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Voorwoord 

 

Beste gebruikers, bedankt voor het kiezen van DFSK-auto's, vervaardigd door SERES New 

Energy Automobile Co., Ltd! 

 

De handleiding biedt de belangrijkste informatie over de bediening en het onderhoud van de 

nieuwe energieserie van DFSK. Lees dit door en gebruik uw auto zoals vereist. Doet u dit 

niet, dan kunnen uw auto of onderdelen daarvan beschadigd raken, waardoor de prestaties en 

duurzaamheid van uw auto nadelig wordt beïnvloed. 

 

De handleiding is voorbereid voor de DFSK-serie, sommige configuraties zijn niet in uw auto 

te vinden. Houd rekening met de configuratie van uw eigen auto. Bedankt voor uw begrip. 

 

Met het oog op de voortdurende ontwikkeling en verbetering van producten, zullen we in 

geval van wijzigingen dit binnen 6 maanden op de website publiceren. 

 

De "Onderhoudshandleiding" bevat een gedetailleerde introductie over voertuigreparatie en 

voertuigonderhoud. 

 

Als u uw auto moet repareren of onderhouden, neem dan tijdig contact op met het SERES 

New Energy Special Service Center. Alle medewerkers van het DFSK Special After-sales 

Service Center zullen u een bekwame en bevredigende service bieden. 

 

We zijn blij met uw waardevolle opvattingen en suggesties. 

 

 

DFSK Motor Co., Ltd. 

December 2019 
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Belangrijkste veiligheidstips 

 

De volgende belangrijke tips zijn nuttig voor u en uw passagiers om van een perfecte reis te 

genieten. 

● Rijd niet nadat u heeft gedronken of drugs heeft gebruikt. 

● Houd u aan de verkeersregels en -voorschriften, rijd onder de beperkte snelheid, zonder 

hard te rijden of overbelasting. 

● Maak de veiligheidsgordel op elk moment vast en gebruik het juiste kinderzitje op de 

achterbank. 

● Vertel andere passagiers tijdig dat ze de veiligheidsvoorzieningen correct moeten 

gebruiken. 

● Lees de handleiding regelmatig om de belangrijke veiligheidsinformatie onder de knie te 

krijgen. 

Auto modificatie 

Wijzig geen auto-onderdelen, voertuiginformatie of signalen. De wijziging heeft invloed op 

de prestaties, veiligheid of duurzaamheid van het voertuig en is zelfs in strijd met de nationale 

wet- en regelgeving. Bovendien biedt SERES New Energy geen garantie met betrekking tot 

enige schade of prestatiestoring veroorzaakt door een aangebrachte modificatie. 

Instructies lezen 

De handleiding is van toepassing op alle typen van dit voertuig, inclusief enkele optionele 

configuraties. Daarom vindt u wellicht informatie welke niet van toepassing is op uw auto. 

Alle informatie, specificatieparameters en illustraties zijn binnen de specificatie wanneer de 

handleiding wordt gedrukt, SERES New Energy behoudt zich het recht voor om de 

voertuigspecificaties of het ontwerp op elk moment zonder enige kennisgeving te wijzigen. 

 



 

 5 

 

 

Lezen voor veilig rijden 

Lees de handleiding voordat u gaat rijden, zodat u op de hoogte bent van de vereisten voor 

controle en onderhoud en nuttig is voor uw rijstijl. 

In de handleiding wordt het teken "waarschuwing" gebruikt om aan te geven dat dit kan 

leiden tot persoonlijk letsel of andere ernstige schade. Om gevaren te vermijden of te 

verminderen, dient u zich eraan te houden. 

In de handleiding wordt ook het teken  "wees voorzichtig" gebruikt, wat aangeeft dat dit 

kan leiden tot lichte schade aan persoon of voertuig. Houd u er zorgvuldig aan om gevaren te 

vermijden of te verminderen. 

Het teken  "aandacht" betekent informatie over hulp. 

 

Het symbool betekent "niet doen" of "voorkomen" 

 

 

De pijl in de afbeelding betekent voorkant van het voertuig. 

 

 

De pijl in de afbeelding betekent beweging of functie. 

 

 

 

De pijl in de afbeelding betekent aandacht voor het item dat door de pijl wordt aangeduid 

. 
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Belangrijkste tips 
 

● Ga naar het DFSK Special After-sales Service Center voor onderhoud met uw 

"Klantinformatiekaart" binnen 3 maanden of 3000 km, vervolgens na 1 jaar of 20.000 km 

(welke van de twee eerder is) vanaf de aankoopdatum van de auto. Als u dit niet doet vervalt 

uw garantie van drie jaar in het geval van een storing als gevolg van geen onderhoud of 

onjuist onderhoud. 

 

● Na het uitvoeren van het genoemde onderhoud, wordt u aangeraden om regelmatig 

onderhoud uit te laten voeren bij het DFSK Special After-sales Service Center jaarlijks of 

iedere 20.000 km, wat een belangrijke schakel is voor een correct en redelijk autogebruik. Het 

uitgebreide onderhoud zorgt voor een goede technische staat en zal de levensduur van de auto 

verlengen. Onderhoud wordt aangeraden bij het DFSK Special After-sales Service Center. Als 

u dit niet doet, vervalt uw aanspraak op garantie in geval van defecten door gebrek aan 

onderhoud of onjuist onderhoud. 

 

● Wijzig de structuur of functie van de DFSK-serie niet zonder toestemming. In geval van 

directe of indirecte verliezen als gevolg van modificatie, toevoeging of modelwijziging, 

aanvaardt DFSK Automobile Co., Ltd. geen enkele aansprakelijkheid. 

 

● Gebruik originele DFSK-onderdelen om de prestaties van het voertuig te garanderen. In 

geval van directe of indirecte verliezen als gevolg van het gebruik van niet-echte DFSK-

onderdelen, aanvaardt DFSK Automobile Co., Ltd. geen enkele aansprakelijkheid. 

 

● Bij kwaliteitsproblemen tijdens het gebruik van de auto, deze ter revisie naar het DFSK 

Special After Sales Service Center sturen. Indien u dit niet doet, zal DFSK Automobile Co., 

Ltd. geen aansprakelijkheid aanvaarden in geval van verlies als gevolg van problemen 

veroorzaakt door reparatie door anderen. 

 

● Speciale aftersales-servicecentra van DFSK in heel Europa kunnen de 

technologieondersteuning en de levering van onderdelen garanderen. 

Uw auto is daarmee verzekerd van goed onderhoud en een betrouwbare kwaliteitsgarantie. 

 

● Draag uw "Klantinformatiekaart" bij het rijden bij u, zodat we op elk moment diensten en 

hulp voor u kunnen verlenen. Als u uw auto aan anderen uitleent, draag dit materiaal dan over 

aan de nieuwe gebruiker. 

 

● Als u tijdens het gebruik van uw auto vragen heeft over de handleiding, zullen DFSK 

Automobile Co., Ltd. en SERES New Energy Automobile Co., Ltd. een gedetailleerde uitleg 

voor u geven. 
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Bewaar de handleiding op de juiste manier en bewaar deze bij 

uw auto om uw wettelijke rechten en belangen te beschermen. 

Uw serviceprovider heeft niet het recht om uw handleiding te 

bewaren. 
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Zitting, Veiligheidsgordel & SRS Airbag 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Hulp Pre-crash SRS-systeem (inclusief hulp SRS)   

2. Veiligheidsgordel 

3. Hoofdsteun 

4. Voorstoel 

5. Achter zitting 

6. Veiligheidsgordel 
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Uiterlijk Voor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Motorkap 

2. Voorruitwisser en –sproeier 

3. Koplamp, richtingaanwijzer en 

positielicht 

4. Ruiten 

5. Antenne 

6. Banden/ Wielen 

7. Kinderslot Achterdeur 

8. Sleutel 

9. Buitenspiegel  

10. Knipperlicht aan de zijkant 

11. Dagrijlicht 

12. Sleepoog 
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Uiterlijk achter  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ruitenwisser Achter  

2. 3e remlicht 

3. Achterruitverwarming  

4. Oplaadpunt 

5. Remlicht 

6. Achterlicht 

7. Knipperlicht 

8. Achteruitrijlicht 

9. Mistlamp 

10. Kentekenverlichting 

11. Achterklep 
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Passagierscabine 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Binnenspiegel 

2. Zonneklep 

3. Leeslampje voorin 

4. Binnenverlichting Achter 

5. Opberg box/ Bekerhouder 

6. Armsteun Portier 

7. Kofferbak 
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Bestuurderscabine (links gestuurd) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Motorkap opening 

2. Stuurwiel - Elektrische stuurbekrachtiging (ESP) system 

3. Claxon-knop 

4. Sigarettenaansteker 

5. Knop elektronisch schakelmechanisme 
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Instrumentenpaneel (stuur links) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. ABS Controle lamp 

2. Afstelschakelaar koplamphoogte 

3. Centrale ontwaseming rooster 

4. Centrale luchtrooster 

5. Alarm lichtschakelaar 

6. Luchtstroom uitlaat zijkant 

7. Dashboardkastje 

8. Info / Display 

9. Zijuitlaat luchtstroom voor ontdooien 
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Geïntegreerd instrumenten paneel 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Motor toerenteller  

2. Richtingaanwijzers links / Rechts  

3. Functie-indicator  

4. Liquid Crystal display (LCD)  

5. Snelheidsmeter  
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Motorcompartiment
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. PTC-circulatietank 

2. Batterij keeling compensatietank 

3. Watertank en motor van ruitensproeier 

4. Electro motor keeling compensatietank 

5. Ingebouwde oplader 

6. Motorcontroller 

7. Kabelboom cabine 

8. Batterij / Accu 
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II. Veiligheidsvoorzieningen - stoel, 

veiligheidsgordel en aanvullend 

bevestigingssysteem (SRS) 
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Zitting 

  

  Waarschuwing  

 

● Het is gevaarlijk om de 

rugleuning om te klappen tijdens 

het rijden en het nemen van de bus. 

De veiligheidsgordel kan niet goed 

worden gedragen, zodat u en uw 

passagiers bij een ongeval door een 

aanrijding met de veiligheidsgordel 

gewond kunnen raken aan de nek of andere delen. U en uw passagiers kunnen ook uit de 

veiligheidsgordel komen en daardoor ernstig gewond raken. 

● De meest efficiënte bescherming tijdens het rijden met de auto is om de rugleuning rechtop te 

houden. Houd uw rug op de rugleuning en stel de veiligheidsgordel af op de eigendomsstand. (Zie 

details in hoofdstuk "Veiligheidsgordel") 

Waarschuwing 

Raak tijdens het aanpassen van de stoelpositie geen onderdelen aan om mogelijk letsel of schade te 

voorkomen. 

Voorstoel 

Waarschuwing 

Pas de stoelen aan de bestuurderszijde niet aan tijdens het rijden, waardoor de aandacht van de 

bestuurder van het rijden wordt afgeleid. 

 

Stoelverstelling 

Waarschuwing 

Schud de stoel na het verstellen lichtjes om te controleren of deze vergrendeld is. Als de stoel 

niet vergrendeld is, beweegt hij plotseling en zal de bestuurder de controle over het voertuig 

kunnen verliezen. 
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Voorstoel - Bestuurdersstoel (elektrische bediening in 6 richtingen) 

 

 

Voorstoel - Voorpassagiersstoel (elektrische bediening in 4 richtingen) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Vergrendelingsknop 

voor aanpassing van 

de hoofdsteun 

Elektrische instelknop 

om de rugleuning  te 

verstellen 

Elektrische instelknop 

voor hoogteverstelling 

Vergrendelingsknop 

voor aanpassing van 

de hoofdsteun 

Rugleuning naar 

voren en naar 

achteren 

verstelling 

Handgreep voor 

voorwaartse en 

achterwaartse 

aanpassing 

Elektrische instelknop 

voor verstelling van 

de rugleuning 
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Aanpassing van de hoek van de rugleuning 

Elektrische instelknop buiten de stoel en laat deze los om de stoel in de juiste hoek te zetten; 

handmatige aanpassing: draai de hendel omhoog en laat deze los om de stoel in de juiste hoek te 

zetten. 

Aanpassing van de zitpositie in lengterichting 

Elektrische verstelling: druk de hoogte verstelknop aan de buitenkant van de stoel heen en weer, 

beweeg de stoel heen en weer in de juiste positie en laat de knop los; handmatige afstelling: trek de 

voorste en achterste afstelhendel omhoog, beweeg de stoel heen en weer in de juiste positie en laat de 

hendel los. 

Aanpassing van de zithoogte 

Gebruik de elektrische verstelknop aan de buitenkant van de stoel naar boven en naar beneden om de 

stoel op de juiste hoogte af te stellen en laat vervolgens de knop los. 

Afstelling van de hoogte van de hoofdsteun 

Stel de hoofdsteun in op de juiste positie aanpassing: gebruik achterwaarts de terwijl u de 

ontgrendelingsknop indrukt, en laat de knop los om deze te vergrendelen. 

Houd bij het verstellen van de hoofdsteun het midden van de hoofdsteun en het bovenste deel van het 

oor zo ver mogelijk op één lijn. 

Verwijdering van hoofdsteun 

Druk op de ontgrendelingsknop en neem de hoofdsteun omhoog. Voor- en achter positie van stoelen 

en rugleuninghoekstatus (tijdens het meten van de zitkussendiepte)Zet de voorstoel in de laatste stand 

en houd de rugleuning 25 ° ten opzichte van de verticaal. 

Normale gebruiksstatus van rugleuning 

Stel de rugleuning 25 ° ten opzichte van de verticaal af na het ontgrendelen van de afstelhoek van de 

voorstoel en de stoel op de middelste rij, wat de normale gebruiksstatus van de rugleuning is. 

 

Handgreep om de 

rugleuning naar voren 

en naar achteren te 

verstellen 

Handgreep voor 

voorwaartse en 

achterwaartse aanpassing 

Vergrendelingsknop voor 

aanpassing van de hoofdsteun 

Elektrische instelknop om de 

rugleuning naar voren en naar 

achteren te verstellen 

Elektrische instelknop voor 

hoogteverstelling 
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Achterbank opklappen  

 

Waarschuwing 

● Oefen geen belasting hoger dan 20 kg uit op de 

neerklapbare rugleuning. 

● Beschadig de gordel niet bij het neerklappen van de 2e 

zitrij. 

● Als de stoel is neergeklapt, zorg er dan voor dat er 

niemand in de bagageruimte of op de 2e zitrij zit. Als 

passagiers de genoemde gebieden gebruiken zonder de 

juiste bescherming, kunnen ze ernstig gewond raken bij 

een ongeval of bij remmen. 

● Klap de stoel van de 2e rij niet in tijdens het rijden, 

omdat de persoon die de stoel neerklapt, gewond kan 

raken als de bestuurder plotseling versnelt. 

● De stoel op de 2e rij kan niet worden neergeklapt als er zich iemand in de buurt van de stoel 

op de 2e rij bevindt of als er bagage op de stoel op de 2e rij is. 

● De bagage moet op de juiste manier worden bevestigd om verschuiven of verplaatsen te 

voorkomen. Plaats de bagage niet op een plaats die hoger is dan de rugleuning. 

● Controleer bij het terugkeren naar de oorspronkelijke stoelpositie of de stoel vastzit in de 

vergrendelingspositie. Als de stoel niet volledig vergrendeld is, kan de gebruiker gewond 

raken bij een ongeval of plotseling remmen. 

● De hoofdsteun moet veilig worden geplaatst om te voorkomen dat deze bij plotseling 

remmen of een ongeval wegglijdt. 

De hoofdsteun moet in de gespecificeerde positie worden afgesteld om nekletsel te 

voorkomen. Als de hoofdsteun om een of andere reden wordt verplaatst, pas deze dan tijdig 

aan en plaats hem in de oorspronkelijke effectieve positie. 
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Opklapbare stoel 

        Links gedeelde stoel (achterbank) 

De rugleuning van de achterbank kan niet worden versteld en 

kan alleen worden neergeklapt en plat worden gelegd. 

Vergrendel de hoofdsteun in de onderste eindpositie, trek het 

zitkussen naar voren, draai het omhoog om het tegen de 

voorstoel te laten leunen, trek vervolgens de kantelhendel 

van de rugleuning omhoog om deze te ontgrendelen en zet 

de rugleuning naar voren om het plat te maken. 

 

Aanpassing van de hoogte van de hoofdsteun            Rechts gedeelde stoel (achterbank)                         

Gebruik dezelfde methode als die van de voorstoel. 

 

Verwijdering van hoofdsteun 

Gebruik dezelfde methode als die van de voorstoel. 

(Tijdens het meten van de zitkussendiepte) Positie van de 

stoelen voor en achter en de hoek van de rugleuning: stel de 

stoel op de middelste rij in op de laatste positie en houd de 

rugleuning 27 ° ten opzichte van de verticaal. 

 

 

Normale gebruiksstatus van rugleuning 

Stel de rugleuning 27 ° ten opzichte van de verticaal af na het 

ontgrendelen van de verstelhoek van de stoel op de middelste 

rij, wat de normale gebruiksstatus van de rugleuning is. 
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Goedgekeurd aantal passagiers 

Voorstoel: 
 

Binnenbreedte van het passagierscompartiment van de 

voorstoel is groter dan of gelijk aan 1200 mm, de breedte 

van het zitkussen en de zitkussendiepte van elke 

voorpassagier is groter dan of gelijk aan 400 mm, en het 

is goedgekeurd om 2 passagiers te vervoeren. 

 

 

 

  

 

 

 

 

Portier bekleding  

1567 mm 

B-Syle 

Handvat 
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Achterbank: 
 

De afstand tussen de achterbank en de voorstoel is meer dan 600 mm, de zitkussendiepte is 

meer dan 400 mm, de lengte is 1305 mm en het is goedgekeurd om 3 passagiers te vervoeren. 
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Hoofdsteun: 
 

 Waarschuwing 

Gebruik de auto niet als de hoofdsteun gedemonteerd is,  

want dat is gevaarlijk. Het juiste gebruik van de hoofdsteun  

kan letsel bij ongelukken effectief verminderen.  

Anderen zullen de hoogte van de hoofdsteun na  

gebruik tijdig controleren. De juiste methode om de 

hoofdsteun aan te passen is zoals weergegeven in de afbeelding: 

 

 

 

Aanpassing van de hoogte van de hoofdsteun: 

Stel de hoofdsteun in de juiste positie in terwijl u de 

ontgrendelingsknop indrukt, en laat de knop los om deze 

te vergrendelen. 

Houd bij het verstellen van de hoofdsteun het midden van de hoofdsteun en het bovenste deel 

van het oor zo ver mogelijk op één lijn. 

Verwijderen van hoofdsteun: 

Druk op de ontgrendelingsknop en neem de hoofdsteun omhoog. 

 

 

 

 

 

 

Vergrendelingsknop 

voor aanpassing van 

de hoofdsteun 
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Gordel: 
 

Opmerkingen voor veiligheidsgordel: 

Als u de gordel op de correcte wijze vastmaakt en afstelt, (ga 

rechtop zitten en leun achterover op de rugleuning)  wordt de 

kans de u gewond raakt bij een ongeval en de mate van letsel 

aanzienlijk verminderd. 

 

 

 

SERES raadt u en alle passagiers aan om de veiligheidsgordel op elk moment tijdens het 

rijden vast te maken. U heeft SRS op uw stoel. Als u de veiligheidsgordel echter niet 

vastmaakt, loopt u bij een ongeval meer letsel op. 
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 Waarschuwing 

● De veiligheidsgordel is ontworpen in overeenstemming met het draagvermogen van het             

menselijk skelet, dus de veiligheidsgordel moet dwars over het voorste inferieure bekken of 

bekken, borst en schouders lopen en niet over de buik. Als de veiligheidsgordel niet correct 

wordt gebruikt, kunt u ernstig gewond raken. 

● Maak de veiligheidsgordel comfortabel om uw heup vast in plaats van zo laag mogelijk als 

middel. U kunt inwendig letsel oplopen als u de veiligheidsgordel te hoog vastmaakt. 

● Dezelfde veiligheidsgordel kan maar door één persoon worden gedragen. Een 

veiligheidsgordel kan door slechts één passagier worden gebruikt. Het is gevaarlijk voor een 

passagier om een kind op de knieën te houden en dezelfde veiligheidsgordel als een kind te 

gebruiken. 

● Het aantal passagiers kan niet groter zijn dan het aantal veiligheidsgordels. 

● Gebruik de veiligheidsgordel niet omgekeerd. Verdraai de geweven band van de 

veiligheidsgordel niet, omdat dit de capaciteit kan verminderen. 

● Maak de veiligheidsgordel zo ver mogelijk vast wanneer u deze verstelt, en overweeg 

comfort om te voldoen aan het beoogde beschermingsdoel. De losse veiligheidsgordel zal de 

bescherming voor gebruikers aanzienlijk verminderen. 

● Alle passagiers in de auto moeten altijd de veiligheidsgordel dragen. Het kind moet op de 

juiste manier worden beschermd op de achterbank en indien mogelijk voorzien van een 

kinderveiligheidszitje. 

● Leg de veiligheidsgordel niet op de rug of onder de arm. De schouderband van de 

veiligheidsgordel moet over de schouders en borst lopen. De veiligheidsgordel moet uit de 

buurt blijven van gezicht en nek en mag niet van de schouder vallen. Als de veiligheidsgordel 

niet correct is vastgemaakt, kunt u ernstig gewond raken. 

● Elke gebruiker kan de veiligheidsgordel niet wijzigen of accessoires toevoegen, omdat dit 

de verstelinrichting van de veiligheidsgordel kan belemmeren of de werking van de 

veiligheidsgordel kan beïnvloeden. 

● Zorg ervoor dat de veiligheidsgordel vrij is van was, olie en chemicaliën, vooral de 

elektrolyt van de accu. Gebruik de zachte zeep en zoet water om het schoon te maken. Als de 

veiligheidsgordel braam vertoont, vervuild of beschadigd is, dient u deze onmiddellijk te 

vervangen. 
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● Ga in geval van een aanrijding naar een door ons geautoriseerd servicestation van SERES 

voor inspectie van veiligheidsgordel inclusief oprolmechanisme en alle accessoires. SERES 

raadt aan om de veiligheidsgordel gebruikt bij een aanrijding te vervangen, behalve als de 

aanrijding niet ernstig is en dat de veiligheidsgordel niet beschadigd is en normaal werkt. Als 

u constateert dat de veiligheidsgordel die niet wordt gebruikt bij een aanrijding beschadigd is 

of niet meer normaal werkt, moet u deze inspecteren of vervangen. 

● Na een ernstige aanrijding moet de montage van de veiligheidsgordel die bij een aanrijding 

is gebruikt, worden vervangen, ongeacht de mate van schade. 

● Nadat de Pre-Crash-veiligheidsgordel is gebruikt, kan deze niet opnieuw worden gebruikt. 

De veiligheidsgordel en het oprolmechanisme moeten samen worden vervangen. Neem 

contact op met de door SERES geautoriseerde servicestations. 

● Alleen de door SERES geautoriseerde servicestations kunnen de veiligheidsgordel en het 

oprolmechanisme  demonteren en installeren. van pre-crash veiligheidsgordel. 

 Waarschuwingen 

● Baby's en kinderen krijgen de speciale bescherming. De veiligheidsgordel in de auto is niet 

geschikt voor hen. De schouderband komt dicht bij hun gezicht en nek, omdat de heupgordel 

niet geschikt is voor hun bekken. Bij een ongeval kan een onjuiste veiligheidsgordel leiden tot 

ernstig of dodelijk letsel. 

● Gebruik het juiste kinderveiligheidszitje, want het kind heeft hulp en bescherming nodig 

van volwassenen. Ze hebben de juiste apparaten nodig. Of de bescherming juist is of niet, 

hangt af van hun lichaamsgrootte. 

Jonge kinderen 

SERES raadt aan dat het kind in het autokinderzitje zit. Kies het juiste auto- en 

kinderveiligheidszitje en installeer en gebruik het kinderveiligheidszitje strikt volgens de 

specificatie. 
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Ouder kind: 
 

 Waarschuwing 

● Voorkom dat het kind op een stoel gaat staan of knieën. 

● Laat uw kind tijdens het rijden niet in de bagageruimte blijven. Bij een ongeval of 

plotseling remmen kan uw kind ernstig gewond raken. 

Het kind dat het kinderveiligheidszitje niet gebruikt vanwege zijn leeftijd moet de 

veiligheidsgordel gebruiken. Als de veiligheidsgordel dicht bij het gezicht of de nek van het 

kind komt, gebruik dan het extra kussen (in de handel verkrijgbaar). Het hulpkussen moet het 

kind opkrikken om de schouderband correct te positioneren, over de bovenste en middelste 

schouder en de onderste heup. Het hulpkussen moet geschikt zijn voor de stoel. Als de 

veiligheidsgordel niet dicht bij het gezicht en de nek van het kind komt dan kan het kind de 

veiligheidsgordel normaal kan gebruiken zonder het hulpkussen. Bovendien zijn er veel 

kinderzitjes die geschikt zijn voor de oudere kinderen, en dergelijke stoelen kunnen ze 

maximaal beschermen. 

Zwangere vrouw 
SERRES raadt zwangere vrouwen aan om een 

veiligheidsgordel te gebruiken. De veiligheidsgordel moet 

geschikt zijn voor haar en de gordel moet zo ver mogelijk 

over de heup gaan in plaats van over de taille. De 

heupgordel moet over de schouder en borst lopen. De 

schouderband of heupgordel mag niet over de buik gaan. 

Raadpleeg uw arts voor details. 

 

Gewonden 
SERES raadt gewonden aan om een veiligheidsgordel te gebruiken. Raadpleeg uw arts voor 

details. 
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Driepuntsgordel 

Bevestiging van veiligheidsgordel 

  Waarschuwing 

De rugleuning mag voor uw eigen comfort niet te schuin 

staan. De veiligheidsgordel kan alleen de beste rol spelen 

als de passagier dicht tegen de rugleuning zit. Verstelling 

van de stoel.  

 

(Zie details in hoofdstuk "Zitting") Trek de veiligheidsgordel uit het oprolmechanisme, steek 

de veerbout in de vergrendeling en controleer of de veiligheidsgordel is vergrendeld. 

Het oprolmechanisme van de veiligheidsgordel is ontworpen om de veiligheidsgordel vast te 

zetten in geval van een plotselinge rem of aanrijding. Trek langzaam aan de veiligheidsgordel 

om deze te verwijderen en zorg ervoor dat u zich vrij kunt bewegen als u op de stoel zit. 

1. Maak de riem zoals weergegeven in de afbeelding om de heup. 

2. Trek de schouderband naar het oprolmechanisme om er zeker van te zijn dat deze goed los 

zit. Zorg ervoor dat de schouderband over de schouder en goed over de borst gaat. 

 

 

 

 

 

 

  

 

Veiligheidsgordel ontgrendelen 
Druk de knop van de veiligheidsgordelvergrendeling in om de veiligheidsgordel automatisch 

terug te laten lopen. 

  

Driepuntsgordel 
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Inspectie van de werking van de veiligheidsgordel. 
Het oprolmechanisme van de veiligheidsgordel vergrendelt 

de veiligheidsgordel en beperkt zijn beweging wanneer: 

● U de veiligheidsgordel snel uit het oprolmechanisme 

trekt; en 

● U verlaagt de rijsnelheid plotseling. 

Om de veiligheidsgordel veilig te gebruiken, moet u de 

volgende inspectie uitvoeren: pak de schouderband vast en 

trek deze snel naar voren, waarna het oprolmechanisme de veiligheidsgordel vergrendelt en de 

beweging ervan beperkt. Als het oprolmechanisme niet werkt wanneer u de bovengenoemde 

inspectiemethoden gebruikt, neem dan contact op met een door SERES geautoriseerd 

servicestation. 

  Waarschuwing 

De rugleuning mag niet naar beneden hellen, maar blijft in de prettige positie. De 

veiligheidsgordel kan alleen de beste rol spelen als de passagier dicht tegen de rugleuning zit.  

 

Vrijgeven van veiligheidsgordel 
Als u de veiligheidsgordel wilt losmaken, drukt u de knop 

op de vergrendeling in. Vergrendel de veiligheidsgordel als 

de veiligheidsgordel niet wordt gebruikt om te voorkomen 

dat deze tussen het portier blijft steken. 
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Kinderzitje. 
Opmerkingen voor het gebruik van een kinderzitje: 

  Waarschuwing 

Tijdens het rijden moet het kind worden voorzien van het juiste kinderveiligheidszitje, omdat 

het onjuiste kinderveiligheidszitje ernstig letsel of de dood tot gevolg kan hebben. 

  Waarschuwing 

Denk eraan: het autokinderzitje in de gesloten bestuurderscabine kan erg heet worden. 

Controleer de temperatuur van het zitvlak en de vergrendeling voordat u een kind op het 

autokinderzitje plaatst. 
● SERES raadt aan dat het kind in het autokinderzitje zit. U moet het juiste kinderzitje kiezen. 

Houd de baby niet op uw benen, want de baby zal door u 

en het voertuig worden samengeknepen en zelfs de sterkste 

volwassene kan de impact die door een ongeval wordt 

veroorzaakt niet weerstaan. Deel niet dezelfde 

veiligheidsgordel met uw baby. 

● SERES raadt aan om het autokinderzitje te installeren  

de achterbank. Volgens ongevallenstatistieken is het voor 

een kind veiliger om op de achterbank te zitten dan op de 

voorstoel. 

● Als u het kinderveiligheidszitje niet correct gebruikt en installeert, kunnen uw kind en 

passagier bij een ongeval ernstig letsel en zelfs de dood tot gevolg hebben. 

● Installeer en gebruik het autokinderzitje volgens de instructies van de fabrikant. Kies bij het 

kiezen en kopen van een autokinderzitje het autostoeltje dat geschikt is voor uw kind en auto, 

omdat sommige autostoeltjes mogelijk niet geschikt zijn voor uw auto. 

● De richting van het autokinderzitje is niet naar voren of naar achteren, maar afhankelijk van 

het model autokinderzitje en de grootte van het kind. Raadpleeg de gedetailleerde specificatie 

van het autokinderzitje. 

● U moet de rugleuning van het autokinderzitje verstellen en het autokinderzitje strikt volgens 

de specificatie installeren en gebruiken. Bovendien zijn er veel kinderzitjes die geschikt zijn 

voor de oudere kinderen, en dergelijke stoelen kunnen ze maximaal beschermen. 

● Schud na het installeren van het autokinderzitje, voordat het kind op het autokinderzitje gaat 

zitten, het stoeltje om te controleren of het zitje vastzit aan de veiligheidsgordel. De beweging 

van het kinderveiligheidszitje mag niet meer dan 25 mm bedragen. Als het autokinderzitje 

niet is vastgemaakt, moet u de veiligheidsgordel vastmaken of vastmaken aan andere stoelen 

en opnieuw controleren. 
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● Als het kinderveiligheidszitje niet wordt gebruikt, dient u het vast te zetten met de 

verankering voor het kinderzitje of de veiligheidsgordel om te voorkomen dat het wegglijdt in 

geval van een plotselinge rem of een ongeval. 

● Als de passagiersstoel voor is uitgerust met SRS, mag u het naar achteren gerichte 

kinderveiligheidszitje niet installeren. De SRS-explosie zal een grote impact hebben. Bij een 

ongeval raakt het autokinderzitje een klap, wat het kind ernstig verwondt en zelfs het leven 

van het kind in gevaar brengt. 

● Als er een vergrendelingssysteem voor het kinderveiligheidszitje aanwezig is op de positie 

van de veiligheidsgordel, maar het wordt niet gebruikt, kan normaal parkeren of remmen  

het autokinderzitje omvallen en daardoor het kind verwonden. 

 

Algemeen kinderbeveiligingssysteem voor alle stoelen 
Let bij het kiezen van een kinderzitje op het volgende: 

● Voldoen aan de nieuwste GB 27887-2011; 

● Laat uw kind in het autokinderzitje zitten en controleer alle verstelbare onderdelen om er 

zeker van te zijn dat het geschikt is voor uw kind. Installeer en gebruik het ondertussen 

volgens de door de fabrikant aanbevolen procedures. 

● Controleer het autokinderzitje om er zeker van te zijn dat het compatibel is met uw 

veiligheidsgordelsysteem. 

● Installeer, zoals hieronder wordt aanbevolen, het kinderveiligheidszitje dat geschikt is voor 

uw auto op de aangegeven positie. 
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Opgegeven positie van kinderzitje. 
 

Leeftijdsgroep 

 

Zitting  positie 

Voor 

passagiers 

stoel (met 

SRS) 

Voor 

passagiers 

stoel (zonder 

SRS) 

Achter  

Zitting rechts 

Achter 

zitting 

midden 

Achter 

zitting links 

Groep 0,0+ <13kg 

(0～24 maanden) 
× L* L*, I* × L*, I* 

Groep I 9～18kg 

(9～24 maanden) 
× L L*, I* × L*, I* 

Groep 15～36kg  

(4～12 Jaar) 
× L L × L 

 

U: geschikt voor het type "algemeen", voorwaarts en achterwaarts gericht kinderveiligheidszitje is    

geschikt voor de leeftijdsgroep. 

L: geschikt voor speciaal kinderzitje. 

I: alleen geschikt voor ISOFIX-kinderzitjesverankering. 

*: alleen geschikt voor achterwaarts gericht kinderzitje. 
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Adaptieve informatie van verschillende ISOFIX-posities voor ISOFIX-

kinderbeveiligingssysteem. 

 

Gewicht Maat  categorie 
Bevestigings

module 

ISOFIX positie in auto 

Voor 

passa

giers 

Stoel 

Achter 

bank 

stoelen 

aan de 

portieren 

Achter 

bank 

midden  

zitting 

Andere 

posities 

Draagbaar 

kinderbedje 

F ISO/L1 NA IL NA NA 

G ISO/L2 NA IL NA NA 

 (1) NA IL NA NA 

Groep  0﹤10kg 
E ISO/R1 NA IL NA NA 

 (1) NA IL NA NA 

 

Groep 0﹤13kg 

E ISO/R1 NA IL NA NA 

D ISO/R2 NA IL NA NA 

C ISO/R3 NA IL NA NA 

 (1) NA IL NA NA 

Groep I:          

9kg-18kg 

D ISO/R2 NA IL, IUF NA NA 

C ISO/R3 NA IL, IUF NA NA 

B ISO/F2 NA IL, IUF NA NA 

B1 ISO/F2X NA IL, IUF NA NA 

A ISO/F3 NA IL, IUF NA NA 

 (1) NA IL, IUF NA NA 

Groep II: 

15kg-25kg 
 (1) NA IL NA NA 

Groep III: 

22kg-36kg 
 (1) NA IL NA NA 
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Notitie: 

(1): Wat betreft kinderbeveiligingssystemen die niet voldoen aan de groottecategorie ISO / 

XX (A-G), moet de voertuigfabrikant voor de geschikte massagroep voor elke positie het 

aanbevolen speciale ISOFIX-kinderbeveiligingssysteem specificeren. 

IUF: geschikt voor naar voren gericht algemeen ISOFIX-kinderveiligheidssysteem 

goedgekeurd door de massagroep. 

IL: geschikt voor speciaal ISOFIX-kinderveiligheidssysteem, inclusief het speciale voertuig, 

het beperkte of semi-algemene voertuig. 

NA: ISOFIX-positie is niet geschikt voor de massagroep of het ISOFIX-

kinderveiligheidssysteem. 
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ISOFIX-kinderzitverankering 
Uw auto is uitgerust met een speciaal verankeringspunt voor het autokinderzitje met ISOFIX-

kinderzitverankering. (2e zitrij) 

Onderste verankeringspunt van ISOFIX-

kinderzitjesverankering 
Het verankeringspunt van de ISOFIX-kinderzitverankering is alleen bedoeld voor het 

installeren van het kinderveiligheidszitje op de buitenste zitplaats op de 2e rij in plaats van op 

de middelste zitplaats. 

Het verankeringspunt van de ISOFIX-verankering voor het kinderzitje bevindt zich aan de 

achterkant van het kussen, dicht bij de rugleuning. 

Op de rugleuning zit een label waarop u het verankeringspunt van de ISOFIX-

kinderzitverankering kunt vinden 

 

Verankeringsaccessoires van ISOFIX-

kinderzitverankering 
Het kinderzitje met ISOFIX-kinderzitverankering heeft twee stijve verbindingen voor twee 

verankeringspunten op het zitje. Gebruik ondertussen de veiligheidsgordel van de auto om het 

kinderzitje vast te zetten. Controleer of het label van het autokinderzitje het autokinderzitje is 

met ISOFIX-kinderzitverankering. De specificatie van het kinderveiligheidszitje heeft een 

relevante beschrijving. 
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Vergrendeling van rechts gedeeld naar 

voren gericht kinderzitje 
Vergrendeling van rechts gedeeld 

achterwaarts gericht kinderzitje 

 

 

Installatie van kinderzitje met ISOFIX 
● Het autokinderzitje met ISOFIX kan alleen op de speciale positie worden gemonteerd. Zie 

“ISOFIX-kinderzitverankering” voor informatie over de montagepositie van het onderste deel 

van het kinderveiligheidszitje. Als het autokinderzitje niet geschikt is voor het kind, kan het 

kind bij een ongeval ernstig gewond raken en zelfs overlijden. 

● Installeer het autokinderzitje waarvoor een trekkoord aan de bovenzijde is vereist, niet op 

de stoel zonder trekkoord aan de bovenzijde. 

 

● Installeer het kinderveiligheidszitje niet op de stoel van de 2e rij met het onderste ankerpunt 

van de speciale verankering. Het autokinderzitje kan niet stevig worden vastgezet. 

 

● Controleer het onderste ankerpunt. Steek uw vinger in het gebied van het onderste 

ankerpunt om te controleren of er een obstakel is, inclusief riem of kussenmateriaal. Indien 

aanwezig, kan het autokinderzitje niet stevig worden vastgezet. 

● Het verankeringspunt van het autokinderzitje is alleen ontworpen om de belasting te dragen 

die wordt veroorzaakt door het juiste en geschikte autokinderzitje. Maak de veiligheidsgordel 

voor volwassenen, het trekkoord of iets anders of het apparaat niet vast aan de auto. 

Voorwaarts gericht 
Bevestig dat u het autokinderzitje correct gebruikt volgens de productspecificatie. Zet na deze 

stappen het autokinderzitje vast naar voren gerichte ISOFIX op de buitenste stoel op de 

achterbank. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vergrendeling 

van kinderzitje 

Vergrendeling 

van 

kinderzitje 

Vergrendeling 

Van kinderzitje 
Vergrendeling 

van kinderzitje 
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1. Plaats het autokinderzitje op de stoel ①; 
 

2. Bevestig aan het speciale onderste verankeringspunt 

② met de connector van het kinderveiligheidszitje; 

 

 

 

3. Houd de rugleuning van het autokinderzitje goed tegen de rugleuning; Stel indien 

mogelijk de hoofdsteun af of verwijder deze om de juiste en juiste positie voor het 

kinderveiligheidszitje te behouden (zie details in "Hoofdsteun"). Als de hoofdsteun is 

verwijderd, plaats deze dan in een veilige positie. Monteer de hoofdsteun wanneer u 

het autokinderzitje verwijdert. Als de hoofdsteun van de stoel niet verstelbaar is en de 

correcte installatie van het autokinderzitje beïnvloedt, probeer het dan eens op andere 

stoelen of vervang het door een ander autokinderzitje. 
 

4. Kort de stijve connector in om het autokinderzitje vast 

te zetten; gebruik uw knieën om het midden van het 

autokinderzitje naar beneden ③ en naar achteren ④ 

te drukken om het dicht tegen de rugleuning en het 

kussen te houden. 
 

5. Controleer het autokinderzitje voordat u er een kind 

op plaatst. Schud ermee om er zeker van te zijn dat het autokinderzitje goed vastzit. 
 

6. Zet het autokinderzitje vast met de veiligheidsgordel van de auto. 

 

7. Controleer voor gebruik of het autokinderzitje goed vastzit. Als het autokinderzitje 

flexibel is, installeer het dan opnieuw volgens stap 3 - stap 6. 

  



 
 

 46 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

 

 Achterwaarts gericht 
 

Bevestig dat u het autokinderzitje correct gebruikt volgens de productspecificatie. Volg deze 

stappen om het kinderveiligheidszitje met naar achteren gerichte ISOFIX op de buitenste stoel 

op de achterbank vast te zetten. 
 

1. Plaats het autokinderzitje op de stoel ①; 

 

2. Zet vast aan het speciale onderste verankeringspunt 

② met de connector van het kinderveiligheidszitje; 

 

 

3. Kort de stijve connector in om het kinderzitje vast te zetten; gebruik uw knieën om het 

midden van het autokinderzitje naar beneden ③ en naar achteren ④ te drukken om 

het dicht tegen de rugleuning en het kussen te houden. 

 

4. Controleer het autokinderzitje voordat u er een kind 

in plaatst. Schud het om er zeker van te zijn dat het 

autokinderzitje goed is vastgezet. 

 

 

5. Zet het autokinderzitje vast met de veiligheidsgordel 

van de auto. 

 

6. Controleer voor gebruik of het autokinderzitje goed 

vastzit. Als het kinderveiligheidszitje flexibel is, 

installeer het dan opnieuw volgens stap 3. 
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Installatie van kinderzitje met 

driepuntsgordel Installeren op 

achterbank Voorwaarts gericht: 

 

Bevestig dat u het autokinderzitje correct gebruikt volgens de 

productspecificatie. Gebruik na deze stappen de 

driepuntsgordel zonder automatische vergrendelingsfunctie 

om het naar voren gerichte kinderveiligheidszitje op de 

achterbank te monteren. 
1. Plaats het autokinderzitje op de stoel ①; 

2. Laat de veerbout van de veiligheidsgordel over het 

autokinderzitje gaan en steek hem in de vergrendeling ② 

totdat u het vergrendelingsgeluid voelt en hoort; 

3. Gebruik de vergrendeling van het autokinderzitje om de 

veiligheidsgordel goed vast te maken om een losse 

veiligheidsgordel te voorkomen; 

4. Zorg ervoor dat het goed los zit; gebruik uw knieën om 

het midden van het kinderveiligheidszitje naar beneden 

③ en naar achteren te drukken om het dicht tegen de 

rugleuning en het kussen te houden 

5. Controleer het autokinderzitje voordat u er een kind op 

plaatst. Schud ermee om er zeker van te zijn dat het 

autokinderzitje goed vastzit. 

6. Controleer voor gebruik of het autokinderzitje goed 

vastzit. Als het autokinderzitje flexibel is, alstublieft 

installeer het opnieuw volgens stap 3 - stap 5. 
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Achterwaarts gericht 

Bevestig dat u het autokinderzitje correct gebruikt 

volgens de productspecificatie. Volg deze stappen en 

gebruik de driepuntsgordel zonder automatische 

vergrendelingsfunctie om het achterwaarts gerichte 

kinderveiligheidszitje op de achterbank te monteren.  

1. Plaats het autokinderzitje op de stoel ①; 

 

 

2. Laat de veerbout van de veiligheidsgordel over 

het autokinderzitje gaan en steek hem in de 

vergrendeling ② totdat u het vergrendelingsgeluid 

voelt en hoort; 

Gebruik de vergrendeling van het autokinderzitje om de  

veiligheidsgordel goed vast te maken om een losse    

veiligheidsgordel te voorkomen;  

  

Zorg ervoor dat het goed los zit; gebruik uw knieën om het midden van het kind naar beneden ③ en 

naar achteren ④ te drukken veiligheidszitje om het dicht tegen de rugleuning en het kussen te houden. 

 

5. Controleer het autokinderzitje voordat u er een kind op plaatst. Schud ermee om er zeker 

van te zijn dat het autokinderzitje goed vastzit. 

6. Controleer voor gebruik of het autokinderzitje goed vastzit. Als het autokinderzitje flexibel 

is, installeer het dan opnieuw volgens stap 3 - stap 5. 
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Installeren op voorstoel. 
 

 

 Waarschuwing 

 
● Als de passagiersstoel voor is uitgerust 

met SRS, mag u het naar achteren gerichte 

kinderveiligheidszitje niet installeren. De 

SRS-explosie zal een grote impact hebben. 

Bij een ongeval raakt het autokinderzitje een 

klap, wat het kind ernstig verwondt en zelfs 

het leven van het kind in gevaar brengt. 

● Monteer het autokinderzitje met trekkoord aan de bovenkant niet op de voorstoel. 

● SERES raadt aan om het autokinderzitje op de achterbank te installeren. Als u het 

kinderveiligheidszitje echter op de voorpassagiersstoel moet installeren, moet u de stoel zo 

ver mogelijk naar achteren schuiven. 

● Het kinderveiligheidszitje voor baby's moet naar 

achteren gericht zijn; en als de voorpassagiersstoel is 

uitgerust met een effectief SRS, mag u het 

kinderveiligheidszitje niet monteren. 
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Voorwaarts gericht: 
Bevestig dat u het autokinderzitje correct gebruikt volgens de productspecificatie. Volg deze 

stappen en gebruik de driepuntsgordel zonder automatische vergrendelingsfunctie om het naar 

voren gerichte kinderveiligheidszitje op de passagiersstoel voorin te monteren. 

Als de passagiersstoel vooraan van uw auto geen SRS heeft, 

installeer dan een in de richting van het 

kinderveiligheidszitje volgens de volgende stappen: 

1. Schuif de stoel zo ver mogelijk naar achteren ①; 

2. Zet de hoofdsteun van de stoel in de hoogste stand ②; 

3. Installeer het autokinderzitje op de stoel; 

4. Laat de veerbout van de veiligheidsgordel over het 

kinderzitje gaan en steek hem in de vergrendeling ③ totdat 

u het vergrendelingsgeluid voelt en hoort; 

5. Gebruik de vergrendeling van het autokinderzitje om de 

veiligheidsgordel goed vast te maken om een losse 

veiligheidsgordel te voorkomen; 

6. Zorg ervoor dat het goed los zit; gebruik uw knieën om 

het midden van het autokinderzitje naar beneden ④ en naar 

achteren ⑤ te drukken om het dicht tegen de rugleuning en 

het kussen te houden. 

7. Controleer het autokinderzitje voordat u er een kind op 

plaatst. Schud ermee om er zeker van te zijn dat het 

autokinderzitje goed vastzit. 

8. Controleer voor gebruik of het autokinderzitje goed 

vastzit. Als het autokinderzitje flexibel is, installeer het dan 

opnieuw volgens stap 3 - stap 7. 
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Aanvullend beveiligingssysteem (SRS) 
Aantekeningen van SRS 

In dit hoofdstuk vindt u informatie over het SRS van de bestuurdersstoel en de passagiersstoel 

voorin, en over de pre-crash veiligheidsgordel. 

Extra pre-crash SRS-systeem: 

In het geval van een frontale botsing wordt het hulp pre-crash SRS opgeblazen en nuttig voor 

het opvangen van de impact op het hoofd of de borst van de bestuurder en voorpassagier 

(optioneel). 

SRS is ontworpen om extra bescherming te bieden aan de bestuurder en voorpassagier in 

geval van een botsing in plaats van de veiligheidsgordel te vervangen. SRS is nuttig om 

leugens te redden en pijn te verminderen. SRS kan echter blauwe plekken of ander letsel 

veroorzaken. SRS kan de kortere personen niet beschermen, dus de kortere moet altijd de 

veiligheidsgordel gebruiken. Ondertussen dient de passagier een bepaalde afstand tot het stuur 

en het instrumentenpaneel aan te houden (zie details in hoofdstuk “Veiligheidsgordel”). Om 

de passagier te beschermen, wordt SRS snel opgeblazen. Als de passagier dicht bij SRS komt 

of weer terug bij SRS wanneer SRS wordt opgeblazen, kan de passagier gewond raken door 

uitzetting. SRS zal snel vlak zijn na expansie. 

Het SRS-waarschuwingslampje gaat branden als de rem wordt ingedrukt en de start-stopknop 

van de motor is ingesteld op "ON", en het lampje gaat uit na ongeveer 3 seconden. Het 

betekent dat het systeem werkt (zie details in hoofdstuk “SRS-waarschuwingslampje”). 

  Waarschuwing 
 

● Wanneer de auto te maken krijgt met een zijdelingse botsing, een botsing van achteren of 

een lichte frontale botsing of wordt omgereden, zal het hulp pre-crash SRS-systeem niet in het 

algemeen exploderen. Het gebruik van de veiligheidsgordel is nuttig om de kans op letsel of 

letsel bij ongevallen te verminderen. 
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● Als u op de stoel zit en de rugleuning rechtop staat, kunnen de veiligheidsgordel en het 

extra Pre-Crash SRS-systeem de beste rol spelen. Er is een grote impact als de SRS wordt 

geëxplodeerd. Als u en uw passagier vrij, voorwaarts, zijwaarts of in de verkeerde positie 

zitten, zult u meer gewond raken of bestaat er een risico op overlijden bij een ongeval. Als u 

en uw passagier de exploderende SRS tegenkomen, kunt u ernstig of dodelijk letsel oplopen. 

Leun a.u.b. tegen de rugleuning en blijf op een bepaalde afstand van het stuur of 

instrumentenpaneel, en doe de veiligheidsgordel om. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Waarschuwing. 

 
● Laat het kind niet vrij zitten of zijn hoofd of handen uit het raam strekken. Omhels het kind 

niet en plaats het niet op uw benen. De bovengenoemde figuren tonen de gevaarlijke gebaren 

in de auto. 

● Als er geen goede bescherming voor het kind is, kan het kind ernstig gewond raken en zelfs 

overlijden als het extra pre-crash SRS-systeem wordt geëxplodeerd. Laat het kind zo ver 

mogelijk op de achterbank zitten en neem de juiste beschermende maatregelen voor het kind. 

● Installeer het achterwaarts gerichte kinderveiligheidszitje niet op de voorstoel, omdat het 

geëxplodeerde SRS het kind ernstig verwondt en zelfs het leven in gevaar brengt (zie details 

in het hoofdstuk "Kinderzitje"). 
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 Waarschuwingen. 

● Het gebruik van de veiligheidsgordel is nuttig om de mate van letsel of letsel bij ongevallen 

te verminderen. Wanneer u op de stoel zit en de rugleuning rechtop staat, kan de 

veiligheidsgordel de beste rol spelen. Er is een grote impact als de SRS wordt geëxplodeerd. 

Als u en uw passagier vrij, voorwaarts, zijwaarts of in de verkeerde positie zitten, zult u meer 

gewond raken of bestaat er een risico op overlijden bij een ongeval. 

● Laat degene die op de voorstoel zit, zijn handen niet uit het raam strekken of tegen de deur 

leunen. De bovengenoemde figuren tonen de gevaarlijke gebaren in de auto. 

● Besteed speciale aandacht aan het kind en neem de juiste beschermende maatregelen. 

 

 

 

 

  



 
 

 54 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

 

SRS Airbag 
Het waarschuwingsbord (optioneel) bevindt zich op het oppervlak van 

het vizier op de passagiersstoel voor.  

Voorste SRS voor voorpassagiersstoel en zij-SRS voor voorstoelen 

  Waarschuwing 

Installeer het achterwaarts gerichte kinderveiligheidszitje niet op de passagiersstoel voor. 

Wanneer het achterwaarts gerichte kinderveiligheidszitje op de passagiersstoel voorin wordt 

geïnstalleerd, kan het SRS in geval van een ongeval ernstig letsel bij het kind veroorzaken. 

In de auto met frontale botsing SRS kan het naar achteren gerichte kinderveiligheidszitje 

alleen op de achterbank worden gemonteerd. 

 "Het is erg gevaarlijk om het achterwaarts gerichte kinderveiligheidszitje op de stoel met 

SRS vooraan te installeren". Houd u aan de productspecificatie bij het installeren van het 

autokinderzitje. 

Gebruik geen stoelbekleding voor uw voorstoel, anders werkt de SRS aan de zijkant niet 

normaal. 

Raadpleeg voor meer informatie het hoofdstuk "Kinderzitje". 

SRS-waarschuwingslampje 
SRS-waarschuwingslampje in het instrument wordt weergegeven als , en het controleert het 

circuit van het extra Pre-Crash SRS-systeem en het Pre-Crash-veiligheidsgordelsysteem. Het 

circuit dat wordt bewaakt door SRS-waarschuwingslampje bestaat uit een foutdiagnose- 

sensoreenheid, primaire / secundaire SRS-modules, SRS ECU, SRS aan de zijkant van de 

voorstoel en relevante circuits. Als het SRS-waarschuwingslampje brandt wanneer de rem 

wordt ingedrukt en de start-stopknop van de motor is ingesteld op "AAN", gaat het na 

ongeveer 3 seconden uit en betekent dit dat het systeem werkt 

Het SRS-systeem moet in beide gevallen als volgt worden gerepareerd: 

● SRS-waarschuwingslampje brandt nog steeds na 3 seconden; 

● SRS-waarschuwingslampje knippert; of 

● SRS-waarschuwingslampje is volledig uit. 
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In dergelijke gevallen kan het extra pre-crash SRS-systeem niet normaal werken. Neem voor 

inspectie en reparatie tijdig contact op met servicestations die door SERES zijn geautoriseerd. 

1. Extra Pre-Crash SRS-module (bestuurdersstoel). 

2. Extra Pre-Crash SRS-module (passagiersstoel voorin). 

3. SRS-module ECU 

4. Module van extra SRS aan de zijkant van de voorstoel 

(beide zijden van de voorstoel). 

  

Extra SRS-systeem 

   Waarschuwingen 

● Plaats geen artikelen op het stuur, de claxon, het instrumentenpaneel of de voorstoel. Plaats 

geen voorwerpen tussen de passagier en het stuur, en tussen het instrumentenpaneel en de 

voorstoel. De voorwerpen zullen de gevaarlijke projectielen zijn wanneer de hulp-SRS wordt 

geëxplodeerd, en bijgevolg persoonlijk letsel tot gevolg hebben. 

● Zodra het SRS is geëxplodeerd, zijn sommige onderdelen ervan heet, dus raak ze niet aan, 

anders kunt u gewond raken. 

● Wijzig geen onderdelen of circuits van het SRS-systeem zonder toestemming, om 

onbedoelde explosies of schade aan het SRS-systeem te voorkomen. Wijzig het elektronische 

systeem, het ophangingssysteem en de voorkant met plaat aan de carrosseriezijde niet zonder 

toestemming. Dit heeft gevolgen voor de normale werking van SRS. 

● Ongeautoriseerde wijziging van het SRS-systeem kan persoonlijk letsel veroorzaken. Zo’n 

ongeautoriseerd modificatie omvat het plaatsen van artikelen op het stuur, de claxon of het 

instrumentenpaneel of het installeren van andere sierlijsten rond het SRS-systeem. 

● Gebruik op of rond het SRS-systeem moet worden uitgevoerd door servicestations die zijn 

geautoriseerd door SERES. Verander of ontkoppel het circuit van SRS niet zonder 

toestemming. Gebruik geen ongeautoriseerd elektrisch testinstrument en detectieapparatuur 

om het SRS-systeem te testen. 

● De kabelboomconnector van SRS moet opvallend geel of oranje zijn. 

● De SRS-explosie heeft een geweldig geluid en laat dan smog los. Dergelijke smog is 

onschadelijk en veroorzaakt geen brand. Neem het echter niet expres in, want het kan 

verstikkend zijn. De persoon die door dergelijke smog wordt getroffen, moet tijdig frisse lucht 

binnenkrijgen. 
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Extra Pre-crash SRS-systeem 
Het extra pre-crash SRS op de bestuurdersstoel moet zich in het midden van het stuurwiel 

bevinden, dat op de passagiersstoel voorin op het instrumentenpaneel boven de 

gereedschapskist moet worden geïnstalleerd, en de hulpzijde SRS op de voorstoel moet in de 

stoel worden geïnstalleerd. In het ontwerp, wanneer de auto een dramatische frontale botsing 

krijgt, zal het extra pre-crash SRS-systeem worden geëxplodeerd. Als de SRS echter te maken 

krijgt met andere effecten die vergelijkbaar zijn met de frontale botsing, kan deze ook 

exploderen. Bij een speciale frontale botsing mag de SRS niet exploderen. Daarom, of het 

SRS normaal werkt of niet, is niet onderhevig aan schade aan het voertuig. 

 

Onderhouds- en vervangingsprocedures 

  Waarschuwingen 

● Als de SRS eenmaal is geëxplodeerd, kan de SRS-module niet meer werken en moet deze 

worden vervangen. De SRS-module moet worden vervangen door servicestations die zijn 

geautoriseerd door SERES en kan niet worden gerepareerd nadat deze is geëxplodeerd. 

● Als de auto enige vorm van schade heeft opgelopen, moet het SRS worden geïnspecteerd 

door servicestations die zijn geautoriseerd door SERES. 

● Als uw auto verkocht word, moet u de koper de SRS-functie en de relevante inhoud in de 

handleiding doorgeven. 

● Neem contact op met de door SERES geautoriseerde servicestations wanneer u het SRS, de 

veiligheidsgordel of de auto wilt uitdelen. De juiste procedure om uit te delen is zoals 

weergegeven in de SERES Service Manual, en de verkeerde procedure kan persoonlijk letsel 

veroorzaken. 

De SRS en pre-crash veiligheidsgordel zijn ontworpen voor wegwerpgebruik. Nadat het SRS 

is geëxplodeerd, is het een alarm dat het SRS-waarschuwingslampje gaat branden als het niet 

beschadigd is. De reparatie en het onderhoud van SRS zal worden uitgevoerd door de 

servicestations die zijn geautoriseerd door SERES. Als uw auto gerepareerd en onderhouden 

moet worden, herinner het onderhoudspersoneel dan aan de staat van het SRS-systeem, de 

veiligheidsgordel vóór de crash en de relevante componenten. Bij onderhoud aan motorcabine 

en auto dient u de stroomvoorziening van uw auto uit te schakelen. 
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III. Instrument- en bedieningsschakelaar 
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Bestuurderscabine. 
 

 

1. Toegangsopening     6. EPB-schakelaar 

2. Stuurwiel       7. Omvormer 

3. Claxon-knop     8. Gecombineerd zijmarkeringslicht 

4. Sigarettenaansteker     9. Gecombineerd instrument 

5. Knop elektronisch schakelmechanisme  10. Motor start-stop systeem 

6. EPB-schakelaar     11. SRS van passagiersstoel voor 
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Dashboard.  

 

1. Afstellen schakelaar van elektrische 

achteruitkijkspiegel 

2. Afstellen schakelaar koplamphoogte 

3. Weergavescherm 

4. Alarmschakelaar 

5. Centrale luchtuitlaat 

6. Uitlaat voor ontdooien aan de voorkant 

7. Luchtuitlaat aan de zijkant 

8. Zijuitlaat voor ontdooien 

9. Dashboardkastje  

10. Instelknop temperatuur 

11. Interne en externe knop 

12. Modusselectieknop 

13. A/C-schakelaar en instelknop voor 

luchtvolume 
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Geïntegreerd instrumentenpaneel 
 

 

 

 

 

 

 

 

1. Vermogensmeter 

2. Links en rechts richtingaanwijzers 

3. Functie-indicator 

4. Liquid Crystal Display (LCD) 

5. Snelheidsmeter 

 

Realtime weergave van voertuigvermogen (kW) 

 

 

 

 

 

 

 

 Onmiddellijke vermogensmeter 

Spanningsmeter 

De nauwkeurigheid van de weergavebalk voor het batterijvermogen van het instrument is 1% 

en het bereik van het weergavevermogen is 0-100% bij continue. Laad op tijd! 

 

 

 

Onmiddellijke vermogensmeter Snelheidsmeter 
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Batterij Thermometer 
De huidige temperatuur van de powerbatterij 

wordt weergegeven. Wanneer de 

accutemperatuur de rode zone binnenkomt, 

stop dan, verlaag de temperatuur en ga dan 

weer rijden. Als de fout nog steeds bestaat, 

neem dan voor inspectie contact op met een door SERES geautoriseerd servicestation. 

 

Bediening, 
a) Druk op de interface van klassiek thema en 

wetenschapsthema op de linker- en rechterknoppen aan de 

linkerkant van het multifunctionele stuur om over te 

schakelen naar het uitgebreide informatiedisplay; en op de 

interface van het thema passie drukt u op de knoppen 

omhoog en omlaag aan de linkerkant van het 

multifunctionele stuur om over te schakelen naar het 

geïntegreerde informatiedisplay. 

b) Druk op de "OK" -knop aan de linkerkant van het 

multifunctionele stuur om te bevestigen of houd de "OK" -knop ingedrukt om de rijtijd en het 

gemiddelde brandstofverbruik te resetten. 

c) Druk op de interface van klassiek thema en wetenschapsthema op de toetsen omhoog en 

omlaag aan de linkerkant van het multifunctionele stuur om over te schakelen naar de 

secundaire interface; druk op de interface van het passie-thema op de rechterknop aan de 

linkerkant van het multifunctionele stuur, verplaats de cursor naar rechts en druk vervolgens 

op de knoppen omhoog en omlaag om over te schakelen naar de secundaire interface. Druk in 

de secundaire interface op de linker knop en verplaats de cursor naar links. 

d) Druk op de Return-toets aan de linkerkant van het multifunctionele stuur om terug te keren 

naar de menu's van het tweede en derde niveau vanuit de menu's van het derde en vierde 

niveau. 

Liquid Crystal Display (LCD) 
Het LCD scherm Geeft de volgende info: 

ECU   Multimedia 

 Foutbeschrijving  Telefoon 

Instellingen  

Navigatie 
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Display. 
 

ECU toont de volgende informatie:  

 

 

 

 

 

 

Gemiddeld stroomverbruik: geeft het gemiddelde stroomverbruik weer van een voertuig dat 

100 km rijdt onder de huidige rijtoestand. 

 

Gereden kilometers:  

 

 

 

 

Geeft de gereden kilometers van een voertuig weer met het resterende elektrische vermogen; 

het aantal kilometers verandert na het opladen.  

Opmerking: de waarde kan een kleine fout hebben vanwege de verandering van de 

omgevingstemperatuur. 

 

Bandenspanning display: 

 

 

 

 

 

 

 

Geeft de huidige spanning van de vier banden weer. 

Cruise control / actieve snelheidslimiet: wanneer de cruise control wordt gebruikt, wordt de 

doelsnelheid weergegeven; wanneer de actieve snelheidslimiet wordt gebruikt, wordt de 

actieve snelheidslimiet weergegeven; en waar geen van beide wordt gebruikt, wordt 

"cruisevoorwaarden niet voldaan" weergegeven Rijhulpsysteem: geeft de werkstatus van het 

LDW-systeem weer en geeft aan dat het huidige voertuig afwijkt van de rijstrooklijn. 
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Foutbeschrijving: 

Geeft de foutbeschrijving van het huidige voertuig weer 

 

Instellingen: 

 Taalinstelling: Chinees en Engels. 

 Instelling van het aantal kilometers onder het totaal: rit A, rit B en reset. 

 Helderheidsinstelling: geeft het huidige helderheidsniveau weer en past de helderheid  

van de achtergrondverlichting aan. Er zijn in totaal negen helderheidsniveaus. 

 Thema-instelling: schakelt tussen weergavestijlen van LCD-instrumenten,  

inclusief klassiek, passie en wetenschapsthema's. 

 Alarminstelling te hoge snelheid: omvat de alarmwaarde voor te hoge snelheid. 

 Instelling voor rijden bij vermoeidheid: omvat de rijtijd voor vermoeidheid (2 uur, 3 

uur, 4 uur) of schakelt de prompts voor rijden met vermoeidheid uit. 

 Eenheidsinstelling: omvat de eenheid van temperatuur, druk en kilometerstand. 

 Onderhoudsinstelling: inclusief onderhoudskilometers en resterende kilometers voor 

onderhoud. 

 

Navigatie: 

Geeft navigatie-informatie weer. U kunt op de linker onderste toets van het 

multifunctionele stuurwiel drukken om over te schakelen naar navigatie op volledig 

scherm; en druk op de bovenste toets om terug te keren naar de kleine navigatie-interface. 

 

Multimedia: 

Toont de multimedia-informatie  

 

Telefoon: 

Geeft de contactgegevens van de Bluetooth-telefoon. 

 

Buitentemperatuur: 

Geeft de huidige omgevingstemperatuur in digitale vorm weer. 

 

Totaal aantal kilometers:  

ODB (totale kilometerstand) toont de totale afstand die de auto heeft afgelegd. 
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Subtotaal aantal kilometers: 

TRIP (korte kilometerstand) toont de afstand van een rit. 

 

Rijd modus: 

Geeft de huidige rijmodus van het voertuig weer (ECO, Sport en Normaal). 

 

Notitie: 

      Het instrument geeft veel interfaces weer, en ze worden hier niet allemaal vermeld. De 

inhoud van het display en de indicator evenals de luidspreker tonen de details over de 

luidsprekerwagen. 
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Indicator / Controle lampje. 
 

 Richtingaanwijzer / 

gevarenindicator 
 Indicator veiligheidsgordel bestuurder 

 
Laadindicator 

 
Timing laden 

 
* Indicator werking radar 

voorzijde 
 

Indicator grootlicht 

 
Dimlicht indicator  Zijmarkeringslicht / positie-indicator 

 Mistachterlamp 
 

Indicator parkeerstatus 

 
Indicator parkeerstatus  Signaallampje passagiersgordel voorin 

 
EPS-foutindicator 

 
Bedrijfsindicator van 

remvacuümregelaar 

 
* EPB-foutindicator 

 
* Cruise control-indicator 

 
Indicator vermogenslimiet 

 
SRS-alarmindicator 

 
Lampje remvloeistofpeil 

 
Indicator diefstalalarm 

 

Indicator voor oververhitting van 

de batterij  
Indicator voor laag SOC-alarm 

 
Isolatie foutindicator  Indicator oververhitting vermogen 

 
* Automatische parkeerstart 

 
Klaar-indicator 

 

* Autohold-indicator 

 

* Alarmindicator ESP-storing 

 
Indicator ECO-modus 

 
Indicator storing batterij 

 
Systeemstoringsindicator 

 
Indicator voor snelheidsoverschrijding 

 Laadindicator 
 

Waarschuwingsindicator voor lage 

snelheid 

 
Uitschakelindicator stroomaccu 

 
Indicator motorstoring 

 
ABS-storingsindicator 

 
Indicator abnormale bandenspanning 

 Mistlamp voor   
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Controle lampjes. 
 
ABS-storingsindicator 

Wanneer de rem wordt getrapt en de start-stopknop van de motor is ingesteld op "AAN", is de 

ABS-storingsindicator / bedrijfsstatusindicator aan en gaat deze ongeveer 3 seconden later uit, 

wat aangeeft dat ABS normaal werkt. 

Bestuurder loopt of rijproces, ABS-foutindicator brandt, wat aangeeft dat ABS normaal 

werkt. 

Als het ABS-systeem defect is (ABS-foutindicator is aan en EBD-foutindicator is uit), is de 

antiblokkeerfunctie ongeldig. Het remsysteem werkt in de EBD-remkrachtverdelingsmodus, 

maar heeft geen antiblokkeerfunctie. Neem voor inspectie contact op met de door DFSK 

geautoriseerde servicestations. 

  Waarschuwing 

Bestuurder loopt of rijproces, ABS-indicator of EBD-indicator is aan of beide zijn aan, wat 

aangeeft dat het ABS / EBD-systeem normaal werkt. Dan bevindt het remsysteem zich in een 

gevaarlijke toestand, vertraag alstublieft om te parkeren en neem onmiddellijk contact op met 

de door SERES geautoriseerde servicestations voor inspectie. 

(Zie "Remsysteem" in "6. Starten en rijden") 

 

Waarschuwingslampje remvloeistofpeil / storingsindicator EBD 

Als de indicator voor het remvloeistofpeil tijdens het rijden brandt, parkeer uw auto dan zo 

ver mogelijk, zet de motor uit en controleer het remvloeistofpeil. Als het remvloeistofpeil het 

minimumpeil in de vloeistofopslagtank daalt, voeg dan indien nodig remvloeistof toe (zie 

“Remvloeistof” in “9. Onderhoud en wat u kunt doen”). 
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 Bedrijfsindicator van remvacuümregelaar 

Tijdens het rijproces, wanneer het remvacuüm onvoldoende is of de controller uitvalt, de 

bedrijfsindicator knippert of blijft branden en de rem geen kracht heeft (het rempedaal kan 

moeilijk worden ingetrapt), moet u uw auto stoppen als schakel de stroom zo snel en veilig 

mogelijk uit en neem voor inspectie contact op met de door SERES geautoriseerde 

servicestations. 

  Waarschuwingen 

● U hebt besloten dat uw auto veilig is, maar u kunt uw auto beter met andere auto's volgen, 

omdat er mogelijk gevaar kan zijn. 

● Het remmen met uitgeschakelde aandrijfmotor of met een laag remvloeistofpeil neemt toe 

remafstand, en vereist meer kracht. Stop met rijden voordat u wordt geïnspecteerd en 

bevestigd door de servicestations die zijn geautoriseerd door SERES. 

 

 Parkeerstatusindicator (EPB) 

Wanneer de rem wordt getrapt en de start-stopknop van de motor is ingesteld op "ON", is de 

indicator constant aan als de parkeerrem niet is gelost; als hij wordt losgelaten, is de indicator 

uit. 

 

 * Indicator werking radar voorzijde 

Als de voorste radar werkt, brandt de voorste radar-werkingsindicator. 

Als de aandrijfmotor normaal is maar de laadindicator nog steeds brandt, zoek dan naar 

inspectie van het laadsysteem door de servicestations die zijn geautoriseerd door SERES. 

 

  Indicator veiligheidsgordel bestuurder 

 

Wanneer de rem wordt ingetrapt en de start-stopknop van de motor op “ON” staat, voordat de 

veiligheidsgordel van de bestuurder is vastgemaakt, brandt de indicator constant; en nadat de 

veiligheidsgordel is vastgemaakt, is de indicator uit. (Zie "Veiligheidsgordel" in "10. 

Veiligheidsvoorzieningen - Stoel, veiligheidsgordel en SRS") 
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 Indicator veiligheidsgordel voorpassagier 

Als de contactschakelaar op "ON" en "START" staat, de veiligheidsgordel van de 

voorpassagier niet is vastgemaakt en er een passagier op de voorpassagiersstoel zit, brandt het 

controlelampje en in andere gevallen is het uit. (Zie "Veiligheidsgordel" in "10. 

Veiligheidsvoorzieningen - Stoel, veiligheidsgordel en SRS") 

Opmerking: als de veiligheidsgordel van de voorpassagier niet is vastgemaakt, brandt de 

indicator constant wanneer de snelheid ＜ 10 km / u bedraagt, en is hij uit wanneer de 

snelheid ≥ 10 km / u is. 

 

SRS-alarmindicator 

Wanneer de rem wordt ingetrapt en de start-stopknop van de motor is ingesteld op "ON", 

brandt het SRS-waarschuwingslampje gedurende 3 seconden en is dan uit. Het betekent dat 

SRS normaal werkt. (Zie "Veiligheidsgordel" in "10. Veiligheidsvoorzieningen - Stoel, 

veiligheidsgordel en SRS") 

 

  EPS-foutindicator * 

Wanneer de rem wordt ingetrapt en de start-stopknop van de motor is ingesteld op "ON", 

brandt de stuurbekrachtigingsindicator 2 seconden en vervolgens uit, betekent dit dat het 

systeem normaal werkt. 

Als de stuurbekrachtigingsindicator brandt terwijl de motor loopt, betekent dit dat het systeem 

abnormaal werkt en moet worden gerepareerd. Voor reparatie en behandeling van het 

stuurbekrachtigingssysteem kunt u zich wenden tot de door DFSK geautoriseerde 

servicestations. 

Als het controlelampje van het stuurbekrachtigingssysteem brandt terwijl de motor draait, is 

het stuurbekrachtigingssysteem ongeldig, maar kunt u uw auto nog steeds besturen. Nu moet 

je het stuur met meer kracht bedienen, zeker bij een scherpe bocht en rijden met lage snelheid. 

(Zie "Elektrisch stuurbekrachtigingssysteem (EPS)" in "6. Starten en rijden") 
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 Indicator abnormale bandenspanning 

Wanneer de bandenspanning abnormaal is of de sensor ongeldig is, brandt of knippert de 

indicator en knipperen de overeenkomstige letters op het LCD-scherm. 

Parkeer uw auto tijdens het rijden en de indicator voor abnormale bandenspanning zo ver 

mogelijk. Als u merkt dat de band lucht lekt of snel lek raakt, raadpleeg dan de instructies 

voor “Lekke band” in hoofdstuk 7 of vraag om inspectie bij de door DFSK geautoriseerde 

servicestations. 

 

EPB-foutindicator 

Wanneer het EPB-systeem defect is, bevindt het EPB-systeem zich in een gevaarlijke 

toestand. Parkeer alstublieft langzamer en neem onmiddellijk contact op met een door DFSK 

geautoriseerd servicestation voor inspectie. (Zie "Parkeerrem" in "IV. Inspectie en afstelling 

vóór het rijden") 

 

 Indicator grootlicht 

Als het grootlicht aan is, is de indicator aan. Als het dimlicht aan is, is de indicator uit. (Zie 

hierna "Schakelaar van koplamp en richtingaanwijzer") 

 

Mistachterlamp 

Als het mistachterlicht brandt, is de indicator aan. (Zie hierna "Mistlampschakelaar") 

 

Richtingaanwijzer / gevarenindicator 

Wanneer de schakelaar van de richtingaanwijzer wordt gedraaid of de alarmschakelaar wordt 

ingedrukt, knippert de indicator. (Zie hierna "Schakelaar van koplamp en richtingaanwijzer" 

of "Schakelaar gevarenindicator") 

 

 Zijmarkeringslicht / positie-indicator 

Als u het zijmarkeringslicht inschakelt, brandt de indicator. Als u het zijmarkeringslicht 

uitschakelt, is de indicator uit. 
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  Systeemstoringsindicator 

Het is aan wanneer de signaalstatus "Fout" is, en uit wanneer de signaalstatus "Geen fout" is. 

Als een van de volgende situaties zich voordoet, betekent dit dat er ergens een storing 

optreedt in het onderdeel dat wordt bewaakt door het waarschuwingslichtsysteem. Neem 

contact op met de servicestations geautoriseerd door DFSK voor inspectie: 

 Het waarschuwingslampje blijft branden als de contact op "aan" staat. 

 Het waarschuwingslampje brandt tijdens het rijden. 

 Het waarschuwingslampje brandt wanneer de contact is ingesteld op "UIT".  

 Tijdens het gebruik is er een probleem als het waarschuwingslampje korte tijd brandt. 
 

 Aandacht 

Rijd niet als het waarschuwingslampje brandt. Het wordt aanbevolen om zo snel mogelijk 

naar het servicestation te rijden voor inspectie. 

 

 Indicator storing batterij 

Het is aan wanneer de signaalstatus "Fout" is, en uit wanneer de signaalstatus "Geen fout" is. 

Het waarschuwingslampje brandt wanneer de stroom is ingesteld op "AAN". Als het 

batterijsysteem normaal werkt, gaat het lampje na een paar seconden uit. Als het systeem dan 

defect is, gaat het lampje weer branden. Neem voor inspectie contact op met de door DFSK 

geautoriseerde servicestations. 

Als een van de volgende situaties zich voordoet, betekent dit dat er ergens een storing 

optreedt in het onderdeel dat wordt bewaakt door het waarschuwingslichtsysteem. Neem voor 

inspectie contact op met de door DFSK geautoriseerde servicestations: 

Het licht blijft branden als de stroom op "aan" staat. 

Het licht brandt continu of af en toe tijdens het rijden. 

 

 Uitschakelindicator batterij 

Als het lampje brandt, betekent dit dat het vermogen van het voertuig is afgesneden vanwege 

veiligheidslogica. Neem contact op met het DFSK-servicecentrum. 
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 Indicator vermogenslimiet 

Het is aan wanneer de signaalstatus "LIMIT" is, en uit wanneer de signaalstatus "No LIMIT" 

is. 

 

 Indicator oververhitting vermogen 

Indicator oververhitting motor: deze indicator is het waarschuwingslampje oververhitting van 

het motorsysteem. Als dit lampje brandt, stop dan onmiddellijk uw auto en schakel hem na 

enige tijd weer in. Als de indicator uit is, rijdt u normaal. Als de indicator aan is, neem dan 

contact op met het SERES after-sales servicecentrum. Indicator oververhitting motor: brandt 

wanneer de signaalstatus "Fout" is en uit wanneer de signaalstatus "Geen fout" is. 

 

 Indicator voor snelheidsoverschrijding 
Het is aan wanneer de signaalstatus "Fout" is, en uit wanneer de signaalstatus "Geen fout" is. 

EV ECO EV_ECO-modusindicator Waar de signaalstatus de EV_ECO-modus is, zal de 

indicator branden. 

 

EV SPORT EV_SPORT-modusindicator 
Waar de signaalstatus de EV_SPORT-modus is, zal de indicator branden. 

 

Laadindicator 
Als de laadkabel normaal is aangesloten, brandt de indicator. 

 

 Indicator batterijvermogen 

De indicator blijft knipperen tijdens normaal opladen; als er een oplaadfout is, brandt 

de indicator; als er een oplaadfout is, probeer dan de stekker opnieuw te gebruiken; Neem 

voor reparatie contact op met het DFSK-servicecentrum of de aangewezen 4S-winkel als de 

indicator niet terugkeert naar normaal. 

 

 Timingkosten 
Wanneer de starttijd voor het opladen is ingevoerd, brandt de indicator; en als de tijd 

om is, is de indicator uit. 
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 Indicator voor oververhitting van de batterij 

Merk op dat als de indicator brandt, dit aangeeft dat de temperatuur van de batterij te hoog is 

en dat u moet stoppen om deze af te koelen. Krachtige accu kan ook oververhit raken onder 

de volgende bedrijfsomstandigheden: 1. langdurig klimmen bij warm weer; 2. er is veelvuldig 

accelereren, abrupt remmen of langdurige beweging zonder rust in verkeerssituaties die 

moeten stoppen en rijden; of 3. een aanhangwagen trekken. 

 

  Indicator voor laag SOC-alarm 

Waar het waarschuwingslampje een waarschuwingslampje voor een laag vermogen is voor 

een krachtige batterij, geeft het lampje aan dat de batterij zich momenteel in de voedingsstatus 

bevindt. Laad de batterij zo snel mogelijk op om storingen als gevolg van een laag 

stroomverbruik en een nadelige invloed op de batterijprestaties te voorkomen. 

 

  Isolatiefout indicator 

Als de indicator brandt, stop dan onmiddellijk met rijden en neem contact op met de 

SERES-klantenservice of een gespecificeerde 4S-winkel voor reparatie. 

 

  Indicator motorstoring 
Als de indicator brandt, stop dan onmiddellijk met rijden en neem contact op met de DFSK-

klantenservice of een DFSK Service Center. 

 

Gesproken / alarm meldingen 
 

Alarm van zijmarkeringslicht aan 
Als u de deur opent wanneer u de identiteitsverificatie passeert, veroorzaakt de zoemer een 

alarmgeluid dat u eraan herinnert het zijmarkeringslicht uit te schakelen. Het alarmgeluid gaat 

uit als dit 60 seconden duurt of als het zijmarkeringslicht wordt uitgeschakeld. 

 

Alarm van veiligheidsgordel niet vastgemaakt 
Wanneer de rem wordt neergelaten en de start-stopknop van de motor is ingesteld op "ON" 

(ongeacht of de motor is gestart of niet) en de snelheid is minder dan (10 ± 2) km / u, als de 

veiligheidsgordel niet is vastgemaakt, is de alarmindicator van de veiligheidsgordel constant 

aan en de zoemer zal niet afgaan. 

Wanneer de snelheid hoger is dan 10 km / u en de veiligheidsgordel niet is vastgemaakt, blijft 

de alarmindicator van de veiligheidsgordel knipperen en stopt de zoemer na 60 seconden. Als 

de indicator knippert en de zoemer werkt, als de veiligheidsgordel is vastgemaakt, stopt de 

zoemer en is de indicator uit. 
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Alarm van niet gesloten deuren (LCD) 
Wanneer deuren niet volledig of half gesloten zijn, herinnert de LCD-interface voor het 

openen van deuren de bestuurder eraan dat de deuren niet volledig gesloten zijn. 

 

Alarm van omgekeerde radar 
Het instrument stuurt alarmgeluiden van verschillende frequenties op basis van de verschillen 

van de omgekeerde radar naar obstakels. 

 

Stuurinrichting en gevaaralarm 
Wanneer de schakelaar van de richtingaanwijzer wordt gedraaid of op de alarmschakelaar 

wordt gedrukt, geeft het instrument zoemen. 

 

Alarm indien sleutels niet aanwezig in de auto 
Als deze op ON en START staat en de transpondersleutel niet in de auto zit, gaat het 

instrument zoemen. 

 

Alarm met lage snelheid 
Het alarmsysteem voor rijden bij lage snelheid verwijst naar het waarschuwingsgeluid 

(vergelijkbaar met het zoemende geluid van een machine) dat door een elektrisch voertuig 

wordt gemaakt voor voetgangers in de buurt van het voertuig wanneer het voertuig met lage 

snelheid rijdt. 

Wanneer de snelheid hoger is dan 0 km / u en minder dan 30 km / u, piept de externe claxon. 

 

 

Als het voertuig is uitgerust met een stopschakelaar, kan de promptstem voor 

lage snelheid worden in- of uitgeschakeld met de pauzeschakelaar. De 

pauzeschakelaar is opgesteld in een positie die handig is voor bediening onder 

de normale rijtoestand van de bestuurder. Het schakelaar pictogram wordt 

hieronder weergegeven. Wanneer het voertuig opnieuw wordt gestart, wordt het systeem 

standaard ingeschakeld. Wanneer u op de pauzeschakelaar drukt, wordt het langzame spraak 

gestuurd spraaksysteem uitgeschakeld; en als u nogmaals op de pauzeschakelaar drukt, wordt 

het langzame spraak gestuurd spraaksysteem ingeschakeld.  

 Als het voertuig is uitgerust met een stopschakelaar, let dan op het volgende: 

1. De pauzeschakelaar van het promptstemsysteem kan alleen worden gebruikt als er geen 

voetganger op korte afstand is en de omgeving de promptstem uiteraard niet nodig heeft! 

Wanneer bijvoorbeeld voetgangers waarschijnlijk rond voertuigen verschijnen in files of op 

snelwegen, moet het langzame spraakherkenningssysteem worden ingeschakeld. 

2. Als het voertuig met lage snelheid rijdt, met het lage-snelheids-spraakherkenningssysteem 

uitgeschakeld, kan het voetgangers en voertuigen niet waarschuwen om te naderen, wat de 

veiligheid van het voertuig zal verminderen. 

  



 
 

 74 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

 

Geïntegreerde lichtschakelaar 
De geïntegreerde lichtschakelaar regelt het positielicht, koplamp, grootlicht, dimlicht, 

mistachterlicht en richtingaanwijzer; waaronder het positielicht en de koplamp hebben vier 

standen: UIT, MT "AUTO", positielicht " " en koplamp " ". De schakelaar van het 

knipperlicht heeft vijf standen: linksaf, linkerbaan, UIT, rechterbaan, rechtsaf. De schakelaar 

van grootlicht en dimlicht heeft drie standen: UIT, inhalen, schakelen. 

 

 

 

 

 

 

Intelligent licht, positielicht en koplampschakelaar 
Als deze op OFF staat, zijn het positielicht en de koplamp uit; 

Wanneer u de schakelaar naar "AUTO" draait, worden het positielicht en de koplamp 

automatisch in- of uitgeschakeld volgens het buitenlicht. 

Wanneer u het positielicht op “0” zet, zijn de positielichten voor en achter en de 

binnenverlichting van apparaten aan; wanneer deze is ingesteld op "ON", wordt de 

achtergrondverlichting van het geïntegreerde instrument en de radio-cd-speler automatisch 

donkerder en branden andere lichten normaal; 

Wanneer u de schakelaar van de koplamp op “ ” draait, zijn de koplamp en het dimlicht 

aan. Er zijn drie standen waaronder UP (inhalen), MEDIUM (dimlicht) en LOWER 

(grootlicht) in de richting van de hendel verticaal naar het stuurwiel. Wanneer u lichtjes aan 

de lichtschakelaar trekt om de schakelaar te bedienen, gaan het grootlicht en het dimlicht 

branden, waardoor de inhaalfunctie wordt gerealiseerd; en wanneer u het loslaat, keert het 

terug naar de normale positie; wanneer u de lichtschakelaar naar de schakelstand van 

grootlicht en dimlicht trekt, gaat het grootlicht branden en wanneer u deze naar de middelste 

stand draait, is het grootlicht uit. 

 

Schakelaar richtingaanwijzer 
Schakelaar rijstrookwisselwaarschuwing 

Wanneer u de schakelaar op de rechterrijbaan zet, knipperen de rechter richtingaanwijzer en 

de rechter zijmarkeringslichten van de voor- en achterlichten 5 keer, knippert de rechter 

richtingaanwijzer 5 keer met een bepaalde frequentie en keert de schakelaar automatisch 

terug; wanneer u de schakelaar op de linker rijstrookversnelling zet, knipperen de linker en  

rechter richtingaanwijzers en de linker zijmarkeringslichten van de voor- en achterlichten 5 

keer, de linker richtingaanwijzer knippert 5 keer op een bepaalde frequentie en de schakelaar 

keert automatisch terug. 
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Schakelaar van Turn Light 
Wanneer u de rechter richtingaanwijzer op de rechter richtingaanwijzer zet, zijn de rechter 

richtingaanwijzer en de rechter zijmarkeringslichten aan, en de rechter richtingaanwijzer is 

aan en knippert met een bepaalde frequentie; wanneer u de schakelhendel in het midden zet, 

zijn de rechter zijmarkeringslichten uit; Evenzo, wanneer u de schakelaar in de 

richtingaanwijzer naar links zet, zijn de linker richtingaanwijzer en de linker 

zijmarkeringslichten aan en de linker richtingaanwijzer is aan en knippert met een bepaalde 

frequentie. Als u de hendel in de linker (rechter) draairichting zet en het stuur omgekeerd 

terugkeert en onder een hoek draait, gaat de stuurschakelaar automatisch terug naar de 

middelste stand en zijn alle richtingaanwijzers uit. 

Follow-me-home-functie 
Als u na het parkeren de sleutel eruit haalt en u de inhaalschakelaar binnen 2 seconden 2 keer 

draait, vertraagt de grootlichtkoplamp 30 seconden om uit te gaan; als u de inhaalschakelaar 

binnen 2 seconden 3 keer draait, vertraagt de grootlichtkoplamp 60 seconden om uit te 

schakelen; en als u de inhaalschakelaar binnen 2 seconden 4 keer omdraait, vertraagt de 

grootlichtkoplamp 90 seconden om uit te gaan. Druk na het vergrendelen van de deuren op de 

ontgrendelings- en vergrendelingsknop om een dergelijke functie te annuleren. 

Schakelaar mistachterlicht 
Als u de koplamp, grootlicht en dimlicht inschakelt en u de mistlichtschakelaar één keer 

omhoog draait, gaat het mistachterlicht aan en keert de schakelaar automatisch terug naar 

“OFF”; en als je het mistlicht weer een keer naar beneden draait, is het mistachterlicht uit. 

Koplamphoogteverstelling en -regeling 
Wanneer de rem is ingetrapt en de start-stopknop van de motor is 

ingesteld op "ON", is de koplamp aan. U kunt de hoogte van de as 

van het dimlicht van de koplamp tot de grond aanpassen aan uw 

rijgewoonten. Hoe groter het nummer op de schakelaar, hoe lager de 

hoogte vanaf de as van het dimlicht van de koplamp. 
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Schakelaar wisser en sproeier 

  Waarschuwing 

Bij vriestemperaturen kan de ruitensproeier vloeistof op de voorruit worden bevroren en uw 

zicht beïnvloeden. Verwarm de voorruit met een ontdooier voordat u de voorruit wast. 

 Voorzichtigheid 

Gebruik het wasmiddel niet langer dan 30 sec. Continu. 

Gebruik geen ruitensproeier als er geen ruitensproeiervloeistof in de  sproeiertank zit. 

Ruitenwisser en -sproeier 
Wanneer de rem wordt ingedrukt en de start-stopknop van de motor op “ON” staat, kunnen de 

voorruitwisser en -sproeier worden gebruikt. 

Werking van wisser 

Als u de stand "AUTO" instelt, werkt de wisser automatisch wanneer de sensor regen 

detecteert, en past hij de snelheid aan de hoeveelheid neerslag aan (optioneel). 

Als u de stand "1" instelt, werkt de wisser met een lage snelheid. 

Als u in versnelling "2" zet, werkt de wisser op een lage snelheid. 

Als u de wisser wilt stoppen, zet u de hefhendel omlaag in de stand "OFF". 

Als u de hefhendel in de “MIST” -versnelling zet, werkt de wisser een keer. En dan keert de 

hefhendel automatisch terug naar de oorspronkelijke positie. 

Als de wisser het werk onderbreekt vanwege sneeuw of ijs, zal de wisser niet werken om de 

motor te beschermen. Zet in dat geval de wisser op "OFF", verwijder de sneeuw of ijs op en 

rond de wisserarm en schakel de wisser weer in. 

Werking van Ruitensproeier 

Om de sproeier te gebruiken, trekt u de geïntegreerde 

schakelaar van de wisser omhoog totdat de vereiste 

hoeveelheid vloeistof uit de voorruit komt. Vervolgens 

werkt de wisser automatisch meerdere keren. 
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Schakelaar achterruitwisser en -sproeier 

Wanneer de rem wordt ingedrukt en de start-stopknop van de motor op "ON" staat, zet u de 

geïntegreerde schakelaar van de wisserhendel op "ON", de motor van de achterruitwisser begint te 

werken; wanneer u de contactschakelaar van de wisserhendel instelt bij “ ” werken de 

wissermotor en de ruitensproeiermotor samen. 

Als de wisser het werk onderbreekt vanwege sneeuw of ijs, zal de wisser niet werken om de 

motor te beschermen. Zet in dat geval de 

achterruitwisser op "OFF", verwijder de sneeuw of ijs 

op en rond de wisserarm en schakel de wisser weer in.  

  

 

Automatische wisserfunctie geactiveerd 

Bij normale stroomtoevoer, wanneer het signaal verandert van "UIT" naar "AAN", wordt de 

automatische wisserfunctie geactiveerd en werkt de wisser een keer op een lage snelheid. 

Wanneer de rem wordt ingetrapt en de start-stopknop van de motor op "ON" staat, wordt de 

automatische wisserfunctie geactiveerd. Als er waterdamp op de voorruit zit (nominale 

hoeveelheid), wordt het automatische wiscommando gegeven; en als er geen waterdamp is (de 

nominale hoeveelheid), wordt het automatische wiscommando niet gegeven. 

Als na het inschakelen een storing in de regensensor wordt gedetecteerd, moet het 

storingssignaal worden verzonden, ongeacht of de "AUTO" -schakelaar actief is of niet. 

Nadat de automatische wisserfunctie is geactiveerd en de regensensor geen storing heeft, kunt 

u de automatische wisserbedieningsmodus blijven gebruiken. 

AAN / UIT: cruise-schakelaar 

CANCELC: cruise geannuleerd 

HEADWAY: geheugencruise 

RES +: kruissnelheid + 

RES-: kruissnelheid – 

 

 

 

 

 



 
 

 78 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

 

Cruise Control-systeem 
Functieschakelaar 

1. Zet tijdens het rijden de schakelaar op "ON", zet de cruise 

control aan en zet de schakelaar op "OFF" om deze uit te 

schakelen. Als u de schakelaar op “SET-” zet nadat de cruise 

control is ingeschakeld, begint het voertuig met de huidige 

snelheid te rijden. U kunt versnellen door over te schakelen naar "RES +" en versnellen door 

over te schakelen naar "RES-". U kunt ook het rem- / gaspedaal intrappen om cruise control te 

annuleren. Als u "RES +" op instelt, kunt u doorgaan naar cruise control. "LIM" betekent 

actieve snelheidsbegrenzingsschakelaar. Als u de maximale snelheid instelt, zal het voertuig 

de ingestelde snelheid niet overschrijden. 

Cruise-instelling 

Door de versnelling op D te zetten, snelheid boven 40 km / u te houden, de cruise-instelknop 

in te drukken en de cruise-functie te activeren, brandt de cruise-indicator constant. 

Snelheid aanpassen 

1. Druk tijdens het kruisen op de knop voor snelheid omlaag om het snelheidsdoel te verlagen. 

2. Druk tijdens het kruisen op de versnellingsknop om het snelheidsdoel te verhogen. 

3. Trap het gaspedaal in om het snelheidsdoel te versnellen, druk de instelknop in om de 

huidige snelheid als het snelheidsdoel in te stellen. 

4. Trap op het rempedaal om het snelheidsdoel te bereiken, druk de instelknop in om de 

huidige snelheid in te stellen als het snelheidsdoel. 

 

Cruise vrijgeven 

1. Trap op het rempedaal. 

2. Druk op de exit-knop. 

3. Druk op de hoofdschakelaar van de cruise (functieschakelaar). 

 

Cruise hervat 

Nadat u de cruise hebt losgelaten (wanneer het cruisesysteem niet is uitgeschakeld) en de 

snelheid hoger is dan 40 km / u, drukt u op de knop voor het hervatten van de cruise en blijft u 

cruisen met de hervatte snelheid. 

  Opmerkingen 

1. U wordt aangeraden cruise control te gebruiken op vlakke of brede wegen. 

2. Een onjuiste werking van de cruise control kan leiden tot ongevallen, dus let op de 

rijveiligheid. 

3. Schakel de cruisefunctie uit als u deze niet gebruikt. 
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Ontdooischakelaar  
 Als de rem is ingetrapt en de start-stopknop van de motor 

is ingesteld op "ON", kunt u de ontdooischakelaar 

bedienen (het voertuig zonder 

achteruitkijkspiegelverwarming heeft geen bord, zoals 

weergegeven in de afbeelding rechts). 

De ontdooier wordt gebruikt om vocht, mist en vorst op 

achterruiten te verminderen en het zicht naar achteren te 

verbeteren. 

Wanneer u op de ontdooischakelaar drukt, brandt de indicator en werkt de 

achterruitverwarming ongeveer 14 minuten 

Druk na 14 minuten nogmaals op de ontdooischakelaar om de ontdooier opnieuw in te 

schakelen. 

  Voorzichtigheid 

● Schraap of beschadig de draden van de ramen niet wanneer u de binnenkant van ramen 

wast. 

 

Waarschuwingslichtschakelaar 
Wanneer u in een noodgeval stopt met rijden of uw auto 

parkeert, kan het waarschuwingslampje aan andere bestuurders 

herinneren. 

Wanneer u op de waarschuwingslichtschakelaar drukt, 

knipperen alle richtingaanwijzers. Om alle 

waarschuwingslichten uit te schakelen, drukt u nogmaals op de 

waarschuwingslichtschakelaar. 

 

 

 

 

Claxon-knop 
Als je op de claxon-knop op het stuur drukt, werkt de claxon. Wanneer je de claxon-knop 

loslaat, stopt de claxon met werken. 
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Controlefunctie van stuurwiel 
Als je op de claxon-knop op het stuur drukt, werkt de claxon. Wanneer je de claxon-knop 

loslaat, stopt de claxon met werken. 

Als het multifunctionele stuurwiel via een spie is verbonden met de stuurkolom, draai dan het 

stuurwiel naar de stuurkolom van de bestuurder om de rijrichting van het voertuig te regelen. 

Er zijn verschillende knoppen in het stuur. De achtergrondverlichting van knoppen is wit. De 

knoppen zijn verbonden met de multimediacontroller om radio, volume, modusverandering, 

telefoon en andere te bedienen: 

1. Raak de knop aan om de vorige muziek (MP5-status) / zoekfrequentie-reductie 

(radiostatus) in te voeren; houd de knop ingedrukt om snel terug te spoelen (radiostatus); 

2. Raak de knop aan om de vorige muziek (MP5-status) / verhoging van de zoekfrequentie 

(radiostatus) in te voeren; houd de knop ingedrukt om snel vooruit te spoelen (radiostatus); 

3. Volume omhoog en omlaag knoppen; 

4. Klik om te dempen / klik tweemaal om het dempen te annuleren; 

5. Klik erop om de moduswijziging in te voeren. De volgorde  is radio, MP3, MP5, navigatie, 

Bleutooth  

6. Klik onder de status verbinden met mobiele telefoon Bluetooth op de knop om de oproep te 

beantwoorden; 

7. Klik onder de status verbinden met mobiele telefoon Bluetooth op de knop om de oproep te 

beëindigen; 

8. OK, terug, omhoog en omlaag, links en rechts selectieknoppen op het instrumentmenu; 

9. Spraakherkenningstoets; en 

10. Navigatietoets met één knop. 
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Ramen 
Elektrische ramen 

 Waarschuwingen 

● Laat kinderen of andere onbekwame volwassenen niet alleen in de auto. Omdat ze 

onbedoeld de schakelaar en bedieningselementen kunnen aanraken en daardoor ongelukken 

kunnen veroorzaken. 

● Als u de elektrische schakelaar voor de ruitbediening gebruikt, kunt u anderen bezeren, 

vooral de handen, het hoofd of andere onderdelen van kinderen. Daarom kunt u de ramen 

alleen sluiten als u bevestigt dat er geen obstakel in de buurt van ramen is. 

● Haal voordat u afstapt de sleutel uit het contact, om te voorkomen dat kinderen op de aan / 

uit-schakelaar spelen en daardoor gewond raken. 

● Laat de schakelaar los wanneer u de elektrisch bediende ramen volledig opent of sluit, 

anders beschadigt u het elektrisch raamsysteem. 

Als de rem wordt ingetrapt en de start-stopknop van de motor op "ON" staat, werken de 

elektrisch bediende ramen. 

Als u vensters wilt openen, raakt u de schakelaar voor elektrisch bedienbare ramen aan. Als u 

ramen wilt sluiten, trekt u de schakelaar voor elektrisch bedienbare ramen omhoog. 
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Schakelaar ruitbediening bestuurdersstoel: 

Schakelaar ①: Schakelaar centrale vergrendeling; wanneer de deuren gesloten zijn, druk op 

de knop, vier deuren worden geopend. 

Schakelaar ②: Schakelaar ruitbediening passagiersdeur 

De glazen ramen van de bestuurdersdeur zijn voorzien van een éénknopsbediening. Als u op 

de schakelaar klikt, gaat het glas naar beneden en als u de schakelaar loslaat, werkt deze niet 

meer. Wanneer u de automatische versnelling indrukt, zakt het glas automatisch tot aan de 

limiet; en als u tijdens het zakken aan de schakelaar trekt, stopt het glas met werken. 

Schakelaar ③: vergrendelingsschakelaar glasheffer; als u de knop indrukt, werken de andere 

drie schakelaars van de glazen heftoestel niet; wanneer u de knop nogmaals indrukt, wordt 

deze gereset en zullen de drie glazen lifter-schakelaars dergelijke drie glazen ramen 

afzonderlijk bedienen. 

Schakelaar ④: Schakelaar glasheffer linksachter; 

Schakelaar ⑤: Schakelaar glasheffer rechtsachter;  

Schakelaar ⑥: Schakelaar glasheffer passagiersdeur; 

Schakelaar ⑦: Schakelaar centrale vergrendeling; wanneer de deuren gesloten zijn, druk op 

de knop, vier deuren zullen worden gesloten. 
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Schakelaar ruitbediening passagiersstoel: 

  

De rechter voordeur, de linker achterdeur en de rechter 

achterdeur zijn voorzien van een onafhankelijke glasheffer 

schakelaar. Als u de schakelaar aanraakt terwijl u de 

vergrendelingsschakelaar van de glasheffer linksvoor niet 

aanraakt, zal het glas lager zijn en als u deze loslaat, stopt het 

glas met zakken; als u de schakelaar omhoog trekt, gaat het 

glas omhoog, en als u hem loslaat, stopt het glas. Wanneer u 

de schakelaar voor de glazen klep van de passagiersdeur naar 

beneden drukt, werken de andere drie glazen klepstoters niet. 

Nadat de vergrendelingsschakelaar is ingedrukt en de hulpschakelaar van de elektrisch 

bediende ruit werkt, kan deze blijven werken; als de hulpschakelaar van de elektrisch 

bediende ruit niet werkt, maar de hulpschakelaar kan nog steeds worden bediend om het raam 

op te heffen binnen 60 seconden. De hulpschakelaar van de elektrisch bediende ruit kan het 

opheffen van de ruit na 60 seconden niet blijven bedienen. 

 

Ruit Bediening met één knop 

Er zijn vier modi voor de opwindklasse om de antiknijpfunctie te starten: 

Handmatig omhoog: als u de schakelaar voor de elektrisch bedienbare ruit even ingedrukt 

houdt, gaat het bijbehorende vensterglas omhoog; als je het loslaat, stopt het met verhogen; 

Handmatig omlaag: als u de schakelaar voor de elektrisch bedienbare ruit even aanraakt, gaat 

het bijbehorende vensterglas omlaag; als je het loslaat, stopt het verlagen; 

Automatisch omhoog: als u lang aan de schakelaar voor elektrisch bedienbare ramen trekt, 

gaat het bijbehorende vensterglas automatisch omhoog en gaat het vensterglas automatisch 

omhoog; 

Automatisch laten zakken: als u de schakelaar voor elektrisch bediende ramen lang aanraakt, 

gaat het bijbehorende vensterglas omlaag en zakt het naar beneden. 
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Anti-beknelfunctie van de ramen 
In geval van enige weerstand bij het optillen van glazen ramen, wordt de antiklemfunctie 

geactiveerd. 

Als de anti-beknellingsfunctie wordt geactiveerd in geval van obstakels tijdens het heffen van 

glazen ramen, werken de ramen omgekeerd. Onder sommige omstandigheden zal het anti-

beknellingsfunctiesysteem zich in de niet-initialisatiemodus bevinden, waardoor de ramen 

alleen handmatig kunnen worden opgetild en tijdelijk de functie van automatisch heffen 

verliezen, en ze kunnen worden hervat door de zelflerende functie. De gevallen waarin het 

systeem zich in de niet-initialisatiemodus bevindt, zijn als volgt: 

① De glasheffer lijdt tijdens bedrijf 24 seconden aan een stroomstoring; 

② Het diagnoseapparaat schakelt de antiknijpfunctie uit; 

③ De raampositie overschrijdt de reikwijdte van de initiële leerpositie; 

④ Het systeem verliest vermogen gedurende 15 seconden in niet-slaaptoestand of meer dan 

600 seconden in slaapstand; 

⑤ Het systeem toont de signaalfout van de positie van de elektrisch bedienbare ramen ； 

⑥ Hetzelfde venster start de antiknijpfunctie twee keer. 

Windows zelflerende functie 

Wanneer de antiknijpfunctie ongeldig is, kan deze worden hersteld door zelfleren; 

Wanneer de start-stopknop van de motor is ingesteld op "AAN", drukt u op de knop voor het 

openen van het raam links (achter voor / rechts voor / rechts achter) om het raam naar boven 

te tillen en vervolgens los te laten, druk nogmaals op de knop om naar boven te gaan en blijf 2 

seconden staan en dan het raam naar beneden, til het raam weer naar boven om het zelfleren 

te voltooien; 
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Zonnedak 
1. Knop 4 bedient het gordijn van het panoramische zonnedak. 

Als u het ≥250ms aanraakt, start het de handmatige modus; en als 

je het aanraakt ＜ 250ms, het start de automatische modus. 

2. Knop 5 bedient het gordijn van het panoramische zonnedak. 

Als u het ≥250ms aanraakt, start het de handmatige modus; en als 

je het ＜ 250ms aanraakt, start het de automatische modus. 

3. Stop: als het schuifdak in de automatische modus werkt en u op 

knop A of B drukt, stopt het schuifdak onmiddellijk met werken. 

4. Antiklemming bij sluiten:  

① Antiklemming bij verhoogde opening: als tijdens het omhooggaande sluitproces het 

vastklemmen van de volledig geopende positie naar de sluitpositie wordt gedetecteerd, zal het 

schuifdak onmiddellijk teruggaan.  

② Antiklemming bij niet-visuele sluiting: als tijdens het transversale schakelproces de 

klemming wordt gedetecteerd in de positie 4 mm - 200 mm verwijderd van de sluitpositie, zal 

het schuifdak onmiddellijk teruggaan. 

 

12V Aansluiting  

  

  

Waarschuwing 

Het vermogen van elektrische apparaten mag niet meer zijn dan 120W om beschadiging van 

de zekering te voorkomen. 

 

 

 

 

12V-stopcontact op de eerste rij 
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Aansteker 
 

Raak de knop sigarettenaansteker aan, de weerstandsdraad van 

de sigarettenaansteker wordt rood en heet en keert ongeveer 18 

seconden later terug naar de oorspronkelijke positie. En dan 

kun je het gebruiken. De sigarettenaansteker heeft een indicator 

die gaat branden als u het zijmarkeringslicht inschakelt.  

 

Wanneer u de sigarettenaansteker verwijdert, kunt u deze bovendien gebruiken als op een 

voertuig gemonteerde DC 12V-voeding. 

   Waarschuwing 

Plaats de sigarettenaansteker na gebruik terug in de tijd om te voorkomen dat er andere 

voorwerpen in de auto worden verbrand of dat er brand ontstaat. 

Opbergplaatsen  

 

   Waarschuwing 

● Gebruik geen opbergvakken tijdens het rijden om u op het rijden te concentreren. 

Dashboardkastje 

Om het dashboardkastje te openen, trekt u aan de hendel ① op het dashboardkastje en drukt u 

② omlaag om te sluiten.  

  

 

 

 

 

 

 

  

  

2

② 
1 
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Klein opbergvak 

 
Op het kleine opbergvak aan de linkerkant van het 

instrumentenpaneel kun je wat kleine spullen plaatsen. 

  

 

Middelste deksel bekerhouder en opbergdoos 

Als uw auto EPB heeft, heeft de schakelkast een 

bekerhouder en een open opbergdoos en een verborgen 

opbergdoos voor het opbergen van enkele kleine artikelen. 

Zo'n opbergdoos kan enkele kleine artikelen bevatten. 

 

Opbergruimte Kofferbak 

Om het kofferbakvloerpaneel te openen, trekt u de trekring van het 

deksel van het vloerpaneel omhoog. 

Als u het vloerpaneel wilt sluiten, trekt u de trekring van het deksel 

van het vloerpaneel naar beneden. 

Als u de bij de gereedschapsbak wilt komen, trekt u de trekring van 

het deksel van het vloerpaneel naar een hoger niveau. 
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Hoedenplank 

Boven de kofferbak en achter de achterbank is een 

hoedenplank geplaatst. 

  

   Waarschuwing 

De hoedenplank kan alleen worden gebruikt voor het houden van lichte artikelen in de 

parkeerstand. De zware artikelen kunnen de opbergruimte en zijpanelen beschadigen, terwijl 

de lichte artikelen in de cabine kunnen vliegen en dienovereenkomstig de rijveiligheid kunnen 

beïnvloeden wanneer het voertuig met hoge snelheid rijdt. 

 

 

Flessenhouder en kaartentas 

De flessenhouders bevinden zich in de 

binnenbekleding van de deuren. 

   Voorzichtigheid 

Plaats de fles met de dopopening niet in de flessenhouder, want de drank kan uit de fles 

komen als je deuren opent of sluit of tijdens het rijden. 

 

Asbak 

  

Deze is uitgerust in de middelste bekerhouder. 

   Waarschuwing 

Plaats hier geen drinkfles of beker om u te concentreren op het rijden. 

   Voorzichtigheid 

Als je een drinkfles en andere bekers hier plaatst, kan dit het schakelen en het gebruik van de 

knop aan de voorkant beïnvloeden. 
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Zonneklep 
Pasjes/rekening houder 

U kunt de pasjeshouder direct zien. 

   Voorzichtigheid 

Steek de kaart of meerdere biljetten niet meer dan 1 mm dik in de biljetvouw. 

Make-up spiegel 

Om de make-upspiegel te gebruiken, trekt u de zonneklep 

omlaag om het deksel van de make-upspiegel te openen; 

en je kunt de verlichte make-up spiegel gebruiken. Om 

het licht van voren af te schermen, trekt u het vizier naar 

status ①.  

  

Interieur verlichting 

   Waarschuwing 

● Als de motor gedurende lange tijd niet werkt, schakel dan de verlichting niet in om een lege 

batterij te vermijden. 

● Schakel het licht uit als u uit uw auto stapt. 
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Leeslamp vooraan 

  

1. De lampen worden bediend met schakelaar 1 en 3; 

 

 

 

 

 

 

 

2. Wanneer u schakelaar 2 aanraakt, controleert de status van de deuren de lamp; 

1) Vertraagd uit: vijf deuren (inclusief achterklep) zijn gesloten en het bovenlicht is 

binnen 30 seconden uit (de slag is 3 seconden); een van de vijf deuren is niet gesloten, 

het bovenste lampje brandt en gaat na 10 minuten uit als u niets doet. 

2) Wanneer de vijf deuren gesloten zijn en de start-stopknop van de motor wordt 

gebruikt en het centrale bedieningsslot wordt gebruikt, gaat het licht onmiddellijk uit; 

en wanneer vijf deuren allemaal gesloten zijn, gaat het licht onmiddellijk uit; 

3) Wanneer u uw auto niet start en u de afstandsbediening gebruikt om te ontgrendelen 

of een PEPS-ontgrendelingssignaal of centrale ontgrendeling of ontgrendeling van de 

voorpassagiersportier te ontvangen, brandt de binnenverlichting; als de motor is 

uitgeschakeld, brandt het deurlicht. (Nadat het deurlicht aan is, gaat het uit binnen 30 

seconden als u geen bediening heeft); 

3. Schakelaar 4 en 5 bedienen respectievelijk het glas van het schuifdak en het gordijn. 

4. Schakelaar 6 regelt brillendoos. 
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Binnenverlichting achter 

  

De schakelaar heeft drie versnellingen en drie statussen.  

 

 Komt overeen met UIT, 

komt overeen met portier-schakelaar, 

komt overeen met AAN-versnelling. 

Wanneer het op ON is gezet, is het licht aan, ongeacht of de deur wordt geopend of gesloten 

is. 

Wanneer het is ingesteld op UIT, is het licht uit. 

 Als het op DEUR-versnelling staat, en het leeslampje vooraan is ook ingesteld op DEUR-

versnelling, zijn de bediening en het leeslampje voor hetzelfde. 

 

Kofferbak verlichting 

  

De kofferbakverlichting bevindt zich in de kofferbak van de hatchback. Als de hatchback 

wordt geopend, brandt het licht. Als de hatchback gesloten is, is het licht uit. 

 

Portier verlichting 

  

Het is aan als een deur wordt geopend en gaat dmv een vertraging uit als een deur een tijdje 

gesloten is. 
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IV.  Inspectie en afstelling vóór het rijden 
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Sleutel 
De auto is voorzien van twee sleutels. Bewaar een sleutel op een veilige plaats als 

reservesleutel. De sleutel kan werken: 

① startschakelaar; ② voordeur slot; ③ kofferbak slot; ④ vensterglas; ⑤ kofferbak-

schakelaar 

Pas als u de sleutel correct heeft gebruikt, kunt u de auto starten. 

Waarschuwing 

Laat uw sleutel niet in de auto liggen als u uit de auto stapt. 

 

Externe sleutel 

  

1. Vergrendelingsknop op afstand 

2. Ontgrendelingsknop op afstand 

3. Auto lokalisatieknop 

 

 Waarschuwingen 

● Houd uw transpondersleutel uit de buurt van zout water, omdat dit de zenderchip kan 

beschadigen en het systeem kan uitvallen. 

● Laat de transpondersleutel niet vallen. 

● Sla de transpondersleutel niet. 

●  Bewaar de transpondersleutel niet langdurig in een omgeving met temperaturen hoger dan 

60℃. 

● Plaats de transpondersleutel niet samen met de magnetische sleutelhanger. 

● Plaats de transpondersleutel niet samen met een apparaat dat een magnetisch veld 

produceert, zoals een tv, audioapparaat en pc. 

 

 

● Als de transpondersleutel onvoldoende vermogen heeft, kan de start-stopfunctie niet 

worden gebruikt om de auto te starten. Voer vervolgens uit volgens de instructies van het 

instrument, en houd de transpondersleutel dichter bij de start-stopschakelaar om de auto te 

starten. Vervang de batterij om de functie niet te beïnvloeden. 
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Deurslot 
 

 Waarschuwingen 

● Voorkom ongevallen voordat u gaat rijden. 

● Laat kinderen of onbekwame volwassenen niet alleen in de auto. Ze kunnen onbedoeld de 

schakelaar of het bedieningspaneel aanraken, wat tot ernstige ongevallen kan leiden. 

 

Vergrendeling voordeur 

Vergrendelen / ontgrendelen deur met sleutel (buiten auto) 

Sluit de deur nadat u de deur hebt vergrendeld, steek de mechanische sleutel in het sleutelgat 

(op de bestuurdersdeur of de passagiersdeur) en draai de sleutel rechtsom. 

Draai bij het openen van de deur de sleutel tegen de klok in, en de deur wordt geopend. 
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Vergrendel / ontgrendel de deur met de sleutel met 

afstandsbediening 

1. Vergrendelingsknop 

2. Ontgrendelingsknop 

3. Auto lokalisatieknop 

Bij het vergrendelen van de deur buiten de auto, sluit u vijf 

deuren (inclusief kofferklep) en drukt u op de knop " " om 

dergelijke vijf deuren te vergrendelen. 

Voordat u de deur opent, drukt u op de knop " " om de functie 

voor het lokaliseren van de auto te gebruiken en uw auto te vinden. En druk dan op de knop "

" om de deur te ontgrendelen. Wanneer de batterij in de sleutel leeg raakt of de accu leeg 

raakt, drukt u op de knop in de linkerbovenhoek van de sleutel, haalt u de mechanische sleutel 

eruit en steekt u deze in het sleutelgat, draait u de sleutel in de richting van het uiteinde van de 

auto om de auto te openen deur. 

 Waarschuwing 

Trek met uw hand aan de handgreep nadat u de deur met de sleutel met afstandsbediening 

hebt gesloten om ervoor te zorgen dat de deur volledig gesloten is om verlies van 

eigendommen te voorkomen. 

Werkbereik: De transpondersleutel wordt alleen van kracht wanneer dat het geval is binnen 

de specifieke afstand tot de auto. 

Wanneer de batterij in de transpondersleutel leeg raakt of 

er een sterke radiogolf in de buurt is, zal de effectieve 

afstand van de transpondersleutel korter zijn en zelfs als 

de transpondersleutel ongeldig is.  

Vergrendelen / ontgrendelen op afstand 

Nadat alle portieren zijn gesloten, drukt u korter dan 2 seconden op de 

sleutelvergrendelingsknop " ", alle portieren en de kofferbak worden vergrendeld en 

beschermd en de richtingaanwijzer lampjes knipperen één keer. Als de portieren niet goed 

gesloten zijn, drukt u op de vergrendelingsknop “ ”, de claxon gaat drie keer over en 

knipperen de richting aanwijzerlampjes ook drie keer. Niet alle deuren zijn op slot. Druk op 

de ontgrendelingsknop “ ”, vier portieren worden ontgrendeld en de 

richtingaanwijzerlampjes knipperen twee keer. 

Beveiliging vergrendeling  

Als u de portieren niet binnen 10 seconden op slot doet nadat u uit de auto bent gestapt en alle 

portieren hebt gesloten, knipperen de Knipperlichten drie keer (afhankelijk van de 

portiervergrendeling in plaats van de antidiefstal instelling). 
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Centrale besturingsfunctie 

(1) Steek de sleutel in en draai de slotcilinder van de voorste passagiersdeur, of bedien het 

centrale deurslot en de ontgrendelingsknop op de schakelaar van de linker voorklep, de 

vergrendeling van vijf deuren (inclusief achterklep) wordt normaal ontgrendeld. (2) Steek de 

sleutel in en draai de slotcilinder van de voorste passagiersdeur, of bedien het centrale 

deurslot en de ontgrendelingsknop op de schakelaar van de linker voorhefinrichting, de 

vergrendeling van vijf deuren (inclusief achterklep) sluit normaal. 

Venster automatische stijgende functie 

Sluit alle portieren en druk gedurende 2 seconden op de sleutelvergrendelingsknop " ", alle 

portieren en kofferbak worden vergrendeld, de richtingaanwijzerlampjes knipperen 1 keer en 

de controller stuurt het automatisch stijgende raamsignaal naar de hoofdschakelaar van de lift. 

Bij het loslaten van de vergrendelingsknop stopt de controller met het verzenden van het 

automatisch stijgende raamsignaal. 

Venster automatische laagfunctie 

Sluit alle portieren en druk gedurende 2 seconden op de sleutelvergrendelingsknop " ", alle 

portieren worden ontgrendeld, de richtingaanwijzerlampjes knipperen 1 keer en de controller 

stuurt het automatisch stijgende raamsignaal naar de hoofdschakelaar van de lifter. Bij het 

loslaten van de vergrendelingsknop stopt de controller met het verzenden van het automatisch 

stijgende raamsignaal. 

Automatische vergrendelingsfunctie 

Wanneer de rem wordt ingetrapt en de start-stopknop van de motor is ingesteld op "ON", sluit 

u alle deuren en u met een snelheid van meer dan 15 km rijdt dan worden alle deuren 

automatisch vergrendeld. Als je stopt met rijden en de deur opent, de auto uitstapt en dan 

weer in de auto stapt en verder rijdt met een snelheid van meer dan 15 km / u, worden alle 

deuren automatisch weer vergrendeld.  

Crash-gerelateerde ontgrendelingsfunctie 

In het geval van een crash, stuurt de SRS ECU een signaal naar de centrale 

bedieningsvergrendelingscontroller en vervolgens regelt deze controller automatisch het 

ontgrendelen van alle portieren. 
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Antidiefstalfunctie 
 

1. Wanneer u deuren vergrendelt met een sleutel met afstandsbediening (nadat u de 

verdedigingsstatus hebt ingevoerd) en de sleutel in het contactslot steekt, gaat de claxon 

binnen 30 seconden over en knipperen de richting aanwijzerlampjes. 

2. Als u de deuren vergrendelt met een transpondersleutel (nadat u de verdedigingsstatus hebt 

ingevoerd) en de deur handmatig opent, gaat de claxon binnen 30 seconden over en  

knipperen de richting aanwijzerlampjes gedurende 30 seconden. 

3. Wanneer het alarm afgaat na handmatig openen van deuren, steekt u de sleutel in het 

contactslot, het alarm zal niet meer afgaan. Evenzo, nadat het alarm afgaat nadat u de sleutel 

in het contactslot hebt gestoken, de deur handmatig opent, zal het niet meer alarmeren. 

4. Nadat het alarm is geactiveerd, drukt u op de vergrendelingsknop op de afstandsbediening 

om de alarmstatus te verlaten. 

Secundaire vergrendelingsfunctie 

Waar de deuren niet worden geopend nadat u de ontgrendelingsknop 30 seconden hebt 

ingedrukt, werkt het vergrendelingsmechanisme automatisch en gaat de claxon één keer over. 

 

Centrale bediening deurvergrendeling 
 

Druk op de rechterknop om vijf deuren te vergrendelen 

(inclusief achterklep), druk op de linker schakelaar om 

vier deuren te ontgrendelen en trek aan de hendel om 

deuren te openen. 

  Waarschuwing 

Deurslot voor centrale bediening is geïnstalleerd op de passagiersdeur voor. Laat uw sleutel 

niet in de auto liggen wanneer u portieren vergrendelt met een centraal bediend deurslot. 
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Slot achterdeur 
Sluit bij het vergrendelen van de deur de deur een beetje en druk de vergrendelingsknop naar 

voren om de deur te vergrendelen; en trek bij het openen van de deur eerst de 

vergrendelingsknop naar achteren om de deur te ontgrendelen en trek vervolgens de hendel 

omhoog om de deur te openen. Als de deur ontgrendeld is, kan de deur ook worden geopend 

door aan de hendel te trekken buiten de auto. 

Waarschuwing 

De deur moet goed worden vergrendeld en uw auto moet 

worden vergrendeld om te voorkomen dat de deur per 

ongeluk wordt geopend tijdens het rijden.  

Kinderslot achterdeur 

 Trek bij gebruik van het kinderslot de vergrendelingsknop 

naar rechts om de naar binnen te openen hendel te 

deactiveren, en de portieren kunnen alleen buiten de auto 

worden geopend. Trek de vergrendelingsknop naar links om het kinderslot te ontgrendelen. 

 Waarschuwing 

Als er een kind op de stoelen op de achterste zitrij zit, gebruik dan het kinderslot om 

ongelukken veroorzaakt door een kind als gevolg van het openen van de deur tijdens het 

rijden te voorkomen. 

Achterklep-slot 

Druk eerst op de ontgrendelingsknop " " om de 

verdedigingsstatus vrij te geven. Als u in de auto zit, 

bedient u de ontgrendelingsknop voor de centrale 

bediening op de klep van het voorportier. En druk vervolgens binnen 30 seconden op de 

microschakelaar van de achterklep om deze te ontgrendelen. Druk na 30 seconden of het 

indrukken van de vergrendelingsknop van de afstandsbediening op de microschakelaar van de 

achterklep, de achterklep wordt niet vergrendeld. 

 Waarschuwingen 

● Zorg ervoor dat de achterklep volledig gesloten is om te voorkomen dat deze tijdens het 

rijden opengaat. 

● Rijd niet als de achterklep  is geopend, want dan zal de uitlaatgassen van de auto in de auto 

komen. 

 

 

Kinderslot 

Van slot Op slot 
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Achterklep vergrendelen of ontgrendelen 

  Opmerkingen 

● Voer een zorgvuldige inspectie uit voordat u de achterklep volledig opent om ongevallen 

als gevolg van een botsing tussen voertuig en voetganger te voorkomen. 

● Parkeer de auto op een veilige en vlakke plaats en zorg ervoor dat er geen obstakels in de 

buurt zijn van de achterklep en er is voldoende ruimte om achterklep te openen. 

● Gebruik eerst de microschakelaar van de achterklep  en trek vervolgens de achterklep  

totdat deze volledig is geopend. 

Druk bij het sluiten van de achterklep de achterklep naar beneden totdat deze volledig is 

gesloten. 

 Waarschuwing 

Controleer voordat u gaat rijden of de achterklep is vergrendeld om de rijveiligheid te 

garanderen. Controleer of de achterklep gesloten is voordat u de auto verlaat om diefstal van 

eigendommen te voorkomen. 
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Vergrendeling motorkap 
 

  Waarschuwingen 

● Controleer voordat u gaat rijden of de motorkap volledig is gesloten. Als de motorkap niet 

volledig is gesloten, kan deze openen en ongelukken veroorzaken tijdens het rijden. 

● Als er stoom of rook uit de motorcabine komt, mag u de motorkap niet openen om letsel te 

voorkomen. 

Motorkap openen 

1. Trek aan de ontgrendelingshendel ① van de vergrendeling van de motorkap op het 

interieurbekleding paneel op de stijl A, totdat de motorkap wordt geopend. 

2. Til de motorkap ② met de hand op en bevestig vervolgens het beweegbare uiteinde van de 

paal aan het metalen montagegat om de motorkap ③ op te tillen. 

3. Als het een gasveerpaal met hoge configuratie ④ is, hoeven we alleen de bovenstaande 

stap 1 uit te voeren en vervolgens voorzichtig de motorkap op te tillen om deze op te tillen. 

Motorkap wordt gesloten 

Beweeg de motorkap langzaam omlaag naar de vergrendelingspositie. 
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Oplaad poort  

 

 Waarschuwingen 

● De stroomvoorziening is ingesteld op "UIT". 

● Ontgrendel de auto en verwijder de deksel van de AC-oplaadpoort. 

● Het kan worden ontgrendeld door er op te drukken. 

● Wanneer de voedingsstekker is aangesloten, brandt de voedingsindicator van het AC-

laadapparaat. 

● Wanneer de laadstekker op het voertuig is aangesloten, licht het geïntegreerde instrument 

de laadverbindingsindicator op. Ondertussen knippert de stroomindicator van het AC-

oplaadapparaat. 

● Tijdens het laadproces geeft het geïntegreerde instrument de relevante laadparameters en de 

laadanimatie weer. 

● Om het opladen te beëindigen: druk eenmaal op de ontgrendelingsknop van de 

transpondersleutel en trek de autostekker eruit. 

● Haal de stekker uit het stopcontact. 

● Breng de afdekking van de AC-oplaadpoort en de afdekplaat aan. 

● Voltooi het opladen. 

 Aandacht 

Bij koud weer of sneeuw, wanneer de afdekking van de oplaadpoort bevroren is, mag u deze 

niet met kracht verwijderen. Gebruik heet water of andere verwarmingsapparaten met een 

maximale temperatuur van minder dan 100 graden om het ijs te smelten voordat u het deksel 

van de oplaadpoort verwijdert. 
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Achteruitkijkspiegel 
 

 

  

Waarschuwing 

Controleer voordat u gaat rijden de positie en hoek van alle achteruitkijkspiegels en pas de 

achteruitkijkspiegels in de auto niet aan om u op het rijden te concentreren. 

  

Buitenspiegels 
Handmatige bedieningstype: Stel de hoek van de binnenspiegel in de juiste stand af.    

 

 

 

 

Electrische Bedieningstype: 

 

 

 

Als de schakelaar op "ACC" of "ON" staat, zijn de afstandsbediening en de afstelling van 

toepassing op de buitenspiegel. 

1. Draai de schakelaar om de buitenspiegel te kiezen. 

2. Druk op de knop "Omhoog", "Omlaag", "Links" en "Rechts" op de afstelschakelaar om de 

hoek van de achteruitkijkspiegel aan te passen. 
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Buitenspiegel 

 Waarschuwingen 

● Raak de bewegende buitenspiegel niet aan om te voorkomen dat u uw vingers beklemd 

raakt of beschadigt. 

● De buitenspiegel is ingeklapt. Rijd niet, want hierdoor heeft u minder zicht naar achteren en 

kunnen er ongevallen ontstaan. 

● De afstand tot het object in de buitenspiegel is kleiner dan de werkelijke afstand. 

● De grootte van en de afstand tot objecten buiten de buitenspiegel zijn niet waar. 

 

Aanpassing van achteruitkijkspiegel 

Electrische bedieningstype:  

Als de contactschakelaar op "ACC" of "ON" staat, zijn de afstandsbediening en afstelling van 

toepassing op de buitenspiegel. 

1. Draai de schakelaar om de linker achteruitkijkspiegel of 

rechter achteruitkijkspiegel te kiezen. 

2. Druk op de knop "Omhoog", "Omlaag", "Links" en 

"Rechts" op de afstelschakelaar om de hoek van de 

achteruitkijkspiegel aan te passen.  

 

 Opvouwbaar en elektrisch verstelbaar type 

1. Druk op de schakelaar ④ en pas de schaal van de achteruitkijkspiegel aan om in de 

maximale hoek te klappen. 

2. Druk op de knop voor achterruitverwarming op de aircocontroller om de 

verwarmingsfunctie van de buitenspiegel te starten. 
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Parkeerrem 
 

 Waarschuwingen 

● Rijd niet wanneer u de parkeerrem gebruikt, of zal de rem heet en ongeldig maken en een 

ongeval veroorzaken. 

● Maak de parkeerrem niet buiten de auto los, want op die manier kunt u het rempedaal niet 

intrappen als de auto in beweging is, wat een ongeval zal veroorzaken. 

● Vervang de parkeerrem niet door de parkeerhendel (P). Zorg er bij het parkeren 

● Vervang de parkeerrem niet door de parkeerhendel (P). Zorg er bij het parkeren voor dat de 

parkeerrem volledig kan werken. 

● Laat een kind of onbekwame volwassene niet alleen in de auto. Ze kunnen onbedoeld de 

parkeerrem loslaten en zo tot een ernstig ongeval leiden. 

Elektrische parkeerrem (EPB) 

Gemeenschappelijke functie van EPB: statisch parkeren / 

vrijgeven, assistent starten, opnieuw vastklemmen vanwege 

hoge temperatuur en dynamisch parkeren. 

Statisch parkeren / vrijgeven 

Trek na goed parkeren aan de EPB-schakelaar om de 

parkeerrem te starten. De indicator van de parkeerrem brandt 

(rood) en de LED op de EPB-schakelaar brandt ook. 

Wanneer u de parkeerrem loslaat, trapt u het rempedaal in en 

drukt u vervolgens op de EPB-schakelaar om de parkeerrem 

vrij te geven. De overeenkomstige indicator is uit. 

Het is normaal om de EPB-motor te horen werken wanneer de parkeerrem wordt gestart en 

losgelaten. 

  Aandacht 

Als de auto lange tijd geparkeerd staat, is het mogelijk dat de batterij onvoldoende stroom 

heeft of leeg raakt, en de EPB is ongeldig. Vervang de batterij onmiddellijk. Als de auto voor 

langere tijd geparkeerd moet worden, is het raadzaam om de negatieve draad van de accu los 

te koppelen om te voorkomen dat de accu onvoldoende stroom levert en om de EPB geldig te 

houden. 
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 Waarschuwingen 

● Raak tijdens het rijden de EPB-schakelaar niet aan, behalve in noodgevallen. 

● Plaats geen zware voorwerpen op de schakelaar. 

● Pas de juiste parkeermethode toe om de veiligheid en betrouwbaarheid te garanderen bij het 

verlaten van de auto. 

● Als de EPB defect is en het indicatielampje brandt, ga dan naar een door SERES 

geautoriseerd servicestation voor revisie. 

● Als u het remblok van de achterste remklauwen moet vervangen, neem dan contact op met 

de door SERES geautoriseerde servicestations. 

Dynamisch parkeren 

Trek tijdens het rijden aan de EPB-schakelaar om een noodrem te realiseren. 

 

Waarschuwing 

● Een dergelijke functie kan worden gebruikt als het aandrijfremsysteem niet normaal werkt. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 106 Klik hier voor Inhoudsopgave 

  

 

 

V. achteruitrijcamerasysteem, 

verwarmingsventilator en airconditioner 

(A/C) en geluidssysteem 
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Veiligheidsmaatregelen 

 Waarschuwingen 

● Regel tijdens het rijden de verwarmingsventilator, het airconditioningsysteem of het 

geluidssysteem niet om u op het rijden te concentreren. 

● Stop met het gebruik van het systeem en neem contact op met de dichtstbijzijnde 

servicestations die geautoriseerd zijn door SERES als u vreemde stoffen in het systeem, 

vloeistof op het systeem, smog van het systeem of andere abnormale gevallen vindt; Als u 

dergelijke abnormale gevallen negeert, kan dit leiden tot ongelukken, vlam vatten of een 

elektrische schok krijgen. 

● Demonteer of wijzig het systeem niet, anders kan het brand, elektrische schokken of iets 

anders veroorzaken. 

● Parkeer de auto op een veilige plaats en trek de parkeerrem aan, en maak vervolgens 

verbinding met het apparaat via de secundaire interface om de afbeelding op het centrale 

display te zien. 

Achteruitrij-camerasysteem 
Bij het schakelen naar versnelling “R” zal het achteruitrijcamerasysteem het beeld achter de 

auto laten zien. Het systeem is bedoeld om de bestuurder te helpen de grotere stilstaande 

objecten te detecteren om schade aan de auto te voorkomen. 

Houd er rekening mee dat het systeem de kleine objecten onder of dicht bij de bumper of op 

de grond mogelijk niet detecteert. 

 Waarschuwingen 

● De achteruitkijkcamera is handig voor parkeerhulp in plaats van de omgekeerde methode te 

gebruiken. Controleer voordat u achteruitrijdt of het veilig is om achteruit te rijden. Wees 

langzaam bij het achteruitrijden. 

● Het systeem maakt gebruik van een groothoeklens, dus de afstand van de auto tot de 

objecten in het achteruitrijcamerasysteem verschilt van de werkelijke afstand. 

● Het is visueel tegenovergesteld voor de objecten in het achteruitrijcamerasysteem, en het is 

hetzelfde om de objecten vanuit de binnen- en buitenspiegel te zien. 

● Controleer of de Achterklep veilig is gesloten wanneer u achteruitrijdt. 

● De camera heeft een beperkt servicegebied en kan het gebied onder de bumper en de hoek 

niet weergeven. 

● Plaats daarom geen voorwerpen op de camera en de camera moet op de decoratieve 

afdekking van de kentekenplaatverlichting worden geïnstalleerd. 
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● Was bij het wassen van de auto met een waterzaklamp het gebied rond de camera niet, 

anders kan het water in de camera komen, condens op de lens en resulteren 

dienovereenkomstig in defecten, brand of elektrische schokken. 

● Raak niet de camera, die een nauwkeurig instrument is, anders kan hij defect raken of 

beschadigd raken, wat kan leiden tot brand of elektrische schokken. 

 Voorzichtigheid 

Er zit een plastic hoes over de camera. Maak er geen krassen op als u er vuil of sneeuw van 

verwijdert. 

Hoe de referentielijn te lezen in het achteruitrijcamerasysteem 

 Waarschuwingen 

● Gebruik de lijn die in de camera wordt weergegeven als referentielijn, die sterk afhankelijk 

is van het aantal passagiers, de batterijcapaciteit, de toestand van de wegen en de helling. Blijf 

bij het achteruitrijden direct de situatie rondom de auto observeren. 

● Alleen op de horizontaal geasfalteerde wegen kunnen de referentielijn afstand en de 

referentielijn autobreedte worden geraadpleegd. De afstand die wordt weergegeven in het 

achteruitrijcamerasysteem is alleen ter referentie en kan verschillen van de afstand tussen de 

auto en de weergegeven objecten. 

● Wanneer u op een helling achteruitrijdt, kan de afstand van de auto tot de objecten die in de 

camera worden getoond, groter zijn dan de werkelijke afstand. Bij het achteruitrijden van de 

auto op een helling kan de afstand van de auto tot de objecten die in de camera worden 

getoond korter zijn dan de werkelijke afstand. Gebruik de binnenspiegel of draai je om om te 

observeren om de werkelijke afstand correct te beoordelen. 

● Het achteruitrijcamerasysteem toont de lengte van de auto 

en de afstand tot het referentieobject vanaf de referentielijn 

van de bumper. 

● Deze tonen de afstand tot de referentieobjecten, en de 

weergegeven referentielijn betekent de afstand binnen ① 

0,5 m (rood), ② 1 m (geel) of ③ 2 m (groen) tot de 

referentielijn van de bumper 
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Bedieningstips 

● Als de bestuurder naar versnelling "R" schakelt, schakelt het beeldscherm automatisch over 

naar de achteruitkijkmonitor van het achteruitrijcamerasysteem en geeft het een gesproken 

melding. 

● Het zal enige tijd duren om vanuit andere versnellingen naar versnelling "R" of van 

versnelling "R" naar andere versnellingen te schakelen. Voordat het 

achteruitkijkmonitorscherm volledig wordt weergegeven, kunnen de weergegeven objecten 

tijdelijk worden vervormd. 

● Als de temperatuur te hoog of te laag is, is het geen fout dat het beeldscherm de objecten 

mogelijk niet duidelijk weergeeft. 

● Wanneer de schittering rechtstreeks in de camera valt, is het geen fout dat het 

weergavescherm de objecten mogelijk niet duidelijk weergeeft. 

● De bestuurder kan de loodrechte lijn zien op de objecten die op het scherm worden 

weergegeven. Het wordt alleen veroorzaakt door reflectie van de bumper, maar geen defect. 

● Het is geen fout dat het weergavescherm kan knipperen. 

● De kleur van objecten die in het achteruitrijcamerasysteem worden weergegeven, kan 

verschillen van die van werkelijke objecten. 

● Het is geen fout dat het beeldscherm de objecten op een donkere plaats of nacht niet 

duidelijk weergeeft. 

● Als er vuil, regenwater of sneeuw op de camera zit, is het mogelijk dat het 

achteruitrijcamerasysteem de objecten niet duidelijk laat zien. Reinig daarom de camera. 

● Maak de camera niet schoon met ethylalcohol, benzine of verdunningsmiddel. Dit zal 

kleurvervaging veroorzaken. Om de camera schoon te maken, veegt u deze af met een doek 

die is gedrenkt in een neutraal schoonmaakmiddel en veegt u deze vervolgens af met een 

droge doek. 

● Beschadig de camera niet, omdat dit het weergavescherm kan beïnvloeden. 

● Zet de camera niet in de was. Veeg alle was erop af met een schone doek die is gedrenkt in 

een neutraal schoonmaakmiddel. 

 

 

 

Verwarmingsventilator en airconditioner 

 Waarschuwingen 
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● Verwarmingsventilator en airconditioner kunnen alleen werken als de motor draait. Als de 

motor echter uit is, wordt de rem naar beneden getrapt en wordt de start-stopknop van de 

motor op "AAN" gezet, dan kan de ventilator normaal werken. 

● Laat het kind of andere volwassenen die moeten worden verzorgd, of het huisdier niet 

alleen in de auto, omdat ze onbedoeld de schakelaar of controller kunnen aanraken en 

daardoor ernstige ongevallen of slachtoffers kunnen veroorzaken. Op een warme en zonnige 

dag loopt de temperatuur in de gesloten auto snel op, wat ernstige of fatale schade kan 

toebrengen aan mens of dier. 

● Gebruik de interne circulatiestand niet gedurende lange tijd, anders kan er stabiele lucht in 

de auto of beslagen ruiten ontstaan. 

 

A / C Configuratiescherm 

A / C controller (elektrisch) 

 

  

 

 

 

 

 

 

1. A / C luchtvolumeknop  

2. OFF-knop 

3. Bovenblaasmodus → boven- en voetblaasmodus → voetblaasmodus → voetblaasmodus en 

ontdooimodus 

4. Knop voor ontdooier 

5. Interne en externe circulatieknop 

6. Knop voor ontdooien achter en verwarming achteruitkijkspiegel 

7. PTC-verwarmingsknop 

8. Temperatuurknop en automatische knop 
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Werking van verwarmingsventilator 

Verwarming (indien uitgerust met automatische airconditioning): 

1. Wanneer u op de automatische A / C-knop “ ” drukt, brandt de indicator en het A / C-

systeem regelt automatisch het luchtvolume, de luchtmodus, de interne en externe circulatie 

en de compressor en houdt de huidige ingestelde temperatuur vast. 

2. Als u de automatische modus niet gebruikt, kunt u de interne / externe circulatiemodus 

selecteren voor normale verwarming volgens uw wensen. Gebruik bij grote verschillen in 

binnen- en buitentemperatuur de externe circulatiestand, om het beslaan van de ramen te 

voorkomen. 

3. U kunt de gewenste luchtmodus selecteren door op de modusknop " " te drukken. U 

kunt de luchtmodus wijzigen in de volgorde van bovenblazen → bovenblazen en voetblazen 

→ voetblazen → voetblazen en ontdooien. 

U kunt het luchtvolume regelen met de knoppen luchtvolume + en luchtvolume -. 

U kunt de temperatuur regelen met de knoppen temperatuur + en temperatuur -. 

Verwarmen en ontdooien: 

Het is voor het verwarmen van de binnenkant van de auto en het ontdooien van de ramen. 

Als er een groot verschil is in binnen- en buitentemperatuur, zorg er dan voor dat de interne 

circulatieknop “ ” uit staat (het indicatielampje is uit) om te voorkomen dat de ramen 

beslaan. Start AC als de luchtvochtigheid hoger is. 

U kunt op de knop " " drukken om van modus te wisselen volgens uw wensen. U kunt 

de luchtmodus omschakelen in de volgorde van bovenblazen → boven- en voetblazen → 

voetblazen → voetblazen en ontdooien, en aanpassen naar voetblazen. 

U kunt het luchtvolume regelen met de knoppen luchtvolume + en luchtvolume -. 

U kunt de temperatuur regelen met de knoppen temperatuur + en temperatuur -. 

Ontdooi snel het buitenoppervlak van voorruiten en regel het luchtvolume zo groot mogelijk. 

Als het moeilijk is om de voorruiten te ontdooien, kunt u op de knop " " drukken om de 

modus naar de ontdooimodus te schakelen. 
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Werking van A / C 

Het aircosysteem moet elke maand 10 minuten werken om te voorkomen dat het beschadigd 

raakt door gebrek aan smering. 

 

Koeling 

Het wordt gebruikt voor het koelen en ontdooien van lucht. 

Druk op de interne circulatieknop “ ”. 

Regel de modus om de blazende " " versnelling onder ogen te zien 

1. Regel het luchtvolume zoals vereist. 

2. Druk op de "A / C" -knop. ("A / C" -indicator is aan.) 

3. Verlaag de temperatuur. Als je de auto snel wilt koelen, zet dan de temperatuur laag. 

Onder de vochtige warmteconditie ziet u nevel uit de ventilator, die wordt veroorzaakt door 

snel afkoelen van lucht, en dit betekent niet dat de ventilator defect is. 

Ontvochtigen en ontwasemen 

Het wordt gebruikt om de ramen te ontwasemen en de lucht te ontvochtigen. 

1. Druk op de ontwasemingsknop " " van de voorruitverwarming (het systeem start 

automatisch de airconditioning, de inlaatmodus is externe circulatie, maar kan handmatig 

worden geregeld). 

2. U kunt het luchtvolume naar wens regelen met de knoppen luchtvolume + en luchtvolume - 

overgang. 

3. U kunt de temperatuur naar wens regelen met de knoppen temperatuur + en temperatuur -. 

Gebruik bij grote verschillen in binnen- en buitentemperatuur de externe circulatieknop. Als 

de luchtvochtigheid hoger is, start u AC, om het geval dat de ramen beslaan te verminderen. 
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Achterruitverwarming en achteruitkijkspiegelverwarming 

  

Geef het signaalverzoek voor achterruitverwarming en 

achteruitkijkspiegelverwarming uit (via CAN) 

① Waar de generator start, in elke systeembesturingsstatus, is het geldig om deze sleutel te 

bedienen, en het zal de corresponderende status niet verlaten, en de sleutelstatus zal niet 

worden onthouden; 

② Als de sleutel wordt gebruikt, brandt de bedrijfsindicator. 

Op het LCD-scherm wordt het bijbehorende pictogram weergegeven (in niet-uitgeschakelde 

toestand). Na ontvangst van het BCM-feedbacksignaal (via CAN), wordt deze na 15 minuten 

automatisch gesloten. Als er geen feedbacksignaal wordt ontvangen, is de indicator uit en 

verdwijnt het schermpictogram. 

③ Druk tijdens het proces handmatig op deze knop, schakel de achterruitverwarming en de 

achteruitkijkspiegelverwarming uit. De indicator is uit en het schermpictogram verdwijnt; 

④ De achterruitverwarming wordt door geen enkele systeemstatus beïnvloed. 

 

Luchtvolumeknop 

Het luchtvolume kan worden ingesteld in 1-8 niveaus, rechtsom draaien is voor luchtvolume 

+, en linksom draaien is voor luchtvolume -; 

① Gebruik de knop onder de UIT-status om het systeem te activeren om het 

luchtvolumeniveau 1 te krijgen. Keer terug naar de status vóór UIT voor anderen (als het 

AUTO is vóór UIT, verlaat dan AUTO). 

② Gebruik de knop onder MANU en DEF, het verlaat de overeenkomstige status niet, het 

luchtvolume verandert op de huidige positie, andere instellingen blijven hetzelfde en het 

LCD-scherm geeft real-time instellingen weer. 

③ Gebruik de knop onder AUTO, het verlaat AUTO en voer MANU in, het luchtvolume zal 

veranderen op de huidige positie, andere instellingen blijven hetzelfde, en het lcd-scherm 

geeft real-time instellingen weer van temperatuur, luchtvolume en interne en externe 

circulatie. 
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Temperatuurknop 

De beschikbare temperatuur is 17-32 ℃. Rechtsom draaien is voor temperatuur +, en linksom 

draaien is voor temperatuur -. Wanneer de temperatuur wordt verlaagd tot 17 ℃, geeft het 

LCD-scherm Lo weer en blijft hetzelfde als u tegen de klok in blijft draaien. Wanneer de 

temperatuur stijgt tot 32 ℃, geeft het LCD-scherm Hi weer en blijft hetzelfde als u met de 

klok mee blijft draaien. 

① Gebruik de knop onder UIT, activeer het systeem, keer terug naar de status vóór UIT en 

het LCD-scherm keert terug naar het overeenkomstige ervoor. 

② Gebruik de knop onder MANU en DEF, het verlaat de overeenkomstige status niet, de 

temperatuur verandert op de huidige positie en andere instellingen blijven hetzelfde. 

③ Gebruik de knop onder AUTO, het zal AUTO niet verlaten, de temperatuur verandert op 

de huidige positie, andere instellingen blijven hetzelfde en het LCD geeft alleen de 

temperatuur weer. 

PTC-verwarmingsknop  

Gebruik de knop om het verzoek te verzenden om PTC te starten en druk op de knop uit, de 

indicator zal uit zijn. 

① Gebruik de knop onder UIT, activeer het systeem, keer terug naar de status vóór UIT en 

het LCD-scherm keert terug naar de overeenkomstige status. 

② Gebruik de knop onder MAUN en DEF, het zal de systeemstatus niet verlaten en PTC 

vraagt om de status te wijzigen. 

③ Gebruik de knop onder AUTO, het zal AUTO niet verlaten maar MANU invoeren, en 

PTC vraagt om de status te wijzigen, en anderen blijven AUTO. 

UIT-knop  

① Wanneer de knop wordt gebruikt onder een systeemstatus, gaat deze naar de UIT (stand-

by) status en onthoudt het systeem de huidige instellingen volume, AC, PTC uit), en het blijft 

hetzelfde als u nogmaals op de knop drukt. 

② In het geval van een continue stroomtoevoer, moet de onvoltooide actie worden voltooid. 

③ De werking van de interne en externe circulatie en de achterruitverwarming moet in de 

UIT-status worden gehouden. 
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Reparatie van A/C 

 Waarschuwing 

Het A/C-systeem omvat het koelmiddel onder hoge druk. Om persoonlijk letsel te 

voorkomen, moet het A/C-systeem worden gerepareerd door een ervaren technicus met 

speciale apparatuur. 

Het aircosysteem van uw auto bevat koudemiddel.  

Dergelijke koelvloeistof zal de ozonlaag van de aarde niet beschadigen. Het heeft echter een 

geringe invloed op de opwarming van de aarde. 

Gebruik bij het repareren van uw auto-airco het speciale koudemiddel en smeermiddel. Een  

verkeerd koelmiddel of smeermiddel zal het aircosysteem ernstig beschadigen. (Zie details in 

“X. Technische informatie” voor “A/C koelvloeistof en smeermiddel”.) 

De door SERES geautoriseerde servicestations kunnen uw klimaatregelingssysteem repareren. 

A/C-filter 

Het A/C-systeem is uitgerust met een A/C-filter (in 

HVAC-opstelling) voor het verwijderen van vuil, pollen, 

stof en andere. 

Om ervoor te zorgen dat de airconditioning effectief kan 

verwarmen, ontwasemen en ventileren, dient u het filter 

te vervangen volgens de onderhoudsperiode zoals 

gespecificeerd in de bijgevoegde 

onderhoudshandleiding. Als u het filter vervangt, neem 

dan contact op met de door SERES  geautoriseerde servicestations. 

Als de luchtstroom duidelijk verminderd is of als de ramen beslagen zijn wanneer de 

ventilator of airconditioning werkt, vervang dan het filter. 

 

 

 

 

 

 

 

 

A/C Filter 
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Antenne 
Haaienvin antenne 

Om een radio-effect te garanderen, mag u de antenne niet 

zonder toestemming demonteren of vervangen. 

  Voorzichtigheid 

● Houd de antenne zo ver mogelijk uit de buurt van de 

elektronische regeleenheid. 

● Houd de antenne en de motor 20 cm verwijderd van de motorbedieningskabelboom. Stel de 

antenne niet parallel aan een harnas. 

Geluidssysteem 

Voor een betere werking van het geluidssysteem, bieden we de gedetailleerde instructies voor 

het geluidssysteem zodat deze handig zijn voor uw gebruik, diagnose en reparatie. 

Voorzorgsmaatregelen voor de werking van het geluidssysteem 

 Waarschuwing 

Regel tijdens het rijden het geluidssysteem niet om u op het rijden te concentreren. 

Dashcam 
1. Het wordt automatisch ingeschakeld wanneer het in de versnelling "ACC / ON" wordt 

gezet; houd de aan / uitknop 2 seconden ingedrukt om deze uit te schakelen onder de aan-

status, en raak de aan / uitknop aan om deze uit te schakelen onder de uit-status; 

2. Klik onder de aan-status op dashcam  APP op de MP5-terminal om de video-interface te 

openen; 

3. Klik op het scherm op de dashcam-interface om parameters in te stellen; 

4. klik op de modusknop onder de opnamepauzestatus om opgenomen video's terug te kijken; 

5. Dashcam is beschikbaar voor cyclische opname. 

Opmerkingen: 

De dashcam heeft een zwaartekrachtsensor die is uitgeschakeld in de fabrieksinstelling en de 

gebruiker kan deze naar wens instellen. Als je de zwaartekrachtsensor start, Als u de 

zwaartekrachtsensor start, ga dan regelmatig naar de instellingeninterface van de dashcam om 

het geheugen van de dashcam te formatteren om de gebruikerservaring te verbeteren. 

Als u een video van 1080P opneemt, kan het geheugen van de dashcam (16G) slechts 2,5 uur 

opnemen. Neem in geval van een ongeval de geldige video tijdig op. 
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Surround View-camera 
1. Het panoramische systeem heeft vier groothoekcamera's rondom het voertuig die het hele 

gezichtsveld rondom het voertuig kunnen bestrijken, en verwerkt de meerkanaals 

videobeelden die tegelijkertijd zijn verzameld in een 360-graden bovenaanzicht van de 

voertuigcarrosserie. , dat tenslotte op het scherm van het dashboard wordt weergegeven zodat 

de bestuurder duidelijk kan controleren of er obstakels rond het voertuig zijn en de relatieve 

positie en afstand van de obstakels kent om het voertuig gemakkelijk te parkeren. 

1) Aan of Uit:  

Aan: zet de voeding op AAN, zet het MP5-weergavescherm aan en toon de surroundcamera 

op de hoofdinterface. 

 

 Opmerkingen 

● Aangezien het ongeveer 6 seconden duurt om de surroundview-camera te starten, zal de 

bestuurder niet tijdig reageren als de bestuurder binnen 6 seconden na het overschakelen naar 

IGN met start-stopschakelaar om de surroundweergave vraagt. Het wordt aangeraden dat de 

bestuurder geduldig wacht tot IGN 6 seconden AAN is en vervolgens vraagt om de 

surroundweergave weer te geven. 

● Uit: druk op de hoofdinterfaceknop in de parkeerinterface. Automatisch zijn uit en invoer: 

in de surround view-interface, als de snelheid hoger is dan 25 km / u, wordt de surround view-

camera automatisch uitgeschakeld. Wanneer de snelheid weer binnen 20 km / u ligt, wordt de 

interface van de surroundcamera automatisch geopend. 
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Knop S/N knop Naam Knop Functie 

Knop 1 

 

Homepage-knop Schakel de surroundcamera 

uit en terug naar de 

hoofdinterface 

Knop 2 

 

Vooraanzicht Knop De beeldinformatie van de 

camera aan de voorkant 

weergeven in het 

zijaanzichtvak in de 

luchtfoto. 

Knop 3 

 

Linker zichtknop Toont de beeldinformatie 

van de linker camera in het 

zijaanzichtvak in de 

luchtfoto. 

Knop 4 

 

Rechter zichtknop Geeft de beeldinformatie van 

de rechtercamera weer in het 

zijaanzichtvak in de 

luchtfoto. 

Knop 5 

 

Achteruitkijkknop Toont de beeldinformatie 

van de achteruitrijcamera in 

het zijzichtvak in de 

luchtfoto. 

 

geeft aan dat de huidige 

weergave  vooraanzicht is. 

geeft aan dat het huidige zicht 

naar achteren is. 

geeft aan dat de huidige 

weergave een linkse weergave is. 

 geeft aan dat de huidige 

weergave de rechterweergave is. 

 Aandacht 

Als de afbeelding niet kan worden weergegeven of als de weergave abnormaal is, ga dan naar 
de 4S-winkel voor reparatie 
 
 
 
 
 
 

 

Knop 1 Knop 2 

Knop 3 

Knop 4 

Knop 5 
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Media Speler 
● De ontvangstkwaliteit van het station kan worden beïnvloed door de signaalsterkte, de 

afstand voor radiostraling, gebouwen, bruggen, bergen en andere. Over het algemeen wordt 

de ontvangstkwaliteit veroorzaakt door de genoemde redenen. 

● Het gebruik van de mobiele telefoon in de auto of in de buurt heeft invloed op de 

ontvangstkwaliteit. 

Multifunctionele knop van stuurwiel 

1) "MODE": schakelen tussen navigatie, muziek, video, Bluetooth en AUX; 

2) "∧": RADIO-modus: raak aan om over te schakelen naar de vorige opgeslagen zender; raak 

het aan en houd het vast (voor ≥1.5S) om automatisch naar het vorige uitzendstation te 

zoeken; muziek / video en Bluetooth-modus: raak (voor ＜ 1.5S) aan om naar het vorige 

nummer / video te gaan; 

3) "∨": RADIO-modus: overschakelen naar de volgende opgeslagen zender; houd het 

aangeraakt (voor ≥1,5 sec.) om automatisch naar de volgende zender te zoeken; muziek / 

video en Bluetooth-modus: raak (voor ＜ 1.5S) aan om naar het volgende nummer / video te 

gaan; 

4) "Scroll-knop": raak aan: scroll de knop omhoog om het geluidsvolume te verhogen, en 

scroll de knop naar beneden om het geluidsvolume in elke modus te verlagen; 

5) “ ”: raak het aan om UIT te realiseren / de geluidsuitvoer in elke modus te herstellen; 

en houd het gedurende ≥1.5S ingedrukt om uit te schakelen; en 

6) " ": Bluetooth-modus, als u belt, drukt u op om de oproep te beantwoorden / op te 

hangen, en houdt u deze gedurende ≥1,5 seconden ingedrukt om weerstand te bieden aan een 

oproep. 

Draadloze oplaadfunctie 
Het is aangesloten op power + en wordt gebruikt onder de "ON". De mobiele telefoon moet 

een draadloze oplaadfunctie hebben en de patch voor de mobiele telefoon moet de QI-

certificering doorstaan. Draadloos opladen heeft invloed op de laagfrequente PEPS-antennes, 

dat wil zeggen dat het interfereert met het PEPS-systeem om de sleutel te vinden, en vereist 

een extern PEPS-controller CAN-netwerksignaal. Wanneer het PEPS-systeem de 

laagfrequente antenne aandrijft om de legale sleutel te vinden, en de draadloze oplaadeenheid 

detecteert dat de PEPS-invoerpincode laag is (minder dan 1V), stopt het opladen binnen 15 

ms en gaat verder met opladen wanneer de legale sleutel is gevonden . 
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Spraakinteractie 
Spraakinteractie betekent de functie inclusief communicatie, navigatie, muziek afspelen, A / 

C-besturing en informatieonderzoek. 

Opmerking: start de spraakassistent vóór spraakinteractie. 

1. Start de spraakassistent 

a) Door op de knop te drukken 

Druk op de knop op het stuur om de spraakassistent te starten. 

b) Stem 

Gebruik de term "Glory, Hello / Hello, Glory" om de stemassistent te starten. 

Voer de volgende spraakinteractie uit bij het horen van "Vertel me / ik ben hier". 

2. Help-termen 

Gebruik de term "telefoon / navigatie / muziek / radiohulp, telefoon gebruiken / navigatie 

gebruiken" om de relevante methoden te krijgen. 

3. Communicatie 

een telefoontje 

Gebruik de term "bel xx / bel naar xx / bel iemands nummer / kies 156 ... / bel mobiele 

klantenservice" om het telefoonnummer te vinden en kies volgens de gesproken prompt. 

b) Bekijk oproeprecords 

Gebruik de term "de uitgaande oproepen / gemiste oproepen / beantwoorde oproepen / 

oproeprecords" om de relevante records te bekijken. 

c) Bekijk het telefoonboek 

Gebruik de term "contactenlijst / contacten openen / bekijken" om het telefoonboek te 

bekijken. 

Opmerking: de communicatie kan worden gerealiseerd nadat de telefoon via bluetooth met de 

auto is verbonden. 

Zonnedak 

a) Schuifdak / vizier aan en uit 

De term "open zonnedak / sluit zonnedak, open klep / sluit klep" kan worden gebruikt om het 

zonnedak of klep te openen of te sluiten. 

b) Opstaande opening van het schuifdak 

De term "verhoogd schuifdak" kan worden gebruikt om het schuifdak verhoogd te openen. 

 

Ramen 

a) Ramen aan en uit 

De term “ramen openen / ramen sluiten, raam linksvoor openen / raam links voor sluiten, 

raam links achter openen / raam links achter sluiten, raam rechts voor openen / raam rechts 

voor sluiten, raam rechts achter openen / raam rechts achter sluiten” kunnen worden gebruikt 

om ramen te openen of te sluiten. 

 



 
 

 121 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

 

Kofferbak 

a) Kofferbak openen en sluiten 

De term "Kofferbak openen / Kofferbak sluiten" kan worden gebruikt om de kofferbak te 

openen of te sluiten. 

Zitting 

a) Stoelverwarming 

De term "zet verwarming aan voor alle stoelen / zet verwarming uit voor alle stoelen,  

zet verwarming voor bestuurdersstoel aan / zet verwarming voor bestuurdersstoel uit,  

zet verwarming aan voor passagiersstoel / zet verwarming uit voor passagiersstoel,  

zet laag aan -temperatuur / midden temperatuur / hoge temperatuur verwarming voor heats ” 

kan worden gebruikt voor stoelverwarming. 

 

MP5. 

1. Berichtencentrum 

2. USB-muziek 

3. Afbeelding 

4. Instellingen 

5. Muziek 

 

 

 

 

Opmerking:  

wat betreft de specifieke werking van verschillende functies in de MP5-interface, kan de 

bestuurder "Instellingen" invoeren in de systeeminterface. 
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VI. Starten en rijden 
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Inloopperiode 
Volg tijdens de eerste 1.600 km de volgende adviezen om de toekomstige betrouwbaarheid en 

economische efficiëntie van de auto te garanderen, anders kan dit de levensduur en prestaties 

van de motor beïnvloeden: 

● Rijd niet lange tijd met constante snelheid, hoge snelheid of lage snelheid. 

● Trap in geen enkele versnelling het gaspedaal volledig in. 

● Begin niet met hoge snelheid. 

● Trap niet abrupt op de rem. 

● Sleep uw auto niet binnen de eerste 800 km. 

 

Voordat de motor start 

Waarschuwingen 

De rijeigenschappen van uw auto kunnen sterk veranderen door extra belading, lastverdeling 

of extra voorzieningen. Uw rijstijl en snelheid moeten worden aangepast aan dergelijke 

factoren. Vooral als de lading te zwaar is, moet de snelheid van uw auto goed lager zijn. 

● Controleer of er zich een obstakel rond uw auto bevindt. 

● Controleer of het uiterlijk, de status en de spanning van de band normaal zijn. 

● Controleer of alle ramen en lichten schoon zijn. 

● Stel de posities van stoelen en hoofdsteunen af. 

● Stel de binnenspiegel en de buitenspiegel in. 

● Maak de veiligheidsgordel vast en vraag alle passagiers dit te doen. 

● Zorg ervoor dat alle deuren gesloten zijn. 

● Stel de start-stopknop van de motor in op "AAN" en controleer de bedrijfsstatus van het 

afnemende licht / indicator. 

● Controleer regelmatig de onderhoudsitems in “9. Onderhoud en wat u kunt doen ”. 

  



 
 

 124 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

 

Aanwijzingen voor starten en rijden 

 Waarschuwingen 

● Laat kinderen, de onbekwame volwassene of het huisdier niet alleen in de auto. Omdat ze 

onbedoeld de schakelaar kunnen aanraken of de bedieningsstang kunnen bedienen, wat kan 

leiden tot een ernstig ongeval. Op een warme en zonnige dag zal de temperatuur van de 

gesloten cabine snel stijgen, en zo'n hoge temperatuur zal ernstig letsel en zelfs de dood tot 

gevolg hebben. 

● Om te voorkomen dat de bewegende bagage of het pakket passagiers verwondt, mag u geen 

artikelen hoger op elkaar stapelen dan de achterkant van een stoel in de auto.  

Aandacht 

Het is erg belangrijk om te rijden volgens de omgeving en voorwaarden voor rijveiligheid en 

comfort. Een chauffeur moet weten hoe hij onder de huidige omstandigheden moet rijden. 

Lading laden 
De lading en de verdeling ervan, evenals de accessoires (verbindingsapparaat, bagagerek 

bovenaan, enz.), Zullen de bedrijfs- en rijeigenschappen van het voertuig aanzienlijk 

veranderen. Uw rij-style en snelheid moeten worden aangepast naar omstandigheden. 

Rijden op natte wegen 
● Geen plotseling starten, versnellen en remmen. 

● Geen scherpe bochten of plotseling wisselen van rijstrook. 

● Bewaar een veilige afstand tot het voorste voertuig. 

In geval van water op de weg, vertraag om te voorkomen dat u gaat glijden of onbeheerst 

wordt. Als de band versleten zijn, wordt dit gevaarlijker. 

Rijden in de winter 
● Zorg voor veilig rijden. 

● Geen plotseling starten, versnellen en remmen. 

● Geen scherpe bochten of plotseling wisselen van rijstrook. 

● Geen plotselinge besturing. 

● Bewaar een veilige afstand tot het voorste voertuig. 
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Stuurslot 
Vergrendeling van stuurwiel 

Als de start-stopknop is ingesteld op "AAN" en de voertuigsnelheid is 0, kan de bestuurder 

het bestuurdersportier openen of sluiten en kan het stuurslot worden vergrendeld. 

Ontgrendeling van stuurwiel 

Wanneer de start-stopknop is ingesteld op "AAN", het stuur is vergrendeld, de sleutel in de 

auto zit en de voertuigsnelheid 0 is, kan de bestuurder op de start-stopknop drukken om deze 

te ontgrendelen. 

 Waarschuwing 

Zodra het voertuig is ingeschakeld, laat u de startknop onmiddellijk los. 

Voertuig starten 
● Gebruik de parkeerrem. 

● Trap het rempedaal in. 

● Wanneer het voertuig is ingeschakeld, zet u het voertuig in de "P" - of "N" -versnelling en 

zet u de motorstart-stopknopschakelaar in de "START" -stand. 

● Trap het rempedaal in als het voertuig is ingeschakeld. 

 

● Zorg er in ieder geval voor dat het voertuig klaar is voordat u verder gaat met de volgende 

stap, aangezien het motorsysteem moet worden voorverwarmd en het 

thermomanagementsysteem het batterijsysteem zal verwarmen bij zeer koud weer; en het 

koelsysteem koelt de motor bij warm weer. Het wordt aanbevolen om de temperatuur 

indicator van de motor te observeren. Voer de volgende handeling uit als de indicator langer 

dan 5 minuten uit is. 

● Zet de auto in versnelling "D" of "R", laat het rempedaal los en trap het gaspedaal iets in om 

de parkeervoorziening te ontgrendelen en de auto te starten. 

 

 Attenties 

● Als de auto niet kan worden gestart, rem dan af en druk op de start-stopknop, en herhaal het 

bovenstaande na 10 seconden. 

● Rijd na het starten eerst met een middelhoog toerental om de motor met minimale belasting 

voor minstens 30 seconden voor te verwarmen, vooral in de winter. 

 

 Aandacht 

● Laat uw auto niet onbeheerd achter als u de motor voorverwarmt. 
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Omschakelen van de rijmodus 
Modus Beschrijving 

 

 

 

 

1. De ECO-modus is een economische modus die soepel rijdt en comfortabel rijdt. 

2. Normale modus zorgt voor rij- en krachtprestaties. 

3. De Sport-modus zorgt voor sterke dynamische prestaties en een aangenaam gevoel. 

 

Schakelmethode 

Als u op de Drive Mode-knop drukt, schakelt de drive-modus tussen Eco, Normaal en Sport. 

 

Verrichtingsinterface: 
Normaal: dit is de standaardmodus. Wanneer het voertuig wordt gestart of een andere 

rijmodus niet geschikt is, staat het voertuig altijd in de comfortmodus. Deze modus zorgt voor 

een comfortabele rijervaring, vereist een kleine stuurkracht en maakt de automatische start-

stopfunctie mogelijk. 

 

Sport: de modus zorgt voor een betere manoeuvreerbaarheid en bestuurbaarheid van het 

voertuig, evenals een comfortabele ervaring voor u. Het systeem verbetert de mobiliteit van 

de auto verder door het stuurvermogen te verminderen en de stuurreactie te versnellen. Deze 

modus schakelt de automatische start-stopfunctie uit. 

Eco: de modus verandert de voertuigeigenschappen en zorgt voor energiebesparing en een 

hoog rendement. Om energie te besparen kunnen bepaalde verwarmings- en ventilatie-

instellingen automatisch worden verlaagd of uitgeschakeld. Deze modus maakt de 

automatische start-stopfunctie mogelijk. 

 

Passieve toegang Passieve start (PEPS) 
Geactiveerd gebied 

4. Het geactiveerde gebied van het start-stopsysteem van de motor bevindt zich in de auto. 

5. De geactiveerde instapfunctie is ongeveer 1,2 meter verwijderd van de passieve instapknop 

op de handgreep van de passagiersdeur. 

6. Dat voor het openen van de achterklep is ongeveer 1,2 m verwijderd van de knop voor het 

openen van de achterklep. 
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Passieve instapfunctie 

Alleen wanneer de intelligente sleutel zich in het functie-geactiveerde gebied bevindt, kan de 

passieve invoerfunctie worden gebruikt. 

Passief ontgrendelen en vergrendelen 

Ontgrendelen: wanneer vier portieren vergrendeld zijn en u de passieve knop op de handgreep 

van het bestuurdersportier indrukt, worden de vier portieren tegelijkertijd ontgrendeld en gaan 

de richtingaanwijzerlampjes twee keer knipperen. 

Vergrendelen: wanneer vier portieren ontgrendeld zijn en u de passieve knop op de handgreep 

van het bestuurdersportier indrukt, worden de vier portieren gelijktijdig vergrendeld en gaan 

de richtingaanwijzerlampjes één keer knipperen. Onder de volgende omstandigheden kunnen 

de portieren niet worden vergrendeld met een passieve knop: 

1. Het vermogen staat niet op “LOCK”; 

2. De intelligente sleutel wordt in de auto achtergelaten; of 

3. Een deur of achterklep is niet gesloten. 

 

Achterklep Opening 
Wanneer de intelligente sleutel zich binnen het geactiveerde gebied van de achterklep bevindt 

en de achterklep is vergrendeld, drukt u op de passieve knop onderaan de achterklep om deze 

te openen. 

Motor start-stop functie 
 

 

Wanneer de intelligente sleutel zich binnen het geactiveerde 

gebied van het start-stopsysteem bevindt, drukt u op de start-

stopknop om de motor te starten en te stoppen of om de 

voedingsmodus te schakelen ("UIT", "ACC", "AAN", "START"). 

De achtergrondverlichting van de start-stopschakelaar is wit. Als 

de voedingsmodus "ACC" is, brandt het oranje lampje; en als de 

voedingsmodus "AAN" is, brandt de groene indicator. 

 

Power schakelen: behalve dat het in de P-versnelling of N-versnelling is en het rempedaal 

wordt ingedrukt, circuleert de kracht van de start-stopknop in de volgorde "OFF", "ACC", 

"ON" en "OFF". 
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Passief starten 

Motor slaat af 

1. Als het motortoerental lager is dan 100 t / min., Drukt u op de start-stopknop om de motor 

uit te schakelen. Vervolgens wordt het vermogen op "UIT" gezet. 

2. Druk in een noodgeval gedurende 20 seconden op de start-stopknop, de motor is 

uitgeschakeld. 

  Waarschuwing 

Schakel de motor niet uit tijdens het rijden. Als dat niet het geval is, kan het zijn dat uw auto 

niet meer onder controle is, wat tot een ongeval kan leiden. 

Voertuig rijden 

 Waarschuwing 

● Verlaag niet plotseling de versnelling op een natte en gladde weg, anders raakt de auto 

onbeheersbaar. 

 Aandacht 

● Zet tijdens het rijden niet in de "N" -versnelling (neutraalstand), anders kan dit een ongeval 

veroorzaken omdat de motorrem buiten dienst is. 

● Parkeer uw auto volledig voordat u naar "R" -versnelling (neutraal) schakelt. 

● Als u uw auto even parkeert, bijvoorbeeld wanneer u op een stoplicht wacht, kunt u in de 

“N” -versnelling (neutraalstand) zetten en het rempedaal intrappen. 

Voertuig starten 
1. Zet de motor aan door te verwijzen naar “Voertuig starten”. 

2. Trap het rempedaal in en zet de versnellingspook in de “D” -versnelling. 

3. Trap langzaam het gaspedaal in en laat het koppelingspedaal en de schakelaar van de 

elektrische parkeerrem los. 

 

Schakelen 

Als u de versnellingspook in stand "D" zet, worden de wielen bestuurd en geschakeld volgens 

het gaspedaalopening en de snelheid. 

 Waarschuwing 

● Om schade aan het transmissiesysteem van de auto te voorkomen, niet in de 

achteruitversnelling "R" zetten). Zorg ervoor dat uw auto volledig stilstaat voordat u de "R" -

versnelling instelt. 



 
 

 129 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

 

Parkeren 
1. Zorg ervoor dat u de elektrische parkeerschakelaar gebruikt. 

2. Trap het rempedaal in en zet de versnellingspook in de “P” -

versnelling. Zet de transmissie in de “P” -versnelling als u de 

auto op een heuvelopwaartse weg parkeert. 

  

3. Als u uw auto aan de kant van een helling parkeert, pas dan de wielrichting aan om te 

voorkomen dat u op de rijstrook glijdt. 

① bergafwaarts: 

Draai het wiel naar de stoeprand, beweeg de auto naar de stoeprand om de stoeprand 

lichtjes te raken en trek dan aan de elektrische parkeerschakelaar. 

 

② bergopwaarts:  

Draai het wiel naar de stoeprand, beweeg de auto naar de stoeprand om de stoeprand 

lichtjes te raken en trek dan aan de elektrische parkeerschakelaar 

 

③ Zonder stoeprand - heuvelopwaarts of heuvelafwaarts: 

Draai het wiel naar de kant van de weg om tijdens het rijden van het midden van de weg af te 

wijken en trek vervolgens aan de elektrische parkeerschakelaar. 

4. Druk op de start-stopknop om de stroomtoevoer in de “UIT” -stand te zetten. 

 Waarschuwingen 

● Parkeer niet op brandbare stoffen, zoals hooiveld, oud papier of afvaldoek. Omdat ze brand 

kunnen veroorzaken. 

 

● De procedure voor veilig parkeren vereist dat u de elektrische parkeerschakelaar en de 

versnellingspookknop in de juiste versnelling zet, anders zal uw auto plotseling bewegen of 

verschuiven en daardoor een ongeval veroorzaken. 

● Als niemand uw auto bewaakt, laat de motor dan niet draaien. 

● Laat kinderen of onbekwame volwassenen niet alleen in de auto. Laat huisdieren niet alleen 

achter in de auto. Omdat ze onbedoeld de schakelaar of controller kunnen aanraken, wat kan 

leiden tot ernstige ongevallen. Op een warme en zonnige dag zal de temperatuur van de 

gesloten cabine snel stijgen, en zo'n hoge temperatuur zal ernstig letsel en zelfs de dood tot 

gevolg hebben. 

● U moet naar "P" -versnelling schakelen als de auto goed geparkeerd staat. Als u naar de "P" 

-versnelling schakelt voordat deze volledig is geparkeerd, kunt u het transmissiesysteem van 

de auto beschadigen. Hiervoor geeft SERES geen garantie, ongeacht of deze binnen de 

garantieperiode valt. 
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Aanhangwagen slepen 

 Aandacht 

De schade veroorzaakt door het slepen van een aanhangwagen valt niet onder de garantie. 

Uw auto is ontworpen om passagiers en vracht te vervoeren. Het slepen van een 

aanhangwagen is een extra belasting voor de motor, het aandrijfsysteem, het stuursysteem, het 

remsysteem en andere systemen van uw auto. Bij het slepen van een aanhangwagen kan het 

trillen (als gevolg van zijwind, hobbelige weg, passerende vrachtwagens en andere) en 

anderen. Pas de rijmodus en snelheid aan om dergelijke gevallen aan te passen. Neem voordat 

u gaat slepen contact op met de desbetreffende dealer om te weten hoe u de trekhaak correct 

gebruikt. 

Opmerkingen voor gebruik 
 

● Sleep de auto niet tijdens de inrijperiode. 

● Controleer voordat u gaat slepen of de te slepen auto een goed verlichtingssysteem heeft. 

● Houd u tijdens het slepen aan de wettelijke bepalingen voor maximale snelheid. 

● Ga niet sneller dan 100 km / u. 

● Geen plotseling starten, versnellen of stoppen. 

● Geen scherpe bochten of plotseling wisselen van rijstrook. 

● Rijd met gemiddelde snelheid. 

● Volg de instructies in de sleephandleiding op. 

● Kies de juiste koppelingsinrichtingen (inclusief sleephaak, veiligheidsketting en andere). U 

kunt de SERES-dealer raadplegen voor de aanschaf van dergelijke apparaten en meer 

opmerkingen over slepen. 

● De sleeplast (totaal van aanhanger en lading) mag niet meer zijn dan de instelwaarde van 

voertuig en koppelinrichting. Raadpleeg de SERES-dealer voor meer informatie. 

● Plaats bij het laden van een aanhanger de zwaardere voorwerpen boven de auto. De 

belasting mag de maximale verticale belasting van de trekhaak niet overschrijden. 

● Onderhoud uw auto regelmatig. Het onderhoudsinterval mag niet korter zijn dan de 

aangegeven waarde in de onderhoudshandleiding. 

● Door de toename van tractie en weerstand kan het slepen veel elektriciteit verbruiken dan 

bij normaal rijden. 

● Let bij het slepen op de temperatuurindicator van de motorkoelvloeistof om oververhitting 

van de auto te voorkomen. 

 

Bandenspanning 

Pomp tijdens het slepen de banden op om te voldoen aan de maximale aanbevolen waarde (of 

vollast) die op de winterwielen is aangegeven. 

Sleep uw auto niet met reservebanden. 
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Breekkabel  

Gebruik de gekwalificeerde breekkabel tussen uw auto en aanhanger. bevestig de breekkabel 

over en bevestig deze aan de daarvoor bestemde bevestiging ogen . Zorg voor voldoende 

ruimte om te sturen. 

Aanhangwagenrem 

Zorg ervoor dat de installatie van de aanhangerrem voldoet aan de lokale wet- en regelgeving. 

Controleer ondertussen en zorg ervoor dat andere sleepinrichtingen voldoen aan de lokale 

wet- en regelgeving. Trek bij het parkeren de rem van uw auto en aanhanger aan. Als de 

aanhanger een mechanische rem heeft, trek deze dan tegelijkertijd aan. Parkeer uw auto niet 

op een helling. Als het onvermijdelijk is om uw auto op een helling te parkeren, zet de 

versnellingspookknop in de juiste versnelling en houd de voorwielen richting de kant van de 

weg. 

 

Elektrisch stuurbekrachtigingssysteem (EPS) 
 

 Waarschuwing 

Als het voertuig tijdens het rijden is uitgeschakeld, zal het elektrische 

stuurbekrachtigingssysteem buiten dienst zijn en zal het moeilijk te sturen zijn. 

Tijdens het rijden brandt het waarschuwingslampje van het elektrische 

stuurbekrachtigingssysteem (EPS), wat betekent dat het elektrische 

stuurbekrachtigingssysteem (EPS) abnormaal is. U kunt uw auto nog steeds onder controle 

houden, maar het zal abnormaal zijn om te sturen (zonder stroom, abnormaal vermogen of 

andere), vooral in het geval van een plotselinge draai en rijden met lage snelheid. Doe 

voorzichtig. Stuur uw auto naar de SERES-dealers voor inspectie en reparatie. 

Bij het sturen zorgt het elektrische stuurbekrachtigingssysteem (EPS) voor extra stuurkracht 

om de bestuurder minder last te geven van het draaien van het stuur. 

Blijf bij het parkeren van de auto of bij het rijden met lage snelheid aan het stuur draaien, dan 

wordt de kracht van het elektrische stuurbekrachtigingssysteem (EPS) verminderd. Hiermee 

wordt voorkomen dat het elektrische stuurbekrachtigingssysteem (EPS) beschadigd raakt door 

oververhitting. Als de kracht afneemt, zal het moeilijk zijn om het stuur te bedienen. Wanneer 

de temperatuur van het elektrische stuurbekrachtigingssysteem (EPS) wordt verlaagd, wordt 

de kracht weer normaal. Blijf niet aan het stuur draaien, anders raakt het elektrische 

stuurbekrachtigingssysteem (EPS) oververhit. 

Als u zo snel aan het stuur draait, hoort u een duidelijk raspend geluid. Raadpleeg indien 

nodig de door SERES geautoriseerde servicestations voor inspectie. 
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Remsysteem 
Het remsysteem heeft twee onafhankelijke hydraulische circuits. Wanneer een circuit defect 

is, werkt een ander circuit nog steeds en genereert het remkracht voor twee wielen. Tijdens 

het remproces wordt de snelheid verminderd door de remwrijving en de wrijving tussen 

banden en grond. De lichte wrijving en het wrijvingsgeluid tussen banden en grond zijn 

normaal tijdens het remmen; en het piepen bij het remmen is ook normaal. Dit kan komen 

doordat tijdens het rijden andere zaken op het wrijvingsvlak worden geplakt, en het 

wrijvingsvlak roestig kan zijn als gevolg van een lange tijd buiten gebruik of een regenachtige 

dag. Als de frequentie van piepen niet groter is, is een speciale behandeling niet nodig. 

Plaats geen dikke vloerbedekking in het gebied van het rempedaal om de pedaalslag niet te 

beïnvloeden. 

Voorzorgsmaatregelen bij remmen 

Redelijk gebruik van remblokken 

Remblokken leveren rechtstreeks wrijving voor de rem van een auto. Als het de 

gebruikslimiet de remblokken overschrijdt, zal de rem buiten dienst zijn en zelfs de remschijf 

beschadigen. Vervang daarom de remblokken tijdig. (De maximale resterende dikte van het 

remblok van de schijfrem voor het voorwiel is 2 mm en die van het achterwiel ook 2 mm.) 

 

 Aandacht 

Om  de levensduur van de remblok en remschijf te verhogen en prestaties te garanderen, kun 

je beter een plotselinge rem of langdurige rem vermijden binnen 200 km na de aankoop van 

een auto en het opnieuw installeren van een nieuwe remblokken, om het optimale te bereiken 

remprestaties. 

Vacuüm rembekrachtiger  

De rembekrachtiger realiseert hulpremmen door elektrische vacuümpomp. Als de elektrische 

vacuümpomp is uitgeschakeld, kunt u op het rempedaal trappen om uw auto te parkeren, maar 

u moet meer kracht zetten om erop te trappen om uw auto te parkeren, en de remafstand zal 

ook langer zijn. 

 Aandacht 

Wanneer u op grote hoogte rijdt, kan het continu remmen de kracht op het rempedaal 

vergroten. 

 Waarschuwing 

Rijdt niet met uw auto wanneer u de stroom uitschakelt. 
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Remmen 

Laat uw voet tijdens het rijden niet op het rempedaal rusten. Omdat het de rem kan 

oververhitten en de remblokken overmatig slijten. 

Om versnelde door slijtage van de wrijvingsplaat en oververhitting van de rem te voorkomen, 

dient u de snelheid te verlagen en een motorrem te gebruiken voordat u een helling of lange 

helling oprijdt. Oververhitting van de remmen vermindert de remprestaties en zorgt ervoor dat 

het voertuig niet meer onder controle is. 

Wees bij het rijden op een gladde weg voorzichtig bij het remmen en versnellen. Plotseling 

remmen en versnellen kan ertoe leiden dat het wiel gaat slippen, wat tot een ongeval kan 

leiden. 

Natte rem 

Na het wassen van de auto of het rijden op een plaveisel zal de rem nat zijn, wat de 

remafstand verlengt, en uw auto kan bij het remmen naar één kant glijden. 

Om de rem te drogen, trapt u lichtjes op het rempedaal om de rem te verwarmen tijdens het 

rijden met een veilige snelheid, totdat de remfunctie goed werkt. Rijd hiervoor niet 

Bergop rijden 

Laat de elektronische parkeerinrichting niet eerst los bij het bergop rijden. Wanneer het klaar 

is om te starten, laat u het rempedaal langzaam los, trapt u geleidelijk het gaspedaal in, zodat 

het voertuig de elektronische parkeerinrichting vrijgeeft nadat het de bedoeling van de 

bestuurder om te starten heeft opgemerkt. 

Bergafwaarts rijden 

Wanneer u heuvelafwaarts rijdt, kan de motor de snelheid effectief regelen. Zet de 

versnellingspookknop in de lagere versnelling. Dergelijke versnellingen kunnen volledig een 

rol spelen bij de remprestaties van de motor. 
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Antiblokkeersysteem (ABS) 

 

 Waarschuwingen 

● ABS is een complex apparaat, maar het kan ongevallen veroorzaakt door onzorgvuldigheid 

of gevaarlijk rijgedrag niet voorkomen. Het is handig om het voertuig beter onder controle te 

houden bij het remmen op gladde wegen. Houd er echter rekening mee dat de remafstand 

langer is dan op een gladde weg, hoewel uw auto een ABS heeft. Wanneer u een 

bandenketting gebruikt op grof, grind of besneeuwd wegdek, kan de remafstand ook langer 

zijn, dus houd een veilige afstand tot de voorste auto. Kortom, de bestuurder moet een hoog 

veiligheidsbewustzijn hebben. 

● Het bandtype en de staat kunnen ook van invloed zijn op het remeffect. 

● Bij het verwisselen van banden moeten alle wielen zijn voorzien van de voorgeschreven 

banden. 

● Controleer bij het monteren van een reservewiel of de maat en het model overeenkomen 

met die op het bandenspanningslabel. Raadpleeg "Bandenspanningslabel" in "X. Technische 

informatie". 

● Zie "Band en wiel" in "IX. Onderhoud en wat u kunt doen ”. 

ABS regelt de rem en voorkomt dat de wielen blokkeren in geval van plotseling remmen of 

rijden op gladde wegen. Het test de rotatiesnelheid van elk wiel en voorkomt dat wielen 

blokkeren en verschuiven door de remvloeistofdruk te veranderen. Door te voorkomen dat de 

wielen blokkeren, is het systeem nuttig voor de bestuurder om het stuur te bedienen en het 

glijden van de zijkant tot een minimum te beperken tijdens het rijden op gladde wegen. 

Gebruik van ABS Trap het rempedaal in met een stabiele druk, maar niet herhalen en loslaten. 

ABS werkt om blokkerende wielen te voorkomen en helpt de bestuurder bij het normaal 

besturen van het voertuig om obstakels en gevaar te vermijden. 

Waarschuwing 

Draai het pedaal niet los. Als dit niet het geval is, kan dit de remafstand vergroten. 
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Zelfdiagnosefunctie 

ABS omvat elektronische sensor, elektrische pomp, hydraulische elektromagnetische klep en 

processor. De processor heeft een zelfdiagnosefunctie die het systeem test bij het starten van 

een voertuig, vooruit of achteruit rijden met lage snelheid. Bij het uitvoeren van een 

zelfdiagnosefunctie kunt u een deprimerend "metaalachtig geluid" horen of de puls van het 

rempedaal voelen. Het is normaal, maar duidt niet op een storing. Als de processor een storing 

test, wordt ABS uitgeschakeld en gaat het waarschuwingslampje ABS-rem op het 

geïntegreerde instrument branden. Het remsysteem werkt dan normaal, maar heeft geen 

antiblokkeersysteem. 

Als de ABS-storingsindicator aan is tijdens zelfdiagnose of tijdens het rijden, rijd dan met uw 

auto naar de door SERES  geautoriseerde servicestations voor inspectie. 

Normale werking 

ABS werkt wanneer de snelheid hoger is dan 15 km / u, wat zal worden aangepast aan de 

wegomstandigheden. 

Wanneer ABS-tests een of meer wielen bijna vergrendeld zijn, zal de actuator snel werken en 

de druk aflaten. Dit is vergelijkbaar met een snelle release-rem. Wanneer ABS remt, kunt u de 

puls van het rempedaal voelen, abnormaal geluid uit de motorcabine horen of de trilling van 

de actuator voelen. Het is normaal en geeft aan dat ABS normaal werkt. Trillingen betekenen 

echter ook dat de toestand van de weg slecht is en dat u voorzichtig moet zijn met rijden. 

Elektrisch remkrachtverdelingssysteem (EBD) 

EBD-systeem is een aanvulling op ABS-systeem. Over het algemeen is de functie van EBD 

vergelijkbaar met SABS (dat gevoeliger is dan EBD) van een niet-ABS-systeem. 

 

Zelfdiagnosefunctie: 

Bij het starten van het voertuig, vooruit of achteruit rijden met lage snelheid, zal EBD 

dezelfde zelfdiagnosefunctie uitvoeren als ABS. Als de processor een fout test, wordt EBD 

uitgeschakeld en gaat de EBD-foutindicator op het geïntegreerde instrument branden. 

Als de EBD-foutindicator brandt tijdens zelfdiagnose of tijdens het rijden, rijd dan met uw 

auto naar een door SERES geautoriseerd servicestation voor inspectie. 

Waarschuwing 

Als beide ABS / EBD-foutindicatoren aan zijn tijdens zelfdiagnose of tijdens het rijden, 

vertraag dan alstublieft om veilig te parkeren en rijd onmiddellijk met uw auto naar de door 

SERES geautoriseerde servicestations voor inspectie. [Rijd met een lage snelheid (lager dan 

30 km / u) naar 4S store. Rem niet abrupt en veroorzaak geen ongelukken zoals afdrijven. 
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Voertuigveiligheid 

Wanneer u vertrekt uit uw auto en er niemand in uw auto aanwezig is: 

● Sleutel eruit halen en meenemen, ook al parkeert u op uw eigen parkeerplaats. 

● Sluit alle ramen en vergrendel alle deuren. 

● Parkeer uw auto op een plek waar u hem kunt zien. Parkeer 's nachts op een lichte plaats. 

● Als uw auto is uitgerust met een veiligheidssysteem, gebruik deze dan, ook al gebruikt u 

deze maar heel even. 

● Laat kinderen en huisdieren niet alleen in uw auto. 

● Laat de schatten niet alleen in de auto liggen. Draag met ze mee. 

● Zet de artikelen niet op een rek. Bewaar ze op een veilige plaats of zet ze op slot in de auto. 

● Laat de reservesleutel niet alleen in de auto. Bewaar het op een veilige plaats. 

Rijden bij koud weer 

 

 Waarschuwingen 

● Rijd voorzichtig op alle wegen. Pas op voor versnellen en vertragen. Als u te snel versnelt 

of vertraagt, verliest het aandrijfwiel gemakkelijker houdkracht. 

● Houd een langere remafstand aan wanneer u bij koud weer rijdt. De mogelijkheid om te 

remmen moet plaatsvinden voordat de droge weg wordt betreden. 

● Het is moeilijk voor u om op natte, besneeuwde en ijzige wegen te rijden. De aandrijfkracht 

of wegligging wordt sterk verminderd. Behalve dat er zout of zand op de weg ligt, rijd dan 

niet op de natte ijzige weg. 

● Pas op voor de natte en gladde delen (dun ijs). Ze zijn misschien op de weg die op een 

donkere plek schoon lijkt. Als er vuilnis voor het voertuig ligt, rem dan voordat u erop rijdt. 

Gebruik de rem niet wanneer u op ijs rijdt, om te voorkomen dat u het stuur plotseling draait. 

Koelvloeistof van de motor 
Als u de auto buiten moet parkeren en geen antivries heeft, laat dan koelvloeistof weglopen en 

voeg toe voordat u de auto gebruikt. Zie "Vervanging van autokoelvloeistof" in "IX. 

Onderhoud en wat u kunt doen ”. 
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Band (Winter) 

1. Bij het monteren van een sneeuwband voor de voor- / achterwielen van uw auto, moeten de 

maat, het belasting bereik, de structuur en het type (diagonaalband of radiaalband) 

sneeuwband dezelfde zijn als die van de achter- / voorwielen. 

2. Bij het rijden op ijzige en besneeuwde wegen, vervang de sneeuwband voor vier wielen. 

3. De met rubber beklede band kan de aandrijfkracht vergroten voor het rijden op een ijzige 

weg. In sommige gebieden is het gebruik van de rubberen spijkerband echter verboden. 

Controleer daarom de plaatselijke wet- en regelgeving voordat u rubberen noppenband 

installeert. 

De antislipprestaties van een rubberen band met spijkers op natte of droge wegen kunnen 

slecht zijn dan die van een band zonder een rubberen band met spijkers. 

4. Gebruik indien nodig een bandenketting. Controleer bij het monteren van de bandenketting 

of de maat van de bandenketting geschikt is voor uw band en volg de aanbevelingen van de 

fabrikant van de bandenketting. Als de fabrikant van de bandenketting advies geeft, gebruik 

dan de kettingspanner om de montage strak te houden. De connector van het flexibele uiteinde 

van de bandenketting moet worden bevestigd of verwijderd om schade aan het spatbord of het 

chassis te voorkomen. Rijd bovendien met een lage snelheid, anders beschadigt u uw auto of 

beïnvloedt u de werking en prestaties van uw auto. 

Speciale winteruitrusting 

In de winter wordt u aangeraden om de volgende artikelen mee te nemen: 

1. Gebruik een schraper en een schrobborstel om sneeuw en ijs van ramen en wisser te 

verwijderen. 

2. U kunt het hardboard onder de krik plaatsen, voor een stevige ondersteuning. 

3. De schop om de auto uit de sneeuw te halen 

 

Parkeerrem 
Als u uw auto lange tijd moet parkeren in het gebied met een buitentemperatuur lager dan 0 

℃. Gebruik de parkeerrem niet om bevriezing te voorkomen. Voor parkeerveiligheid: parkeer 

uw auto zo ver mogelijk op de vlakke weg en zet de versnellingspookknop in de stand P. 
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Bescherming tegen corrosie 
De chemicaliën voor het verwijderen van ijs die op de weg worden gebruikt, zijn corrosief en 

versnellen de corrosie en veroudering van chassiscomponenten (inclusief remleiding, vloer en 

spatborden). 

Maak in de winter regelmatig het chassis schoon. Voor meer details, zie "Bescherming tegen 

corrosie" in "VIII. Uiterlijk en onderhoud ”. 

Andere roestwerende en anticorrosieve acties kunnen in sommige gebieden verboden zijn, dus 

raadpleeg de plaatselijke SERES-dealers. 
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VII. Noodmaatregelen 
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Boordgereedschap 
Plaats het gevarendriehoek, het reflecterende vest en de 

gereedschapstas in de opbergdoos. 

 Aandacht 

Zorg ervoor dat u gereedschap vastzet om abnormaal 

geluid tijdens het rijden te voorkomen of om passagiers te 

verwonden bij een ongeval of rem. 

Driehoek waarschuwingsbord 

 Aandacht 

Gebruik het gevarendriehoek volgens de bepalingen van wet- en regelgeving. 

Reflecterend vest 

Het reflecterende vest wordt in de opbergdoos geplaatst en moet na gebruik in orde worden 

gebracht. 

 Aandacht 

Gebruik het reflecterende vest volgens de bepalingen van wet- en regelgeving. 

U kunt de volgende gereedschappen in de auto plaatsen 

1. Wielmoersleutel 

2. Combinatie schroevendraaier 

3. Krik 

4. Trekhaak 

5. gevarendriehoek 

6. Reflecterend vest 

 

 Attenties 

● Schroef de schroefdraad van de krik volledig terug voordat u hem weer in de 

gereedschapskist plaatst. Zorg dat de slinger dicht tegen de zijkant van de krik zit. 

● De door de fabrikant geleverde krik is ontworpen voor het overeenkomstige voertuigtype. 

Gebruik het niet om de zwaardere objecten of andere te ondersteunen. 

● Start uw auto niet wanneer deze is opgekrikt. 

● Als u onder de auto moet werken, ondersteun de carrosserie dan met de juiste steunschoen. 

  

Reflectie vest 

Gevaren driehoek 
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Lekke band 

Als uw band lek is, volg dan de volgende instructies: 

Parkeren 

 Waarschuwingen 

● Zorg ervoor dat u de elektrische parkeerschakelaar uittrekt. 

● Zorg ervoor dat de schakelknop in de juiste versnelling staat ("P" -versnelling in plaats van 

"D" of "R" -versnelling). 

● Vervang de band niet als u uw auto op een helling, ijzige weg of natte of gladde weg 

parkeert. Het is erg gevaarlijk om op zulke wegen een band te vervangen. 

● Als uw auto dicht bij andere passerende voertuigen staat, vervang dan geen banden. Zoek 

hulp bij professionals. 

1. Verlaat de wegen veilig. 

2. Schakel het waarschuwingslampje in. 

3. Parkeer uw auto op een vlak terrein. 

4. Trek aan de elektrische parkeerschakelaar. 

5. Zet de versnellingspookknop in de “P” -versnelling. 

6. Schakel de motor uit. 

7. Open de motorkap. 

8. Vraag alle passagiers om de auto te verlaten, ga op een 

veilige plaats staan om uit de buurt van passerende 

voertuigen te blijven. 

Zoek hulp bij professionals. 

 

 Gereedschappen en bandenvoorbereiding 

Haal de krik, het benodigde gereedschap en het reservewiel uit de opslag. 

De krik en het gereedschap zitten onder de afdekplaat van de kofferbak. 

Reservewiel zit in de kofferbak. 

Volg de onderstaande procedures als u het reservewiel wilt demonteren. 
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Reservewiel  
Open de achterklep, verwijder het deksel van de opbergdoos 

en haal de gereedschapskist eraf. 

Draai de bevestigingsbout van het reservewielrek linksom 

totdat de bout is verwijderd en verwijder vervolgens het 

reservewiel. 

 

Band Wisselen 

  Waarschuwing 

Zorg ervoor dat u de wielen goed vast zet om te voorkomen dat ze verschuiven en personen 

gewond raken. 

Zoals hieronder wordt getoond, monteert u, wanneer band ② lek is, het wielstopstuk ① voor 

en achter het wiel diagonaal ten opzichte van de lekke band om te voorkomen dat het voertuig 

beweegt wanneer het wordt opgekrikt. 

Voertuigkrikken 

  Waarschuwingen 

● Lees en volg de bedieningsinstructies hierin. 

● Ga niet alleen onder de auto liggen die met een krik wordt ondersteund: gebruik de 

autohouder. 

● Gebruik niet de niet originele krik. 

● De krik is alleen bedoeld om uw auto op te tillen als u een band moet vervangen. 

● Krik uw auto niet op op een punt dat geen steunpunt is. 

● Krik uw auto niet op als dat niet nodig is. 

● Gebruik geen kussen op of onder de krik. 

● Zet de motor niet aan als de auto is opgekrikt. Als dit niet het geval is, beweegt de auto en 

kan dit tot een ongeval leiden. 

● Laat passagiers niet in de auto achter als het wiel de grond verlaat 
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● Lees de opmerkingen voordat u de krik gebruikt. 

1. Plaats de krik onder het punt zoals weergegeven in de 

afbeelding, zodat de bovenkant van de krik contact kan 

maken met het voertuig. Plaats de krik stabiel op de grond. 

2. Lijn de bovenkant van de krik uit met het steunpunt zoals 

weergegeven in de afbeelding. 

3. Plaats de Lewis van de krik op de rand van de zijbalk om 

te voorkomen dat de zijkant wegglijdt bij het heffen.  

4. Gebruik de wielmoersleutel om de moer tegen de klok in te draaien om de moer van elk 

wiel los te draaien. 

Verwijder de wielmoer niet wanneer u de band van de grond tilt. 

5. Pak bij het optillen van de auto de slinger met uw handen vast en draai vervolgens aan de 

slinger. 

6. Til de auto voorzichtig op tot de band volledig van de grond komt. 

 

Verwijdering van banden 

1. Verwijder de wielmoersleutel. 

2. Verwijder de beschadigde band. 

 

 Aandacht 

De band is zwaar, dus houd uw voeten eronder vandaan en draag indien nodig handschoenen 

om letsel te voorkomen. 

  

Krikpunt 

Krikpunt 
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Reservewiel installeren 

 Waarschuwingen 

● Gebruik niet de niet originele wielmoer, omdat een onjuiste wielmoer of schroefmoer het 

wiel flexibel kan maken of de carrosserie kan verlaten, wat tot een ongeval kan leiden. 

● Breng geen olie of smeervet aan op de wielbout of -moer, omdat de moer hierdoor flexibel 

kan worden. 

1. Verwijder vuil en stof van het wieloppervlak. 

2. Installeer het reservewiel voorzichtig, draai de moer met de 

hand vast en controleer of alle moeren contact maken met het 

bandoppervlak. 

3. Gebruik een wielmoersleutel om de moer afwisselend en 

gelijkmatig vast te draaien (①- ④- ②- ③-⑤) minimaal 

twee keer ingedrukt, totdat de moeren volledig zijn 

aangedraaid. 

 

4. Zet de auto langzaam neer, totdat de band de grond raakt. 

5. Gebruik de momentsleutel om de wielmoer snel in de aangegeven volgorde tot het 

voorgeschreven aanhaalmoment vast te draaien. 

Aanhaalmoment stalen wielmoer: (90 ～ 120) N · m 

Aanhaalmoment van aluminium wielmoer: (100 ～ 130) N · m 

Houd de wielmoer altijd op het voorgeschreven aanhaalmoment. Het wordt aanbevolen om na 

elk onderhoud de wielmoer met het voorgeschreven aanhaalmoment vast te draaien. 

 Waarschuwing 

Draai na een rit van meer dan 1.000 km de wielmoer weer vast (doe dit in geval van een lekke 

band). 

Beschadigde banden en gereedschappen behouden 

 Waarschuwingen 

Bewaar de band, de krik en het gereedschap op de juiste manier na gebruik, anders kunnen ze 

worden rondgeslingerd in geval van een ongeval of plotseling remmen, en daardoor gevaar 

opleveren. 

1. Bewaar de beschadigde banden, krik en gebruikt gereedschap op de juiste manier in de 

opslagruimte. (Zie details in het gedeelte "Gereedschappen en banden voorbereiden".) 

2. Sluit de achterklep. 
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Als uw motor te warm is 

 Waarschuwingen 

● Als de motor van uw auto te warm is, stop dan met rijden. Als dit niet het geval is, kan de 

auto vlam vatten. 

● Als de motor te heet is, mag u het deksel van de watertank niet verwijderen. Als u het 

deksel van de watertank verwijdert terwijl de motor te heet is, kan het hete water onder hoge 

druk worden verstoven, waardoor u brandwonden of ernstig letsel kunt oplopen. 

● Als er stoom of koelvloeistof uit de onderdelen van het koelsysteem komt, blijf dan uit de 

buurt van de auto om letsel te voorkomen. 

● Wanneer de temperatuur van de motorkoelvloeistof de ingestelde waarde overschrijdt, 

wordt de koelventilator gestart. 

● Houd uw handen, haar, sieraden en kleding uit de buurt van de koelventilator. 

Als de motor te heet is (zoals aangegeven door de motorkoelvloeistofthermometer) of als u 

het onvoldoende motorvermogen of een abnormaal geluid voelt, neem dan de volgende 

maatregelen: 

1. Verlaat de hoofdweg en parkeer uw auto op de veilige weg. 

2. Schakel het waarschuwingslampje in. 

3. Zet de versnellingspookknop in de "N" -versnelling (neutraalstand), maar sluit de 

stroomtoevoer niet af. 

4. Trek aan de elektrische parkeerschakelaar. 

5. Open alle vensters. 

6. Verlaat de stuurcabine. 

7. Controleer en luister visueel of er stoom of koelvloeistof uit de watertank komt. Controleer 

eerst of er geen stoom of koelvloeistof is voordat u de volgende handelingen uitvoert. 

8. Open de motorkap. 

9. Controleer visueel de bedrijfsstatus van de koelventilator. 

10. Controleer visueel of er lekkage is van de radiator en de radiatorslang. Als de ventilator 

niet werkt of als er koelvloeistof lekt, schakel dan de stroomvoorziening van het voertuig uit 

en neem contact op met de klantenservice van SERES voor hulp. 

11. Als dit niet het geval is, controleer dan, nadat de motor is afgekoeld, de hoeveelheid 

koelvloeistof in de koelvloeistoftank van de motor wanneer de motor draait. 

12. Voeg indien nodig koelvloeistof toe aan het waterreservoir. 

Let op de volgende opmerkingen bij het openen van de koelmiddeldrukdop. 

 Waarschuwing 

Om brandwonden te voorkomen, bedek de drukdop van de motorkap voordat u deze 

verwijdert, en laat langzaam los tot klasse I om stoom te laten ontsnappen. 

Controleer / repareer uw auto bij de DFSK-franchisewinkel. 
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Slepen 
Houd u bij het slepen van uw auto aan de plaatselijke wet- en regelgeving. De ongeschikte 

trekhaken zullen uw auto beschadigen. Om ervoor te zorgen dat de auto op de juiste manier 

wordt gesleept en om schade aan uw auto te voorkomen, wordt u door DFSK aanbevolen om 

de servicemonteur te vragen uw auto te slepen. Voordat het slepen wordt voorbereid, wordt de 

servicemonteur aangeraden de volgende opmerkingen over het slepen door te lezen. 

Opmerkingen voor slepen 

● Controleer bij het slepen van uw auto of de motor, het stuursysteem en het 

transmissiesysteem normaal werken. Gebruik in geval van schade aan onderdelen de 

duwwagen of dieplader om uw auto te slepen. 

● DFSK raadt aan om het aandrijfwiel (voorwiel) vóór het slepen van de grond te houden. 

● Maak voor het slepen de veiligheidskabel vast. 

Instructies voor slepen 

DFSK raadt aan om voor het slepen een duwwagen of dieplader te gebruiken, zoals 

weergegeven in de afbeelding. 

Zet de versnellingspookknop in stand “N” (neutraal). 

Zet de elektrische parkeerrem los. 

Maak altijd een veiligheidskoord vast als u een auto sleept. 

Zet de start-stopknop van de motor op "OFF". 

 

Waarschuwingen 

● Het aandrijfwiel (voorwiel) van het te slepen voertuig 

moet volledig van de grond komen. Als dit niet het geval is, 

kan het aandrijfsysteem beschadigd raken. Hiervoor geeft SERES geen garantie, ongeacht of 

deze binnen de garantieperiode valt. 

● Sleep uw auto niet als de wielen op de grond staan. 

● Als het krachtoverbrengingssysteem is beschadigd, moet u het aandrijfwiel volledig van de 

grond houden. 

● Sleep uw auto niet als de omgevingstemperatuur lager is dan 0 ° C 
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Voertuig los trekken  
Gebruik de Sleepoog als de auto niet uit het zand, de sneeuw of de modder kan komen. 

De voorste sleepoog wordt in de kofferbak geplaatst en dient op de daarvoor bestemde plaats 

rechtsvoor op de voorbumper te worden gemonteerd. De afdekkap van de aanhangerhaak op 

de bumper moet vóór montage worden verwijderd. 

Druk op het bord "▽" aan de onderkant van de afdekkap van de trailerhaak om de afdekkap 

van de trailerhaak te openen. Nadat de afsluitdop is geopend, is er een structuur om te 

voorkomen dat de haak volledig loskomt. Tijdens het slepen hoeft de afdekkap niet volledig 

van de aanhanger te worden verwijderd. 

 

 

 

 

 

Verwijder de voorste haak-dop nadat u op de pijl hebt gedrukt 

  

 

 

 

 

Sleepoog vooraan 

 Waarschuwingen 

● Houd iedereen bij het slepen van de auto uit de buurt van de kabel. 

● Laat de band niet stationair draaien op hoge snelheid. Als dit niet het geval is, kan dit een 

bandexplosie veroorzaken en zelfs personen ernstig verwonden. De reserveonderdelen van het 

voertuig kunnen ook oververhit of beschadigd zijn. 

● Het touw kan alleen aan de sleepoog worden gehangen in plaats van aan andere onderdelen. 

Als dit niet het geval is, kan het voertuig worden beschadigd. 

● U kunt de sleepoog alleen gebruiken om de auto te verwijderen. 

● Wanneer u de sleepoog gebruikt om de auto uit dergelijke moeilijke situaties te halen, kan 

de sleepoog veel kracht te verduren krijgen . Trek de kabel recht voor het voertuig uit. Trek 

het in geen geval een andere richting. 
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VIII. Uiterlijk en onderhoud 
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Buitenkant schoonmaken 
Het is belangrijk om de juiste maatregelen te nemen om het uiterlijk van uw auto te behouden. 

Parkeer uw auto zo ver mogelijk op de parkeerplaats of in het gebied met een afdak om de 

kans op beschadiging van uw auto-oppervlak te verkleinen. 

Als u uw auto buiten moet parkeren, parkeer deze dan onder een afdak of dek uw auto af. 

Wees voorzichtig bij het afdekken en verwijderen van de hoes om schade aan het oppervlak 

van de auto te voorkomen. 

 

Auto wassen 
Was uw auto in een van de volgende gevallen zo snel mogelijk om het oppervlak van uw auto 

te beschermen: 

● Na een regenbui, om te voorkomen dat de zure regen uw auto beschadigt; 

● Na het rijden langs de kustweg, om corrosie door zeebries te voorkomen; 

● Wanneer het oppervlak van de auto is verontreinigd door rook, vogelpoep, metaaldeeltjes of 

insecten; 

● Als het oppervlak van de auto is vervuild door stof of modder; 

1. Gebruik het natte schuimrubber en schoon water om het oppervlak van de auto te 

wassen. 

2. Gebruik de gemengde oplossing van zachte zeeppoeder of speciale 

autoreinigingszeeppoeder of algemeen wasmiddel en schoon warm water (in plaats 

van heet water) om het oppervlak van de auto licht en volledig te wassen. 

 

 Waarschuwingen 

● Gebruik geen hoog-effectief huishoudelijk schoonmaakmiddel, chemicaliën, benzine of 

oplossing om de carrosserie te wassen. 

● Was de auto niet onder omstandigheden met direct zonlicht of een hoge temperatuur van de 

carrosserie, anders zullen er watervlekken op het oppervlak zijn. 

● Gebruik geen fijn gebreide flanellen of grove doeken, zoals autowashandschoenen. Besteed 

aandacht aan het verwijderen van plakkerig vuil of andere dingen om te voorkomen dat het 

oppervlak van de auto wordt gesloopt of beschadigd. 

3. Was de auto met schoon water. 

4. Veeg het oppervlak af met een zeem en laat geen watervlekken achter. 

 

 Let bij het wassen van de auto op het volgende: 
● De flens en connector van autodeuren, en het binnen- en openingsgedeelte van het 

vouwgedeelte zijn kwetsbaar voor strooizout. Daarom moeten dergelijke gebieden regelmatig 

worden schoongemaakt. 

● Controleer of het afvoer gat aan de onderkant van de autodeur niet kan worden 

geblokkeerd. 

● Sproei water om de onderkant van de auto en de wieldop te wassen om vuil en strooizout te 

verwijderen. 
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Vlek verwijderen 
Verwijder het vuil, olievlek, industriële vuil, dode insecten of bladeren om permanente schade 

of vlekken te voorkomen. Dergelijke schoonmaakproducten zijn verkrijgbaar bij de door 

SERES geautoriseerde servicestations of andere autohandelaars. 

 

Poetsen 
Regelmatig poetsen is nuttig voor de bescherming van het oppervlak en het behouden van een 

nieuw uiterlijk. 

Na het wassen wordt aanbevolen om te poetsen om was resten te verwijderen en verwering te 

voorkomen. 

Voor de juiste was/poets producten kunt u hulp krijgen van de door SERES geautoriseerde 

servicestations. 

 

 Waarschuwingen 

● Was de auto grondig voordat u gaat poetsen. 

● Gebruik autopoets volgens de instructies van de fabrikant. 

● Gebruik de autopoets niet met schurend materiaal of een reinigingsmiddel dat het uiterlijk 

van de auto kan beschadigen. 

 

Het oppervlak kan worden beschadigd wanneer u een mechanische poetsmachine gebruikt op 

primer / transparante aflak of als u overmatig poetst, er blijft dan een rondlopend spoor achter. 

Glas 
Gebruik glasreiniger om de rookstof of stoffilm op glas te verwijderen. Als de auto in sterk 

zonlicht staat, zal er een stoffilm op glas zitten. U kunt dergelijke film gemakkelijker 

verwijderen met glasreiniger en een zachte doek. 

 

Chassis 
Sommige wegen zullen in de winter met zout worden besproeid, dus het chassis moet 

regelmatig worden gewassen. Het voorkomt ophoping van vuil en zout om corrosie van het 

chassis en het ophangingssysteem te voorkomen. 

Controleer de afdichting van het chassis in de winter en het voorjaar; en herstel indien nodig. 

 

Wiel 
● Maak bij het schoonmaken van de auto ook het wiel schoon. 

● Reinig de binnenkant van het wiel als u een wiel vervangt of het chassis schoonmaakt. 

● Gebruik geen schuurmiddel om het wiel te reinigen. 

● DFSK raadt aan om het wiel in de winter in de was te zetten als u op de weg met zout rijdt. 
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Aluminium wiel 
Als u in de winter op de weg met zout gaat rijden, was dan regelmatig het wiel met een 

daarvoor bestemd reiniging middel en water . Als u het wiel niet regelmatig wast, kan het 

achtergebleven strooizout het wiel doen beschadigen. 

 

Waarschuwingen 

Volg de volgende instructies om vervuiling en vervaging van het wiel te voorkomen. 

● Was het wiel niet met een afwasmiddel met een sterk zuur of een sterke alkali. 

● Was het wiel niet als het een hogere temperatuur heeft. De temperatuur van het wiel moet 

hetzelfde zijn als de omgevingstemperatuur. 

● Was het wasmiddel op wielen grondig na 15 minuten wanneer het wasmiddel is 

aangebracht. 

 

Verchroomd onderdeel 

Veeg alle verchroomde onderdelen regelmatig schoon met het niet-corrosieve verchroomde 

polijstmiddel om ze glanzend te houden. 

Interieurreiniging 

Verwijder regelmatig het opgehoopte stof van het interne bekledingspaneel, plastic 

onderdelen en stoelen met stofafscheider of leuningborstel. Gebruik een schone, zachte doek 

gedrenkt in zacht zeepsop om plastic onderdelen en het leren oppervlak af te vegen en gebruik 

een droge doek om ze af te vegen. 

Verzorg en reinig regelmatig om het leer er goed uit te laten zien. 

Lees de productbeschrijving van de fabrikant voordat u een textielbeschermer gebruikt. 

Sommige stoffenbeschermers bevatten chemicaliën die de stoelbekleding kunnen vervuilen of 

wit kunnen maken. Gebruik alleen een natte, zachte doek om de lensafdekking van het 

geïntegreerde instrument te reinigen. 

 Waarschuwingen 

● Gebruik geen vluchtige olie, verdunningsmiddel of iets dergelijks. 

● Kleine stofdeeltjes kunnen het lederen oppervlak schuren of beschadigen, dus moeten ze 

regelmatig worden verwijderd. Gebruik geen waszeep voor leer, autowas, polijstmiddel, olie, 

reinigingsvloeistof of -oplossing, wasmiddel of het wasmiddel met ammoniumhydroxide, 

omdat deze het natuurlijke leeroppervlak kunnen beschadigen. 

● Gebruik geen textielbeschermer, tenzij anders aanbevolen door de fabrikant. 

● Gebruik geen schoonmaakmiddel van glas of plastic om de lensafdekking van het 

geïntegreerde instrument te reinigen. Als dit niet het geval is, wordt de lensafdekking 

beschadigd. 
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Glas 

Gebruik glasreiniger om de rookstof of stoffilm op glas te verwijderen. Als de auto in sterk 

zonlicht staat, zal er een stoffilm op glas zitten. U kunt dergelijke film gemakkelijker 

verwijderen met glasreiniger en een zachte doek 

Waarschuwing 

Gebruik bij het reinigen van de binnenkant van de ramen geen scherpe gereedschappen, 

schuurmiddel of afwasmiddel met chloor. Dit kan de elektrische geleiding beschadigen, zoals 

de elektrische ontdooier van achterruiten. 

Gordel 

 Waarschuwingen 

● Laat een natte veiligheidsgordel niet terug naar het oprolmechanisme gaan. 

● Was de veiligheidsgordel niet met een ontkleuringsmiddel, kleurstof of chemische 

oplossing die de sterkte van de veiligheidsgordel kan verminderen. 

Veeg de veiligheidsgordel af met schuimrubber gedrenkt in zacht zeepsop. 

Voordat u de veiligheidsgordel gebruikt, dient u deze volledig onder een afdak te drogen (zie 

details in hoofdstuk II “Veiligheidsgordel”). 

Bescherming tegen corrosie 

Voornaamste oorzaken van voertuigcorrosie 

● Het natte vuil en puin hopen zich op in secties, lege holtes of andere plaatsen. 

● Het grind, gebroken steen of een klein verkeersongeval beschadigt het oppervlak en andere 

beschermende lagen. 

 

Omgevingsfactoren die de corrosiesnelheid beïnvloeden 

 

Nat 

Het zand, stof en plaswater dat zich op de vloer heeft verzameld, versnelt de roest van de 

carrosserie. Het natte tapijt / pedaalkussen kan niet volledig droog zijn, dus moeten ze buiten 

droog zijn om vloerroest te voorkomen. 

Relatieve vochtigheid 

Er is kans op ernstige corrosie in omstandigheden met een hoge luchtvochtigheid. 

Temperatuur 

De stijgende temperatuur zal de corrosiesnelheid van onderdelen op de locatie met 

onvoldoende ventilatie versnellen. 

De corrosiesnelheid zal ook hoger zijn in omstandigheden met een constante temperatuur van 

meer dan 0 ℃. 
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Luchtvervuiling 

De industriële vervuiling, luchtzout van kustgebieden en strooizout zullen ook de 

corrosiesnelheid versnellen. Het strooizout versnelt de veroudering van het oppervlak. 

Beschermt voertuig tegen corrosie 

● De auto regelmatig wassen en in de was zetten om hem schoon te houden. 

● Controleer regelmatig of het oppervlak licht beschadigd is; repareer deze zo snel mogelijk. 

● Houd het afvoer onder de autodeur schoon om waterophoping te voorkomen. 

● Controleer of er zich zand, stof of zout op de bodemplaat heeft verzameld. Als er zand, stof 

of zout is, spoel dan zo snel mogelijk met water. 

 

  Waarschuwingen 

 

● Was niet met een pijp om vuil, zand of iets anders uit de bestuurderscabine te verwijderen. 

Verwijder ze met een stofzuiger. 

● Houd de elektrische componenten in de auto uit de buurt van water of andere vloeistoffen, 

anders kunnen ze beschadigd raken. 

 

De chemicaliën voor het verwijderen van wegsneeuw zijn sterk bijtend. Ze kunnen de 

corrosie en veroudering van onderdelen van de carrosserie (zoals remleiding, vloer en 

spatborden) versnellen. 

De bodemplaat moet in de winter regelmatig worden schoongemaakt. 

Raadpleeg de door DFSK geautoriseerde servicestations voor de aanvullende roestwerende 

maatregelen die in sommige gebieden vereist zijn. 
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IX. Onderhoud en wat u kunt doen 
 

 

Opmerkingen voor onderhoud 

Wees voorzichtig wanneer uw auto wordt geïnspecteerd of onderhouden om ernstig letsel of 

voertuigschade te voorkomen. Hieronder volgen de algemene opmerkingen die in acht moeten 

worden genomen. 

 Waarschuwingen 

● Parkeer uw auto op een vlakke ondergrond om ervoor te zorgen dat het wiel met 

parkeerrem stopt om beweging van de auto te vermijden. 

● Zet de start-stopschakelaar van de motor op "OFF" wanneer u onderdelen vervangt of 

repareert. 

● Als de motor te heet is, mag u er niets onder doen. Schakel de motor uit en wacht tot deze is 

afgekoeld. 

● U wordt aangeraden uw losse kleding en vingerring of staal en andere vast te maken of uit 

te doen voordat u uw auto inspecteert. 

● Als de auto alleen wordt ondersteund door een krik, ga dan niet onder de carrosserie staan. 

Als u onder de carrosserie moet werken, ondersteun uw auto dan met een steiger. 

● Zorg ervoor dat rokende voorwerpen, vlammen en vonken uit de buurt van de accu blijven. 

● Verbind of ontkoppel de batterij niet wanneer u de startschakelaar op "ON" zet. 

● Om schade te voorkomen, moet u eerst de minpool van de accu loskoppelen wanneer u in 

de buurt van de ventilator werkt. 

● Als de startschakelaar op "AAN" staat, mag u de motor of de kabelboomconnector van de 

hoogspanningskabel niet loskoppelen. 

● Draag bij het uitvoeren van onderhoud aan de auto een veiligheidsbril om direct contact met 

de gebruikte koelvloeistof te vermijden. 

● Onjuist gebruik van olie kan het milieu vervuilen. Houd u aan "Onderhoud en wat u kunt 

doen", levert alleen de zaken op die de auto-eigenaar gemakkelijk kan uitvoeren. 

 

U moet weten dat onvolledig of onjuist onderhoud en reparaties kunnen leiden tot schade aan 

het voertuig en van invloed kunnen zijn op uw garantierechten en belangen. Als u niet bekend 

bent met een onderhoudsitem, ga dan naar een door SERES geautoriseerd servicestation. 
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Inspectie van positie in motorcabine 
 

 

 

1. PTC-circulatietank 

2. Montage batterijcompensatietank 

3. Watertank en motor van wasmachine 

4. Watertankmontage en accessoires 

5. Ingebouwde oplader 

6. Montage motorcontroller 

7. Montage kabelboom voorin 

8. Batterij 
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Systeem voor temperatuurregeling van accu 
 

● Het temperatuurregelsysteem van de accu verwarmt de accu als de temperatuur te laag is en 

koelt de accu als de temperatuur te hoog is, om de werktemperatuur van de accu in realtime in 

een normale toestand te houden. Wanneer het voertuig start, rijdt of oplaadt, detecteert het 

intelligente systeem de werktemperatuur van het accupakket in realtime en regelt het 

automatisch het openen en sluiten van de accutemperatuur aanpassing zonder handmatige 

bediening. 

Waarschuwingen 

● Verplaats bij extreem koud weer, wanneer het temperatuurregelingssysteem van de accu 

opwarmt, het deksel van de motorkoelvloeistoftank niet, aangezien antivries uit een dergelijke 

motorkoelvloeistoftank u ernstig kan verbranden. 

● Het antivriesmiddel moet in de bak met een merkteken worden geplaatst en is niet 

toegankelijk voor kinderen. 

 

 

Het temperatuurbeheersysteem van de batterij is gevuld met het originele, hoogwaardige, het 

hele jaar door beschikbare milieuvriendelijke antivriesmiddel voor batterijen zonder enige 

toevoegingen, u kunt er zeker van zijn dat u het gebruikt. 

Voorzichtigheid 

Het gebruik van andere soorten antivries kan het verwarmingsbeheersysteem van de batterij 

beschadigen. 

Wat betreft het voertuigtype: de antivriestank is geïnstalleerd met een druk-dop. Gebruik de 

echte tank van DFSK of vervang deze indien nodig door een gelijkwaardig product om schade 

aan de accu te voorkomen. 

Aangezien de voedingsaccu een hoogspanningscomponent is, dient u deze niet zelf te 

repareren als het temperatuurcontrolesysteem van de accu niet werkt, maar tijdig naar de door 

DFSK geautoriseerde servicecentra voor reparatie. 

 

Inspectie van de hoeveelheid antivries in beslag 

Controleer het antivriesniveau in de tank. Als het vloeistofpeil 

van antivries lager is dan de minimale schaalstreep "MIN", is 

het noodzakelijk om antivries toe te voegen. 

Vervanging van antivries 
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Om de slechte verwarming of koeling van het accutemperatuurregelsysteem te voorkomen de 

batterij-antivries wordt opgezogen wanneer deze in de originele plant wordt gevuld. Als 

antivries moet worden aangevuld of vervangen, wordt aanbevolen om bij te vullen bij een 

door DFSK geautoriseerd servicecentrum. Gebruik de speciale batterij-antivries voor DFSK. 

  Waarschuwingen 

● Verplaats het deksel van de antivriestank niet tijdens het rijden of opladen van de auto, 

omdat antivries uit een dergelijke tank u ernstig kan verbranden. 

● Houd uw huid uit de buurt van antivries. Als dit niet het geval is, spoel dan de koelvloeistof 

weg met veel vers water. 

● Plaats het antivriesmiddel op een voor kinderen ontoegankelijke plaats. 

Verwerk de antivries goed. Raadpleeg de plaatselijke wet- en regelgeving. 

● Gebruik het door DFSK aangewezen antivriesmiddel in het alpine gebied (met een 

temperatuur lager dan 0 ℃ rond het jaar). 
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Motor koelsysteem 

  Waarschuwingen 

● Als de motor zo heet is, mag u het deksel van de motorkoelvloeistoftank niet verschuiven, 

omdat u ernstige brandwonden kunt veroorzaken door de koelvloeistof uit een dergelijke 

motorkoelvloeistoftank. Je moet werken als de motor en radiator zijn afgekoeld. 

● De motorkoelvloeistof is giftig en moet daarom in de bak met een merkteken worden 

geplaatst en niet toegankelijk zijn voor kinderen. 

Het motorkoelsysteem is gevuld met de motorkoelvloeistof die origineel, van hoge kwaliteit, 

beschikbaar en het hele jaar door effectief is. De koelvloeistof bevat een erosiebestendig en 

antivries additief. Voeg er daarom geen additieven aan toe. 

 

 Voorzichtigheid 

Gebruik bij het aanvullen of vervangen van koelvloeistof zoveel mogelijk DFSK-

motorkoelvloeistof of producten met een gelijkwaardige 

mengverhouding. De mengverhouding is als volgt: 

Buitentemperatuur verlaagt tot motorkoelvloeistof 

Anorganisch water of gedestilleerd water 

Het gebruik van andere soorten koelvloeistof zal het 

motorkoelsysteem beschadigen. 

Wat betreft het voertuigtype: het koelsysteem is geïnstalleerd met een druk-dop. Gebruik de 

originele tank van DFSK of vervang deze indien nodig door een gelijkwaardig product om 

schade aan de motor te voorkomen. 
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Inspectie van hoeveelheid motorkoelmiddel 

Controleer het koelvloeistofpeil in de tank als de motor koel 

is. Als het koelvloeistofpeil lager is dan "MIN", vul dan 

koelvloeistof bij tot het niveau tussen "MAX" en "MIN". 

Als het nodig is om regelmatig koelvloeistof bij te vullen, 

vraag dan om inspectie bij de door DFSK geautoriseerde 

servicestations. 

Vervanging van motorkoelvloeistof 

Het koelsysteem moet worden gerepareerd door de door 

DFSK geautoriseerde servicestations. 

Het verkeerd repareren en vervangen van motorkoelvloeistof zal resulteren in een afname van 

de koelefficiëntie en oververhitting van de motor. 

  Waarschuwingen 

● Vervang de koelvloeistof niet als de motor een hoge temperatuur heeft, om brandwonden te 

voorkomen. 

● Als de motor zo heet is, mag u het deksel van de motorkoelvloeistoftank niet verschuiven, 

omdat u ernstige brandwonden kunt veroorzaken door de koelvloeistof uit een dergelijke 

motorkoelvloeistoftank. 

● Houd uw huid uit de buurt van motorkoelvloeistof. Als dit niet het geval is, spoel dan de 

koelvloeistof weg met veel vers water. 

● Plaats de motorkoelvloeistof op een voor kinderen ontoegankelijke plaats. 

Verwerk de motorkoelvloeistof op de juiste manier. Raadpleeg de plaatselijke wet- en 

regelgeving. 
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Rem 
Inspectie van rempedaal 

 Waarschuwing 

Als het rempedaal te hoog staat om terug te keren naar de 

normale stand, neem dan contact op met de door DFSK 

geautoriseerde servicestations en vraag om het remsysteem te controleren. 

Controleer de afstand tot het laagste punt en de vloer ○, A als het voertuig is ingeschakeld. 

○, A: meer dan 35 mm wanneer de druk van het pedaaloppervlak 500N is. 

De slag van het rempedaal moet overeenkomen met het bereik dat in de onderstaande tabel 

wordt weergegeven. 

Parameter van rempedaalslag 

Bedrijfstoestand Stationaire slag 

(mm) 

Bedrijfstoestand 

(mm) 

Slaggrens (mm) 

Normale 

bedrijfstoestand 
5 ～ 8,3 57,9 ～ 62,9 120 

Ongeldige 

bedrijfsstatus 
52,2 ～ 59,5 82,5 ～ 89,8 120 

    

Als een dergelijke afstand buiten het volgende bereik valt, neem dan contact op met de 

DFSK-franchisewinkel. 

Zelfinstelbare rem 

Uw auto is uitgerust met een zelfinstelbare rem. De rem past zich automatisch aan wanneer 

het rempedaal wordt ingetrapt. 

Vacuümbooster 

Controleer de functie van de vacuümbooster volgens de volgende stappen: 

1． Schakel het voertuig uit, trap het rempedaal enkele keren in om ervoor te zorgen dat de 

slag van het rempedaal behouden blijft. 

2． Trap het rempedaal in en start het voertuig. De hoogte van het pedaal zal iets lager zijn. 

3． Trap op het rempedaal en schakel de voertuigstroom uit. Trap het pedaal ongeveer 30 

seconden in en houd de pedaalhoogte behouden. 

4． Schakel de stroomtoevoer van het voertuig in, bedien de remvacuümpomp gedurende drie 

minuten, trap niet op het rempedaal, schakel vervolgens de stroomtoevoer van het voertuig uit 

en trap meerdere keren op het rempedaal. Wanneer het rempedaal wordt ingetrapt, neemt de 

pedaalslag af naarmate de vacuümgraad van de vacuümversterker afneemt. 

Als het remsysteem niet meer normaal werkt, neem dan contact op met de SERES Dealer. 
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Remvloeistof 

  Waarschuwingen 

● De vervangingsperiode van de remvloeistof is 3 jaar of een kilometerstand van 60.000 km 

(wat eerder is). Vervang het op de door SERES geautoriseerde servicestations. 

● Gebruik alleen de nieuwe remvloeistof die uit de verzegelde container is gehaald. De 

gebruikte, slechte of vervuilde remvloeistof kan het rem- en koppelingssysteem beschadigen. 

De verkeerde remvloeistof zal het remsysteem beschadigen en de remcapaciteit van de auto 

beïnvloeden. 

● De remvloeistof is giftig en moet daarom op een plaats worden geplaatst die niet 

toegankelijk is voor kinderen. 

  Voorzichtigheid 

De remvloeistof beschadigt de verf, dus spat het niet op de 

verf. Als de remvloeistof op de verf spat, was deze dan 

onmiddellijk weg met zoet water.   

Controleer de oliecapaciteit in de olietank. Als het niveau 

lager is "MIN", gaat het waarschuwingslampje remvloeistof 

branden. Voeg remvloeistof toe tot het "MAX" -niveau. 

(Zie hoofdstuk "Aanbevolen smeerolie en capaciteit".) 

Als het nodig is om regelmatig remvloeistof toe te voegen, vraag dan de SERES Dealer om 

het systeem volledig te laten controleren. 

Ruitenwisserrubber 
 

 

 

 

Als de voorruit niet schoon is wanneer deze wordt gewassen met ruitensproeiervloeistof of er 

een abnormaal geluid is wanneer het wisserrubber wordt gebruikt, kan dit de reden zijn dat er 

was of iets anders op de wisser of de voorruit zit. 

Maak de buitenkant van de voorruit schoon met wisserreiniger of een neutraal 

schoonmaakmiddel. Als er geen waterdruppel is bij het wassen met water, betekent dit dat de 

voorruit schoon is. 
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Veeg het wisserrubber bij het wassen eerst af met een doek die is gedrenkt in wisserreiniger 

of een neutraal reinigingsmiddel en was het daarna met zoet water. Als de voorruit nog 

onduidelijk is nadat deze is geborsteld met het schoongemaakte wisserrubber, moet het 

wisserrubber vervangen worden. 

Blokkeer het mondstuk ① van de waterstraal niet, dit kan de normale werking van voorruit 

waterstraal. Als het mondstuk verstopt is, haal het er dan door met een naald of een kleine 

spijker ②, en voorkom schade aan het mondstuk. 

Vervanging ruitenwissers  

 

1. Breng de wisserarm op de voorruit omhoog. 

2. Druk de borgpen naar beneden en verwijder het wisserrubber. 

3. Verwijder het wisserrubber. 

4. Plaats het nieuwe wisserrubber op de juiste manier op de wisserarm. 

 

 

  Voorzichtigheid 

Na het vervangen van het wisserrubber, de wisserarm in de oorspronkelijke positie herstellen, 

anders kan de wisserarm of de motorkap beschadigd raken. 

Het afgesleten wisserrubber voor de voorruit kan de voorruit beschadigen en zelfs het rijzicht 

beïnvloeden. 

Methode voor het controleren van het rubber van de achterruitwisser: 

Vergelijkbaar met de voorruitwisser. 

  

① ② 
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Ruitensproeiervloeistof 

 Waarschuwing 

De antivries van de ruitensproeier is giftig en moet daarom op een 

plaats worden geplaatst die niet toegankelijk is voor kinderen. 

Controleer regelmatig de capaciteit van de ruitensproeiervloeistof in 

de ruitensproeier. Voeg zo nodig ruitensproeiervloeistof toe. 

De toevoegingen van ruitensproeiervloeistof kunnen het reinigende 

effect verbeteren. Voeg in de winter antivries voor ruitensproeiers toe. Pas deze aan volgens 

de door de fabrikant aangegeven mengverhouding. 

Als de motor zonder reinigingsmiddel werkt, kan deze worden beschadigd. Gebruik het 

antivriesmiddel niet als vervanging, dit zal de verf beschadigen. 

 

Installatie-instructies voor elektronische platen 
 

Demonteer de bekleding van de voorruit II, plak de elektronische plaat op de voorruit en 

monteer tenslotte de bekleding van de voorruit II terug. Als deze configuratie ontbreekt, 

installeert u deze in de zwarte rand van het glas zoals vereist door de relevante eenheden. 
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Batterij van afstandsbediening 
Vervanging van de batterij 

Waarschuwingen 

● Houd kinderen uit de buurt van het inslikken van 

batterijen of gedemonteerde reserveonderdelen. 

● Een onjuiste behandeling van de batterij kan het milieu 

vervuilen, dus houd u aan de plaatselijke wet- en 

regelgeving over batterijbehandeling. 

● Houd bij het vervangen van de batterij vuil of olie uit de 

buurt van de batterij. 

● Het is gevaarlijk om de lithiumbatterij onjuist te 

vervangen. Vervang het door hetzelfde of een 

gelijkwaardig type. 

● Raak het interne circuit en de elektrische connector niet 

aan, dit zal resulteren in een storing. 

● Zorg ervoor dat de positieve pool (+) is aangesloten op het onderste uiteinde. 

  

1. Zoek de knop op de achterkant van de sleutel, druk de knop in de richting van de pijl en 

haal de mechanische sleutel eruit in de richting zoals weergegeven in de afbeelding; 

2. Wrik voorzichtig de bovenste en onderste afdekking van de sleutel op en beweeg deze met 

een plat mes; en 

3. Vervang de aanbevolen nieuwe batterij. 

Als u hulp nodig heeft, vraag dan om after-sales service van SERES. 
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Zekeringkast 
  

 

 

 

 

 

 Voorzichtigheid 

Gebruik de zekering van de ampère niet hoger of lager dan aangegeven op het deksel van de 

zekeringkast. Dit kan het elektrische systeem beschadigen of brand veroorzaken. 

Als er elektrische apparaten buiten dienst zijn, controleer dan of de zekering defect is. 

Als er elektrische apparaten niet normaal functioneren, controleer dan of de zekering defect is. 

 

1. Zorg ervoor dat u de stroom van het voertuig uitschakelt.  

2. Open de motorkap.  

3. Draai aan de openingsknop en til het deksel van de zekeringkast 

② op. 

4. Zoek de te vervangen zekering op. 

5. Gebruik de trekker in de zekeringkast om de zekering te 

verwijderen. 

6. Als de zekering kapot is ③, vervang deze dan door een nieuwe 

④. 

 Als de geïnstalleerde zekering weer kapot is, vraag dan om inspectie en reparatie van het 

elektrische systeem bij de door SERES geautoriseerde servicestations. 

 

 

 

 

 

① 

② 

③ 

④ 
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Zekeringenkast van positieve accupool 

 

  

Als het elektrische apparaat niet normaal kan werken als de zekering in goede staat is, 

controleer dan zekeringkast 1; in het geval van een kapotte zekering, vervang deze dan door 

een van hetzelfde model. 

Controleer en vervang de zekering bij het door SERES geautoriseerde reparatiestation. 
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Verlichting.  
 

1. Leeslampje vooraan 

2. Deurverlichting   

3. Montage binnenverlichting achter 

4. Kofferbakverlichting   

5. Achterklep remlicht achter  

6. Achterklep stuurlicht achter  

7. Stadslicht achter in de Achterklep 

8. Mistachterlicht  

9. Achter knipperlicht achterbumper 

10. Achteruitrijlicht  

11. Achterlicht achterbumper 

12. Reflector 

13. Kentekenplaatverlichting 

14. 3e remlichtconstructie 

15. Geïntegreerde koplamp 

16. Geïntegreerd positielicht vooraan 

17. Geïntegreerd knipperlicht vooraan 

18. Geïntegreerd dimlicht 

19. Dagrij lichtunit 

20. Stuurlicht 

Voorzichtigheid 

Vervang de lamp niet zonder toestemming. Als u niet aan de reparatievoorschriften voldoet, 

kan dit leiden tot slecht contact, kortsluiting van de lamphouder, lichtlekkage en andere. Als u 

de lamp moet vervangen, vraag dan om de klantenservice van SERES. 

  Notitie 

Over het algemeen zal op een regenachtige dag, in het geval van het wassen van een auto of 

een andere natte omgeving, het water in de lucht condenseren op het binnen oppervlak van het 

licht en mist vormen. Een dergelijk geval kan zich herhalen, en het is een normaal fysisch 

fenomeen dat de mist zal verdwijnen als de tijd vliegt. Als de mist niet kan verdwijnen, neem 

dan contact op met de klantenservice van SERES. 
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Geïntegreerde koplamp 

Koplamp omvat: 

1. Positielicht 

2. Dimlicht koplamp 

3. Grootlicht koplamp (deze brandt als het dimlicht aan is) 

4. Knipperlicht 

Raadpleeg de instructies van de geïntegreerde lichtschakelaar voor de methoden om 

positielicht, dimlicht, grootlicht en knipperlicht in of uit te schakelen. 

Zij-richtingaanwijzer 

Raadpleeg de instructies van de geïntegreerde lichtschakelaar voor de methoden om de 

zijrichtingaanwijzer in of uit te schakelen. 

Leeslamp vooraan en binnenverlichting achteraan 

Raadpleeg de instructies voor binnenverlichting voor de methode om de leeslamp voor en de 

interieurverlichting achter in of uit te schakelen. 

Dagrijlicht 

Het dagrijlicht wordt automatisch ingeschakeld 

Achterklep geïntegreerd achterlicht 

1. Remlicht 

2. Positielicht achter 

3. Knipperlicht 

 

Geïntegreerd achterlicht omvat: 
 

1. Positielicht achter 

2. Knipperlicht 

3. Mistachterlicht 

4. Achteruitrijlicht 

 

Raadpleeg de instructies van de geïntegreerde lichtschakelaar voor de methoden om 

positielicht en stuurlicht in of uit te schakelen. 

Wanneer u het rempedaal indrukt, brandt het remlicht; integendeel, het zal uit zijn. 

Als de schakelknop in de achteruitversnelling staat, brandt het achteruitrijlicht; integendeel, 

het zal uit zijn. 
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Kentekenplaatverlichting 

Raadpleeg de instructies van de geïntegreerde lichtschakelaar voor de methoden om 

kentekenverlichting in of uit te schakelen. 

Notitie 

Als de Achterklep open is, heeft het mistachterlicht stuur-, positielicht- en remlichtfuncties. 

3e Remlicht 

Wanneer u het rempedaal indrukt, gaat het 3e remlicht branden. 

Kofferbakverlichting 

Raadpleeg de instructies voor binnenverlichting voor de methode om de kofferbakverlichting 

in of uit te schakelen.
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Buitenverlichting  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Binnenverlichting 

Artikel Wattage 

Binnenverlichting 

achter 

2 × 5 

(gloeilamp) 

Deurverlichting 2 × 5 

Kofferbakverlichting 0.1 (LED) 

Leeslamp vooraan 0,9 (LED) 

0,05 (LED) 

Artikel Wattage  

Geïntegreerde 

Koplamp 

2x 55 

(gloeilamp) 2x 

12.15 LED 

Geïntegreerde 

dimlicht koplamp   

2 × 55 

(gloeilamp) 

2 × 12,15 

(LED) 

Geïntegreerd 

stuurlicht vooraan 

2 × 21 

(gloeilamp) 

2 × 4,05 (LED) 

Geïntegreerd 

positielicht vooraan 

2 × 5 

(gloeilamp) 

2 × 2,43 (LED) 

Dagrijlicht 6.85 (LED 

Kofferklep positielicht 2 × 2.11 (LED) 

Kofferklep remlicht 2 × 3.4 (LED) 

Kofferklep 

knipperlicht 

2 × 2.11 (LED) 

Achterbumper 

stuurlicht 

2 × 21 

(gloeilamp) 

Positielicht 

achterbumper 

2 × 5 

(gloeilamp) 

Mistachterlicht van 

achterbumper 

2 × 21 

(gloeilamp) 

Achteruitrijlicht van 

achterbumper 

2 × 16 

(gloeilamp) 

Hoog remlicht 3.6 (LED) 

Kentekenverlichting 2 × 5 

Waarschuwing  

 Als er waterlekkage ontstaat in de 

lampunits, vraag dan om een revisie 

bij het SERES after-sales 

servicecentrum om te voorkomen dat 

u uw gebruik nadelig beïnvloedt. 

 Vervang lampen niet zonder 

toestemming. Geen enkele niet-

professional kan ze vervangen. Als u 

niet aan de reparatievoorschriften 

voldoet, kan dit leiden tot slecht 

contact, kortsluiting van de 

lamphouder, lekkage van de koplamp 

en andere. 

  Het is onvermijdelijk dat het 

oppervlak van de lichte lens wordt 

vastgezet met vervuilende stoffen die 

kunnen resulteren in hoge 

temperaturen in de lampen nadat ze 

lange tijd aan staan, mogelijke 

vervorming van de lens kunnen 

veroorzaken en zelfs de 

lichtdoorlatende kwaliteit kunnen 

beïnvloeden. Was de koplamplens 

regelmatig om de levensduur van de 

lampen te verlengen en uw 

veiligheid te garanderen. 
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Banden en wielen 
Als de band lek is, raadpleeg dan “Lekke band” in “7. Noodmaatregelen". 

Bandenspanning 
Controleer regelmatig de bandenspanning, inclusief de spanning van het reservewiel. De 

onjuiste bandenspanning kan de levensduur van de band en het rijden met het voertuig 

beïnvloeden. Controleer de bandenspanning als de band is afgekoeld. Als de auto 3 uur of 

langer geparkeerd staat, of als hij minder dan 1,6 km rijdt, wordt de band als cool beschouwd. 

De koele bandenspanning wordt weergegeven op het bandenspanningslabel. 

Als de band onvoldoende spanning heeft, kan dit leiden tot oververhitting van de band en 

interne schade. Wanneer de auto met hoge snelheid rijdt, kan dit leiden tot losraken van het 

loopvlak en zelfs tot het barsten van de band. 

Type band 

Voorzichtigheid 

Controleer bij het vervangen door een nieuwe band of alle banden van hetzelfde type zijn (dat 

wil zeggen: zomerband, all-weather band of winterband) en dezelfde structuur. De door 

SERES geautoriseerde servicestations kunnen u informatie geven over het bandentype, de 

bandenmaat, de snelheidsgraad en de levering. 

De nominale snelheid en belastingsindex van de nieuwe band mogen niet lager zijn dan die 

van de originele band. 

Zomerband 

De zomerband SERES levert uitstekende prestaties onder algemene weersomstandigheden. 

De prestaties van een zomerband zijn duidelijk slecht bij gebruik op besneeuwde of ijzige 

wegen. De zijwand is niet gemerkt met "M + S❉". Als u op besneeuwde of ijzige wegen gaat 

rijden, raadt SERES u aan om vier winterbanden te gebruiken. 

Sneeuwband 
Als het nodig is om een sneeuwband te gebruiken, kies dan een band met een maat en 

belastingsgraad die gelijk is aan de originele band en sneeuwband. Als dit niet het geval is, 

kan dit de veiligheid en prestaties van uw auto beïnvloeden. 

Over het algemeen is het snelheidsbereik van een winterband lager dan dat van een originele 

band en kan deze niet overeenkomen met de potentiële maximumsnelheid van de auto. 

Overschrijd het maximale snelheidsbereik van de band niet. 

Gebruik rubberen spijkerbanden als de tractie op ijzige wegen toeneemt. In sommige landen 

of districten is het echter verboden. Controleer de plaatselijke wet- en regelgeving voordat u 

de rubberen spijkerband installeert. De antislip- en trackingprestaties van rubberen 

spijkerbanden op natte of droge wegen kunnen slecht zijn dan die van banden zonder 

rubberen spijkerband. 
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Sneeuwketting 

Sommige districten verbieden het gebruik van een bandenketting. Controleer daarom de 

plaatselijke wet- en regelgeving voordat u een bandenketting monteert. Controleer bij het 

monteren van de bandenketting of de maat van de bandenketting geschikt is voor uw band en 

volg de aanbevelingen van de fabrikant van de bandenketting. Als de fabrikant van de 

bandenketting advies geeft, gebruik dan de kettingspanner om de montage strak te houden. De 

connector van het flexibele uiteinde van de bandenketting moet worden bevestigd of 

verwijderd om schade aan het spatbord of het chassis te voorkomen. Rijd bovendien met een 

lage snelheid, anders beschadigt u uw auto of beïnvloedt u de werking en prestaties van uw 

auto. 

Monteer de sneeuwketting op het aandrijfwiel. 

Monteer geen sneeuwketting op de auto die op 

sneeuwvrije of goede wegen rijdt. Dit komt doordat enige 

spanning de voertuigmechanismen zal beschadigen. 

Wiel wisselen 

SERES raadt aan om elke 10.000 km banden te wisselen. 

Zie "Lekke band" in "7. Noodmaatregelen". 

Waarschuwingen 

● Pas na het vervangen van de banden de bandenspanning aan. 

● Na het verwisselen van de banden de bandenspanning aanpassen en de wielmoer weer 

vastdraaien na een rit van meer dan 1.000 km (voer een dergelijke handeling uit bij een lekke 

band). 

● Onjuiste keuze, installatie of onjuist onderhoud van de band zal leiden tot ongevallen en 

persoonlijk letsel. Raadpleeg bij vragen de door SERES geautoriseerde servicestations of de 

bandenfabrikant. 
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Bandenslijtage en schade 

Controleer regelmatig of de banden versleten, gebarsten, gezwollen of met vreemde stoffen 

op het oppervlak zijn. Als de banden overmatig versleten, gebarsten, gezwollen of gesneden 

zijn, vervang ze dan. 

① Draagmarkering 

② Positie van slijtagemarkering 

De originele banden hebben een slijtagemarkering ① op 

het oppervlak. Vervang de banden als de slijtagemarkering 

zichtbaar is. De positie van de slijtagemarkering wordt 

aangegeven met de markering ②. 

Onjuist gebruik van een reservewiel leidt tot ernstige 

schade; Raadpleeg de franchisewinkel van SERES als het 

nodig is om het reservewiel te repareren. 

Banden levensduur 

De band die meer dan 5 jaar is gebruikt, mag niet worden gebruikt, ongeacht de status. 

Banden zullen verouderen naarmate de tijd verstrijkt en het wordt gebruikt. Ga regelmatig 

naar de door SERES geautoriseerde servicestations voor het inspecteren van banden en het 

uitvoeren van een dynamische balans, en vertel de bandstatus aan de servicestations. 

Vervanging van band en wiel 

  Waarschuwing 

Monteer niet de vervormde band en het gerepareerde wiel. Misschien zijn dergelijke banden 

of wielen beschadigd, of worden ze zonder waarschuwing defect of ongeldig. 

Gebruik bij het vervangen van banden de juiste maat, snelheid en belastingcapaciteit hetzelfde 

als de originele. (Raadpleeg de technische informatie in hoofdstuk X "Band en wiel".) Het 

gebruik van niet de aanbevolen banden of banden van verschillende merken, constructies 

(diagonale banden, diagonaalgordelband, radiaalband of andere) of loopvlak -type banden 

hebben invloed op het rijden, remmen, werken, bodemvrijheid, speling tussen 

voertuigcarrosserie en band, speling van de bandketting, snelheidsmeter kalibratie, 

koplamphoek, bumperhoogte en andere. Dit kan leiden tot ongevallen en zelfs ernstig 

persoonlijk letsel. 

De te vervangen banden moeten om welke reden dan ook dezelfde offsetafstand hebben, 

ongeacht de vervanging. De banden met verschillende offset-afstanden zullen vroegtijdig 

versleten zijn. Verminder de prestaties van het voertuig of grijp in met de rem. De interventie 

met rem vermindert de remefficiëntie of vroegtijdige slijtage van de frictieplaat. 

 

2 1 
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Wiel dynamische balans 

De ongebalanceerde wielen hebben invloed op de werking van het voertuig en de levensduur 

van de banden. Zelfs als ze normaal worden gebruikt, zullen de banden ook uit balans zijn, 

daarom moeten de wielen regelmatig de dynamische balanstest ondergaan. Verwijder de 

wielen van het voertuig wanneer u een dynamische balanstest uitvoert. Als de voorwielen niet 

van het voertuig worden verwijderd wanneer u de dynamische balanstest uitvoert, zal dit het 

transmissiesysteem van de auto beschadigen. 

Reservewiel 
Conventioneel reservewiel 

Uw auto is uitgerust met een standaardband of een T-vormig reservewiel. De 

maximumsnelheid van een T-vormig reservewiel mag niet hoger zijn dan 80 km / u. 

 

Regelmatig onderhoud 

Of het extra onderhoud nodig is of het onderhoudsinterval korter is, hangt af van de weers- en 

luchtomstandigheden, de toestand van de weg, persoonlijke rijgewoonten en het doel van het 

voertuig. Voer regelmatig soortgelijk onderhoud uit na het laatste reguliere onderhoud in de 

voltooiingslijst. 

Zie gedetailleerd onderhoudsplan in Onderhoudshandleiding voor S513 (aan boord). 

  



 
 

 175 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

 

Aanbevolen smeerolie en capaciteit 
De volgende tabel toont de theoretische capaciteit die enigszins kan afwijken van de 

werkelijke capaciteit. Raadpleeg dus de tanknorm zoals vermeld in dit hoofdstuk. 

Item 
Specificatie Vul capaciteit 

TZ230XSIN107 — 

Versnellingsbak 

olie 75W-90·GL-4 (2.2±0.1)L 

Motor 

koelvloeistof 

FD-20 (normaal) 

FD-40 (extremely cold 

areas) 

(2.0±0.2)L 

Ruitensproeier 

vloeistof 

- #20 (Normaal) 

- #35 (winter) 
(2.0±0.2)L 

Remvloeistof HZY4 GB12981-2012 
 

（0.65±0.03）L 

A/C 

Koudemiddel 
R1234YF 520±20 g/r 

PTC injectie 

Vloeistof 

FD-20 (Normaal) 

FD-40 (extreem koude 

gebieden) 

2.56 L 

Accu Koeling  

FD-20 (normaal) 

FD-40 (extreem koude 

gebieden) 

6.07 L 

1. Het wordt aanbevolen om de originele motorkoelvloeistof van SERES te gebruiken om 

corrosie van het aluminiummetaal in het motorkoelsysteem te voorkomen. 

Opmerking: Als de transmissie is beschadigd door het gebruik van niet-originele 

motorkoelvloeistof, is dit niet gegarandeerd, zelfs niet als het defect is binnen de 

garantieperiode. 

2. Meng niet met andere remvloeistof (HZY4). 

 



 
 

 176 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

 

X. Technische informatie 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 177 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

Aanbevolen A / C-koelvloeistof en smeermiddel 

Het A / C-systeem van SERES moet worden gevuld met R1234YF-koudemiddel en SERES 

smeermiddel of gelijkwaardig. Elke andere koudemiddel of smeermiddel kan ernstige schade 

veroorzaken en zelfs in de behuizing moet het hele aircosysteem worden vervangen. 

SERES raadt aan om koudemiddel te recyclen en opnieuw te gebruiken. Als het aircosysteem 

moet worden gerepareerd, neem dan contact op met de servicestations die zijn geautoriseerd 

door SERES. 

 

Banden en wielen 
Banden maat Standaard 225/60 R17 225/55 R18 

 Reservewiel T165/80*17 225/55 R18 

  

Banden  specificatie 225/60 R17 or 225/55 R18 

Banden spanning 

(koud) (kPa) 

Voor wiel  230 (no load)/230 (full load) 

Achter  

Wiel 
230 (no load)/230 (full load) 

Thuiskomer res. wiel 420kPa 

 

Wielen 

Type maat Offset distance (mm) 

Staal wiel 17×4T 23 

Aluminium wiel 17×7J 40 

Staal wiel 18×7.5J 40 

Aluminium wiel 18×7.5J 40 
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Wiel uitlijning   

 
Toespoor voorwiel (per kant) 0±0.2° 

Voorwiel camber (per kant) -0.5°±0.5° 

Kingpin inclination hoek 14.4°±0.5° 

Kingpin caster hoek 3.4°±0.5° 

Achter wiel camber (per kant) -1.0°±0.5° 
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De belangrijkste technische parameters van het voertuig 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Item Parameter 

Mass 

parameter 

Motor model TZ230XSIN107 

Rated power (kw) 50 

Maximum authorized 

total mass (kg) 
2130 

Passengers 5 

Axle load distributed 

under maximum 

authorized total mass 

(front / rear axle) (kg) 

1062×1068 

Rated load (kg) N/A 

Unladen mass (kg) 1755 

Axle load distributed 

under unladen mass 

(front / rear axle) (kg) 

955×800 

Size 

parameter 

Overall dimension 

(length × width × 

height) (mm) 

4385×1850×1650 
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Wheel tread (front / 

rear) (mm) 
1580×1582 

Front suspension / rear 

suspension (mm) 

925×820 

917×813 

Wheelbase (mm) 

2640 

2655 

Approach angle / 

departure angle (°) 

No load: 20.0/28.0 

Full load: 19.0/24.0 

Vehicle mass center height (mm) 606.1×609.5 

Minimum ground clearance 

(mm) 
180 

Minimum turning diameter (mm) 11.5 

Dynamic 

property 

Maximum speed 

(km/h) 
155 

Speed-up time 

(0～50km/h） 

≤4.5 

Speed-up time 

(0～100km/h） 

≤10.00 

Steep slope 

performance 

Gradient 

(%) 
≥35.00 

Economic 

efficiency 
NEDC (km） ≥300 
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efficiency 
  

Driver type Front-motor front-wheel-drive layout 
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Reizen of inschrijving in het buitenland 
Als u naar andere landen of districten reist, controleer dan eerst waar u uw auto kunt opladen. 

Als u zich voor uw auto moet registreren in andere landen, staten, provincies of districten, ga 

dan naar de autoriteit om te controleren of uw auto voldoet aan de lokale wet- en regelgeving. 

In sommige gevallen voldoet de auto niet aan de lokale wet- en regelgeving. Soms kunt u uw 

auto echter aanpassen om aan de lokale wet- en regelgeving te voldoen. 

Wanneer u zich aanmeldt of registreert in landen, staten, provincies of districten, moet u zelf 

de modificatie, het transport en de registratie voor haar rekening nemen. Wij zijn niet 

verantwoordelijk voor mogelijk ongemak. 

 

Voertuigidentificatie 
 

Voertuigidentificatielabel (typeplaatje) 

Het typeplaatje van het voertuig is bevestigd onder kolom B aan de rechterkant. 

 

Positie van het voertuigidentificatienummer (VIN) 

De kentekenplaat van het voertuig is het wettelijke teken. 

 

2. Achter vloer, zie de volgende afbeelding: 
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Voertuigidentificatienummer (VIN) 

Het bevindt zich onder de passagiersstoel voor, zoals hieronder weergegeven: 

 

 

Motor nummer. 

Het is op de motor gedrukt zoals weergegeven als de volgende pijl: 
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VCU 
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Bandenspanning label 

 De spanning van een koude band wordt weergegeven op het bandenspanningslabel in het 

midden van de bestuurderskant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 186 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

 

Elektrische identificatie (magnetronvenster) 

 

 

 

De positie van het magnetronvenster wordt weergegeven in de bovenstaande afbeelding; en 

de installatie van de elektronische identificatie moet voldoen aan de vereisten van GB / T 

35790.1-2017. 

 

 

 

 

  

 

 

 

3e Zonne klep 



 
 

 187 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

 

 

XI. Gebruiksaanwijzing voor het opladen  
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Omgevingseisen voor gebruik van oplaadpistool 
 

Oplaadapparatuur moet worden geplaatst op de plaats met regenvoorzieningen, zoals 

regenbescherming. 

Laadapparatuur moet worden geplaatst op de plaats zonder diepe plasvorming. 

Oplaadapparatuur mag niet op de plaats met veel stof worden geplaatst. 

Basisvoorwaarden voor gebruik laadstekker 

1. Basisvoorwaarden voor het kiezen van een oplaadpistoolhouder: 

Kies het oplaadpistool met nationale standaardcertificering; en 

Kies het oplaadpistool met een temperatuursensor. 

2. Basisvoorwaarden voor het kiezen van een oplader: 

Kies een oplader die is uitgerust met twee of meer oplaadpistolen. De oplader moet zo worden 

geprogrammeerd dat het oplaadpistool afwisselend kan worden gebruikt. 

Kies de oplader die wordt bestuurd door een temperatuursensor en die de functie heeft om uit 

te schakelen door een alarmregeling bij hoge temperatuur. 

3. Basisvoorwaarden voor het gebruik van de oplader: 

Kies tijdens het opladen degene met een lagere temperatuur om op te laden; 

Kies tijdens het opladen de schone met om op te laden; en 

Volg tijdens het opladen andere vereisten in de instructies. 

 

Voorbereidingsfase opladen 

Bekijk het laadpistool, de isolator van de laadpistoolhouder, de pen en de jack om er zeker 

van te zijn dat er geen vreemde stoffen in zitten. 

  Waarschuwing 

Als er onbekende vreemde materie wordt gevonden in het laadpistool, de isolator, de pin en 

de jack van het laadpistool, meld dit dan onmiddellijk aan de veiligheidsfunctionaris van de 

apparatuur en maak het schoon volgens de instructies onder zijn leiding. Als het niet kan 

worden schoongemaakt, wordt het oplaadproces onmiddellijk beëindigd en worden de 

relevante aftersales-technici op de hoogte gebracht. 
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Oplaadfase 

1. Druk op de "UNLOCK" -knop op de oplaadwand om de stofkap van het oplaadpistool te 

verwijderen, of haal het oplaadpistool uit de houder van het oplaadpistool. 

2. Houd de handgreep van het oplaadpistool met één hand vast, houd het onderste uiteinde 

van het oplaadpistool vast met de andere hand en sleep het oplaadpistool naar het voertuig om 

op te laden. 

3. Houd het oplaadpistool naar de laadbus, druk op de knop om het laadpistool gelijkmatig 

met uw duim te ontgrendelen en steek het laadpistool verticaal in het laadcontact. 

4. Druk op de "UNLOCK" -knop van het laadpistool en trek het laadpistool met kracht naar 

buiten (niet meer dan 200N) om er zeker van te zijn dat het niet kan worden losgemaakt, wat 

aangeeft dat het op zijn plaats zit. 

5. Nadat de verbinding correct is gemaakt, veegt u de kaart door en laadt u op volgens de 

aanwijzingen van het besturingssysteem van de laadpaal. 

  Waarschuwingen 

 Het is verboden om het oplaadpistool schuin in de houder van het oplaadpistool te 

steken; 

 Het is verboden om het laadpistool heen en weer te zwaaien bij het plaatsen en het 

moet met kracht verticaal worden ingebracht; 

  Tijdens het opladen moet de kabel van het oplaadpistool recht zijn en niet gedraaid 

om te voorkomen     dat de houder van het oplaadpistool wordt geforceerd. 

 Tijdens het opladen moet de laadoperator ervoor zorgen dat het laadproces wordt 

gecontroleerd en het laadproces moet onmiddellijk worden beëindigd in geval van 

zwaar weer, inclusief maar niet beperkt tot drie soorten tyfoons, regenbuien en hagel. 

 Als de oplaadpoort tijdens het opladen een sterke penetrante geur blijft afgeven, stop 

dan onmiddellijk met opladen en meld dit bij de veiligheidsfunctionaris van het 

apparaat. 
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 Einde oplaadfase 

1. Nadat het opladen is voltooid, zal het laadpaalsysteem automatisch de stroom afsnijden, of 

handmatig de stroomtoevoer van de laadpaal afsluiten voordat het laadpistool wordt 

getrokken. 

2. Houd de oplaadhendel met één hand vast, druk met uw duim op de "UNLOCK" -knop, 

houd het onderste uiteinde van het oplaadpistool vast met de andere hand en trek het 

oplaadpistool verticaal met gelijke kracht uit. 

3. Sluit het klepje van de laadaansluiting. 

4. Sluit de stofkap van het oplaadpistool of steek het oplaadpistool in de pistoolhouder van de 

oplaadstapel. 

  Waarschuwingen 

 Het is ten strengste verboden om het oplaadpistool heen en weer te zwaaien wanneer u 

het eruit trekt; en het deksel van het laadstopcontact moet op zijn plaats zijn gesloten; 

 Sluit de stofkap van het laadpistool of steek het laadpistool in de gespecificeerde 

laadpistoolhouder of laadpaal. 

 

Onderhoud 

Opladen pistool en opruimen: Gebruik onder normale omstandigheden een hogedrukpistool of 

borstel om het wekelijks schoon te maken. Als u geen aandoening heeft, kunt u een schone 

doek of wattenstaafje gebruiken om de oplaadbus schoon te maken. In het geval van 

onverwachte omstandigheden, zoals het op de grond laten vallen, moet het volgens genoemde 

methode onmiddellijk worden schoongemaakt. 

Opladen pistoolhouder vrijmaken 

Gebruik onder normale omstandigheden een hogedrukpistool of borstel om het wekelijks 

schoon te maken. Als u geen aandoening heeft, kunt u een schone doek of wattenstaafje 

gebruiken om de oplaadbus schoon te maken. In geval van onverwachte omstandigheden (de 

stofkap van het stopcontact is niet gesloten), moet de genoemde methode onmiddellijk 

worden gebruikt voor het reinigen. 

Het is verboden de oplaadpin en de oplaadbus aan te raken met scherpe voorwerpen zoals een 

schroevendraaier en een pincet om schade te voorkomen. 
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XII. Beschrijving van opladen en ontladen 
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 Waarschuwingen 
 

1. Laad het apparaat op in een relatief veilige omgeving zonder vloeistof, vuur en andere. 

Stop onmiddellijk met het gebruik van het apparaat wanneer de ontlading abnormaal is 

2. Wijzig of verwijder de oplaadapparatuur en bijbehorende poorten niet om 

oplaadstoringen en brand te voorkomen. 

3. Zorg er voor het opladen voor dat er geen schade of stoten zijn van water, vreemde 

stoffen of roest of corrosie van metalen aansluitingen in de oplaadpoort van 

voertuigen, stroomvoorziening en oplaadapparatuur, die niet mogen worden 

opgeladen. Omdat de abnormale klemverbinding kan leiden tot kortsluiting of 

elektrische schokken, waardoor de levensveiligheid in gevaar komt. 

4. Als er tijdens het opladen een abnormale geur of rook uit de auto komt, stop dan 

onmiddellijk met opladen. 

5. Houd tijdens het opladen rekening met het volgende om ernstig persoonlijk letsel te 

voorkomen: raak de oplaadpoort niet aan. 

6. Laad het voertuig tijdens onweer niet op en raak het niet aan, omdat blikseminslag de 

oplaadapparatuur kan beschadigen en persoonlijk letsel kan veroorzaken. 

7. Koppel de oplaadapparatuur na het opladen niet los met natte handen of als u in water 

staat, anders kunt u een elektrische schok en persoonlijk letsel oplopen. 

8. Zorg ervoor dat de oplaadapparatuur is losgekoppeld van de oplaadpoort van het 

voertuig voordat u gaat rijden. 

9. Het is tijdens het opladen verboden medische apparatuur in de auto te gebruiken. 
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Opmerkingen voor opladen 
 

Wanneer de SOC-indicatorbalk van het geïntegreerde instrument in het rode 

waarschuwingsvak komt, geeft dit aan dat de batterij onvoldoende is. Het wordt aanbevolen 

om op tijd op te laden wanneer de stroomcapaciteit daalt tot het rode waarschuwingsvak om 

ervoor te zorgen dat u niet kunt rijden vanwege onvoldoende stroom. Het wordt niet 

aanbevolen om op te laden nadat de stroomcapaciteit volledig is uitgeput, anders wordt de 

levensduur van de stroomaccu beïnvloed. 

 

Als de accutemperatuur hoger is dan 65 ℃ of lager dan -20 ℃, zal het voertuig niet normaal 

kunnen opladen. 

 

Het huishoudelijk opladen via wisselstroom wordt opgeladen door de uitgeruste 

wisselstroomlaadapparatuur. Het wordt aanbevolen om een 220V 50Hz 16A AC-circuit en 

een geaard stopcontact te gebruiken. Een speciaal circuit is om lijnbeschadiging of 

bescherming tegen lijnuitschakeling te voorkomen vanwege het hoge vermogen bij het 

opladen van de stroomaccu. Als er geen speciaal circuit is, kan dit de normale werking van 

andere apparaten op de lijn beïnvloeden. 

Om schade aan de oplaadapparatuur te voorkomen: 
1. Sluit de afdekplaat van de oplaadpoort niet wanneer de afdekking van de oplaadpoort is 

geopend. 

2. Niet aan de oplaadkabel trekken of verdraaien; 

3. Raak de oplaadapparatuur niet; 

4. Plaats de oplaadapparatuur niet in de buurt van een verwarming of andere 

warmtebronnen. 

Wanneer het externe elektriciteitsnet wordt afgesloten en de stroom weer wordt geleverd, 

start de oplaadapparatuur automatisch opnieuw op zonder opnieuw verbinding te maken 

met de oplaadapparatuur. 

Tijdens het opladen wordt personeel afgeraden in het voertuig te blijven. 

Tijdens het opladen is het raadzaam uw auto op een geventileerde plaats te parkeren. 

Tijdens het opladen moet de voeding in de "OFF" -stand staan. De voeding kan worden 

opgeladen wanneer deze is ingesteld op "UIT", "GEREED" of "AAN". Tijdens het opladen 

kan het voertuig in de "OK" -versnelling schakelen, maar u kunt niet rijden. Het wordt 

afgeraden om de voeding tijdens het opladen in de stand "AAN" of "KLAAR" te zetten. 
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Tijdens het opladen bevindt de stroom verdeelkast onder het hulpinstrument zich in  

de werkende staat en dan zal het "klikgeluid" van het relais meerdere keren klinken. 

Wanneer de voedingsbatterij volledig is opgeladen, stopt het systeem automatisch met opladen. 

 Als het opladen is gestopt, moet eerst de autostekker worden losgekoppeld en daarna  

de voedingsstekker. 

Voordat u het voertuig start, moet u ervoor zorgen dat de oplaadapparatuur is losgekoppeld,  

de afdekking van de oplaadpoort en de afdekplaat van de oplaadpoort zijn gesloten, omdat  

het voertuig in de "AAN" -versnelling kan komen als het vergrendelingsmechanisme van  

de oplaadapparatuur niet volledig is vergrendeld. Als het klepje van de oplaadpoort niet  

gesloten is, kan water of vreemde voorwerpen de oplaadpoort binnendringen, wat het  

normale gebruik nadelig beïnvloedt. 

Als de omgevingstemperatuur lager is dan 0 ℃, is de oplaadtijd langer dan normaal. 

Als het voertuig lange tijd niet wordt gebruikt, wordt aanbevolen om elke 3 maanden op  

te laden om de levensduur van de accu te verlengen. 

Voor gebruiksgemak is de geïntegreerde instrument geeft de verwachte tijd van volledige  

lading aan. 

 

Oplaadmodus 

Deze auto is een puur elektrische auto en gebruikt het vermogen van de accu om te rijden. Om 

te voorkomen dat u de EV-modus niet kunt gebruiken vanwege het uitvallen van de 

stroomaccu, is het erg belangrijk om tijdig op te laden en het stroomverbruik te berekenen 

voordat u gaat rijden. 

Twee oplaadmethoden voor deze auto 

I: AC 

Huishoudelijk stopcontact 

1. De oplaadapparatuur (drie-aderig tot zeven-aderig) is een laadapparaat dat met het voertuig 

is uitgerust. Het verbindt het voertuig met de standaard 220V 50Hz 16A enkelfasige bipolaire 

geaarde aansluiting om het voertuig op te laden. 

2. De aansluiting moet de speciale oplaadaansluiting zijn, omdat het opladen met hoog 

vermogen zal leiden tot beschadiging van de lijn en bescherming tegen uitschakeling van de 

lijn, waardoor het normale gebruik van andere apparatuur wordt beïnvloed. 
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Langzaam opladende paal 

1. De langzaamlaadpaal verbindt het voertuig met de standaard eenfasige bipolaire 

aardingstekker van 220V 50Hz 32A voor speciale huishoudelijke installaties om het voertuig 

op te laden. 

2. Over het algemeen worden de langzaam ladende palen geïnstalleerd op een privéparking, 

supermarkt, winkelcentrum of parkeerplaats en andere openbare plaatsen. 

II: DC 

Snel opladende paal 

Over het algemeen worden de snellaadpalen geïnstalleerd op een privéparking, supermarkt, 

winkelcentrum of parkeerplaats en andere openbare plaatsen. 

Oplaadmethode 

Inleiding tot opladen 

Wanneer de stroombalk in het stroomweergavegebied het rode waarschuwingsvak bereikt, 

wordt aanbevolen om op tijd op te laden. 

Notitie 

Het wordt aanbevolen om op tijd op te laden wanneer de batterij het waarschuwingsrode 

vakje bereikt, om ervoor te zorgen dat de EV-modus niet kan worden gebruikt vanwege 

onvoldoende batterij. Ondertussen is direct opladen goed voor de batterij; en het wordt niet 

aanbevolen om op te laden nadat de batterij leeg is. 

Inspectie vóór opladen 

Zorg ervoor dat de oplaadapparatuur niet bekrast, verroest of gebarsten is en dat het  

oppervlak van de oplaadpoort, kabel, schakelkast, draad en stekker niet beschadigd is 

 

Laad niet op als het oppervlak van het voertuigcontactdoos beschadigd,  

verroest of gebarsten is of als de verbinding te los zit. 

Als de autostekker vuil of nat is, veeg deze dan af met een droge  

en schone  

doek om er zeker van te zijn dat hij droog en schoon is. 

 

 

 

 

 



 
 

 196 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

Voertuig oplaadmethode 

Huishoudelijk opladen 

De drie-aderige tot zeven-aderige AC-laadapparatuur wordt gebruikt om  

het voertuig aan te sluiten op het eenfasige bipolaire geaarde  

stopcontact van  

het huishouden, waarbij het ene uiteinde is aangesloten op het  

huishoudelijke eenfasige bipolaire geaarde stopcontact van 220V  

50Hz 10A en  

de voertuigstekker is aangesloten op AC oplaadpoort. 

  

Onmiddellijke oplaadmethode 

1. De voedingsspanning staat op "UIT". 

2. Ontgrendel de auto en verwijder het deksel van de AC-oplaadpoort. 

3. Wanneer de voedingsstekker is aangesloten, brandt de voedingsindicator van het AC-

laadapparaat. 

4. Wanneer de laadstekker op het voertuig is aangesloten, licht het geïntegreerde instrument 

de laadverbindingsindicator op. Ondertussen knippert de stroomindicator van het AC-

oplaadapparaat. 

5. Tijdens het laadproces geeft het geïntegreerde instrument de relevante laadparameters en de 

laadanimatie weer. 

6. Om het opladen te beëindigen: druk op de schakelaar om de auto te ontgrendelen en trek de 

autostekker eruit. 

7. Haal de stekker uit het stopcontact. 

8. Plaats de oplaadapparatuur in de speciale oplaadzak en plaats deze correct; 

9. Breng de afdekking van de AC-oplaadpoort en de afdekplaat aan. 

10. Beëindig het opladen van het elektriciteitsnet in huis. 
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Oplaadgeval van langzaam opladen (snel opladen) paal 
Verbind de voertuigstekker en het stopcontact van de oplaadcassette met een langzaam 

opladende (snellaad) stapel om het opladen te realiseren. 

 

Onmiddellijke oplaadmethode 
1. De voedingsspanning staat op "UIT". 

2. Ontgrendel de auto en verwijder het deksel van de AC-oplaadpoort. 

3. Sluit de voertuigstekker van de aan de muur gemonteerde oplaaddoos aan. 

4. Schakel onder normale omstandigheden de noodstopschakelaar in om het opladen te 

starten. 

5. De oplaadboxindicator is aan en de oplaadindicator knippert. 

6. Het geïntegreerde instrument verlicht de laadverbindingsindicator. 

7. Tijdens het laadproces geeft het geïntegreerde instrument de relevante laadparameters en de 

laadanimatie weer. 

8. Als u het opladen moet stoppen, ontgrendel dan het voertuig en koppel het oplaadpistool 

los; en als het opladen is voltooid, wordt de oplaadbox automatisch opgeladen. 

9. Breng de afdekking van de AC-oplaadpoort en de afdekplaat aan. 

10. Voltooi het AC-opladen van de laadbox. 

 

  Notitie 

Als de afdekplaat van de oplaadpoort bevroren is bij sneeuw of koud weer, is het mogelijk dat 

de afdekplaat van de oplaadpoort niet automatisch terugkaatst wanneer u op de afdekplaat van 

de oplaadpoort drukt. In dit geval kan het op de volgende manieren worden geopend: 

Gebruik heet water of andere verwarmingsapparaten met een maximale temperatuur van 

minder dan 100 graden om het ijs te smelten voordat u het deksel van de oplaadpoort 

verwijdert. Open de afdekplaat niet met geweld. 

Beschrijving van het mislukken van de elektronische vergrendeling 

Als de batterij vol is, komt het oplaadpistool niet automatisch omhoog. In de kofferbak van de 

auto is een afdekplaat aanwezig. Verwijder de afdekplaat en trek aan de grijper achter de 

afdekplaat om het elektronische slot handmatig te ontgrendelen, en trek het oplaadpistool 

eruit. 

  



 
 

 198 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

 

Algemene diagnose van laadstoring 

Oplaadfout: de fysieke verbinding is voltooid en het opladen is gestart. 

1. Voedingsbatterij is vol: als de voedingsbatterij vol is, stopt het opladen automatisch. 

2. De temperatuur van de voedingsaccu is lager dan 0 ℃ of hoger dan 40 ℃: de powerbatterij 

mag opwarmen of afkoelen voordat deze wordt opgeladen, en het voertuig wordt in een 

omgeving met de juiste temperatuur geplaatst en kan worden opgeladen als de temperatuur 

normaal is.  

3. Voorbijgaande ontlading van de 12V-accu: overlap de 12V-voeding van andere voertuigen 

en laad de laagspanningsaccu op nadat het voertuig is gestart. 

4. het standaard eenfasige bipolaire aardingscontactdoos van 220V 50HZ 10A heeft geen 

stroom: controleer of de voeding is uitgerust met overbelastingsbeveiliging, gebruik de 

speciale laadstroomvoorziening 250V 50HZ 16A standaard eenfasige bipolaire 

aardingscontactdoos. 

5. Storing van het voertuig of het AC-laadapparaat: zorg ervoor dat de storingsindicator van 

het voedingssysteem op het geïntegreerde instrument staat, of dat er een gesproken 

foutmelding van het laadsysteem is, stop met opladen en stel voor om contact op te nemen 

met het SERES-servicecentrum. 

6. Fout in laadstapel of voertuigdisplay: controleer of de storingsindicator van het 

voedingssysteem op het geïntegreerde instrument staat, of er is een fout in de 

laadpaalweergave, stop dan met laden en neem contact op met de geautoriseerde 

servicewinkel van SERES. 

Stop met opladen halverwege 

1. Stroomtoevoer is uitgeschakeld: nadat de stroom is hersteld, wordt het opladen automatisch 

opnieuw gestart. 

2. De laadkabel is niet goed aangesloten: zorg ervoor dat de kabel van het 

laadverbindingsapparaat niet is aangesloten. 

3. De schakelaar van het oplaadverbindingsapparaat is ingedrukt: wanneer de schakelaar van 

het oplaadverbindingsapparaat wordt ingedrukt, stopt het opladen en moet het 

oplaadverbindingsapparaat opnieuw worden aangesloten om op te laden. 

4. De temperatuur van de stroomaccu is te hoog: wanneer het geïntegreerde instrument 

aangeeft dat de temperatuur van de stroomaccu te hoog is en de alarmindicator  brandt, 

stopt het opladen automatisch. 

5. Laat de batterij afkoelen voordat u deze opnieuw oplaadt. 

6. Defect van voertuig of laadpaal: bevestig dat er een foutindicatie is van laadpaal of 

voertuig, en stel voor om contact op te nemen met de geautoriseerde servicewinkel van 

SERES. 
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Ontladingsmethode 

1. Indien aanwezig, kan hij het elektrische apparaat gelijktijdig ontladen via de apparatuur 

binnen en buiten het voertuig. 

a) Lozing in het voertuig is dat het voertuig is uitgerust met een stopcontact om rechtstreeks 

op de elektrische apparatuur aan te sluiten; 

b) Lozing buiten het voertuig is dat het voertuig van het voertuig naar de VTOL loost. 

2. Het maximale ontladingsvermogen in de auto is 2200VA, het maximale 

ontladingsvermogen buiten de auto is 3300VA en de ontladingsspanning is 220V voor 

huishoudelijk voltage. 

3. VTOL: een auto met elektriciteit kan elektrische apparaten zoals gsm, computer enz. 

Leveren om via VTOL op te laden. 

 Notitie: 

Gebruik deze functie als de SOC zo hoog mogelijk is. 

U wordt geadviseerd om de stekker van het apparaat uit het stopcontact te halen wanneer het 

apparaat niet wordt gebruikt, om statisch stroomverbruik bij "UIT" -versnelling te 

voorkomen. 

Wanneer de voorklep van het voertuig niet gesloten is of het instrument een oliedrukalarm, 

koelvloeistofalarm en andere informatie heeft, kan dit leiden tot abnormaal starten en 

functioneren van de motor. De ontladingsfunctie moet worden gebruikt bij een hoge SOC. 

Binnen ontlading methode 

Inspectie alvorens te lossen 

1. Ontlaad niet als het oppervlak van het stopcontact beschadigd, verroest of gebarsten is of 

als de verbinding te los zit. 

2. Als de stekker vuil of nat is, schakel hem dan eerst uit en veeg hem daarna af met een droge 

en schone doek om er zeker van te zijn dat hij droog en schoon is. 

Ontlading starten 

1. Zet het voertuig in de stand "AAN" of "KLAAR" en druk op de uitblaasbus (indien 

aanwezig) in het voertuig; 

2. Steek de stekker van het elektrische apparaat in het stopcontact en wacht een paar 

seconden. De indicator brandt (rood) en het stopcontact zal normaal ontladen. 

Ontlading stoppen 

Als u de stekker van het elektrische apparaat uit het stopcontact haalt, gaat het lampje van het 

stopcontact uit. 
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XIII. Batterijsysteem 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 201 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

 

Power Batterij 
Beschrijving van de basisfunctie van de stroombatterij: een van de belangrijkste 

stroombronnen van de S513 is een stroombatterij die herhaaldelijk kan worden opgeladen en 

ontladen. De belangrijkste manieren om de stroombatterij op te laden via externe 

stroomvoorziening zijn eenfasig AC-opladen in het huishouden en eenfasige AC-oplading 

door de stapel te laden. Wanneer het voertuig remt, schuift of de motor is ingeschakeld, kan 

de stroomaccu ook via de motor worden opgeladen. 

 Waarschuwingen 

 

Om de stroomaccu optimaal te houden, dient u regelmatig een oplaadapparaat te gebruiken 

om de voedingsaccu volledig op te laden (aanbevolen wordt minimaal één keer per week). 

Als het voertuig lange tijd niet wordt gebruikt, moet u eerst tot 100% opladen en daarna tot  

40-60% ontladen. Als het voertuig langer dan drie maanden wordt gestald, moet de accu  

worden opgeladen, anders kan de accu overmatige ontlading veroorzaken, waardoor  

de prestaties van de accu afnemen. Het defect aan het voertuig en de daaruit  

voortvloeiende schade vallen niet onder de garantie. 

Alleen professionals kunnen de power-accu openen. Neem contact op met de  

geautoriseerde servicewinkel als de voedingsbatterij defect is. 

Demonteer of demonteer de powerbatterij niet zonder toestemming, anders draagt het  

apparaat of uzelf de overeenkomstige verantwoordelijkheid voor milieuvervuiling  

of veiligheidsongevallen die daardoor worden veroorzaakt. 

De prestaties van een powerbatterij zijn het beste bij kamertemperatuur (25 ± 2 ℃). 

Voor nieuwe auto's fluctueert het puur elektrische bereik van de S513 als gevolg van 

rijgewoonten (zoals frequent accelereren en vertragen), wegomstandigheden (zoals lange 

hellingen), temperatuur (zoals lage temperatuur), en het geval dat elektrische apparatuur 

(zoals als airconditioner) wordt in- of uitgeschakeld wanneer de voedingsbatterij zich in 

normale toestand bevindt. 

Als u op een regenachtige dag rijdt, moet u proberen te voorkomen dat de power-accu door 

het water waadt, omdat de spetters gemakkelijk in de accu en de connector kunnen infiltreren 

en dan kortsluiting veroorzaken.  

 

Vanwege het sterke versnellingsvermogen van elektrische voertuigen, glijden hun banden 

gemakkelijk op regenachtige dagen. Schakel de lichten redelijk in, let op de rijsnelheid en 

vertraag wanneer u door de weg waadt. 

 

 



 
 

 202 Klik hier voor Inhoudsopgave 

 

 

Rijd niet in diep water om elektrische lekkage en kortsluiting te voorkomen. Als het voertuig 

in water is ondergedompeld, rijd dan niet verder, maar schakel onmiddellijk de stroom uit en 

stap uit het voertuig. 

 

Bij het rijden op slechte wegomstandigheden moet rekening worden gehouden met de hoogte 

van het voertuig tot de grond om te voorkomen dat het accupakket bekneld raakt. 

Als het voertuig niet in gebruik is, probeer dan in een open ruimte te parkeren. Parkeer niet op 

een laaggelegen plek, onder een boom of onder hoogspanning. 

De batterij is een speciaal chemisch product, dus het heeft juist gebruik en onderhoud nodig, 

en het dagelijks volledig opladen en ontladen is van cruciaal belang voor het onderhoud van 

de prestaties. Tegelijkertijd heeft de batterijcapaciteit door de chemische eigenschappen een 

natuurlijke verzwakking. Daarom zal voor voertuigen die al enige tijd in gebruik zijn, hun 

pure elektrische actieradius worden verminderd. Als u merkt dat het puur elektrische aantal 

kilometers van uw auto is verminderd, wordt u aangeraden om voor inspectie naar de 

aangewezen erkende servicewinkel te gaan. Als de geautoriseerde servicewinkel controleert 

of de batterijconsistentie binnen het normale bereik valt, wordt de vermindering van het puur 

elektrische bereik van het voertuig veroorzaakt door de normale verzwakking van de 

batterijcapaciteit. 

Als de omgevingstemperatuur lager is dan -30 ℃, kan de auto mogelijk niet normaal starten. 

Het wordt aanbevolen om het voertuig vóór gebruik een tijd in een omgeving van -30 ℃ te 

plaatsen. 

Nadat u een voertuig heeft gekocht en het is overgedragen aan een andere persoon, gaat u naar 

de geautoriseerde servicewinkel om de wijzigingsinformatie van de eigenaar op te geven. 

Als de powerbatterij voldoet aan de recyclingnorm, stuur het voertuig dan naar de 

geautoriseerde servicewinkel, en de geautoriseerde servicewinkel zal de procedure voor het 

recyclen van accu's starten nadat is bevestigd dat de accu voldoet aan de recyclingnorm. 
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Laagspanningsbatterij 
 

Opmerkingen voor het gebruik van een laagspanningsbatterij 

Schakel in de modus "AAN" de elektrische apparaten niet gedurende lange tijd in. 

Intelligente oplaadmodus is toegevoegd aan het ontwerp van het voertuig, dat wil zeggen, 

wanneer de laagspanningsbatterij wordt gedetecteerd, kan de laagspanningsbatterij worden 

opgeladen door de voedingsbatterij als aan de veiligheidsvoorwaarden is voldaan om ervoor 

te zorgen dat de laagspanningsbatterij zal werken gedurende een bepaalde tijd geen stroom 

verliezen. Als de capaciteit van de powerbatterij echter ook erg laag is, wordt de intelligente 

oplaadfunctie uitgeschakeld. Laad de batterij op tijd op. 

Dit voertuig heeft de functie van een laagspanningsaccu slapen en wakker worden. Wanneer 

het voertuig lange tijd wordt gestald, kan de laagspanningsbatterij in de slaapstand zijn 

geraakt en kan de functie van het zoeken en ontgrendelen van het voertuig niet worden 

gerealiseerd met behulp van de intelligente sleutel. Nu hoeft u alleen maar de intelligente 

sleutel dicht bij het linker voorportier te bewegen en tweemaal op de microschakelaar van de 

linker voorportierhendel te drukken om de laagspanningsbatterij te activeren en de auto te 

ontgrendelen. en dan kunt u het voertuig normaal gebruiken. Als de bovenstaande handeling 

de auto niet goed wakker maakt, is de batterij met lage spanning mogelijk leeg. 

Vanwege verschillende typen is het ten strengste verboden om de laagspanningsbatterij  

te gebruiken om voertuigen die zijn uitgerust met een loodzuurbatterij te overladen, anders  

het voertuig te beschadigen of een circuitstoring te veroorzaken. 
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