uttaget för inbyggd diagnos sitter i 
förarens fotutrymme under luckan (A). 
Denna information är viktigt för 
serviceteknikern.
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Säkringar

Säkringar
Säkringsdosan sitter på vänster sida, 
under instrumentpanelen i förarens 
fotutrymme.

>Viktigt!
Trasiga säkringar ska bytas mot 
säkringar i samma storlek (syns på färgen 
och ampèretalet) med det ampèretal som 
rekommenderas i säkringstabellen. 
Byt endast säkringar när bilen är 
parkerad. 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.

Byta säkring
� Slå från alla elförbrukare och 

tändningen innan du byter en säkring.
� Haka loss locket till säkringsdosan 

enligt bild och fäll ned den.
� Använd säkringstabellen (se Sida 10�5 

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.

Risk för brännskador!
Använd aldrig säkringar med 

högre ampèretal och reparera eller 
förbikoppla aldrig trasiga säkringar. 
Annars kan det leda till skador på 
elsystemet och till brand.
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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 Ljusomkopplare 7,5 A brun

6 Park.ljus/bakljus höger 7,5 A brun

7 Park.ljus/bakljus vänster 7,5 A brun

8 Stift 87/3 huvudrelä (motor) 20 A gul

9 Stift 87/2 huvudrelä (motor) 10 A röd

10 Stift 87/1 huvudrelä (motor) 15 A blå

11 Instrumentgrupp, säkerhetsgrupp, OBD 7,5 A brun

12 Radio CD, kupébelysning 15 A blå

13 Dimstrålkastare 15 A blå

14 esp�ventiler 25 A natur

15 Laddluftkylare 15 A blå

16 Elektrisk bränslepump 10 A röd
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Säkringar

17 Bakrutetorkare 15 A blå

18 Krockkuddeutlösningsenhet, esp 7,5 A brun

19 Inställning av backspeglar 7,5 A brun

20 Radio, CD, kombi, varvräknare, OBD, backljus 15 A blå

21 Uttag 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 vä/bakljusgrupp 7,5 A brun

26 Bromsljus 15 A blå

27 Motorstyrmodul 7,5 A brun

28 Eluppvärmd bakruta 30 A grön

29 Sufflett 30 A natur

30 Manuell växellåda 40 A orange

31 Signalhorn, centrallås, upplåsning av baklucka 30 A grön

32 Sekundärluftpump 30 A grön

33 Tändning 50 A röd

Nr Förbrukare Strömstyrka Färg
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Säkringar

34 esp�pump 50 A röd

35 Servostyrning 30 A grön

36 Reserv stift 15 � �

37 Reserv stift 15 (W450 glassollucka) 15 A �

38 Reserv stift 15 � �

39 Reserv stift 15 � �

40 Reserv stift 30 � �

41 Reserv stift 30 � �

42 Reserv stift 30 � �

43 Reserv stift 30 25 A �

44 Reserv stift 30 sätesuppvärmning 25 A �

Nr Förbrukare Strömstyrka Färg
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Lampor

Lampor

Glödlampsbyte hos auktoriserad 
verkstad, t ex smart center
Låt endast en auktoriserad verkstad, t ex 
smart center, byta glödlamporna.
� Strålkastare
� Dimstrålkastare
� Innerbelysning
� Sidoblinkers
� Xenonlampor*

>OBS!
Låt kontrollera strålkastarinställningen 
med jämna mellanrum, minst en gång om 
året.

Byta glödlampor Observera följande punkter innan du 
byter 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!
Glödlamporna kan vara mycket 

varma. Vid beröring kan du drabbas av 
brännskador. Låt belysningen svalna 
innan du byter glödlampor.

Risk för skador!
Xenonlampor* står under 

högspänning. Om du vidrör 
xenonlampornas* elkontaktdon kan du 
utsättas för en elektrisk stöt som leder 
till allvarliga eller livshotande 
skador. Ta därför aldrig bort 
xenonlampans* kåpa. Byt aldrig 
xenonlampor* själv utan låt endast byta 
dem hos en auktoriserad verkstad, tex 
smart center, som har erforderliga 
kunskaper och verktyg för detta arbete.
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Lampor

Byta bakljuslampor
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 bakre bagageutrymmet.
� Skruva loss fästskruven enligt bild.
� Tryck ut baklyktan åt sidan ur fästet.

� Vrid ut sockeln moturs ur huset.
> Kontaktdonet förblir anslutet till 

sockeln.
� Vrid glödlampan moturs och dra ut den 

från hållaren.

>OBS!
Montering sker i omvänd ordningsföljd.

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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Punkteringssats*

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:
� Däcktätningsmedelsflaska
� Påfyllningsslang
� Ventilnyckel med ventilinsats
� Elpump med anslutningsslang
� Dekal "80 km/h" och "50 mph"
� Bruksanvisning

>OBS!
� Däcktätningsmedlet kan endast 

användas 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 
kassera det tillsammans med däcket.

� Däcktätningsmedlet får inte användas 
efter sista förbrukningsdatum (se 
flaskans baksida)!
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Punkteringssats*

Risk för skador!
Däcktätningsmedlet är 

hälsovådligt vid beröring och får inte 
komma i kontakt med hud, ögon eller 
kläder.
� Har stänk av däcktätningsmedlet 

kommit in i ögonen, ska du genast 
spola ur ögonen med rent vatten.

� Har du kommit i beröring med 
däcktätningsmedlet, ska du genast 
spola av stället med rent vatten.

� Byt omedelbart ut kläder som 
smutsats ned med 
däcktätningsmedlet.

� Skulle allergiska reaktioner uppstå, 
ska du genast uppsöka läkare.

Håll däcktätningsmedlet borta från 
barn.

� Om du svalt däcktätningsmedel, skölj 
omedelbart munnen noggrant och 
drick rikligt med vatten.

� Framkalla inte kräkning! Uppsök 
omedelbart läkare!

Inandas inte ångorna.

Olycksrisk!
I följande fall är din säkerhet 

speciellt utsatt för fara och 
däcktätningsmedlet kan då inte heller 
hjälpa dig:
� vid skär� eller stickskador på 

däcket, som är större än 
4 millimeter,

� vid skärskador på däcksidan,
� vid skador på fälgen,
� om du kör med mycket lågt däcktryck 

eller tomt däck.
Kör inte vidare! Annars kan luften 
försvinna ur däcket. Du kan därigenom 
orsaka en olycka. Kontakta en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.
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Punkteringssats*

Reparera däck med hjälp av 
punkteringssatsen
� Skaka om däcktätningsmedelsflaskan 

före användning..

� Skruva på påfyllningsslangen på 
flaskan.
> Därvid bryts 

aluminiumförseglingen.

� Ta bort ventilhatten från ventilen. 
� Skruva ur ventilinsatsen med den 

bifogade ventilnyckeln.

>OBS!
Skydda ventilinsatsen noggrant mot 
föroreningar. Skulle insatsen vara 
skadad, finns det en ventil i reserv under 
ventilnyckelns skruvlock.
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Punkteringssats*

� Dra av pluggen från 
påfyllningsslangen och skjut 
slangänden över däcksventilen.

� Håll flaskan med påfyllningsslangen 
nedåt och kläm ihop den.

� Pressa in hela flaskans innehåll i 
däcket. 

� Dra av slangen från ventilen och torka 
bort tätningsmedelsrester från 
ventilen, fälgen och/eller däcket.

� Skruva fast original ventilinsats (ev. 
reservinsatsen) med ventilnyckeln i 
ventilen.

� 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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Punkteringssats*

>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.

� 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 
lufttrycksmätaren på kompressorn 
efter ca tio minuters körning.

>Viktigt!
Kompressorn (gula lådan) ska alltid 
sättas tillbaka i fotstödet eftersom den 
utgör stödyta i passagerarens 
fotutrymme.

Olycksrisk!
Om inte 1,8 bar tryck kan uppnås 

inom fem minuter har däcket för stora 
skador.
Kör inte vidare! Annars kan luften 
försvinna ur däcket. Du kan därigenom 
orsaka en olycka. Kontakta en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.

Olycksrisk!
Överskrid inte högsta 

hastigheten 80 km/h, när du har 
reparerat ett däck med 
däcktätningsmedlet.
Dekalen "max. 80 km/h" måste fästas i 
förarens blickfält på 
instrumentgruppen.
Bilens köregenskaper kan ha 
försämrats av det skadade däcket trots 
att däcktätningsmedlet används.

Olycksrisk!
Om däcktrycket nu är lägre än 

1,3 bar, har däcket för stora skador.
Kör inte vidare! Annars kan luften 
försvinna ur däcket. Du kan därigenom 
orsaka en olycka. Kontakta en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.
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Punkteringssats*

>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 
instruktionsbok. Kör långsamt till 
närmast auktoriserade verkstad, t ex 
smart center.

>OBS!
Tillverkaren kan inte garantera att alla 
däcksskador, särskilt skär� eller 
stickskador på däcket med mer än 4 mm 
diameter 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.



10�16   Tips   

Stöldskyddsskruv*

Stöldskyddsskruv*

Se upp!
Använd inte skruvdragare. Förvara 
stöldskyddsskruvarnas nyckel på 
lämpligt ställe i bilen.

Se upp!
Av säkerhetsskäl ska inte navkapslar 
eller navkåpor användas när 
stöldskyddsskruvar monteras på 
stålfälgar

>OBS!
Om du tappar bort nyckeln till 
stöldskyddsskruvarna, ber vi dig ta med 
nyckelkodkortet till en auktoriserad 
verkstad, t ex smart center. Förvara 
nyckelkodkortet 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: 120 Nm

Olycksrisk!
Stöldskyddsskruvarna ska 

efterdras efter mellan 100 och 500 
kilometer med en momentnyckel (se 
åtdragningsmoment). Annars kan de 
lossna och skada andra trafikanter.
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Däck och fälgar

Däck och fälgar

Allmän information
smart gmbh rekommenderar dig av 
säkerhetsskäl att använda däck, som är 
godkända 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 skador som uppstått som en följd 
därav. Information om däck får du hos en 
auktoriserad verkstad, t ex smart center.

Om du använder andra däck än de, som
testats och rekommenderas av smart 
gmbh, kan egenskaper, som t ex 
vägegenskaper, ljudnivå, förbrukning 
osv. förändras negativt.
Dessutom kan måttavvikelser och 
förändrad deformation av däcket vid 
körning under belastning, leda till 
kontakt med karosseri och 
axelkomponenter. Skador på däck eller 
bil kan uppstå som resultat.

Regummerade däck testas och 
rekommenderas inte av smart gmbh. Vid 
regummeringen kan inte alltid 
stomskador upptäckas. Därför kan smart 
gmbh inte garantera körsäkerheten med 
regummerade däck.

Förändringar på bromssystem och hjul 
och användning av distans� och 
bromsdammbrickor är inte tillåtet. 
Bilens typgodkännande upphör då att 
gälla.

Olycksrisk!
Använd endast däckstyper, 

däcksdimensioner och fälgstorlekar 
som är godkända för din biltyp.
Om du låter montera andra hjul:
� kan hjulbromsar eller chassidelar 

skadas.
� kan inte längre tillräcklig plats för 

hjul och däck garanteras.
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Däck och fälgar

Vad du absolut ska ge akt på:
� använd endast däck och fälgar av samma 

typ och samma fabrikat.
� montera endast däck som passar till 

fälgen.
� På en bil med samma hjulstorlek fram 

och bak ska du endast skifta däcken 
axelvis (höger fram till höger bak och 
vänster 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 
regelbundet beträffande skador. 
Skadade fälgar kan leda till skador på 
däcket och att luft läcker ut.

� slit inte ner däcken för hårt. Är 
mönsterdjupet mindre än 3 millimeter 
reduceras väggreppet starkt på våt 
vägbana. Därför ska sommardäck bytas 
ut när mönstret slitits ner till 
3 millimeter och vinterdäck när 
mönsterdjupet underskrider 
4 millimeter.

� byt ut däcken, oberoende av slitage, 
senast efter sex år. Detta gäller även 
reservhjulet.

>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 
ytterligare information om 
� däckets bärighetsklass (LI, 

belastningskod),
� hastighetsklass (högsta tillåtna 

hastighet för däcket),
� däckets ålder,
� orsaker och följder till däckslitage,
� åtgärder vid skador på däck,
� lämpliga däcktyper för bestämda 

regioner, användningsområden eller 
driftsvillkor,

� möjlighet att använda andra däck osv.
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Däckens skick
Kontrollera däcken regelbundet 
beträffande t ex:
� utvändiga skador,
� åldring,
� främmande föremål i mönstret,
� sprickor, bulor,
� ensidig eller oregelbunden 

förslitning.

Mönsterdjup
Underskrid inte ett minsta mönsterdjup 
för sommardäck på 3 millimeter och 
4 millimeter för vinterdäck.
Med tilltagande däckslitage försämras 
däckens väggrepp och bilens 
vägegenskaper, i synnerhet på våt eller 
snötäckt vägbana. Byt därför ut däcken 
innan de slitits ner under minsta 
mönsterdjup.
Du bör mäta mönsterdjupet med en 
mönsterdjupmätare, som du kan köpa hos 
en auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.

Ett tecken på att däcken behöver bytas 
syns även på slitageindikeringarna i 
profilkanten på slitbanan. De smala 
genomgående 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 
litet eller inte alls. Drift� och 
trafiksäkerheten 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 
sidan av varje däck. De sista två 
siffrorna anger fr o m år 2000 däckets 
tillverkningsår, och föregås av ett 
tvåsiffrigt tal för däckets 
produktionsvecka (VV/ÅÅ).

Risk för skador!
Ge alltid akt på att 

mönsterdjupet är tillräckligt. För 
litet mönsterdjup försämrar däckets 
väggrepp avsevärt och ökar risken för 
vattenplaning vid regn eller snöslask. 
Däckets mönster kan då inte längre 
transportera bort vattnet. Du kan 
förlora kontrollen över bilen, orsaka 
en olycka och skada dig själv eller 
andra personer.

Olycksrisk!
Tänk på att sprickor, bulor eller 

yttre skador kan leda till att däcket 
exploderar. Du kan därigenom förlora 
kontrollen över bilen och skada dig 
själv eller andra personer. Byt 
omedelbart ut däck som är skadade på 
detta sätt.
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Däck och fälgar

Däckskador
Däckskador uppstår genom t ex:
� bilens användningsvillkor,
� trottoarkanter,
� främmande föremål,
� för lågt däcktryck,
� Inflytande genom väder och miljö, 

kontakt med olja, fett, bränsle osv.

Byte av hjul

Har bilen samma hjulstorlek kan du byta 
hjulen efter 5000 till 10000 kilometer, 
beroende på aktuellt slitage. Förändra 
inte hjulens rotationsriktning. 
Fram� och bakhjul slits ner olika, 
beroende på användningsvillkoren. Byt 
hjulen innan en karakteristisk 
slitagebild har uppstått på däcken. 
Rengör anliggningsytorna på fälg och 
bromsskiva/hjulets insida grundligt. 
Kontrollera däcktrycket.

Olycksrisk!
Körning över trottoarkanter eller 

skarpkantiga föremål kan leda till 
skador 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 bilen, orsaka en olycka 
och skada dig själv och andra personer.

Olycksrisk!
Rengör aldrig däck med 

högtryckstvätt. Detta kan leda till 
skador på däcken. Du kan därigenom 
orsaka en olycka eller skada andra 
personer.

Olycksrisk!
Växla endast ut framhjulen mot 

bakhjulen om de har samma 
dimensioner, som t ex storlek, 
inpressningsdjup osv.



Tips   10�21

Däck och fälgar

Hjulbyte

Olycksrisk!
Om däckets angivna bärförmåga 

och tillåten högsta hastighet 
överskrids kan däcken skadas resp 
däckseparationer uppstå. Du kan 
därigenom förlora kontrollen över 
bilen och därigenom skada dig själv 
och andra personer. 

Använd därför endast däckstyper, 
däcksdimensioner och fälgstorlekar 
som är frigivna för din biltyp. Var 
vänlig beakta i synnerhet de 
kundspecifika 
typbesiktningsuppgifterna för däck. 

Dessa föreskrifter bestämmer i vissa 
fall en bestämd däckstyp för bilen, 
resp. förbjuder användning av 
bestämda däckstyper, som är godkända i 
andra länder. 

Därutöver kan det vara lämpligt att 
använda en viss däckstyp i bestämda 
regioner och för vissa 
användningsområden. 
Information om däck får du hos en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.

Olycksrisk!
Låt kontrollera 

åtdragningsmomentet hos en 
auktoriserad verkstad omedelbart efter 
ett hjulbyte. smart gmbh 
rekommenderar att detta görs hos smart 
center. Det är viktigt att låta utföra 
service hos en auktoriserad verkstad, 
särskilt när det gäller 
säkerhetsrelaterade arbeten och 
arbeten på säkerhetsrelaterade system. 
Hjulen kan ev. lossna, om de inte 
dragits fast med ett 
åtdragningsmoment av 120 Nm. Använd 
av säkerhetsskäl endast passande 
hjulskruvar som är godkända av smart 
gmbh.
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Demontera hjul

� Parkera bilen på en horisontell yta.
� Dra åt handbromsen.
� Trampa ned bromspedalen och ställ 

softip�växelspaken i läge R.
� Stäng av motorn.
� Lossa hjulskruvarna genom att vrida 

dem moturs med en lämplig fälgnyckel, 
men skruva inte ur dem helt.

� Sätt en lämplig domkraft mot den 
särskilda lyftpunkten (A). Dessa syns 
med hjälp av de präglade märkena vid 
tröskellådan. 
> Stödplattan på domkraften ska stå 

rakt under lyftpunkten (A).Olycksrisk!
Sätt endast an domkraften mot den 

särskilda lyftpunkten.
Om inte domkraften sätts an riktigt, 
kan bilen glida av domkraften och 
skada dig själv eller andra.

Olycksrisk!
Domkraften är endast avsedd för 

att hålla bilen under en kortare tid vid 
ett hjulbyte.
Vid arbete under bilen måste du 
använda pallbockar.
Ge akt på att den yta som domkraften 
står på, är fast och jämn. Om underlaget 
är mjukt, måste ett stabilt och halkfritt 
underlägg användas för domkraften. 
Starta inte motorn under den tid som 
hjulet byts.
Kryp aldrig in under bilen när den står 
upplyft med domkraften. Om du inte 
lyfter bilen på det sätt som anges, kan 
den falla ner från domkraften (t ex om 
motorn startas, en dörr eller främre 
eller bakre bagageutrymmet öppnas 
eller stängs).
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� Lyft bilen med domkraften tills hjulet 
lättar från marken.

� Skruva loss hjulskruvarna och ta bort 
hjulet.

Montera nytt hjul

Olycksrisk!
Använd endast de hjulskruvar som 

levereras med bilen.

Olycksrisk!
Byt hjulskruvar som är skadade 

eller har rostangrepp.
Hjulskruvarna får aldrig oljas eller 
fettas in. Om gängan på en hjulskruv är 
skadad får du på inga villkor köra 
vidare. Kontakta en auktoriserad 
verkstad, t ex smart center.

Använd endast hjulskruvar som är 
avsedda för fälgen och bilen.

Av säkerhetsskäl rekommenderar smart 
gmbh att endast hjulskruvar som 
godkänts av smart gmbh används. Andra 
muttrar kan lossa.
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Däck och fälgar

� 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: 
120 Nm).

>OBS!
Låt en auktoriserad verkstad, t ex smart 
center, kontrollera de nymonterade 
hjulen beträffande obalans och balansera 
dem vid behov. 

Olycksrisk!
Kontrollera 

åtdragningsmomentet omedelbart efter 
ett hjulbyte. Hjulen kan ev. lossna, om 
de inte dragits fast med ett 
åtdragningsmoment av 120 Nm.
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Batteri

Säkerhetsanvisningar och 
skyddsåtgärder vid hantering av batteri
Observera alltid följande 
säkerhetsanvisningar och 
skyddsåtgärder vid hantering av 
batteriet.
Använd original smart batterier, för att 
säker montering och elektrisk funktion 
ska kunna garanteras.

>Viktigt!
Kör inte bilen utan batteri, eftersom det 
kan skada elektriska apparater.

Explosionsrisk!
Vid laddning av batterier kan 
högexplosiv knallgas uppstå.

Eld, öppen låga och rökning får 
inte förekomma!
Undvik gnistbildning!

Risk för frätskador!
Batterisyra är kraftigt 
frätande. Den får inte komma i 

kontakt med hud, ögon eller kläder!
Skölj av syrastänk omedelbart med rent 
vatten i några minuter!
Uppsök läkare omedelbart om syra har 
kommit in i ögonen eller har svalts!

Bär skyddsglasögon!
Låt inte syra komma in i ögonen 
eller komma i beröring med 
huden.

Se till att barn inte finns i 
närheten!
Håll barn borta från batterier, 
syra eller batteriladdare.

Följ anvisningarna i 
instruktionsboken!
Följ alltid de anvisningar som 
ges i instruktionsboken.

Risk för skador!
Lägg inga metallföremål på 

batteriet. Annars kan det leda till 
kortslutning.
Använd endast läckagesäkra batterier 
för att hindra frätskador på de åkande 
vid en olycka.
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Batteri

Bilens batteri
� Bil med bensinmotor: 

12 volt och 42 ampèretimmar.
� Bil med bensinmotor (kall zon): 12 volt 

och 61 amperetimmar (Ah).

Risk för skador!
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 

alltid först minuskabeln och 
därefter pluskabeln lossas.

� När batterikablarna ansluts, ska 
alltid först pluskabeln och därefter 
minuskabeln monteras.

� Lossa eller avlägsna aldrig 
batterikabelskorna när motorn är 
igång.

Miljö!
Batterier innehåller bly och 
svavelsyra och hör inte hemma i 

hushållsavfallet!
Lämna in tomma, defekta eller skadade 
batterier till en auktoriserad 
verkstad, t ex smart center, eller till 
ett återtagningsställe för uttjänade 
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 främre bagageutrymmet.
� Skruva loss de fyra fästskruvarna för 

bagagerumskåpan moturs.
� Ta bort insatsen.
� Skruva först loss minuspolskon och 

sedan pluspolskon.

� Skruva loss batterihållaren (A).
� Ta bort batteriet.

Sätta dit batteriet
� Slå från alla elförbrukare.
� Ställ batteriet på plats.
� Skruva fast batterihållaren (A).
� Skruva först fast pluspolskon och sedan 

minuspolskon.
� Sätt dit pluspolens skydd.
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Batteri

Tips för batteriskötsel
� Bilens batteri är underhållsfritt vid 

normal körning (DIN 43539/T2).
Du ska dock låta en auktoriserad 
verkstad, t ex smart center, 
kontrollera batteriets 
laddningstillstånd och syranivå innan 
den kalla årstiden börjar.

� För kontroll av syranivån måste 
batteripropparna på ovansidan 
öppnas. Syranivån 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 
batterikablarna har lossats (tre till 
fyra veckor) måste batteriet laddas.
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Starthjälp
Är batteriet urladdat och bilen därför 
inte kan startas, kan en annan bil lämna 
starthjälp.
Starta bilens motor med
� hjälp av startkablar och
� batteriet i en annan bil.
Beakta därvid följande anvisningar:

� Stäng av motorn i den andra bilen.
� Öppna främre bagageutrymmet (se 

Sida 8�8).
� Skruva loss de fyra fästskruvarna 

moturs.
� Ta bort insatsen.
� Ta bort kåpan över pluspolen.
� Anslut först pluspolen (A) med den röda 

startkabeln.
� Anslut minuspolen (B) på den andra 

bilens batteri till motorblocket 
(jordpunkt/olackerad) på din bil.

� Deaktivera startspärren (se sida 7�5).
� Starta bilens motor.
� Om motorn inte startar omedelbart, 

vänta i ca 30 sekunder mellan 
startförsöken.
> Om motorn inte startar, ska du 

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

Risk för frätskador!
Böj dig inte över batteriet vid 

starthjälp eller när det laddas.

Explosionsrisk!
Undvik gnistbildning. Rök inte 

eller för inte öppen låga i närheten av 
batteriet.
Observera säkerhetsanvisningar och 
skyddsåtgärder vid hantering av 
batteriet!
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När bilen startat
� Slå inte på elförbrukare som t ex 

fläkten eller eluppvärmda bakrutan 
förrän motorn är igång. 
Slå inte på belysningen!
> På så vis minskar du risken för 

gnistbildning när du kopplar loss 
startkablarna.

� Börja med att lossa startkabeln från 
minuspolen och lossa sedan 
startkabeln från pluspolen.

Detta måste du känna till 
� Använd endast batterier med samma 

nominella spänning (12 volt).
� Använd startkablar med tillräckligt 

ledningstvärsnitt och isolerade 
polklämmor. Sådana finns hos en 
auktoriserad verkstad, t ex smart 
center.

� Bilarna får inte beröra varandra vid 
startförsöket.

� Stäng av elektriska förbrukare i båda 
bilarna.

� Stäng av motorn i den andra bilen.
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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 
center, kontrollera batteriet. 
Batterikärlet kan ha skadats.

>OBS!
Kopplas loss batteriet vid 
snabbladdning innan du ansluter det till 
laddaren.

Risk för skador! 
 Explosionsrisk!

När du laddar batteriet, består 
explosionsrisk genom antändning av 
den knallgas, som batteriet alstrar. 
Undvik gnistbildning. Rök inte eller 
för inte öppen låga i närheten av 
batteriet. Berör inte batteriepolerna 
med metallföremål och avlägsna inte 
batteriladdarens polklämmor förrän 
batteriladdaren har stängts av och 
batteriet inte längre avger gas. Ge akt 
på bra ventilation när du laddar 
batteriet. Böj dig inte över batteriet 
vid laddningen och andas inte in gaser. 
Du kan annars skadas.

Risk för skador! 
 Ladda aldrig batteriet när det 

sitter på plats i bilen. Vid laddning kan 
gaser bildas och leda till explosion med 
risk för lackskador eller frätskador på 
bilen, dig själv eller andra.
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Igångrullning
Om startmotorn inte fungerar är det 
möjligt att rulla igång bilen i en 
utförsbacke.

Förberedelser
� Slå på tändningen.
� Dra åt handbromsen.
� Trampa ned bromspedalen.
� Tryck växelspaken till läge + och håll 

kvar.

Igångrullning
� Släpp upp bromspedalen.
� Trampa ned gaspedalen helt.
� Lossa handbromsen.

> När hastigheten ökar ansätts 
kopplingen automatiskt och motorn 
startar.

� Släpp växelspaken.
� Ge gas.
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Bogsering
Bogseröglan behövs när du ska bogsera en 
annan bil eller när din bil ska bogseras.
Bogseröglan (A) sitter under mattan i 
passagerarens fotutrymme. Den ska alltid 
förvara på detta ställe i bilen när den 
inte används.
� Öppna passagerardörren.

Fästpunkter för bogserögla
Främre fästpunkten används vid 
bogsering av bilen.

De bakre fästpunkterna används vid 
bogsering av andra bilar.
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Bogsering

Fästa bogseröglan
� Ta ut bogseröglan från fotstödet i 

passagerarens fotutrymme.
� Ta bort locket på bilen.
� Skruva in bogseröglan till anslag och 

dra åt.
� Fäst bogserlinan eller bogserstången i 

bogseröglan.

Bogsering
� 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 
anvisningar.

Olycksrisk!
Bogsera bilen med en 

bogserstång om motorn inte är igång.
När motorn inte är igång fungerar inte 
den elektriska servostyrningen 
(electric power steering)* 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.
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>Anvisningar för bogsering!
� Endast personer med vana får bogsera.
� Låt helst en bil från en auktoriserad 

verkstad, t ex smart center, bogsera 
bilen.

� Följ gällande bestämmelser för 
bogsering i respektive land.

� Max tillåten hastighet för bogsering 
är 50 km/h.

� Bilen får bogseras max 50 km.
� Vid bogsering rekommenderar vi 

bogserstång. 

� 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 
tyngre än dragbilen.

� Bärgning av bilen får inte ske med 
hjälp av bogseranordningen.

� För att surra fast bilen kan 
bogseranordningen användas.
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Brandsläckare*

Brandsläckare*
Brandsläckaren sitter vid passagerarens 
fotutrymme. 

Observera följande
� Läs bruksanvisningen för 

brandsläckaren 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.

OBS!
Om du monterar en brandsläckare måste 
du använda särskilt tillskurna mattor* i 
fotutrymmet.

Risk för skador!
Lås alltid fast brandsläckaren. 

Kringflygande föremål kan orsaka 
allvarliga personskador vid 
inbromsning.



>>Dataöverföring.
Sätt dig ett tag i lugn och ro och låt bilens tekniska data göra intryck på dig. 
Ha det så kul.

Innehåll
>Dekaler och skyltar 

>Typskylt 

>Tekniska data 

>Typgodkännandenummer 

>Myndighetsgodkännande 
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Dekaler och skyltar (exempel från vänsterstyrd bil)

e

Dekaler och skyltar (exempel från vänsterstyrd bil)

a smartmove Assistance (i handskfacket)

b Dekaler och skyltar för krockkuddar (solskydd/takram)

c Typskylt med bilens identifieringsnummer 
(på B�stolpen på passagerarsidan)

d Tankningsskylt (på tankluckans insida)

e Informationsskylt stöldskydd

Risk för skador!
Bilen är försedd med olika varningsdekaler. De är 

avsedda att uppmärksamma dig och andra personer på 
olika risker. Därför ska du aldrig ta bort en 
varningsdekal om detta inte uttryckligen anges på 
dekalen. Om du tar bort varningsdekalerna så kan det leda 
till att du eller andra personer inte uppmärksammar 
riskerna vilket kan leda till personskador.
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Typskylt

Typskylt

Bilens identifieringsnummer
Bilens identifieringsnummer sitter på 
golvplåten, under mattan och motorkåpan 
i bagagerummet.
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Tekniska data

Tekniska data
Tekniska data gäller för 
standardutrustade bilar.
Vi rekommenderar att du alltid använder 
smart originaldelar och 
originaltillbehör.

Motordata Bensinmotorer

roadster / 
roadster�coupé

roadster / 
roadster�coupé

roadster / 
roadster�coupé

roadster BRABUS/ 
roadster�coupé 
BRABUS

Nominell effekt (kW) 45 60 74 74

vid varvtal (r/min) 5250 5250 5600 5600

Nominellt vridmoment (Nm) 95 110 130 130

vid varvtal (r/min) 2000�4000 2250�4500 2500�5300 2500�5300

Antal cylindrar 3 3 3 3

Ventiler per cylinder 2 2 2 2

Tändstift per cylinder 2 2 2 2

Slagvolym (cm³) 698 698 698 698

Motorns vikt enligt DIN 70020 A (kg) 60 60 60 60

Maximal backtagningsförmåga vid 
tillåten totalvikt

20% 20% 20% 20%
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Tekniska data

Bränsleförbrukning enligt 
EG�direktiv 1999/100/EG
Följande data har fastställts enligt EG�
direktiv (1999/100/EG). Alla data gäller 
för bilar med katalysator som standard.

I praktiken kan bränsleförbrukningen 
ligga högre än de angivna värden som 
fastställts 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 
kontrollförhållanden
Information om detta kan du få hos en 
auktoriserad verkstad, t ex smart center.
Aktuella förbrukningsvärden finns 
angivna i COC�dokumenten 
(EU�FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE). 
Dessa dokument får du när bilen 
levereras.

Bränsleförbrukning enligt 
EG�direktiv 1999/100/EG

Bensinmotorer

45 kW 60 kW 74 kW 74 kW

roadster/
roadster�coupé

roadster
roadster�

coupé
roadster

roadster�
coupé

roadster
BRABUS

roadster�
coupé

BRABUS

softip softouch softouch softouch

stadskörning (liter/100 km) 6,2 6,3 6,4 6,4 6,4 6,4 6,4

landsväg (liter/100 km) 4,2 4,3 4,3 4,5 4,5 4,5 4,5

blandad (liter/100 km) 4,9 5,1 5,1 5,2 5,2 5,2 5,2

Räckvidd (km) 714 686 686 673 673 673 673

Avgasrening/avgasnorm EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4 EU4

CO2�utsläpp (g/km) 117 122 122 122 122 122 122
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Tekniska data

Acceleration/max hastighet Bensinmotorer

45 kW 60 kW 74 kW 74 kW

roadster
roadster
�coupé

roadster
roadster
�coupé

roadster
roadster
�coupé

roadster
BRABUS

roadster
�coupé
BRABUS

Acceleration, elasticitet på 5:ans växel

0 till 100 km/h (s) 15,5 15,5 10,9 10,9 9,8 9,8 9,8 9,8

Max hastighet (km/h) 160 165 175 180 190 195 190 195
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Tekniska data

Fälgar och däck

>Anvisningar för fälgar och däck!
� Använd endast däck och fälgar som 

rekommenderas av smart gmbh. 
De ger bilen optimala vägegenskaper 
och optimal körsäkerhet.

� Byt till vinterdäck tidigt, redan under 
hösten.

� Typgodkännandet gäller inte vid 
användning 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.

>OBS!
Endast fälgar och däck som 
rekommenderas av biltillverkaren 
garanteras kunna rotera fritt. Däck och 
fälgar i andra dimensioner kan dessutom 
skada bromssystemet.

Fälgar* och däck* roadster roadster�coupé
Specialutrustning 

för båda 
varianterna

roadster

BRABUS1
roadster�coupé

BRABUS2

Däck fram 185/55 R15 205/50 R15 205/45 R16 205/40 ZR17 205/40 ZR17

Däck bak 185/55 R15 205/50 R15 205/45 R16 225/35 ZR17 225/35 ZR17

Fälgar fram 5J x 15 ET24 6J x 15 ET24 6,5J x 16 ET24 7J x 17 ET20 7J x 17 ET20

Fälgar bak 6J x 15 ET�20 7J x 15 ET�15,5 7J x 16 ET�20 8J x 17 ET�15 8J x 17 ET�15

1 Gäller även för roadster med 74 kW.
2 Gäller även för roadster�coupé med 74 kW.
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Tekniska data

Snökedjor* Endast snökedjor med artikelnr 001 4816 
V001, smart originaltillbehör, får 
användas.
Snökedjor får endast användas till 
däckdimension 185/55 R15.
Montera endast snökedjor på bilens 
bakaxel.

>Användning av snökedjor som inte är 
smart original
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 
eller andra trafikanter.

Olycksrisk!
Se vid montering och 

demontering av snökedjor till att hålla 
tillräckligt avstånd till andra 
trafikanter. Annars kan andra 
trafikanter utsättas för risker eller du 
själv skadas av bakomvarande bilar.

Olycksrisk!
Bilens vägegenskaper ändras på 

alla underlag vid körning med 
snökedjor. Anpassa därför körsätt och 
hastighet till rådande väderlek, väglag 
och trafik för att minska olycksrisken.

Olycksrisk!
Glöm inte att efterspänna 

snökedjorna. Annars kan snökedjorna 
lossna från däcken.

Olycksrisk!
Använd endast smart 

originalsnökedjor. Annars finns det 
risk för olycka!
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Tekniska data

 

Vikt roadster roadster�coupé
roadster

BRABUS2
roadster�coupé

BRABUS3

Tjänstevikt1 (kg) 865 885 895 915

Max last (kg) 165 145 135 115

Varav max last i bagagerum  
fram/bak (kg) 35/50 35/50 35/50 35/50

Tillåten totalvikt (kg) 1030 1030 1030 1030

1 Tjänstevikt (enligt 92/21/EEG) inklusive förare (75 kg) och alla vätskor (tanken fylld till 90 %). Extrautrustning ökar tjänstevikten, vilket medför reducerad lastkapacitet.
2 Gäller även för roadster med 74 kW
3 Gäller även för roadster�coupé med 74 kW.

Last roadster, roadster�coupé,
roadster BRABUS och roadster�coupé BRABUS

Max tillåtet axeltryck framaxel (kg) 465

Max tillåtet axeltryck bakaxel (kg) 610

Max tillåten taklast ingen

Olycksrisk!
Lasta inte på bilens tak och 

montera inte något takräcke!
Taklast kan även påverka 
köregenskaperna negativt och orsaka 
olyckor.
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Tekniska data

Bilens mått roadster roadster�coupé
roadster

BRABUS1
roadster�coupé

BRABUS2

Längd (mm) 3427 3427 3427 3427

Bredd (mm) 1615 1615 1615 1615

Höjd (mm) 1207 1207 1190 1190

Axelavstånd (mm) 2360 2360 2360 2360

Spårvidd fram/bak (mm) 1357/1392 1357/1392 1365/1382 1365/1382

Bagageutrymme fram/bak (l) 59/86 59/189 59/86 59/189

Vänddiameter (m) 10,7 10,7 10,7 10,7

1 Gäller även för roadster med 74 kW.
2 Gäller även för roadster�coupé med 74 kW.
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Tekniska data

Tanka

Bränsletank på alla bilar

Rymd (l) 35

varav reserv (l) 5

Bränsle

45 kW Blyfri bensin Super, EN 228, 
minst oktantal 95RON/85MON 

60 kW Blyfri bensin SuperPlus, EN 228, 

minst oktantal 98RON1/88MON

74 kW Blyfri bensin SuperPlus, EN 228, 

minst oktantal 98RON1/88MON

1 Bensinmotorerna på 60 kW och 74 kW är avsedda för blyfritt bränsle med minst oktantal 98RON/88MON. I länder, där blyfritt bränsle med minst oktantal 98RON/88MON
inte finns tillgängligt, kan blyfritt bränsle med oktantal 95RON/85MON användas. Det kan leda till lägre motoreffekt och högre bränsleförbrukning.
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Tekniska data

Påfyllningsmängd
smart roadster, roadster�coupé,

smart roadster BRABUS och 
roadster�coupé BRABUS

Kylsystem

Kylvätskemängd (l) 4,2

Korrosions�/frostskyddsmedelstillsats (l) 2,1

Spolare

Total påfyllningsmängd (l) 3,0

Ringtryck (sommar och vinter)

Framaxel (bar) 2,0

Bakaxel (bar) 2,0

Motorolja Bensinmotorer

45 kW motor 60 kW motor 74 kW motor

Mängd vid byte (l) 3,0 3,0 3,0
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Tekniska data

Eftermontering av elektriska/
elektroniska apparater
Elektriska eller elektroniska apparater 
för eftermontering, som kan påverka 
förarens kontroll över bilen, måste vara 
typgodkända och vara försedda med e�
märkning.

Montering av mobiltelefoner och 
radioutrustning 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 
enligt ovan, monteras i bilen, kan bilens 
typgodkännande 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
Nationsbeteckni
ng

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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>>Alfabetiskt register.
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Alfabetiskt register

A
abs ..................................................... 7�25
abs�kontrollampa .................... 1�29, 7�26
Acceleration ...................................... 11�6
Air�Seat*.............................................. 6�6
Användning av 
barnsäkerhetsanordningar ................. 6�5
Anvisningar för sufflettsystem ......... 5�15
Armstöd*............................................ 1�11
Askkopp ............................................... 8�3
Automatisk återlåsningsfunktion ........ 1�5
Automatiska låsfunktioner................... 1�5
Automattvätt ...................................... 9�19

B
Babyskydd* .......................................... 6�6
Bakre lasthållare*.............................. 8�16
Bälteskraftbegränsarna .................... 1�21
Bälteskudde*........................................ 6�6
Bältessträckarna ............................... 1�21
Bältesstyrning ......................... 1�13, 1�19
Barnsäkerhetsanordningar* ............... 6�2
Basisfix*............................................... 6�6
Batteri.............................................. 10�25
Batteri i nyckel .................................... 1�7
Belysning ............................................. 2�2
Bilens mått ....................................... 11�10
Biltvätt ..................................... 9�18, 9�19
Blinkerkontrollampa .......................... 1�31
Blinkers................................................ 2�8
Blinkers med komfortfunktion ............. 2�8

Bogserögla .......................................10�33
Brandsläckare* ................................10�36
Bränsle .....................................9�2, 11�11
Bränsleförbrukning ...........................11�5
Bränslenivå i tanken ..........................1�40
Bromssystemets 
kontrollampa ............................1�29, 7�26
Byta det högt placerade 
bromsljusets glödlampa.....................10�9
Byta glödlampor .................................10�8
Byta säkring .......................................10�3
Byte av hjul.......................................10�20

C
CD�box*................................................4�9
CD�fack ................................................4�9
CD�växlare* .........................................4�9
Centrallåsknappen ...............................1�5
Cirkulationsluft ....................................3�5
COC�dokument (EU�FÖRSÄKRAN OM 
ÖVERENSSTÄMMELSE) ........................11�5

D
Däck ................................................... 11�7
Däck och fälgar................................ 10�17
Däckens tillstånd ............................. 10�19
Däckskador ...................................... 10�20
Dekaler och skyltar ........................... 11�2
Digital växelindikering ...................... 1�38
Dimbakljus ................................... 2�2, 2�7
Dimstrålkastare* ................................. 2�6
Dörrhandtag ........................................ 1�6

E
Elasticitet .......................................... 11�6
electric power steering*................. 10�34
Elektrisk servostyrning*................. 10�34
Elfönsterhissar.................................. 1�16
Elmanövrerad ytterspegel*............... 1�15
esp ..................................................... 1�28
esp�kontrollampa .............................. 1�28
Extrainstrument 
laddtrycksmätare*............................. 1�43
Extrainstrument
motortemperaturmätare* .................. 1�43
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Alfabetiskt register

F
Fälgar................................................. 11�7
Färdbroms ......................................... 7�23
Färddator* ......................................... 4�10
Fartbegränsare* ............................... 7�20
Farthållare* ....................................... 7�17
Fel i bromssystemet .......................... 7�26
Fel på ABS�systemet.......................... 7�26
Fjärrkontroll................................ 1�2, 1�3
Fönsterhissar .................................... 1�16
Förarkrockkudde............................... 7�29
Förbandsväska* ................................... 8�8
Förvaringsficka i fotutrymmet på 
passagerarsidan*................................ 8�6
Förvaringsnät ...................................... 8�5
Förvaringsnät* .................................... 8�5
Förvaringsplatser ............................... 8�2
Friskluft ............................................... 3�5
Friskluft/cirkulationsluftreglage........ 3�3
Frosta av rutorna ................................ 3�7
Fylla på kylvätska ................................ 9�9
Fylla på motorolja ................................ 9�6
Fylla på vindrutespolaren ................. 9�10

G
Glödlampsbyte ................................... 10�8
Golvmattor*.......................................... 7�2

H
Halkvarnare........................................1�42
Halvljus.................................................2�2
Halvljusautomatik* ...............................2�3
Handbroms .........................................7�23
Hardtop ................................................5�9
Helljus ..................................................2�4
Helljuskontrollampa ...........................1�30
Hjulbyte ............................................10�21
Höjdjustering av säkerhetsbältet......1�19
Hydraulisk nödbromsservo ................7�25

I
Igångsättning.......................................7�8
Innerbelysning.....................................2�5
Instrument och reglage � 
högerstyrd bil ....................................1�24
Instrument och reglage � 
vänsterstyrd bil .................................1�23
Instrumentpanel.................................1�26
Insynsskydd för roadster�coupé*.....8�14
ipod*...................................................4�15

K
Kapell*................................................3�16
Kickdownfunktion ...............................7�11
Klocka .................................................1�39
Kontroll av däcktryck.........................9�14
Kontrollampa för dimbakljus..............1�31
Kontrollampan för låset .......................1�4
Kontrollampor ....................................1�26

Kontrollera bromsvätskenivån .......... 9�11
Kontrollera kylvätskenivån.................. 9�8
Krockkuddekontrollampa......... 1�32, 7�33
Kylvätskemängd ............................... 11�12
Kylvätsketemperatur 
kontrollampa ...................................... 1�27

L
Ladda batteriet................................ 10�31
Laddningskontrollampa ..................... 1�28
Laddtrycksmätare*............................ 1�43
Lås ............................................... 1�4, 1�5
Låsning vid ivägkörning ...................... 1�5
Ljudpaket* ........................................... 4�2
Ljustuta................................................ 2�9
Luftfördelning ..................................... 3�4
Luftkonditionering Plus* ..................... 3�8

M
Manuellt ställbar ytterspegel............ 1�14
Max hastighet .................................... 11�6
Minska lasten ..................................... 8�17
Mittre munstycke................................. 3�3
Mönsterdjup .................................... 10�19
Motordata .......................................... 11�4
Motorkontrollampa ............................ 1�34
Motorolja ......................................... 11�12
Motortemperaturmätare*.................. 1�43
Mugghållare med CD�box*................... 8�4
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Alfabetiskt register

N
Navigationssystem* ............................. 4�5
Nödbromsservo ................................. 7�25
Nödöppning.......................................... 1�6
Nödöppning av baklucka.................... 8�10
Nycklar................................................. 1�2

O
Oljemängd ........................................ 11�12
Oljetryckskontrollampa ..................... 1�27
Oljetyper.............................................. 9�7
Omgivningsbeslysning* ....................... 2�2

P
Parkeringsljus ..................................... 2�2
Passagerarkrockkudde ..................... 7�31
Punkteringssats* ............................. 10�10

R
Radio .................................................... 4�2
Rattplacerade växlingsreglage* ......... 7�3
Reflexväst* .......................................... 8�8
Reglagespakar................................... 1�25
Regnsensor* ...................................... 3�11
Rekommenderade
barnsäkerhetsanordningar ................. 6�6
Ringtryck ............................... 9�12, 11�12
Ryggstöd* ............................................ 6�6

S
Säkerhetsbälten .................................1�17
Säkringsbeläggning ...........................10�5
Säkringsdosa......................................10�3
Serviceintervallindikering.................1�41
Sidokrockkuddar* ..............................7�29
Sidoventilationsmunstycken.................3�3
Signalhorn ............................................2�9
Skruva av antennen............................9�19
Slå på fläkten........................................3�3
Slå på luftkonditioneringen .................3�9
Slitagevarnare för bromsbelägg .......7�25
smart CD�växlare* ...............................4�9
smart ljudpaket* ..................................4�2
smart radio five*..................................4�4
smart radio navigator* ........................4�5
smart radio one* ..................................4�3
Snabbfäste*..........................................6�6
Snökedjor* .........................................11�8
softip ..................................................7�10
softouch*............................................7�11
Solskydd ...............................................3�2
Ställa in innerspegeln ........................1�15
Ställa in sätena i längsled ..................1�10
Ställa in säteshöjden..........................1�10
Ställa in spolarmunstyckena ..............9�16
Ställa in ventilationsmunstyckena........3�3
Ställa in ytterspegel...........................1�14
Start i backe.........................................7�8
Starta motorn .......................................7�6
Starthjälp .........................................10�29
Startspärr ............................................7�5

Stöldskyddsskruv* ........................... 10�16
Stuvfack ............................................... 8�2
Sufflett ................................................. 5�6

T
Ta bort batteriet ............................. 10�27
Ta bort och sätta dit batteriet ........ 10�27
Tändlås ................................................ 7�2
Tanka ............................................... 11�11
Tankens volym...................................... 9�3
Telefonhållare*.................................. 4�12
Telefonkonsol*................................... 4�12
Torkar� och spolarfunktioner........... 3�11
Transport av barn ............................... 6�3
Trippmätare....................................... 1�37

U
Universell handsfreeanordning*....... 4�12
Uttag för inbyggd diagnos (OBD) ...... 10�2
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Alfabetiskt register

V
Vägmätare.......................................... 1�37
Värme................................................... 3�3
Varningsblinker................................... 2�9
Varningstriangel*................................ 8�8
Varselljus* ........................................... 2�3
Varvräknare....................................... 1�35
Växelspak............................................. 7�3
Ventilation ........................................... 3�3
Vikt..................................................... 11�9
Vindrutespolare..................... 3�11, 11�12
Vindrutetorkare................................. 3�11
Vinterkörning .................................... 7�13

W
webmovepaket*.................................. 4�13

X
Xenonstrålkastare* ............................. 2�5

Å
Återstående bränslemängd ............... 1�40

1,2,3 ...
12�voltsuttag....................................... 8�3
3�ekrad lädersportratt ....................... 7�3
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