




Förord

Tack för att du valt Aiways! Aiways kommer fortlöpande att förse dig med intelligenta produkter och
support. Aiways kommer att vara en pålitlig och stöttande följeslagare när du använder våra produkter och
tjänster.

Innan du kör fordonet (i det följande kallat "ditt fordon") ska du läsa ägarhandboken noggrant för att se
till att du är bekant med fordonets funktioner och försiktighetsåtgärder. Var alltid särskilt uppmärksam på
varningar, meddelanden och annan information som nämns i handboken och som rör fordonets säkerhet,
personlig säkerhet och hantering av särskilda händelser. Detta kommer att förhöja dina körupplevelser så
mycket som möjligt och säkerställa din personliga säkerhet.

På grund av skillnader i konfiguration av olika produkttyper kan det hända att ditt fordon inte har alla de
utrustningsdetaljer och funktioner som nämns i denna handbok. Se fordonets faktiska utrustning,
konfigurationer och funktioner.

Denna handbok innehåller den senaste produktinformationen vid tidpunkten för publicering. Produkten
kan komma att ändras utan föregående meddelande efter att handboken har publicerats. Uppgradering
av fordonsprogramvaran kan ändra funktioner i fordonet. För att förstå förändringarna av
fordonsfunktionerna, kan du logga in på Aiways officiella webbplats (ai-ways.eu) för att se den senaste
versionen av ägarhandboken för motsvarande produktinformation.

© 2017-2022 AIWAYS. LTD.

Alla dekaler, symboler, bilder, prestanda, data, specifikationer och indikatorer som används i denna
handbok har endast illustrativt syfte och innehållet är endast avsett som referens. Om du vill kopiera,
ändra eller distribuera innehållet i handboken ska du kontakta Aiways i tid för att erhålla juridiskt och giltigt
tillstånd. Om du vill ändra, justera eller ta isär fordonskomponenter själv ska du kontakta Aiways i tid för
att erhålla relevant teknisk hjälp samt juridisk och giltig behörighet så att fel i t.ex. fordonsfunktioner,



personskador och andra säkerhetsincidenter kan undvikas. Obehörig ändring, justering, isärtagning och
installation av fordonsdelar är uteslutande ditt personliga ansvar.

Aiways förbehåller sig rätten att fastställa utrustning, konfigurationer, funktioner och implementeringsplan
för uppgradering av tillhörande programvara i fordonet av säkerhetsskäl, med hänsyn till säkerhet,
juridiska och andra restriktiva faktorer.

När denna handbok hänvisar till ett verkstadsbesök rekommenderar vi en Aiways-servicepartner.

Uppgifter om riktningar i denna handbok, t.ex. vänster eller höger, fram eller bak, anges alltid relativt
färdriktningen.

Allmän information om hur du använder fordonet och läser denna handbok
Faro- och varningskoncept i denna handbok

Följ säkerhetsprinciperna i denna handbok:

Fara

● Text markerad med Fara ger information om risk för dödsfall.
● Om du inte beaktar denna information kan det innebära livsfara för dig själv eller andra.

Varning

● Text märkt med Varning ger information om risk för olyckor eller personskador.
● Om du inte beaktar denna information kan det leda till personskador.

Försiktighet

● Text märkt med Försiktighet ger information om risk för skador på fordonet.
● Om du inte beaktar denna information kan det leda till fordonsskador.

Observera

● Text märkt med Observera ger ytterligare tips om ett ämne.

Varning angående förarassistanssystem



● Din Aiways U5 är utrustad med en mängd olika förarassistanssystem.
● Förarassistanssystemen är utvecklade för att bistå föraren och ersätter inte förarens uppmärksamhet

eller handlande.
● Förarassistanssystemen är helt enkelt ett hjälpmedel för föraren och ersätter inte gällande trafikregler.
● Föraren har det fulla ansvaret när fordonet körs.
● Vid användning av förarassistanssystem ska föraren alltid vara uppmärksam på den aktuella

trafiksituationen.

Förarens ansvar

● Se till att dina passagerare är medvetna om risken för olyckor och personskador som kan uppstå vid
felaktig användning av fordonet och se till att alla passagerare följer reglerna för säker körning, inklusive
men inte begränsat till följande: upprätt sittande i lämplig ställning, det är förbjudet att ligga,
säkerhetsbälten måste bäras på rätt sätt av alla passagerare, bilbarnstolar måste användas för barn
som är under 12 år eller kortare än 150 cm. Alla passagerare måste alltid se till att de är skyddade mot
potentiella faror orsakade av dem själva eller andra passagerare.

● Kör aldrig bil efter att ha druckit alkohol eller tagit droger.
● Observera alltid hastighetsbegränsningar och var uppmärksam på trafiksituationen.
● Var alltid försiktig när du kör.
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01Färdplanering





Kontrollera din bil
Använda appen
Innan du kör ditt fordon kan du kontrollera dess status via fjärrfunktionen i Aiways-appen (hädanefter
kallad ”appen”) för att bekräfta om den kvarvarande strömmen, körsträckan och laddningsfördelningen är
tillräckliga för din resa. Vi rekommenderar att du planerar din resa i förväg. Du kan även se status för
dörrar och fönster i appen.

Hitta ditt fordon
Om du letar efter ditt fordon:

● Du kan hitta ditt fordon med hjälp av funktionerna ”Flashing” och ”Whistle” i appen.
● Du kan också snabbt trycka två gånger på låsknappen på din smart key. Om fordonet tar emot en

söksignal kommer det att blinka och vissla för att påminna dig om var det står parkerat.
● Om du befinner dig långt bort från fordonet kan du välja att i appen navigera till eller nära fordonets

parkeringsplats. Använd sedan blink- och visselfunktionen för att hitta ditt fordons parkeringsplats.

Försiktighet: När du använder navigationsfunktionen ska du se till att din mobilnätverksanslutning är god
och att lokaliseringsfunktionen är aktiverad.

När du har hittat ditt fordon rekommenderar vi att du kontrollerar om fordonet är i normalt skick och inte
påbörjar resan förrän du har bekräftat säkerheten.

Bilens inställningar
Ruttförberedelse
För att göra resan så effektiv som möjligt kan du i förväg ställa in destinationen och navigationsrutten i
navigeringsapplikationen Easy Connection. När du har anslutit mobiltelefonen till fordonet kan du
använda IVI-skärmen för att navigera.
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Med hjälp av tidsinställningsfunktionen av Aiways APP kan du även ställa in luftkonditioneringens
temperatur för bekväm körning.

Sökväg: Bil - A/C - A/C-temperatur

Sökväg: Bil - A/C - Tidsstyrd start

Försiktighet: När du använder tidsinställningsfunktionen måste du vänta 10 minuter efter att
tidsinställningen är avslutad innan du kan göra en ny tidsinställning.
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02Fordonsupplåsning



Smart key-användning
Smart key

Låsa fordonet Öppna bakluckan Låsa upp fordonet

Låsa upp fordonet

Om fordonet är låst och i parkeringsläge, tryck kort på knappen ”Fordonsupplåsning”  . Fordonet
låses upp, signalhornet ljuder två gånger, ytterbackspeglarna fälls ut automatiskt, de utvändiga
dörrhandtagen fälls upp och den utvändiga välkomstlampan tänds.
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Tryck länge på knappen ”Fordonsupplåsning”  . För att du snabbt ska kunna ventilera fordonet
öppnas alla fönster, soltak och solskydd.

Du kan ändra inställningarna på följande sätt för att låsa upp förardörren eller alla dörrar:

Sökväg: Fordonsstyrning - Dörrfönster - Fjärrupplåsningsläge

Knappar Funktionsresultat Funktionsaktivering
Visuell eller hörbar

återkoppling

Fyra dörrar upplåsta Tryck kort en gång
Lyckat: vänster och hö-
ger blinkers blinkar en
gång.

Förardörr upplåst Tryck kort en gång och
Lyckat: vänster och hö-
ger blinkers blinkar en
gång.

Övriga tre dörrar upplåsta Tryck kort en gång till
Lyckat: vänster och hö-
ger blinkers blinkar en
gång.

Fordon upplåst: fyra dörrar upplåsta,
fyra fönster öppna, soltak och solskydd
öppna (alla dörrar eller förardörr upp-
låst beroende på IVI-inställningarna)

Tryck i 3 s
Lyckat: vänster och hö-
ger blinkers blinkar en
gång.

Öppna baklucka

Tryck länge på knappen ”Öppna baklucka”  för att låsa upp och öppna bakluckan.

Om ditt fordon är utrustat med funktionen elektrisk baklucka, tryck länge på knappen ”Öppna baklucka”

 igen för att stänga och automatiskt låsa bakluckan
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Låsa fordonet

När fordonet har parkerats och stängts av, tryck kort på knappen ”Fordonslåsning”  för att låsa hela
fordonet. När fordonet har låsts blinkar blinkersen på båda sidor och signalhornet ljuder en gång för att
indikera att låsningen lyckats.

Tryck länge på knappen ”Fordonslås” för att stänga alla fönster, soltak och solskydd. Om en dörr är öppen
ljuder fordonslarmet två gånger när du trycker på knappen ”Fordonslås”.

Försiktighet: När fordonet ska låsas, se till att det är i parkeringsläget och att alla dörrar, främre
förvaringsutrymmets lucka samt bakluckan är stängda. Annars går det inte att låsa fordonet.

Försiktighet:

1. Smart key är en elektronisk komponent. Utsätt den inte för slag, ta inte isär den, doppa den inte i vatten
och rengör den inte med ultraljudsvågor. Placera den inte i höga temperaturer eller starka magnetfält,
då detta kan skada den.

2. Om du tappar bort din smart key ska du omedelbart kontakta din Aiways-servicepartner för att undvika
fordonsstöld och andra olyckor.

3. Ta alltid med dig din smart key när du lämnar ditt fordon. Lämna inte barn ensamma i ditt fordon.
4. När du hämtar ditt fordon för första gången kan det hända att det inte känner igen någon smart key om

dina två smart keys är nära varandra, vilket påverkar den normala upplåsningen eller starten av ditt
fordon.
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Knappar Funktion
Funktionsaktiver-

ing
Visuell eller hörbar åter-

koppling

Fordon låst: fyra dörrar, bakluckan
och främre förvaringsutrymmets
lucka helt stängda

Tryck kort en gång
Lyckades: vänster och höger
blinkers blinkar en gång; sig-
nalhornet ljuder en gång.

Fordon låst: fyra dörrar, bakluckan
och främre förvaringsutrymmets
lucka inte helt stängda

Tryck kort en gång

Misslyckades: vänster och hö-
ger blinkers blinkar inte; sig-
nalhornet ljuder snabbt två
gånger.

Fordon låst: fyra dörrar låsta, fyra
fönster stängda, soltak och solskydd
stängda.

Tryck i 3 s
Lyckades: vänster och höger
blinkers blinkar två gånger;
signalhornet ljuder en gång.

Kombination av smart key-knappar

Knappar Funktion
Funktionsakti-

vering
Visuell eller hörbar återkoppling

Stoppa ladd-
ning

Håll båda knappar-
na intryckta i 3 se-
kunder

Laddningstiden visas inte längre på in-
strumentskärmen (återstående - - minu-
ter).

stäng signal-
hornssignalen

Håll båda knappar-
na intryckta i 5 se-
kunder

När du låser fordonet ljuder inte längre
signalhornets ”fordon låst”.

Mobiltelefonupplåsning
Upplåsning via app
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Om du befinner dig långt från ditt fordon kan du låsa upp dörren på distans med hjälp av appen. Det kräver
att följande villkor är uppfyllda: Inloggningsanvändaren är fordonsägaren, ditt fordon är i parkeringsläget,
dörrarna är låsta, ditt fordon är anslutet till nätverket och nätverket hålls oblockerat.

Upplåsning via Bluetooth
Du kan låsa upp ditt fordon med Bluetooth-knappen genom att behålla din mobiltelefons Bluetooth-
funktion aktiverad och låta den sökas och paras ihop. Klicka på Bluetooth-ikonen i det övre högra hörnet
på sidan om fordonsinformation i appen. När ditt fordon har anslutits kan du slutföra dörrarnas
upplåsning, fordonets behöriga uppstart samt andra åtgärder med hjälp av fordonsstyrningsmenyn på
sidan om fordonsinformation i appen. Sedan kan du starta fordonet.

Försiktighet: Bluetooth-signalerna kan endast överföras och matchas inom ett visst avstånd. Upplåsning
av fordonet via Bluetooth måste utföras i närheten av ditt fordon och din mobiltelefons Bluetooth måste
ha parats ihop med ditt fordon.

Nödupplåsning
Mekanisk upplåsning
Om din smart key tappas bort, saknas eller är defekt och inte kan användas kan du använda den
mekaniska nyckeln för att låsa upp ditt fordon.

1. Tryck på den mekaniska nyckelns frigöringsknapp för att ta ut den mekaniska nyckeln;
2. Tryck på mikrobrytaren på det yttre dörrhandtaget på förarsidan så att den bakre delen av

dörrhandtaget lutar uppåt och exponerar det mekaniska nyckelhålet som normalt är dolt i
dörrhandtaget. Dra i dörrhandtaget, sätt i den mekaniska nyckeln i låshålet och vrid den moturs för att
låsa upp bilen. Släpp och dra i dörrhandtaget igen för att öppna dörren.
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Nyckellös dörröppning
Nyckellös öppning
Ditt fordon är utrustat med funktionen nyckellös öppning. Om du bär din smart key inom 1,5 m från ditt
fordon kommer det att identifiera din smart key automatiskt. Vidrör dörrhandtagets mikrobrytare på
förardörren för att låsa upp ditt fordon. Ytterbackspeglarna fälls ut och de utvändiga dörrhandtagen fälls
upp. Du kan också ställa in den automatiska upplåsningen på konsolens skärm så att du inte behöver
vidröra mikrobrytaren.

Sökväg: Fordonsstyrning – Dörrfönster – Välkomstlampa

Om din smart key inte har tillräckligt med ström kanske ditt fordon inte kan låsas upp eller låsas normalt.
Om så är fallet, försök låsa upp/låsa bilen med hjälp av den manuella nyckeln eller appen och kontakta din
Aiways-servicepartner så snart som möjligt.

Försiktighet: När du har aktiverat välkomstlampans funktion och uppehållit dig vid ditt fordon kan det
låsas upp av misstag. Var noga med att skydda dig mot stöld.

Antennerna för den nyckellösa öppningsfunktionen i ditt fordon är placerade enligt följande:

AIWAYS U5 | 9



1. Under mugghållaren 2. Under den centrala förvaringslådan

3. Under höger bakdörr 4. I mitten av den bakre stötfångaren

5. Under bagageutrymmet 6. Under vänster bakdörr

Varning: Personer med implanterad pacemaker eller defibrillator ska hålla sig mer än 22 cm från den
inbyggda antennen. Den elektromagnetiska vågen kan få oförutsägbara konsekvenser för användningen
av sådana medicintekniska produkter.
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Utvändig välkomstlampa
Ytterbelysning och åtgärder
När fordonet låses upp fälls ytterbackspegeln automatiskt ut, det yttre dörrhandtaget fälls upp
automatiskt och blinkerslamporna blinkar. Njut av att köra ditt fordon. Utför inställningarna av
ytterbelysning och åtgärder i följande ordning.

Sökväg: Fordonsstyrning - Dörrfönster – Välkomstlampa

Invändig välkomstlampa
Innerbelysning och åtgärder
Ditt fordon är utrustat med intelligenta stämningslampor som kan ställas in med hjälp av konsolens skärm.
Stämningslampan kommer att vara PÅ eller AV synkront beroende på positionslampans status.

Sökväg: Fordonsstyrning - Belysning - Stämningslampa
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Förvaringsytor
Förvaring i främre raden

1. Central mugghållare 2. Nätfack 3. Mittarmstödsbox

Mittarmstödet är utrustat med en mugghållare med plats för smart keys, vattenmuggar och andra artiklar.
Den nedre delen av mittarmstödet består av ett öppet förvaringsutrymme omgivet av ett nät och med
plats för handväskor och andra artiklar. En mittarmstödsbox finns i mittarmstödets bakre del och kan
användas för förvaring av papper och räkningar.

Försiktighet: Placera inte behållare som innehåller vätska utan lock i förvaringsutrymmet. Detta förhindrar
att vätska skvätter ut när fordonet körs på ojämn väg.

Förvaring bak
Mitten av baksätet är utrustat med ett armstöd som kan användas av två personer för att vila armarna. I
armstödet finns en utdragbar mugghållare – skiljeväggen i den utdragbara mugghållaren kan flyttas för
att rymma en större muggstorlek.
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Varning: Placera inga tunga eller vassa föremål i mugghållaren. Passagerare kan skadas av kringflygande
föremål vid hård inbromsning eller en olycka.

Lastutrymme
Bagageutrymme
Genom att öppna bakluckan får man plats med bagage och andra stora artiklar. Bagageutrymmet har en
volym på 432 liter och kan utökas till 1 555 liter om baksätena fälls ner. Använd dessa siffror för att
uppskatta om volymen är tillräcklig för dina artiklar.
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Försiktighet:

● Lasta inte något som överskrider ditt fordons lastkapacitet. Annars kan fordonet skadas och dess
livslängd förkortas.

● Vid en olycka eller hård inbromsning kan föremål som inte är säkrade flyga runt och skada
passagerarna.

● När du transporterar föremål som lätt glider eller rullar ska du säkra dem ordentligt för att undvika
skador på dina föremål eller ditt fordon när dina artiklar träffar fordonets innervägg under körning på
grund av ojämnheter i vägen.

● Tunga föremål ska placeras direkt bakom baksätets ryggstöd och säkras.
● Lasta inte utrymmet högre än till ryggstödets övre kant.
● Vid transport av föremål i lastutrymmet ska du se till att de bakre ryggstöden är ordentligt låsta.
● Inga personer får befinna sig i lastutrymmet när ditt fordon körs.
● Placera inga föremål på insynsskyddet.
● Inga föremål får finnas i förarens fotutrymme eftersom de skulle kunna blockera pedalerna.
● Kör inte med öppen baklucka.

Insynsskydd
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Bagageutrymmets insynsskydd kan dras in och tas bort. Du kan placera lätta föremål på skyddet, till
exempel hattar och pappershanddukar.

När du ska montera insynsskyddet sätter du först ena änden av skyddet i monteringshålet och trycker
sedan in den andra änden av skyddet i hålet. Du kan sedan dra ut insynsskyddet.

Försiktighet: Se vid monteringen till att skyddets elastiska öppning är vänd bakåt.

När du ska ta bort insynsskyddet viker du först insynsskyddet, drar det vänstra elastiska skyddet åt höger
eller det högra elastiska skyddet åt vänster, tar bort ena sidan av insynsskyddet och sedan den andra, steg
för steg. När insynsskyddet har tagits bort kan det förvaras vid verktygslådan eller i utrymmet under
mattan i bagageutrymmet.

Försiktighet: Placera inte tunga eller vassa föremål på insynsskyddet eftersom de kan skada
passagerare.

Fällning av baksätet
Ryggstödet bak kan fällas ner helt för att ge mer förvaringsutrymme.

1. Tryck på och håll in knappen för justering av nackstödet för att sänka det till det lägsta läget;
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2. Lyft sittdynan i framkanten, skjut sittdynan framåt, vänd den och placera den i stående ställning bakom
framsätet.

3. Dra upp kontrollåsknapparna på båda sidor av ryggstödet, frigör säteslåset och skjut ryggstödet framåt
för att fälla det.

4. För att förhindra störningar när ryggstödet återförs till sitt ursprungliga läge är det nödvändigt att flytta
säkerhetsbältena åt båda sidorna och sedan trycka på ryggstödet tills ett klickljud hörs, vilket indikerar
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att ryggstödet är ordentligt låst. När du flyttar tillbaka sittdynan ska du först föra in den bakre delen av
sittdynan i ryggstödets nedre del, trycka ner sittdynan och justera den till ett bekvämt läge. Justera
nackstödet efter behov.

Varning:

● Se till att du inte skadar dig genom att klämma dig när du fäller eller återställer ryggstödet eller
sittdynan.

● Efter återställning av ryggstödet, se till att ryggstöden är ordentligt låsta .
● Se till att säkerhetsbältena inte kläms när ryggstödet fälls eller återställs.

Försiktighet:

● När du fäller ner baksätet ska du tömma det och inte lägga något annat på det, annars kan sätet inte
fällas ihop helt eller kan skadas.

● Om framsätenas ryggstöd lutas bakåt eller framsätena skjuts bakåt för mycket, eller om baksätenas
nackstöd inte är inställda på lägsta nivå, kan baksätena inte fällas ner och kan skadas.

Främre förvaringsutrymme
Du kan placera pumpar och andra lågfrekventa föremål i det främre förvaringsutrymmet. Öppna dörren på
förarsidan och dra i kabelspaken till det främre förvaringsutrymmets lucka för att låsa upp det.

Vrid fjäderbulten under det främre förvaringsutrymmets lucka åt vänster, frigör luckan från
låsmekanismen och lyft sedan upp den.

När du har lagt föremålen på plats fäller du ner luckan och trycker kraftigt på den så att den låses.

Varning: Kontrollera korrekt låsning genom att höja det främre förvaringsutrymmets lucka för att undvika
självöppning under körning.

Försiktighet: Det främre förvaringsutrymmet får inte användas för föremål som väger mer än 15 kg.
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Bakluckans manövrering
Användning av bakluckans knapp

När bilen står stilla, tryck försiktigt på bakluckans knapp så öppnas den elektriska bakluckan automatiskt.
När du har din smart key nära bakluckan låses fordonet upp automatiskt. När bakluckan har gått till det
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inställda läget, tryck försiktigt på bakluckans knapp igen för att stänga den elektriska bakluckan
automatiskt.

Använda Smart Key

När ditt fordon hålls stillastående, tryck länge på bakluckans öppningsknapp  på din smart key så kan
bakluckan låsas upp och öppnas.

Återställning av bakluckans läge
Om den elektriska bakluckan blockeras manuellt medan den öppnas kommer den att stanna där
blockeringen sker. Om du då trycker en gång på bakluckans knapp kommer bakluckan att fortsätta
öppnas. Om du trycker en längre tid på bakluckans knapp kommer fordonet att pipa för att visa att
bakluckans minne har ställts in.

Fotaktiverad baklucka
Om du har händerna upptagna eller om det är obekvämt att använda fjärrkontrollen kan du föra in foten
under stötfångaren bak för att öppna bakluckan. Du måste ha din smart key med dig, t.ex. i en ficka.

Sökväg: Fordonsstyrning - Dörrfönster - Fotaktiverad öppning av bakluckan
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När du står mitt bakom fordonet och inom 1,5 m från den bakre stötfångaren lyfter du upp din fot för att
komma nära den bakre stötfångaren och sträcker ut foten så att den hamnar högst 10 cm från den bakre
stötfångaren. Dra sedan snabbt tillbaka foten så öppnas bakluckan. Eftersom din kropp befinner sig i
bakluckans rörelseområde när den öppnas ska du flytta dig en aning bakåt för att undvika oavsiktliga
personskador.

Om bakluckan öppnas ofta eller om din fot under en längre tid hålls inom det effektiva området eller inte
rörs kan det hända att den fotaktiverade bakluckan inte fungerar normalt. Om den fotaktiverade
bakluckan inte reagerar rekommenderar vi att du väntar i 30 sekunder och försöker igen senare eller
öppnar bakluckan på annat sätt.

Varning:

● Var försiktig när du manövrerar den elektriska bakluckan. Risk för personskador, särskilt för barn.
Observera bakluckans rörelse under öppning och stängning. Se till att ingenting kläms och att ingen
befinner sig i bakluckans rörelseområde.

● Låt inte barn manövrera bakluckan.
● Klämskyddsområdet är begränsat enbart till ytterkanten av bakluckans metallplatta och det finns ingen

klämskyddslist på sidan av bakluckan. Rör inte den elektriska bakluckan med händerna medan den rör
sig uppåt eller nedåt.

● Innan du öppnar bakluckan ska du ta bort is, snö och annat som finns på ytan för att undvika att
bakluckan plötsligt stängs efter att den har öppnats.

● När du öppnar eller stänger bakluckan ska du se till att det inte finns något hinder inom dess öppnings-
eller stängningsområde så att du undviker att träffa eller klämma föremål när den öppnas eller stängs.

● Kör inte med bakluckan öppen.
● Undvik att vidröra bakluckan med handen medan den öppnas.
● När den bakre stötfångaren är täckt av snö, is eller annat kan det hända att den fotaktiverade bakluckan

inte fungerar normalt. Vi rekommenderar regelbunden rengöring för att säkerställa att den bakre
stötfångaren är ren.

22 | AIWAYS U5



● Det kan hända att den fotaktiverade bakluckan inte fungerar korrekt i närheten av TV-torn, kraftverk,
bensinstationer, radiostationer, flygplatser, stora displayskärmar eller andra miljöer med kraftig
elektromagnetisk störning.

Försiktighet:

● När ditt fordon står stilla och bakluckan ska öppnas med en fot måste du ha din smart key med dig.
● Den fotaktiverade bakluckan har en effektiv räckvidd på 0,5 m från mitten av fordonets bakände.
● Svep inte under den bakre stötfångaren och håll inte din fot för nära den bakre stötfångaren, eftersom

bakluckan då kanske inte kan öppnas.

Fjärröppning
För att öppna bakluckan och ta emot expressleverans när du befinner dig nära eller runt fordonet kan du
låsa upp bakluckan med hjälp av appen. Efter upplåsning måste bakluckan öppnas för hand inom 30
sekunder för att slutföra fjärröppningen.

Försiktighet: När du öppnar eller stänger bakluckan ska du vara särskilt uppmärksam på säkerheten för
omgivningen så att bakluckan inte träffar någon person eller hinder under öppning eller klämmer eller
skadar någon under stängning.

Innerbelysning
Inner- och läslampor
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Läslampa fram Interiörlampa

B-samtal eCall

Varningsblinkers Bioövervakningskamera

Vidrör ytan på läslampan så tänds den, vidrör den igen så släcks den. Innerlampan kan inte aktiveras
direkt genom beröring men tänds och släcks tillsammans med läslampan.

När dörren öppnas tänds alla läs- och innerlampor. Funktionen kan ställas in på konsolens skärm.

Sökväg: Fordonsstyrning - Belysning - Lampa takmonterad och dörrservobrytare
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Bagageutrymmesbelysning
När bakluckan öppnas tänds bagageutrymmeslampan automatiskt så att du kan placera föremål. När
bakluckan stängs släcks lampan automatiskt.

Observera: Om bakluckan inte är stängd lyser bagageutrymmeslampan i 15 minuter och släcks sedan
automatiskt.
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05Passagerarutrymme



Passagerarutrymme fram
Inställning av passagerarsäte fram

Passagerarsätet fram kan regleras elektriskt i 4 riktningar, däribland:

● Längsjustering: Tryck knappen (1) bakåt eller framåt för att justera sätet bakåt eller framåt.
● Justering av ryggstödsvinkel: Vrid reglaget (2) bakåt eller framåt för att justera ryggstödets vinkel.

Försiktighet: Placera inga föremål under sätet vid inställning eftersom det kan hindra dess normala
inställning och funktion.

Varning:

● Du ska sitta korrekt i en upprätt ställning när du kör.
● Det är inte tillåtet att sitta på ryggstödet.
● Låt inga passagerare stå upp eller röra sig mellan sätena, annars kan de skadas allvarligt i händelse av

en nödbromsning eller kollision.
● Luta dig inte för mycket bakåt eftersom skyddet från säkerhetsbältet och krockkudden då påverkas

allvarligt.
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● Var försiktig när du justerar främre passagerarsätet så att du inte klämmer baksätespassagerare.
● Placera inga föremål under framsätena. De kan skada passagerarna vid hård inbromsning eller i

händelse av en olycka.

Nackstöd
Nackstöden på förarsätet och främre passagerarsätet kan inte justeras men de kan tas bort och sättas
tillbaka. Tryck på och håll in knappen under nackstödet och dra det uppåt för att ta bort det. Tryck
nackstödet nedåt tills du hör ett klickljud som indikerar att nackstödet är låst och fixerat för att slutföra
monteringen.

Varning:

● Kör aldrig med borttaget nackstöd.
● Nackstödet är en viktig del för att skydda din nacke. Ta inte bort det, lägg inget mellan nackstödet och

ryggstödet eller häng något ytterligare föremål på nackstödsfästet.

Passagerarutrymme fram
Din mobila enhet kan inte laddas via USB-gränssnittet förrän fordonet har aktiverats genom tryckning på
bromspedalen. Anslut motsvarande ändar av laddningskabeln till USB-gränssnittet och din enhet, placera

28 | AIWAYS U5



din mobila enhet i förvaringsutrymmet så startar laddningen. 12 V-strömgränssnittet kan användas som
strömgränssnitt för annan utrustning i fordonet, som t.ex. en luftpump.

Observera: Utgångsspänningen för strömgränssnittet är 12 V och den maximala uteffekten är 120 W.
Använd inte elektrisk utrustning i fordonet utöver den maximala effekten.

1. USB-gränssnitt 2. Förvaring 3. 12 V-strömgränssnitt

Om ditt fordon är utrustat med trådlös laddning, tryck på bromspedalen och placera den mobila enhet som
stöder trådlös laddning i förvaringsutrymmet för att starta laddningen.

Solskydd
Det finns justerbara solskydd framför förar- och passagerarsätet fram.

Om starkt ljus påverkar din körning kan du fälla ner solskyddet för att blockera det starka ljuset. Om du
behöver använda makup-spegeln skjuter du dess skyddslock åt sidan så tänds spegeln automatiskt.
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1. Solskydd 2. Makeup-spegel 3. Belysningslampa

Passagerarutrymme bak
Justering av baksätets nackstöd
Tryck på och håll in knappen under nackstödet, dra och tryck för att justera nackstödet uppåt och nedåt
och ställ in nackstödet i önskat läge. Om det hörs ett klickande ljud indikerar det att nackstödet har
justerats.

När du justerar nackstödet ska du placera dess mittsektion högre upp än hjässan för att få ett effektivt
stöd. Detta gör att det kan samverka med säkerhetsbältet och krockkudden för ett tillförlitligt skydd. Vid
en eventuell olycka kommer din nacke att skyddas mot allvarliga skador.

Försiktighet:

● Justera nackstödets höjd efter din längd för att få optimalt skydd. Under tiden måste du använda
säkerhetsbältet korrekt. Om din sittställning inte är rätt kan det få allvarliga konsekvenser.

● Tryck ner nackstödet så att det spärras, knyt inte fast något på nackstödsfästet.
● Kör aldrig utan nackstöd.
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Bekväm körning för baksätespassagerare

1. Luftkonditioneringsutsläpp med trycköppning 2. USB-gränssnitt
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Baksätena är utrustade med ett USB-gränssnitt så att passagerare i baksätet kan ladda sina mobila
enheter. Baksätena är också utrustade med luftkonditioneringsutsläpp med trycköppning som kan öppnas
eller stängas efter baksätespassagerarnas individuella önskemål.

Barnstolar
Bilbarnstolar
Klassificering av bilbarnstolar
Varning: Endast bilbarnstolar som är officiellt godkända, som är lämpliga för barn och uppfyller ECE R44
eller ECE R129 ska användas.

FN:s standard ECE R44 eller ECE R129 kategoriserar bilbarnstolar i fem ”viktgrupper”:

Grupp Vikt

0 Upp till 10 kg

0+ Upp till 13 kg

1 9 kg till 18 kg

2 15 kg till 25 kg

3 22 kg till 36 kg

Observera: Barn som är under 12 år eller kortare än 1,5 meter måste använda bilbarnstol när fordonet
körs. Tillåt aldrig barn utan bilbarnstol i ditt fordon.

Bilbarnstolar för grupp 0 och 0+

Observera: Lämpliga bilbarnstolar tillsammans med rätt användning av säkerhetsbälten skyddar dina
barn!

Bakåtvänd bilbarnstol för grupp 0 eller 0+, monterad i fordonets baksäte:
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Barn som är under 9 månader och väger mindre än 10 kg, eller under 18 månader och väger mindre än
13 kg, rekommenderas att använda säten som kan fällas ned helt och hållet.

Observera: När du monterar eller använder en bilbarnstol, se till att följa lokala regler och bestämmelser,
tillverkarens instruktioner samt den viktiga säkerhetsinstruktionen om användning av bilbarnstolar i detta
kapitel.

Varning:

● Det är absolut förbjudet att montera en bakåtvänd bilbarnstol på passagerarsätet fram om den främre
passagerarkrockkudden är aktiverad.

● Montera endast bakåtvända bilbarnstolar på det främre passagerarsätet när passagerarkrockkudden
fram är avaktiverad, eller på fordonets baksäten.

Bilbarnstolar för grupp 1

Varning: Lämpliga bilbarnstolar tillsammans med rätt användning av säkerhetsbälten skyddar dina barn!

Framåtvänd bilbarnstol för grupp 1 med ett säkerhetsbord, monterad i fordonets baksäte:

Barn som väger 9–18 kg och är under 4 år rekommenderas att använda framåtvända bilbarnstolar eller
bilbarnstolar med ett säkerhetsbord.
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Försiktighet: När du monterar eller använder en bilbarnstol, se till att följa lokala regler och bestämmelser,
tillverkarens instruktioner samt den viktiga säkerhetsinstruktionen om användning av bilbarnstolar i detta
kapitel.

Varning:

● Det är absolut förbjudet att montera en bakåtvänd bilbarnstol på passagerarsätet fram om den främre
passagerarkrockkudden är aktiverad.

● Montera endast bakåtvända bilbarnstolar på det främre passagerarsätet när passagerarkrockkudden
fram är avaktiverad, eller på fordonets baksäten.

Bilbarnstolar för grupp 2

Varning: Lämpliga bilbarnstolar tillsammans med rätt användning av säkerhetsbälten skyddar dina barn!

Framåtvänd bilbarnstol för grupp 2, monterad i fordonets baksäte:

Barn som väger 15–25 kg och är under 7 år rekommenderas att använda framåtvända bilbarnstolar.
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Den diagonala remmen ska vila på barnets axel och bröst, snarare än placeras bakom ryggen eller under
armen. Höftbältet ska sitta åt ordentligt över barnets höfter.

Försiktighet: När du monterar eller använder en bilbarnstol, se till att följa lokala regler och bestämmelser,
tillverkarens instruktioner samt den viktiga säkerhetsinstruktionen om användning av bilbarnstolar i detta
kapitel.

Bilbarnstolar för grupp 3

Varning: Lämpliga bilbarnstolar tillsammans med rätt användning av säkerhetsbälten skyddar dina barn!

Framåtvänd bilbarnstol för grupp 3, monterad i fordonets baksäte:

Barn som väger 22 kg till 36 kg, är över 7 år och kortare än 1,5 m rekommenderas att använda antingen
en bilbarnstol eller barnsits.

Den diagonala remmen ska vila på barnets axel och bröst, snarare än placeras bakom ryggen eller under
armen. Höftbältet ska sitta åt ordentligt över barnets höfter.

Observera: När du monterar eller använder en bilbarnstol, se till att följa lokala regler och bestämmelser,
tillverkarens instruktioner samt den viktiga säkerhetsinstruktionen om användning av bilbarnstolar i detta
kapitel.
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Viktig instruktion om användning av bilbarnstolar
Korrekt användning av bilbarnstolar kan avsevärt minska risken för skador på barnet! När du använder en
bilbarnstol, var uppmärksam på följande:

● Barnet måste ha rätt sittställning i bilbarnstolar med fastspända säkerhetsbälten.
● Varje säkerhetsbälte måste spännas fast med ett säkerhetsbälte som inte är vridet.
● Den säkraste platsen för bilbarnstolar är baksätet intill ett fönster.
● Det är strängt förbjudet att transportera ett barn utan lämpligt säkerhetsskydd.
● Varje bilbarnstol har endast plats för ett barn.
● Det är strängt förbjudet att hålla ditt barn i famnen när du åker i fordonet.
● Se till att det inte finns några hårda eller vassa föremål i bilbarnstolen. Sådana föremål kan skära eller

skada barnet i händelse av en trafikolycka.
● En bilbarnstol måste monteras på baksätets sittdyna. Det är inte tillåtet att fästa den på baksätet med

sittdynan framfälld.
● Barn som sitter i bilbarnstolar måste ändå hållas under uppsikt av en vuxen. Lämna aldrig ditt barn utan

uppsikt i fordonet.
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● Om du har monterat en bakåtvänd bilbarnstol på baksätet ska sätet framför flyttas framåt motsvarande.
Om du har monterat en framåtvänd bilbarnstol på baksätet ska baksätets nackstödet justeras eller tas
bort.

● Det är strängt förbjudet för barn att stå i fordonet eller sitta på knä när fordonet är i rörelse. I händelse
av en trafikolycka kan barn slungas upp och orsaka allvarliga eller dödliga skador på sig själva eller
andra personer i fordonet.

● Du måste följa anvisningarna från bilbarnstolens tillverkare avseende korrekt användning av
säkerhetsbälten. Genom korrekt användning av säkerhetsbälten kan bilbarnstolar erbjuda maximalt
skydd.

● I händelse av en kollision eller nödbromsning kan en felaktigt monterad eller fast bilbarnstol komma i
rörelse och skada andra personer i fordonet. En bilbarnstol ska vara korrekt monterad och fastsatt i
fordonet även när den inte används.

● När barn sitter i bilbarnstolar ska de inte luta huvudet eller kroppen mot bildörrar, bilsätenas sida,
stolpar eller takbalkar. Vid olyckor kan sidokrockkuddar eller krockgardiner utlösas från dessa ställen
och öka risken för personskada.

● Ett använt barnsäkerhetssystem måste bytas ut efter en olycka.

Urkoppling av främre passagerarkrockkudde
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Om ett barn sitter i framsätet, även i en bilbarnstol, ska krockkudden på passagerarsidan fram avaktiveras
så att krockkudden inte skadar barnet i händelse av en kollision.

Observera: Baksätena är den rekommenderade platsen för barn att sitta med en bilbarnstol.

I det nedre högra hörnet av instrumentpanelen finns en indikering av statusen för den främre
passagerarkrockkuddens strömställare:

PASSENGER
AIRBAG ON

När den främre passagerarkrockkud-
dens strömställare är tillslagen och
krockkudden är aktiverad, får ingen
bilbarnstol monteras på passagerarsä-
tet fram;

PASSENGER
AIRBAG OFF

2

När den främre passagerarkrockkud-
dens strömställare är frånslagen är
krockkudden avaktiverad.

Passagerarkrockkudden kan kopplas ur i kontrollpanelen.
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Sökväg: Fordonsstyrning - Säkert & bekvämt - KROCKKUDDE passagerare

Varning:

● Om du under särskilda omständigheter behöver montera en bakåtvänd bilbarnstol i passagerarsätet
fram, se till att avaktivera den främre passagerarkrockkudden. Livsfara föreligger annars!

● Om bilbarnstolen på passagerarsätet fram inte längre används ska du omedelbart aktivera den främre
passagerarkrockkudden för att säkerställa att krockkuddens skyddsfunktion kan återupptas.
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Observera: Alla andra krockkuddar är fortfarande aktiverade när den främre passagerarkrockkudden har
avaktiverats.

Montering av en bilbarnstol
Du ska endast använda bilbarnstolar som är officiellt godkända och lämpliga för barn. Barn över 1,35 m
kan använda säkerhetsbältena direkt. Bilbarnstolar ska uppfylla gällande regler, bestämmelser och
standarder.

I tabellen ges en rekommendation om storlekar och åldersgrupper för barn som behöver bilbarnstolar.

Observera: Läs alltid ägarhandbokens avsnitt om montering av bilbarnstol innan du monterar en sådan i
fordonet.

Tillåtna typer av bilbarnstolar
Rekommendationerna för olika typer av bilbarnstol är följande:

● Universella bilbarnstolar monterade med fordonets trepunktsbälte.
● ISOFIX-bilbarnstolar monterade med särskilda fästen på vänster eller höger baksäte.
● I-Size-bilbarnstolar fastsatta i ISOFIX-monteringsfästen på vänster eller höger baksäte.

Montering av bilbarnstol
Försiktighet: Följ alltid instruktionerna från både bilbarnstolstillverkaren och fordonstillverkaren vid
montering/demontering av bilbarnstolen.

Observera: Baksätena är den rekommenderade platsen för barn att sitta på med en bilbarnstol.

Förankring med fordonets trepunktsbälte

När du har monterat bilbarnstolen på baksätet drar du säkerhetsbältet över bilbarnstolen och sätter fast
det i bälteslåset. Se till att bältet är plant och inte vridet, dra i bältet för att säkerställa att det är ordentligt
fastsatt och inte kan dras ut.

Förankring av ISOFIX/i-Size-bilbarnstol
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1. Montera de konformade ISOFIX-fästena i fästringarna mellan fordonssätets ryggstöd och sittdyna.
2. Tryck in bilbarnstolens fäststänger i de monterade fästena tills du hör ett klickljud.
3. Dra i bilbarnstolen för att kontrollera att den har förankrats ordentligt.

Fastsättning i övre fästpunkter

De övre fästpunkterna är extra monteringspunkter på ryggstödets baksida.

Om ditt fordon är utrustat med monteringspunkter för ISOFIX- eller i-Size-fästsystem, som finns på båda
sidor av baksätet, kan du montera bilbarnstolen på baksätet.

1. Fäst bilbarnstolens bas i ISOFIX- eller i-Size-fästpunkten längst ner på sätet i ditt fordon. Du ska höra
ett klickljud.

2. Dra bilbarnstolens övre fästrem över nackstödets baksida och sätt fast den i fästpunkten på
säkerhetsanordningen som finns på den övre delen av baksätet. Dra åt remmen.

3. Dra i den förankrade bilbarnstolen för att kontrollera att den är ordentligt monterad.

Detaljerade monteringsanvisningar finns i bruksanvisningen som medföljer bilbarnstolen.

”ISOFIX”-fästpunkter kan även eftermonteras i fordonet.

Varning:
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● Fästringarna är speciellt utvecklade för ISOFIX-bilbarnstolar. Bilbarnstolsfästena (Child Restraint
Fixture, CRF) får endast användas för ISOFIX bilbarnstolar. Förankra inte andra typer av bilbarnstolar,
säkerhetsbälten eller andra föremål i fästringarna. Det kan leda till dödsfall!

● Följ alltid instruktionerna från både barnstolstillverkaren och fordonstillverkaren vid montering/
demontering av bilbarnstolen. Felaktig användning kan leda till skador på barn eller andra personer i
fordonet.

● ISOFIX-bilbarnstolar kan för närvarande användas för barn som väger 9–18 kg, ungefär i åldern 9
månader till 4 år.

Tillåtna alternativ för förankring av en universell bilbarnstol med ett fordonets
trepunktsbälte

Vikt

Framsäte (med avaktive-
rad krockkudde, endast
bakåtvända bilbarnsto-

lar)

Framsäte (med aktive-
rad krockkudde, endast
framåtvända bilbarnsto-

lar)

Yttre bak-
säten

Mittbak-
säten

Grupp 0

Max. 10 kg
U X U U

Grupp 0+

Max. 13 kg
U X U U

Grupp 1

9 kg till 18 kg
U X U U

Grupp 2

15 kg till 25 kg
U UF U U

Grupp 3

22 kg till 36 kg
U UF U U
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● U: Lämplig för universell kategori bilbarnstolar godkända för användning i denna viktgrupp.
● UF: Lämplig för framåtvända universellt godkända bilbarnstolar.
● X: Bilbarnstolen är inte lämplig för barn i denna viktgrupp.

Varning:

● Använd aldrig en bakåtvänd bilbarnstol på passagerarsätet fram om den främre
passagerarkrockkudden är aktiverad. Den kan orsaka allvarliga personskador!

● Montera endast bakåtvända bilbarnstolar på det främre passagerarsätet när passagerarkrockkudden
fram är avaktiverad, eller på fordonets baksäten.

Tillåtna alternativ för förankring av en ISOFIX/I-Size-bilbarnstol

Viktgrupp
Sittplatser

Fram Vänster bak Höger bak Mitten bak

Grupp 0

upp till 10 kg
X U U X

Grupp 0+

upp till 13 kg
X U U X

Grupp I

9 kg till 18 kg
X U U X

Grupp II

15 kg till 25 kg
X U U X

Grupp III

22 kg till 36 kg
X U U X

● U: Lämplig för bilbarnstolar som är universellt godkända i denna viktgrupp;
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● X: Platsen är inte lämplig för bilbarnstolar i denna viktklass.

Observera:

● Läs bruksanvisningen noga innan du monterar bilbarnstolen för att vara säker på att den kan monteras
i ditt fordon.

● Beroende på stolens egenskaper kan en bilbarnstol fästas med hjälp av ISOFIX/I-Size-fästen eller
säkerhetsbälten. Vi rekommenderar att du använder ISOFIX/I-Size om möjligt.

Information om barnsäkerhetssystemets lämplighet för montering med olika ISOFIX-
positioner

Viktgrupp
ISOFIX-storleks-

klass
Fäste (CRF)

ISOFIX-positioner i fordonet

Vänster bak Höger bak

Liggdel
F ISO/L1 X X

G ISO/L2 X X

Grupp 0

upp till 10 kg
E ISO/R1 U U

Grupp 0+

upp till 13 kg

E ISO/R1 U U

D ISO/R2 U U

C ISO/R3 U U

Grupp I

9 kg till 18 kg

D ISO/R2 U U

C ISO/R3 U U

B ISO/F2 IUF IUF

B1 ISO/F2X IUF IUF

A ISO/F3 IUF IUF
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● IUF: Lämplig för framåtvända bilbarnstolar som är universellt godkända i denna viktgrupp;
● X: ISOFIX-positionen är inte lämplig för ISOFIX-bilbarnstolar i denna vikt- och/eller storleksklass;
● U: Lämplig för bilbarnstolar som är universellt godkända i denna viktgrupp;

Universella och semiuniversella bilbarnstolar klassificeras i ISOFIX-storleksklass A till G. Denna
information finns tillgänglig för bilbarnstolar med ISOFIX-fästsystemet.

5-sitsiga fordon

Viktgrupp Passagerarsäte fram Baksäte

0,0+ U* U++

1 U* U++

2 U* U

3 U* U

● U: Universell kategori.
● U*: Ställ in ryggstödet på passagerarsätet fram i det mest upprätta läget så att det ligger an helt mot

barnstolen.
● U++: Baksätets fönsterplats kan utrustas med ISOFIX-fästpunkter.

Varning:

● Ett barn som sitter i fordonet måste spännas fast med hjälp av ett barnsäkerhetssystem som är
anpassat efter barnets ålder, vikt och längd.

● Det är strängt förbjudet att installera en bakåtvänd bilbarnstol på passagerarsätet fram om den främre
passagerarkrockkudden är aktiverad. Livsfara föreligger! När du är tvungen att placera ett barn på
passagerarsätet fram måste den främre passagerarkrockkudden avaktiveras.

● Du ska alltid följa den information och de varningar som anges i kapitlet Barnsäkerhet i fordon samt i
bruksanvisningen från bilbarnstolens tillverkare.
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● Vid förankring av bilbarnstolar för grupp 0, 0+ och 1 måste sätesupprullarens låsmekanism aktiveras!
3-punktsbältet måste vara ordentligt låst för att hålla sätet på plats. Det låsta säkerhetsbältet kan
säkerställa att bilbarnstolen är ordentligt förankrad i fordonet.

Försiktighet:

● Vid montering av bilbarnstolar kan framsätet flyttas framåt om det finns kontakt mellan bilbarnstolen
eller barnets ben och framsätet.

● Om nackstödet vidrör bilbarnstolen måste du ta bort nackstödet.
● Vid montering av dragbältet kan nackstödet vid behov demonteras och kåpan tas bort för att säkerställa

att bältet kan användas smidigt.

i-Size-bilbarnstolar
I tabellen ges rekommendationer om vilken i-Size-bilbarnstol som passar vilka positioner och för vilken
storlek på barnet.

Bilbarnstolen måste vara godkänd enligt UN R129.

Observera: Läs alltid ägarhandbokens avsnitt om montering av bilbarnstol innan du monterar en sådan i
fordonet.

Typ av bilbarn-
stol

Framsäte (med avakti-
verad krockkudde, en-
dast bakåtvända bil-

barnstolar)

Framsäte (med aktive-
rad krockkudde, endast
framåtvända bilbarnsto-

lar)

Yttre bak-
säten

Mittbak-
säten

i-Size-bilbarnstolar X X i-U X

● i-U: Lämplig för universella i-Size-bilbarnstolar, framåtvända och bakåtvända;
● X: Ej lämplig för universellt godkända bilbarnstolar.

Exempel på detaljerad information, t.ex. för tillverkare av barnsäkerhetssystem:
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I denna tabell anges teknisk information som är specifikt avsedd för t.ex. för tillverkare av
barnsäkerhetssystem och översättning till nationella språk krävs inte.

Sätespositionsnummer 3 4 5 6

Sittplats lämplig för universalbälte (ja/nej)  ja  ja

Sittplats för i-Size (ja/nej)  ja  ja

Sittplats lämplig för lateralt fäste (L1/L2)  ja  ja

Största lämpliga bakåtvända fäste (R1/R2/R2X/R3)  ja  ja

Största lämpliga framåtvända fäste (F1/F2/F2X/F3)  ja  ja

Största lämpliga boosterfäste (B2/B3)  ja  ja

1. Lägg till information för varje sittplats som inte är lämplig för i-Size och som är kompatibel med ett
stödben enligt beskrivningen i denna förordning.

2. Lägg till information för varje sittplats som är utrustad med nedre ISOFIX-fästen men utan övre fästrem
enligt denna förordning.

3. Lägg till information om säkerhetsbältesspännena för vuxna är placerade lateralt mellan de båda
ISOFIX-förankringarna nedtill.

Observera: Orienteringen är normal körriktning; kolumner för sittplatser som inte finns i ett fordon kan
raderas.

Numreringen av sittplatser ska göras enligt följande definition.
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Sittplatsens nummer Plats i fordonet

1 Vänster fram

2 Mitten fram

3 Höger fram

4 2:a raden vänster

5 2:a raden mitten

6 2:a raden höger

7 3:e raden vänster

8 3:e raden mitten

9 3:e raden höger

Information om sittplatsens nummer kan anges med hjälp av en tabell, skisser eller piktogram.

Rekommenderade bilbarnstolar
Vi rekommenderar bilbarnstolarna:

Grupp CRS

0+ Maxi Cosi Cabriofix

1 Römer Duo Plus

2 Römer KidFix Ⅱ / Graco Junior

3 Römer KidFix Ⅱ / Graco Junior

Maxi Cosi Cabriofix / Römer Duo Plus:
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KIDFIX Ⅱ / Graco:

Fordonssäkerhetsguide för barn
Trafikolycksstatistik har visat att barn sitter säkrare i baksätet än i framsätet.

Barn som är under 12 år eller kortare än 1,5 meter måste använda bilbarnstol när de färdas i fordonet. Kör
aldrig barn utan bilbarnstolar i ditt fordon.
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Extra skyddsanordningar, som bilbarnstolar eller särskilda säkerhetsbälten, ska användas i enlighet med
barnets ålder, längd och vikt. Av säkerhetsskäl ska bilbarnstolen installeras på sätet bakom
passagerarsätet fram.

Fysiken inom ramen för trafikolyckor gäller även för barn. Till skillnad från vuxna är barns skelett och
muskler ännu inte fullt utvecklade, vilket gör dem mer sårbara för skador. För att minska sådana risker
rekommenderas att barn endast åker i bilbarnstolar.

Varning: Endast bilbarnstolar som är officiellt godkända är lämpliga för barn och överensstämmer med
ECE R44 eller ECE R129 kan användas.

Försiktighet: När du installerar eller använder en bilbarnstol, se till att följa lokala regler och föreskrifter
samt instruktioner från stolstillverkarna.

Viktiga säkerhetsanvisningar och varningar vid användning av bilbarnstolar

Varning:

● Korrekt användning av bilbarnstolar kan avsevärt minska risken för att barn skadas!
● Alla passagerare (särskilt barn) måste alltid ha säkerhetsbältet fastspänt när fordonet är i rörelse.
● Det är inte säkert för barn som är kortare än 1,50 meter att använda säkerhetsbälten avsedda för vuxna

när de inte är placerade i bilbarnstolar, eftersom detta kan skada nacke och buk.
● Det är strängt förbjudet att hålla ditt barn (inklusive spädbarn) i famnen när du åker i fordonet.
● Lämplig bilbarnstol kan ge skydd åt dina barn.
● Varje bilbarnstol har endast plats för ett barn.
● Barn som sitter i bilbarnstolar måste ändå hållas under uppsikt av en vuxen. Lämna aldrig ditt barn utan

uppsikt i fordonet.
● Det är strängt förbjudet att låta ditt barn åka i fordonet utan säkerhetsskydd.
● Det är strängt förbjudet för barn att stå i fordonet eller sitta på knä när fordonet är i rörelse. I händelse

av en trafikolycka kan barn slungas iväg och skada sig själva eller andra personer i fordonet.
● Om barnet sitter fel eller lutar sig framåt när fordonet är i rörelse kan skaderisken öka vid en eventuell

olycka. Var särskilt uppmärksam på detta när ditt barn sitter på passagerarsätet fram, eftersom
krockkuddar kan lösas ut vid kollisioner och då kan skada eller till och med döda barnet.
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● Du måste följa bilbarnstolstillverkarnas instruktioner om korrekt användning av säkerhetsbälten.
Genom korrekt användning av säkerhetsbälten kan bilbarnstolar erbjuda maximalt skydd.

● Det är strängt förbjudet att installera en bakåtvänd bilbarnstol på passagerarsätet fram om den främre
passagerarkrockkudden är aktiverad.

● Var mycket försiktig om du använder en bilbarnstol som är fastspänd med de befintliga
säkerhetsbältena. Se till att bultarna fyller det gängade hålet helt och att de är åtdragna med
rekommenderat åtdragningsmoment, annars kan det leda till dödliga risker. Vi rekommenderar starkt
att du vänder dig till din Aiways-servicepartner för denna installationsprocess.

Barnsäkerhetslås för bakdörr
Barnsäkerhetslåset ska vara aktiverat när ett barn sitter i baksätet.

Öppna bakdörren och flytta stiftet i pilens riktning. När låset är aktiverat kan du inte öppna bakdörren
inifrån, vilket förhindrar att barn oavsiktligt öppnar den. Barnsäkerhetslås finns endast på bakdörrarna och
du kan bara aktivera dem när dörrarna är öppna.

Varning:

● När bakdörrarnas barnsäkerhetslås är aktiverat kan du endast öppna dörrarna utifrån. För att undvika
risk för olyckor ska du inte lämna ditt barn utan uppsikt i fordonet.
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● Aktivera alltid barnsäkerhetslåset när barn sitter i baksätena.
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06Körkontroll



Sittinställning
Sätespositioner
Följ nedanstående anvisningar för fram-/baksätesposition och ryggstödsvinklar:

Observera: Fram-/baksätespositionerna uttrycks med hjälp av H-punkten (H-punkten är
förbindelsepunkten mellan bålen och låret, dvs. grenpunkten). Uppgifterna i tabellen mäts utan
belastning.

Position och ob-
jekt

Framsäte Baksäte

vänster höger vänster höger

A（mm） 1368 1368 2292 2292

B（mm） 365 365 360 360

C（mm） 350 350 370 370

α（°） 25 25 27 27
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Justering av förarsätet
Förarsätets position ska säkerställa bekväm körning, med alla mekaniska och elektroniska anordningar
som används inom räckvidd. Ryggstödet ska inte lutas för mycket. Säkerhetsbälten ger det bästa skyddet
när vinkeln mellan ryggstödet och den vertikala riktningen är 25°.

Förarsätet kan regleras elektriskt i 6 riktningar, bland annat:

● Längsjustering: Rör knappen (2) framåt eller bakåt för att justera sätet framåt eller bakåt.
● Höjdjustering: Tryck knappen (3) uppåt eller nedåt för att justera sätet uppåt eller nedåt.
● Justering av ryggstödsvinkel: Sväng justeringsmekanismen (4) framåt eller bakåt för att justera

ryggstödets vinkel.
● Midjejustering: Tryckknapp (1) för midjejustering framåt/bakåt.

Försiktighet: Placera inga föremål under sätet vid inställning eftersom det kan hindra dess normala
inställning och funktion.

Varning:

● Du ska sitta korrekt i en upprätt ställning när du kör.
● Sitt minst 25 cm från ratten för en säker utlösning av krockkudden.
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● Det är förbjudet att sitta på ryggstödet.
● Låt inte passagerare stå upp eller röra sig mellan sätena eftersom de då kan skadas allvarligt vid

nödbromsning eller kollision.
● Luta dig inte för mycket bakåt eftersom skyddet från säkerhetsbältet och krockkudden då påverkas

allvarligt.
● Var försiktig när du justerar förarsätet så att du inte klämmer baksätespassagerare.
● Placera inga föremål under framsätena. De kan skada passagerarna vid hård inbromsning eller i

händelse av en olycka.
● Föremål i förarens fotutrymme kan blockera pedalerna för bromsning och acceleration.

Säkerhetsbälte
Varning:

● Föraren och alla passagerare måste spänna fast säkerhetsbältena ordentligt vid varje åktur.
●

Ditt fordon är utrustat med en varningslampa för säkerhetsbälte AV  för att påminna dig om att
spänna fast säkerhetsbältet under körning.

● Föraren måste påminna alla passagerare att använda säkerhetsbältet korrekt under körning.
● Lossa aldrig säkerhetsbältet under körning, inte ens om du bara kör en kort sträcka.
● Modifiera eller demontera aldrig något i säkerhetsbältessystem eller krockkuddssystem.

Vid de flesta kollisionsolyckor kan de passagerare som använder säkerhetsbältet korrekt skyddas effektivt
medan de passagerare som inte använder säkerhetsbältet korrekt kan skadas allvarligt! Det är inte alla
typer av olyckor som kan utlösa krockkuddarna, och krockkuddarna som löser ut kan bara ge extra skydd.

Spänna fast säkerhetsbältet
Detta fordon är utrustat med 3-punktsbälten. Använd säkerhetsbältet korrekt enligt följande:
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1. Justera sittdynorna och ryggstöden för bekväm körning. Dra ut metalltungan på den övre delen av
sidopanelen, dra ut säkerhetsbältet till rätt längd, placera bältet över bröstet från axeln, se till att ena
axeln och armen hålls mellan axelbältet och höftbältet och tryck in metalltungan i bälteslåset på andra
sidan av din kropp. När du hör ett klickljud är säkerhetsbältet låst.

2. Dra i axelbältet och höftbältet, kontrollera att säkerhetsbältet är ordentligt åtdraget och inte vridet och
justera det sedan för bästa komfort.

Lossa säkerhetsbältet
Tryck på den röda upplåsningsknappen i spännet för att lossa säkerhetsbältet och dess metalltunga och
återföra det till ursprungsläget i rullriktningen.

Varning:

● Säkerhetsbältet ska vara ordentligt spänt. Om säkerhetsbältet är för löst eller för hårt spänt fungerar det
eventuellt inte som det ska.

● Om säkerhetsbältet är vridet och har fastnat i sidoklädseln ska du dra och hålla i metalltungan, dra ut
säkerhetsbältet långsamt och försiktigt, lossa vridningen och sedan föra tillbaka det in i sidopanelen.

● Varje säkerhetsbälte har endast plats för en passagerare. Dela inte säkerhetsbältet med ditt barn eller
spädbarn.
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● Dra inte bältet över hårda eller ömtåliga föremål i fickorna på dina kläder.

Bruksanvisning för säkerhetsbältesanvändare

Se till att bältet inte trycks mot halsen eller buken. Placera inte bältet bakom dig eller under armen.

När du har på dig säkerhetsbältet ska du placera höftbältet så nära din höft som möjligt, men aldrig över
buken. Axelbältet ska löpa över mitten av axeln och ligga över ditt bröst. Vid en nödinbromsning eller
kollision låses axelbältet. Placera alltid säkerhetsbältet plant och nära kroppen för att säkerställa maximalt
skydd.

Gravida kvinnor ska använda sitt 3-punktsbälte korrekt genom att placera axelbältet över bröstet.
Höftbältet ska sitta så lågt som möjligt över grenen och sitta under den förstorade buken. Personer med
funktionshinder ska använda säkerhetsbältet korrekt under körning. Barn eller spädbarn måste använda
lämpliga skyddsåtgärder under körning. Håll aldrig barn eller spädbarn i famnen.

Du ska välja lämpliga skyddsanordningar för barn i ditt fordon och se till att sådana anordningar installeras
och används i enlighet med tillverkarens instruktioner. Om axelbältet är för nära ansiktet eller halsen när
äldre barn använder 3-punktsbältena ska du välja och använda barnsitsar i enlighet med gällande
föreskrifter eller standarder.
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Bältesförsträckare
Vid en kollision framifrån, från sidan eller bakifrån kommer säkerhetsbältena omedelbart att spännas åt så
att de ligger an mot kroppen

Även om bältesförsträckaren har aktiverats kan säkerhetsbältet fortfarande ha en skyddande funktion.
Under körning ska du alltid använda säkerhetsbältet korrekt och kontakta din Aiways-servicepartner så
snart som möjligt för att byta ut bältesförsträckaren.

Bältessträckare finns utöver bältesupprullarna på vänster och höger sida fram/bak i ditt fordon.
Bältesförsträckaren är en del av hela säkerhetsbältet och samverkar med krockkudden för att ge ett
tillförlitligt skydd. När bältessträckaren aktiveras på grund av att ditt fordon kolliderar spänns
säkerhetsbältet för att sakta ner din kropps framåtrörelse.

Varning:

● Bältesförsträckaren kan endast lösa ut en gång och måste bytas ut efter utlösning. Om bältessträckaren
inte byts ut i tid försämras säkerhetsbältets skyddsverkan.

● Bältesförsträckaren ska som säkerhetsskydd endast bytas ut, demonteras eller monteras av
yrkespersoner. För att garantera din säkerhet ska du kontakta din Aiways-servicepartner om du behöver
byta ut eller ta bort den.

Kontroll av säkerhetsbälte
Om säkerhetsbältet har varit använts i en olycka, har skurits sönder, spruckit eller är mycket slitet ska det

omedelbart bytas ut. Om indikatorn för säkerhetsbälte AV  visar den statusen på infoskärmen och
detta inte överensstämmer med säkerhetsbältets faktiska status ska du omedelbart kontakta din Aiways-
servicepartner.

Se till att bälteslåset har sin röda frigöringsknapp uppfälld eller lutad uppåt så att du snabbt kan trycka på
knappen för att lossa säkerhetsbältet vid behov. Kontrollera att indikatorn för säkerhetsbälte AV,
säkerhetsbältena, metalltungorna, bälteslåsen, bältesupprullarna och fästena fungerar normalt:
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● Sätt i säkerhetsbältets metalltunga i bälteslåset, dra åt bältet snabbt nära bälteslåset och se till att bältet
är fastspänt och låst;

● Tryck in metalltungan, dra snabbt säkerhetsbältet framåt så låses låsmekanismen automatiskt och
förhindrar att säkerhetsbältet dras ut;

● Dra ut säkerhetsbältet helt, kontrollera om det kan dras tillbaka mjukt och kontrollera att det inte finns
några skärskador, sprickor, kraftigt slitage eller andra avvikelser på säkerhetsbältet;

● Låt säkerhetsbältet dras tillbaka helt och kontrollera att rörelsen är jämn och kontinuerlig;
● Kontrollera säkerhetsbältessystemet för att se om det är löst eller skadat och om det finns någon del

som kan påverka säkerhetsbältessystemets normala funktion;
●

Kontrollera om indikatorn för säkerhetsbälte AV  fungerar som den ska.

Om fordonet inte klarar någon av ovanstående kontroller ska du omedelbart kontakta din Aiways-
servicepartner för felsökning.

Underhåll av säkerhetsbälte
● Säkerhetsbältessystemet får inte modifieras eller demonteras utan tillstånd. Säkerhetsbältessystemets

delar och komponenter får endast repareras av yrkespersoner.
● Använd endast neutral tvål och varmt vatten för att rengöra säkerhetsbältet. Använd aldrig

lösningsmedel för att tvätta säkerhetsbältet. Blek eller färga aldrig säkerhetsbältet, eftersom det kan
försämra dess styrka.

● Efter rengöring ska säkerhetsbältet torkas av med en ren trasa och förvaras i skuggan. Dra aldrig
tillbaka säkerhetsbältet förrän det har torkat helt. Låt det torka på en ren plats utomhus först.

● Om säkerhetsbältesupprullaren är smutsig kommer säkerhetsbältet att rullas upp långsamt. Avlägsna
smutsen med en torr trasa.

Säkerhetskontroll
Fram-/bakrutetorkare
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Framrutetorkarens reglage Bakrutetorkarens reglage

Intelligent framrutespolning Intelligent bakrutespolning

HI Höghastighetsläge LO Låghastighetsläge

AUTO Automatiskt läge, regnsensor MIST Enkelsvep

ON Bakrutetorkare PÅ OFF Bakrutetorkare AV

Inställning torkarkänslighet Framrutetorkare AV

Ställ in torkarhastigheten och -läget med torkarspaken på höger sida om ratten.

Automatiskt läge: Ställ torkarreglaget i detta läge för att aktivera regnsensorn. Regnsensorn kan byta
torkarläge automatiskt i enlighet med mängden vatten som detekteras på framrutan. Med reglaget för
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torkarkänslighet kan du justera känsligheten i det automatiska läget. När torkarkänsligheten står
på ”HIGH” kommer regn-/ljussensorn att reagera med större känslighet än när den står på ”LOW” och
torkaren kommer därmed att röra sig oftare.

Enkelsvep: Dra torkarspaken nedåt och släpp den. Framrutetorkaren sveper en gång.

Försiktighet:

● Använd tillräckligt med spolarvätska när framrutetorkaren arbetar. När framrutetorkaren arbetar, håll
glasytan våt och se till att is, snö och andra föroreningar har avlägsnats. Vid dåligt väder, kontrollera
först att torkarbladen inte har frusit eller fastnat på framrutan.

● Använd aldrig spolarvätska om framrutetorkaren inte har tillräckligt med spolarvätska. Annars kan
rengöringssystemet skadas.

● När du rengör fordonet i den automatiska biltvätten med automatiskt sprinklerfunktion ska du se till att
torkarreglaget står i läge ”OFF”, annars kan torkaren skadas.

Intelligent framrutespolning

Dra torkarspaken mot dig och håll kvar den så sprutar spolarvätskan på vindrutan. Torkarna börjar arbeta.
Släpp torkarspaken när du vill sluta spruta spolarvätska. Det gör också att torkarna stannar.

Intelligent bakrutespolning

Vrid kontakten för bakrutetorkaren till detta läge så sprutar spolarvätskan ut och torkaren börjar arbeta.
Vrid kontakten för bakrutetorkaren till läge ”ON” eller ”OFF” så slutar spolarvätskan att spruta. Samtidigt
slutar bakrutetorkaren att röra sig.

Om framrutetorkarna är valda kommer bakrutetorkaren att vara vald när backväxeln ligger i men slutar
arbeta när backväxeln läggs ur. När bakluckan öppnas slutar bakrutetorkaren att arbeta.

Avimning av framrutan

Om framrutan blir immig kan du välja läget ”Avimning framruta”  på luftkonditioneringens
kontrollpanel för att imma av framrutan.
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Avimning av bakrutan

När bakrutan blir immig kan du välja läget ”Avimning bakruta”  på luftkonditioneringens
kontrollpanel för att imma av bakrutan eller ytterbackspeglarna.

För att garantera säkerheten kan du även öppna fönstren för att stoppa imbildningen.

Ytterbackspegelinställning
När du har satt dig i fordonet och tryckt på bromspedalen kan du ställa in ytterbackspeglarna elektriskt.

Vrid ytterbackspegelinställningens vred till L eller R enligt respektive sida och ställ sedan in den valda
ytterbackspegeln genom att föra reglaget uppåt, nedåt, åt vänster och höger.

Inställning av vänster ytterbackspegel Inställning av höger ytterbackspegel

Avaktivera ytterbackspegelinställning-
en

Elektrisk vikbrytare

Knapp för låsning Knapp för upplåsning
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Vrid vredet till 0 för att avaktivera ytterbackspegelinställningen;

Vrid vredet till  för elektrisk in- eller utfällning av ytterbackspeglarna.

Om du kör på en smal gata eller passerar andra fordon kan du behöva fälla in ytterbackspegeln. Vrid

vredet till ”Elektrisk infällning”  för elektrisk infällning av ytterbackspeglarna på båda sidor, vrid bort
vredet för automatisk utfällning av ytterbackspeglarna på båda sidor.

Varning: För att inte riskera olyckor ska inställning av ytterbackspeglarna aldrig ske under körning.

Spegeluppvärmning
Ytterbackspeglarna är försedda med värmeelement som kan värma upp vänster och höger
ytterbackspegel för att snabbt torka bort vatten eller snöfläckar på spegelytorna när det regnar eller snöar.

Välj ”Uppvärmning bakruta” på luftkonditioneringens gränssnitt  för att samtidigt slå på
värmeelementen i ytterbackspeglarna och bakrutan.

Innerbackspegel
Ditt fordon är utrustat med en funktion för manuell avbländning på innerbackspegeln. Om helljuset från
bakomvarande fordon är för bländande under körning kan du trycka på det manuella
avbländningshandtaget för att aktivera avbländningsfunktionen. Dra handtaget uppåt för att avaktivera
avbländningsfunktionen.
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Försiktighet: När avbländningsfunktionen har aktiverats kan sikten bakåt bli svagare och bakomvarande
fordon kan inte ses tydligt. Avaktivera avbländningsfunktionen i tid när den inte behövs.

Låsning eller upplåsning av dörrarna inifrån

Tryck på centrallåsets strömställare  för att låsa fordonet. De utvändiga dörrhandtagen dras in och
dörrarna kan inte öppnas utifrån. Detta kan också förhindra olyckor eftersom en dörr av misstag inte kan
öppnas från insidan under körning.

För att låsa upp fordonet, dra det inre dörrhandtaget uppåt en gång för att låsa upp och dra det sedan

uppåt igen för att öppna dörren eller tryck på strömställaren för central upplåsning  för att frigöra
låset och dra sedan det inre dörrhandtaget uppåt för att öppna dörren.

Observera: När fordonshastigheten överstiger 5 km/h låses centrallåset automatiskt.

Varning: När ett barn befinner sig i ditt fordon i måste barnlåset vara aktiverat på bakdörren på barnets
sida.

Fordonets mekaniska status
Rattkontroll
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Ratten är försedd med en manuell justeringsfunktion. Du kan justera rattens lutning och höjd för att passa
din körning:

1. Lossa låsspaken helt;
2. Håll ordentligt i ratten och för den uppåt eller nedåt för att justera dess läge;
3. Tryck och dra ratten närmare eller bort från kroppen;
4. När du har ställt in ratten i rätt läge ska du dra upp låsspaken för att låsa ratten i det nya läget.

Varning: Justera inte ratten under körning.

Solskydd
Om starkt ljus påverkar din körning kan du öppna solskyddet för att blockera det starka ljuset. Om du
behöver använda makup-spegeln skjuter du dess skyddslock åt sidan så tänds spegeln automatiskt. Lossa
solskyddet från det högra fästet och vrid solskyddet åt vänster för att blockera solljus från sidan.

Varning: Använd aldrig makup-spegeln på förarsidan förrän fordonet stannat helt.
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1. Solskydd 2. Makeup-spegel 3. Belysningslampa

Fönster
Strömställarna för fordonets fönsterhissar är integrerade i förardörren, vilket gör det enkelt för föraren att
styra alla fönster. På armstödet på de andra tre dörrarna finns en lyftströmställare för motsvarande fönster
så att passageraren själv kan styra fönstret.
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Lyftströmställare för fönstret på var-
dera passagerarsida（1/2/3/4）

Strömställare för låsning av fordons-
fönster

（5）

De fyra fönstren på ditt fordon har en klämskyddsfunktion. Om det finns något som blockerar fönstrets
funktion kommer det att sluta stänga och sänkas ned en aning för att undvika att det blockerande
föremålet kläms.

Öppna fönster: Tryck på knappen  för det aktuella fönstret och håll in den för att öppna fönstret.
Släpp knappen så stannar fönstret i det aktuella läget. Tryck ner knappen helt och släpp den så öppnas
fönstret automatiskt hela vägen (fönsteröppning med en knapptryckning).

Stänga fönster: Tryck på knappen  för det aktuella fönstret och håll in den för att stänga fönstret.
Släpp knappen så stannar fönstret i det aktuella läget. Tryck denna knapp hela vägen och släpp den så
stängs fönstret automatiskt helt och hållet (fönsterstängning med en knapptryckning).

Använd knappen  medan fönstret öppnas eller stängs automatiskt så stannar fönstret i det aktuella
läget

Fönsterlåsning

Tryck på fordonets strömställare för fönsterlåsning  en gång för att avaktivera motsvarande
strömställare för passagerarsidans fönster och bakrutor. Dessutom kommer framsätespassagerarens
fönster och bakrutorna att förbli i sina nuvarande lägen och kan endast styras med brytarna på förarsidans
konsol.

Tryck på fordonets strömställare för fönsterlåsning  en gång till för att återaktivera strömställarna för
respektive fönster.

Varning:
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● När du öppnar eller stänger ett fönster ska du se till att inget barn eller någon annan passagerare har
huvudet eller händerna nära fönstret.

Fönstret har en klämskyddsfunktion, men oavsiktliga skador kan uppstå vid bristande försiktighet eller
om fönstret rör sig okontrollerat.

● Lämna aldrig barn, behövande personer eller djur ensamma i fordonet.
● När ett barn sitter i ditt fordon ska du avaktivera fönsterströmställaren så att barnet inte kan öppna

fönstret och orsaka olyckor.
● För att undvika olyckrisker ska passagerarna aldrig sträcka ut någon kroppsdel genom fönstren.

Observera: Om de elmanövrerade fönsterhissarna används upprepade gånger och kontinuerligt under en
kort tidsperiod kan det leda till att systemets termiska skydd löser ut, att den elektriska öppnings- och
stängningsfunktionen avaktiveras och att fönstren tillfälligt inte kan manövreras.

Om detta händer, vänta i mer än 2 minuter så återupptar systemet automatiskt den elektriska öppnings-
och stängningsfunktionen.

Om klämskyddsfunktionen aktiveras två gånger inom 10 sekunder och fönstrets stängning avbryts, eller
om fönstrets stängning stoppas två gånger halvvägs på grund av något hinder, kommer fönstret att
övergå med förbikoppling av klämskyddsläget. Detta innebär att klämskyddsfunktionen tillfälligt
avaktiveras och funktionen ”fönsterstängning med en knapptryckning” är då inte tillgänglig på 10
sekunder. Om funktionen ”fönsterstängning med en knapptryckning” och klämskyddsfunktionen inte
fungerar (t.ex. efter att lågspänningsbatteriet har kopplats bort och återanslutits) kan du initiera fönstren
för att återställa klämskyddsfunktionen. När fönstret har stängts, lyft strömställaren och håll kvar den i
minst 5 sekunder så slutför fönstret initieringen.

Öppning av tak
Om ditt fordon är utrustat med ett panoramasoltak kan du styra öppning och stängning av det via
konsolens skärm. Soltaket är försett med en klämskyddsfunktion. Om något hindrar soltaket från att
stängas stoppas stängningen och luckan öppnas en aning.

Varning:

AIWAYS U5 | 69



● När du öppnar eller stänger soltaket ska du se till att inga barn eller någon annan passagerare har
huvudet eller händerna nära soltaket. Vid stängning av soltaket kan oavsiktliga skador uppstå vid
bristande försiktighet eller om soltaket rör sig okontrollerat.

● Placera ingenting på soltaket eftersom det kan skada passagerarna när soltaket öppnas eller stängs.
● Lämna aldrig barn, behövande personer eller djur ensamma i fordonet.
● Passagerarna ska aldrig sträcka ut någon kroppsdel genom soltaket, detta för att undvika risk för skador

om de skulle träffas av flygande föremål eller av grenar.

Sökväg: Fordonsstyrning – Snabbstyrning – Soltaksstyrning

Solskydd
Solskyddet och soltaket kan fungera tillsammans så att det öppna soltaket stängs när du stänger
solskyddet. När både soltaket och solskyddet är stängda öppnas solskyddet när du öppnar soltaket.

Varning: När du stänger solskyddet ska du se till att inga barn eller någon annan passagerare har huvudet
eller händerna nära solskyddet. Dessutom kan oavsiktliga skador uppstå vid bristande försiktighet eller om
solskyddet rör sig okontrollerat.

Fordonets elektroniska status
Rattkontroll
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Återuppta / hastighet+ Körlägesväljare

Ställ in / hastighet- Omkopplare för mellanskärmsläge

Annullera Anpassa (standard nästa spår)

Intelligent körläge Röststyrning för väckning/samtal

Omkopplare för farthållare/bekräftel-
se/vänster skärm

Omkopplare för volymreglering/ljud av/
höger skärm

”SET/-”, ”RES/+”, ”Intelligent körläge”, ”CNCL”, ”Vänster rulle” och ”Höger rulle” är flerfunktionsknappar
som har olika funktioner i olika sammanhang. ”*” är en anpassad funktionsknapp som kan definieras i
inställningsgränssnittet.

Om du behöver starta om det centrala styrsystemet kan du göra det genom att trycka på vänster och
höger hjul på ratten samtidigt i 10 sekunder.
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Körläge
Ditt fordon är utrustat med tre körlägen: ECO, Normal och Sport, vilka kan väljas med hjälp av
körlägesknappen på ratten.

ECO: minskar energiförbrukningen genom att minska accelerationen. Använd detta läge för maximal
räckvidd och för stadstrafik.

Normal: standardinställningar för acceleration och effektområde.

Sport: ger maximal acceleration med högre effektförbrukning. Använd detta läge för sportig körning.

När du startar om ditt fordon gäller det senast valda körläget.

Sökväg: Fordonsstyrning - Säkert & bekvämt - Körläge

Energiåtervinningsläge
Ditt fordon är utrustat med en energiåtervinningsfunktion. Vid inbromsning eller motorbromsning kan
rörelseenergin omvandlas till elektrisk energi och lagras i batteripaketet för att förlänga ditt fordons
körsträcka. Energiåtervinningen är uppdelad i tre nivåer (hög, medel och låg), vilka kan väljas i enlighet
med dina körvanor.

Observera: När ditt fordon körs i låg hastighet och energiåtervinningsfunktionen arbetar kan du höra ett
svagt ljud när motorn arbetar och känna att bromspedalen skakar lätt, vilket är ett normalt fenomen;

när ditt fordon motorbromsar och energi återvinns kommer fordonets hastighet att minska fortare än vid
vanlig motorbromsning, vilket är ett normalt fenomen, och energiåtervinningen medför inte något
ytterligare slitage på bromsskivorna.

När lågspänningsbatteriet är frånkopplat och återansluts ställs energiåtervinningsnivån automatiskt in på
hög nivå.

Sökväg: Fordonsstyrning - Säkert & bekvämt - Energiåtervinningsnivå

Elektriska servostyrningens läge
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Ditt fordon är utrustat med en funktion för inställning av olika lägen för den elektriska servostyrningen
(lätt, medel och tung), vilka kan väljas i enlighet med dina körvanor.

Sökväg: Fordonsstyrning - Säkert & bekvämt - Elektrisk servostyrning

Fordonsinformation
Instrumentinformation
Kombiinstrument

1. Aktuell tid 2. Utomhustemperatur

3. Power ready-läge 4. Aktuell hastighet

5. Körläge 6. Aktuellt växelläge

7. Körsträcka 8. Återstående laddning

9. Total körsträcka 10. Hastighetsmätare

Hastighetsmätaren består av tre skärmar (vänster, mitten och höger). Mittskärmen är huvudskärmen
medan vänster och höger skärm är hjälpskärmar. Huvudskärmen visar olika typer av information i olika
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status: fordonets tomgångsstatus, fordonets körstatus, fordonsfel och annan fordonsstatusinformation.
Hjälpskärmarna visar vanligtvis information som körning och navigering och kan användas vid
funktionsanpassning.

Den vänstra skärmen visar i huvudsak körinformation, inklusive startinformation, återställningsdata,
momentan energiförbrukning, fordonsstatus, däcktrycksövervakning och fellista.

Den högra skärmen visar konstant och tillfällig information. Konstant information omfattar främst
navigation, multimedia och annan information. Den tillfälliga informationen omfattar huvudsakligen
telefon, tal och annan information.

Observera: Den högra skärmen kan inte visa information från en extern applikation, t.ex. Easy
Connection, Carplay och en mobil webbläsare.

Displayanvändning
Tryck länge på den vänstra rullen på ratten för redigering. Rulla uppåt och nedåt för att växla innehållet
i den vänstra skärmvisningen, välj det innehåll som ska visas och tryck länge på den vänstra rullen för att
bekräfta inställningarna och avsluta sedan redigeringsläget.

Kontrollindikatorer och varningslampor
Om följande indikatorer eller varningslampor inte tänds eller slocknar normalt ska du omedelbart kontakta
din Aiways-servicepartner för felsökning.

Kontrollamporna har olika färg beroende på betydelse och prioritet.

● Röd: Risk för personskador eller allvarliga skador på utrustning och system, i nödsituation eller
brådskande läge.

● Gul: Var uppmärksam på onormala driftsbegränsningar. Fel på fordonssystem kan orsaka fordonsskador
eller andra farliga situationer kan uppstå.

● Grön: Säker, normal drift eller normala arbetsförhållanden.
● Blå: Blått och grönt har samma betydelse.
● Vit: Motsvarande funktion är PÅ men inte aktiverad.
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Indikatorlampa för vänster blinkers Indikatorlampa för höger blinkers

Indikatorlampa för halvljus Indikatorlampa för positionsljus

Indikatorlampa för helljus Indikatorlampa för dimbakljus

Indikatorlampa för aktiverad intelli-
gent helljusreglering (IHBC)

Indikatorlampa för aktivering av intelli-
gent helljusstyrning (IHBC)

Varningslampa för säkerhetsbälte ej
fastspänt

Säkerhetsbälte ej fastspänt vänster sida
bak

Säkerhetsbälte ej fastspänt mitten bak
Säkerhetsbälte ej fastspänt höger sida
bak

Varningslampa för fel i elektroniskt
stabilitetsprogram (ESP)

Indikatorlampa för avaktiverat elektro-
niskt stabilitetsprogram (ESP)

Indikatorlampa för avaktiverad med-
lutsassistent (HDC)

Varningslampa för fel på medlutsassis-
tent (HDC)

Indikatorlampa för aktiverad elektro-
nisk parkeringsbroms (EPB)

Varningslampa för fel på elektronisk
parkeringsbroms (EPB)

Bromsvätska saknas / elektronisk
bromskraftsfördelning / varningslam-
pa för bromssystemfel

Varningslampa för fel på bromsbackup

Varningslampa för fel i låsningsfritt
bromssystem (ABS)

Varningslampa för fel på elektrisk ser-
vostyrning (EPS)

Indikatorlampa Auto Hold aktiverat Varningslampa för fel på Auto Hold
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Indikatorlampa Auto Hold vald
Varningslampa för fel på däcktrycksö-
vervakning TPM

Indikatorlampa för batteriladdning
Indikatorlampa för ansluten laddnings-
kabel

Varningslampa för batterifel
Varningslampa för överhettning av mo-
tor och styrenhet

Varningslampa för köreffektgräns Varningslampa för fordonsfel

Felindikeringslampa Varningslampa för fel på krockkudde

Indikatorlampa för batteripaketets
laddning

Varningslampa för batteripaketets ladd-
ning

Varning för hastighetsgräns
Varningslampa för avstängt akustiskt
fordonsvarningssystem (AVAS)

Indikatorlampa för aktiverad AI dri-
ve(AI DRV)

Indikatorlampa för AI drive(AI DRV) i
standby

Indikatorlampa för aktiverad adaptiv
farthållare (ACC)

Varningslampa för fel på adaptiv far-
thållare (ACC)

Indikatorlampa för aktivering av adap-
tiv farthållare (ACC)

Indikatorlampa för aktivering av fartbe-
gränsare (SLF)

Indikatorlampa för aktiverad fartbe-
gränsare (SLF)

Varningslampa för fartbegränsare (SLF)

Indikatorlampa för aktiverad körfält-
sassistent (LDW)

Varningslampa för körfältsassistent
(LDW)
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Varningslampa för fel i körfältsassis-
tenten (LDW)

Indikatorlampa för aktivering av körfält-
sassistent (LDW)

Varningslampa för funktionsfel i kolli-
sionsvarning framåt(FCW) / Automa-
tisk nödbroms(AEB)

Indikatorlampa för avaktiverad kolli-
sionsvarning framåt(FCW) / automatisk
nödbroms(AEB)

Information på IVI-skärmen
Du kan ställa in och använda relevanta funktioner via konsolens skärm. Förutom de traditionella
funktionerna som radio, luftkonditionering och Bluetooth, är den även utrustad med olika intelligenta
funktioner som röstassistent, körassistans och OTA-uppgradering (trådlöst ”över luften”).

Observera: Vissa funktioner kräver realtidsåtkomst till nätverket och du kan behöva betala för sådana
funktioner.

Om IVI-skärmen inte visar någon nätverkssignal eller en dålig nätverkssignal kan du försöka starta om
Tbox för att lösa problemet: Slå på varningsblinkersen, manövrera dimljusströmställaren ”på till av” 4
gånger inom 30 sekunder så startas Tbox om.

Kommunikationskontroll
Bluetooth-anslutning
Du kan ansluta dina mobila enheter (mobiltelefon, surfplatta) till ditt fordon via Bluetooth. Åtkomsten
kräver först parkoppling. När parningen är slutförd kan du använda din Bluetooth-telefon, Bluetooth-
musikspelare och andra funktioner. När den första parningen är slutförd krävs sedan ingen upprepad
parning utan enheten ansluts automatiskt när Bluetooth är aktiverat. Bluetooth, när den är ansluten,
kopplas automatiskt bort om din mobila enhet flyttas ett visst avstånd från ditt fordon.

Sökväg: Inställningar – Ansluta – Bluetooth

Anslutning mellan mobiltelefon och IVI
Easy Connection
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Easy Connection är en intelligent app som ansluter en mobiltelefon till IVI (IVI = In-Vehicle Infotainment
touchscreen = pekskärm för infotainment i fordonet). Anslutningen mellan en mobiltelefon och IVI-
funktionen i Easy Connection kan mappa röstassistent, navigation, musik, telefon och andra applikationer
från mobiltelefonen på konsolens skärm och stöder tillägg av tredjepartsapplikationer. Appen stöder både
Android (version 9.0 och senare) och IOS (version 7.3 och senare).

Följande situationer kan leda till att normal anslutning mellan mobiltelefonen och IVI-funktionen upphör
att fungera:

● Datakabeln som används för anslutning har endast laddningsfunktion, ingen dataöverföringsfunktion.
Vi rekommenderar att du använder den ursprungliga datakabeln som medföljde mobiltelefonen (anslut
igen om svar uteblir);

● När appen är igång måste relevanta behörigheter inhämtas, till exempel behörigheten att ”aktivera
USB-felsökningsläge”. Vissa mobiltelefonmärken (t.ex. Xiaomi) kan automatiskt öppna
dialogrutan ”enable USB debugging mode” (aktivera USB-felsökningsläge) när IVI ansluts. Vissa
mobiltelefonmärken (t.ex. Huawei) måste gå in i utvecklarläget för att ställa in det. Den allmänna
inställningsmetoden är följande: ”Inställningar – Om telefon – Versionsnummer.” Klicka på
versionsnumret upprepade gånger tills gränssnittet för utvecklarläge visas. Gå in i gränssnittet för
utvecklarläge och aktivera motsvarande behörigheter.

Du kan ansluta mobiltelefonen och bilen på följande sätt:

1. Slå på Easy Connection-funktionen i IVI, skanna QR-koden med din mobiltelefon, följ uppmaningen i
popup-meddelandet och gå sedan till sidan med Easy Connection-detaljer, öppna Google Play för att
ladda ner appen ”Easy Connection” och slutför installationen (du kan även välja "Ladda ner”, installera
den i webbläsaren och sedan ange motsvarande auktorisering när appen är igång);

2. Anslut ena änden av mobiltelefonsdatakabeln till USB-porten på IVI och den andra änden till
mobiltelefonen;

3. Klicka på ikonen för Easy Connection-funktionen på IVI-skärmen så visas en uppmaning om att ansluta
mobiltelefonen med detaljerade instruktioner för mer information;
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4. Öppna mobiltelefonappen, aktivera Bluetooth enligt uppmaningen i popup-meddelandet och mappa
mobiltelefonskärmen till IVI-skärmen. Samtidigt används Bluetooth-kanalen för navigering och IVI-
ljudet kan användas för att spela upp navigationsljud;

5. Mobiltelefonskärmens funktion ”auto-rotera” ska vara påslagen. När mobiltelefonskärmen är i liggande
läge kommer skärmen som är mappad till IVI också att vara liggande.

Carplay

Carplay är en app för anslutning av mobiltelefon och IVI. Anslutningen mellan en mobiltelefon och IVI-
funktionen i Carplay gör det möjligt att projicera navigationskartan, musik, telefonen, information och
andra appar i mobiltelefonen på IVI-skärmen och stöder tillägg av ljudapplikationer från tredje part.

Carplay-applikationen behöver inte installeras och är inbyggd i IOS-systemet. Innan du använder Carplay
måste du ange sökvägen ”Settings – General – Carplay on-board” för att aktivera Carplay-funktionen. (Välj
en ”endast USB”-anslutning vid anslutning; du behöver inte aktivera Bluetooth)

Följande situationer kan leda till att normal anslutning mellan mobiltelefonen och IVI-funktionen upphör
att fungera:

● Datakabeln som används för anslutning har endast laddningsfunktion, ingen dataöverföringsfunktion.
Vi rekommenderar att du använder den ursprungliga datakabeln som medföljde mobiltelefonen (anslut
igen om svar uteblir);

● När appen är igång måste relevanta behörigheter inhämtas, till exempel behörigheten att ”aktivera
USB-felsökningsläget”. Vissa mobiltelefonmärken (t.ex. Xiaomi) kan automatiskt öppna
dialogrutan ”enable USB debugging mode” (aktivera USB-felsökningsläge) när IVI ansluts. Vissa
mobiltelefonmärken (t.ex. Huawei) måste gå in i utvecklarläget för att ställa in det. Den allmänna
inställningsmetoden är följande: ”Inställningar – Om telefon – Versionsnummer.” Klicka på
versionsnumret upprepade gånger tills gränssnittet för utvecklarläge visas. Gå in i gränssnittet för
utvecklarläge och aktivera motsvarande behörigheter.

Du kan ansluta mobiltelefonen och bilen på följande sätt:

1. Klicka på ikonen för Carplay-funktionen på IVI-skärmen för att komma till huvudgränssnittet för
Carplay-mappning;
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2. Klicka på menyraden i det nedre vänstra hörnet av huvudgränssnittet för att återgå till
huvudmenygränssnittet, mappa de integrerade applikationerna för IOS såsom telefon, musik, karta,
information, kalender och inställningar. Samtidigt stöder den tillägg som Google Map, Spotify och andra
anpassade kart- och musikapplikationer från tredje part (videoapplikationer stöds inte för närvarande);

3. Öppna mobiltelefonappen, aktivera Bluetooth enligt uppmaningen i popup-meddelandet och mappa
mobiltelefonskärmen till IVI-skärmen. Samtidigt kan Bluetooth-kanalen användas för navigering och
IVI-ljudet kan användas för att spela upp navigationsljud;

4. Mobiltelefonskärmens funktion ”auto-rotera” ska vara påslagen. När mobiltelefonskärmen är i liggande
läge kommer skärmen som är mappad till IVI också att vara liggande.

Komfortkontroll
AC-styrning
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Uppvärmning av förarsätet Uppvärmning av passagerarsätet fram

Avfrostning/avimning av framrutan Bakruteuppvärmning

2-zons A/C (förare och framsätespas-
sagerare)

A/C-kompressor på

Automatiskt A/C-läge Läge för intern cirkulation

A/C-kontakt Ansiktsflöde

Fotutrymme Avfrostning

Fotutrymme + avfrostning Ansiktsflöde + fotutrymme

För att komma åt justeringsmenyn, klicka på temperaturnumret eller på ikonen ”Auto” på vänster sida av
skärmen för att komma till luftkonditioneringens styrningsgränssnitt. Tillgängliga alternativ är:

● Slå på eller stänga av A/C
● Ställa in läget för 1-zons/2-zons klimat
● Läge för intern/extern cirkulation
● Manuellt/automatiskt läge
● Blåsriktning
● Justera temperaturen
● Justera luftmängden
● Avimning av framrutan
● Bakruteuppvärmning
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Klicka igen på temperatursymbolen eller luftkonditioneringslägesikonen på luftkonditioneringens
styrningsgränssnitt så avslutas luftkonditioneringens styrningsgränssnitt.

Temperaturjustering: Skjut en gång för att höja eller sänka temperaturen med 0,5 °C. Skjut och håll
intryckt för att kontinuerligt justera temperaturen.

Luftmängdsjustering: Nivåerna 1/2/3/4/5/6/7 är tillgängliga. Klicka på ”+” för att öka luftmängden eller
på ”-” för att minska luftmängden. Du kan också dra fläktikonen i mitten för att justera luftmängden.

Reglering av intern/extern cirkulation: När luftkonditioneringen arbetar är läget för extern cirkulation valt
som standard. Tryck på ikonen ”Internal circulation mode” för att ställa om luftkonditioneringen till läget
för intern cirkulation.

Automatisk luftkonditionering: Klicka på ikonen ”Auto” för att aktivera det automatiska
luftkonditioneringsläget. I detta läge justerar ditt fordon automatiskt luftkonditioneringens temperatur,
luftmängd, vindriktning och läget för intern/extern cirkulation på förar- och passagerarsidan i enlighet
med den temperatur du ställer in. Klicka på knappen ”Auto” igen för att avsluta det automatiska
luftkonditioneringsläget. Ditt fordon kommer att behålla den aktuella luftkonditioneringsstatusen.

2-zons klimat: Klicka på ikonen ”Dual” för att aktivera läget för 2-zons luftkonditionering. I detta fall kan
framsätespassageraren justera temperaturen på sin sida enligt önskemål utan att temperaturen på
förarsidan påverkas.

Luftflödesriktning: Klicka på riktningspilen för att reglera luftflödet manuellt.

Strömställare för luftkonditioneringskompressorn: Klicka på ikonen ”AC” för att aktivera
luftkonditioneringskompressorn och använda dess kylfunktion. Klicka igen för att stänga av
luftkonditioneringskompressorn och avaktivera kylningsfunktionen. Då förblir luftventilens riktning
oförändrad och naturlig luft blåses ut.

Imma av framrutan: Klicka på knappen  för att frosta av eller imma av framrutan.

Bakruteuppvärmning: Klicka på knappen  för att avfrosta eller torka bakrutan.
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Sätesuppvärmning: Om ditt fordon är utrustat med sätesuppvärmning, tryck på
ikonen ”Sätesuppvärmning” så startar uppvärmningen av sätet. När sätesuppvärmningen slås på är
standardläget det högsta läget 3. Klicka en gång på knappen för att minska med 1 nivå.

Varning: Intern luftcirkulation minskar luftväxlingen. Därför försämras luftkvaliteten. Detta kan leda till att
förare och passagerare blir utmattade. Kör inte för länge i läget för intern cirkulation.

Om ditt fordon är utrustat med en pekskärm för luftkonditioneringen kan du även justera
luftkonditioneringen här.

Tryck kort på den röda uppåtpilen för att höja temperaturen med 0,5 °C. Tryck kort på den blåa nedåtpilen
för att sänka temperaturen med 0,5 °C. Tryck länge på den röda uppåtpilen för att höja temperaturen
snabbt. Tryck länge på den blåa nedåtpilen för att sänka temperaturen snabbt.

Tryck på den röda eller blåa justeringspilen på förarsidan för att växla till läget med 2-zons
luftkonditionering. I detta fall kan framsätespassageraren justera temperaturen på sin sida enligt
önskemål utan att temperaturen på förarsidan påverkas.

Vidrör fläktikonen till vänster för att minska luftmängden eller vidrör fläktikonen till höger för att öka
luftmängden.
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Vidrör huvudet, överkroppen eller andra ställen på personikonen för att justera luftkonditioneringens
blåsriktning, t.ex. mot bröstet, mot ansiktet eller mot fötterna.

Innebörden av övriga ikoner är motsvarande som för dem som finns på konsolen för luftkonditioneringens
styrningsgränssnitt i IVI.

DAB+ radio
Om det finns en DAB+ radio kan du välja den från multimediamenyn. Välj en DAB+ radiostation genom
att bläddra i listan över tillgängliga stationer i ditt område eller tryck på knapparna ”nästa”
eller ”föregående”.

Observera: DAB+ radiotjänster är inte tillgängliga i alla regioner.
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Före körning
Kontroll
Det rekommenderas att du kontrollerar följande innan du kör:

● Belysningsfunktioner, signalhorn, spolarvätskenivå, torkare.
● Säkerhetsbälten, bromspedaltryck.
● Kontrollera däckens lufttryck, skick och utseende.
● Kontrollera vätskeläckage på marken.
● Alla fönster och speglar är fria från smuts, snö och is.
● Säten, säkerhetsbälten och speglar är korrekt inställda efter föraren.

Körfunktioner
Elektronisk parkeringsbroms (EPB)
Aktivering
● När fordonet har parkerats och läge P (parkering) lagts i aktiveras den elektroniska parkeringsbromsen

automatiskt.
● För att aktivera den elektroniska parkeringsbromsen manuellt måste du dra upp den elektriska

parkeringsbromsens reglage för hand innan du parkerar eller lämnar ditt fordon.

Den aktiverade elektroniska parkeringsbromsen kan indikeras av den upplysta kontrollindikatorn  på
den elektroniska parkeringsbromsens reglage och i instrumentet.

Frigöra
● Den elektroniska parkeringsbromsen lossas automatiskt när du spänner fast säkerhetsbältet (med

dörrarna stängda), fordonet är i läget ”Ready”, kör- eller backväxeln är ilagd och du trycker på
gaspedalen för att starta.
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● För att lossa den elektroniska parkeringsbromsen, trampa på bromspedalen och tryck ner den

elektroniska parkeringsbromsens reglage  manuellt.

Den elektroniska parkeringsbromsen är lossad när kontrollindikatorn  på den elektroniska
parkeringsbromsens reglage och i instrumentet har slocknat.

Varning:

●
Om varningslampan för fel på den elektroniska parkeringsbromsen  lyser i instrumentet betyder
det att det föreligger felfunktioner i det elektroniska parkeringssystemet. Kontakta din Aiways-
servicepartner så snart som möjligt för felsökning.

● Lämna inte ditt fordon förrän indikatorlampan tänds på den elektroniska parkeringsbromsens reglage
och parkeringsläget har lagts i – detta för att undvika osäkert parkerande på grund av fel i den
elektroniska parkeringen och att fordonet glider eller andra olyckor.

Försiktighet: När lågspänningsbatteriet i ditt fordon är urladdat kan den elektroniska parkeringsfunktionen
inte aktiveras eller frigöras. Kontakta din Aiways-servicepartner för felsökning.

Automatisk bromsning （AUTO HOLD）

Tryck på knappen  för att aktivera automatisk bromsning. Detta indikeras av den tända signallampan

 på knappen för automatisk bromsning.

Vid ett kort stopp (t.ex. i väntan på rött ljus), trampa försiktigt ner bromspedalen tills ditt fordon har
stannat. Den automatiska bromsningsfunktionen kan erbjuda en bromskraft som håller ditt fordon
stillastående en kort stund medan du släpper upp bromspedalen.

När du startar fordonet, tryck försiktigt på gaspedalen så bedömer den automatiska bromsfunktionen om
det är dags att lossa. Om det är det lossas den automatiska bromsen automatiskt och ditt fordon rör sig
framåt.
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Den automatiska bromsen växlar automatiskt till elektronisk parkering när dörren på förarsidan öppnas,
alla säkerhetsbälten är lossade, ditt fordon är parkerat i mer än 5 minuter eller parkeringsläget P är ilagt.

Villkor för effektiv automatisk bromsning:

●
Den automatiska bromsfunktionen kopplas in när knappen AUTOHOLD trycks in  .

● Växelläget är Drive (D-växel).
● Bromspedalen trampades ner tills fordonet stannade och släpptes sedan.
● Dörren på förarsidan är stängd och föraren har fortfarande säkerhetsbältet fastspänt.

Varning:

● Om den automatiska parkeringen, efter att ditt fordon har parkerats ordentligt, av någon anledning
växlar till elektronisk parkering (t.ex. säkerhetsbälte AV), kan det hända att ditt fordon inte hålls stilla
under alla förhållanden,
till exempel om bakhjulen är på is och snö eller på halt underlag, eller lutningen är för stor där du
parkerar.

Vi rekommenderar att du stänger av den automatiska parkeringsfunktionen när du backar och växlar
parkering. Se till att ditt fordon har stannat ordentligt innan du lämnar det.

● För att undvika olyckor ska du inte utnyttja den extra bekvämlighet som den automatiska
parkeringsfunktionen erbjuder för att köra på ett riskabelt sätt.

Även om denna bil är utrustad med automatisk parkeringsfunktion måste föraren vara uppmärksam på
omgivningen.

Försiktighet: När den automatiska bromsfunktionen är aktiv indikeras detta av den gröna indikatorlampan

 Om den orangefärgade indikeringslampan  lyser föreligger det ett fel i systemet. Kontakta då
din Aiways-servicepartner för felsökning

Observera: Trampa på bromspedalen, tryck på AUTOHOLD-knappen så avaktiveras den automatiska
bromsfunktionen men växlar inte till elektronisk parkering.
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Låghastighetskörning
Automobile Voice Alarm System i låg hastighet (AVAS)
Ditt fordon är utrustat med ett Automobile Voice Alarm System (AVAS, akustiskt fordonsvarningssystem)
som avger ett varningsljud för att göra omgivande fotgängare och fordon uppmärksamma på ditt fordon
när det framförs i låg hastighet (≤ 32 km/h). AVAS-funktionen fungerar som standard.

Sökväg: Fordonsstyrning - Säkert & bekvämt - Alternativ för larmljud

Försiktighet: Det akustiska fordonsvarningssystemet (AVAS) kan inte ha sin stoppkontakt aktiv om det inte
finns några andra trafikanter inom kort avstånd och omgivningen uppenbarligen inte behöver någon
varningssignal!

Motlutsassistent (HHC)
När du startar i en backe och flyttar foten från bromspedalen till gaspedalen så fortsätter HHC-funktionen
att applicera bromskraften i cirka 2 sekunder för att bidra till en kontrollerad start.

HHC-funktionen aktiveras när följande villkor är uppfyllda samtidigt: Kraftsystemet är i läget ”Ready”, det
elektroniska parkeringssystemet är frikopplat, den automatiska parkeringsfunktionen är inte aktiverad,
körväxeln är ilagd (med fordonet vänt uppåt) eller backväxeln är ilagd (med fordonet vänt nedåt).

Försiktighet: Om HHC-funktionen inte fungerar eller inte är aktiverad normalt ska du kontakta din Aiways-
servicepartner för felsökning.

Varning:

● Det är omöjligt för HHC-systemet att hålla fordonet stilla i uppförsbacke under alla förhållanden (till
exempel om marken är våt och hal eller om det finns is och snö eller på platåer). Kör försiktigt.

● Missbruka inte HHC-systemet som parkeringsbroms! Detta system kan endast användas som en
starthjälp vid körning.

● När HHC-systemet arbetar ska föraren aldrig lämna fordonet eftersom allvarliga säkerhetsolyckor då
kan inträffa.
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Hill Descent Control (HDC) (medlutsassistent)
HDC-funktionen är en hjälpfunktion för körning i utförsbackar. HDC-funktionen kan bromsa ditt fordon
genom att applicera bromskraft för att hjälpa dig köra utför med låg hastighet. När HDC-funktionen
arbetar avger bromssystemet vibrationer eller ljud, vilket är ett normalt fenomen som hör till systemet.

När HDC-funktionen träder in kan du styra hastigheten utför genom att trycka på broms- eller gaspedalen.
HDC-funktionen kan endast stängas av när ditt fordon har stannat helt.

Sökväg: Fordonsstyrning - Säkert & bekvämt - Medlutsassistent

Varning: När HDC-funktionen arbetar måste du fortfarande vara uppmärksam på fordonets körstatus och
aktivt manövrera ditt fordon vid behov. Under vissa körförhållanden utför (t.ex. hög hastighet utför och för
liten lutning) är HDC-funktionen inte tillgänglig. Föraren måste styra hastigheten genom att trycka ner
bromspedalen för att garantera körsäkerheten.

Körning under särskilda förhållanden
Körning på dåligt upplysta vägar
Belysningsfunktioner
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Halvljus Helljus

Positionsljus Dimbakljus AV

AUTO Automatiskt helljus Dimbakljus PÅ

OFF Ljus AV Kurvtagningsljus

Kontakt för huvudbelysning   

På vänster sida av ratten finns en belysningsspak för att styra ditt fordons belysningsstatus.

Halvljus: Vrid reglaget till detta läge så kommer bilen att ha halvljuset PÅ.

Helljus: Tryck belysningsspaken bort från dig för att tända helljuset så tänds även helljusindikatorn 
på instrumentet. Dra tillbaka spaken mot dig för att övergå från helljus till halvljus. När helljuset är AV, dra
belysningsspaken mot dig och släpp den igen för att blinka en gång med helljuset.

Positionsljus: Vrid reglaget till detta läge så tänds fordonets positionsljus (även kallat parkeringsljus).

Dessutom tänds positionsljusindikatorn  och infoskärmen övergår i nattläge.

Automatiskt strålkastare: Vrid reglaget till ”Auto” för att välja det automatiska strålkastarläget. Bilen
övervakar då automatiskt det omgivande ljuset. När det är mörkt tänds strålkastarna automatiskt. När
omgivningen är ljus släcks strålkastarna automatiskt.

Belysning av: Vrid reglaget i ljusspakens ände till AV så släcks strålkastarna.
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Dimbakljus: Vrid ner dimbakljusreglaget en gång så tänds dimbakljusen. Dimbakljusindikatorn  på
infoskärmen tänds och reglaget fjädrar tillbaka automatiskt. Vrid ner reglaget igen så släcks dimbakljusen.
Dimbakljusindikatorn på instrumentet släcks och reglaget fjädrar tillbaka automatiskt.

Justering av strålkastarnas höjd: Beroende på ljusförhållanden, antal passagerare och annan
fordonsbelastning och miljöinformation kan strålkastarnas höjden justeras mellan lägena ”0-1-2-3.”

● 0: Endast förarsätet och eventuellt framsätet används;
● 1: Alla säten används;
● 2: Alla säten används och bagageutrymmet är fullastat;
● 3: Endast förarsätet används och bagageutrymmet fullastat.

Sökväg: Fordonsstyrning - Belysning - Justering av strålkastarnas höjd

Blinkers: Tryck belysningsspaken nedåt för att aktivera vänster blinkers. Tryck belysningsspaken uppåt för
att aktivera höger blinkers. För tillbaka det till mittläget för att stänga av blinkersen. Om ratten vrids i
motsatt riktning stängs blinkersen också av. Om belysningsspaken rörs en kort bit i respektive riktning
blinkar blinkersen 3 gånger.

Varningsblinkers
Om det är nödvändigt att varna omgivande fordon och fotgängare för en nödsituation eller en farlig
situation, tryck på knappen för varningsblinkersen på konsolen så blinkar de utvändiga lamporna
kontinuerligt. Tryck på knappen för varningsblinkersen igen för att släcka dem.

Snökedjor
Denna bil är inte utrustad med snökedjor. Snökedjor kan köpas hos särskilda återförsäljare. Du kan också
fråga din Aiways-servicepartner. Följande punkter måste beaktas vid användning av snökedjor:

● Felaktiga snökedjor kan skada ditt fordons däck, fälgar och bromssystem. Kontrollera specifikationerna
för originaldäcken noggrant och följ instruktionerna från snökedjornas tillverkare.

● Snökedjorna måste monteras ordentligt på framdäcken. Använd inte snökedjor på bakdäcket.
● Körhastigheten ska inte överskrida 50 km/h eller den hastighet som anges av snökedjornas tillverkare.
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● Kör försiktigt för att undvika gupp, hål, skarpa svängar eller fullt rattutslag, vilket kan ha negativa
effekter på ditt fordon.

● För att däckskador och onödigt slitage ska undvikas måste snökedjorna tas bort vid körning på snöfria
vägar.

● Användningen av snökedjor måste ske i enlighet med de lagar och bestämmelser som gäller i det land,
under den säsong och på den väg där fordonet körs.

Denna bil kräver snökedjor enligt följande specifikationer och fälg- och däckdimensioner:

Däckdimension Fälgspecifikationer Däckspecifikation

17-tumsdäck 6,5J×17 215/65 R17

Försiktighet: Fordonets 19-tumshjul kan inte utrustas med snökedjor. Om kunder vill använda snökedjor
ska de rekommenderas att byta till 17-tumshjul som är kompatibla med snökedjor.
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Aktiv säkerhet
Fartbegränsare (SLF)

Knapp för intelligent körning

Indikatorlampa för aktiverad fartbegränsare (SLF)

Varningslampa för fartbegränsare (SLF)

Indikatorlampa för aktivering av fartbegränsare (SLF)

När SLF är påslagen kan den förhindra att fordonet överskrider den inställda maximala hastighetsgränsen
med ett hastighetsstyrningsintervall på 30 km/h till 160 km/h. När föraren accelererar fordonet för att
överskrida den inställda maximala hastighetsgränsen tänds och blinkar SLF-varningslampan (gul). Om
gaspedalen då trycks ner kan hastigheten inte ökas förrän hastigheten sjunker under den inställda
hastighetsgränsen.

Försiktighet: SLF kan endast förhindra att fordonet överskrider den inställda maxhastigheten och kan inte
aktivt kontrollera och sänka fordonshastigheten. Föraren måste följa gällande hastighetsbestämmelser
och det är absolut förbjudet att köra fort.

SLF-inställningar
Föraren kan ställa in SLF med hjälp av tillhörande funktionsreglage på ratten:

1. När fordonet har startats, tryck på knappen ”Intelligent körläge” på ratten och byt till läget ”SLF” för att
slå på SLF. SLF-indikeringslampan (vit) på infoskärmen tänds.
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2. När SLF har slagits på, tryck på knappen ”SET/-” på ratten för att aktivera SLF. Indikatorlampan för SLF-
aktivering (grön) på infoskärmen tänds och den aktuella hastigheten ställs in som maximal
hastighetsgräns.

När SLF är aktiverad kan den maximala hastighetsgränsen höjas eller sänkas på följande sätt:

● Tryck länge på knappen ”RES/+” eller ”SET/-” så ökar eller minskar börhastigheten gradvis med 1 km/
h varje gång. Tryck kort på knappen ”RES/+” eller ”SET/-” så ökar eller minskar börhastigheten snabbt
med 5 km/h varje gång. Släpp knappen för att slutföra inställningen av den maximala
hastighetsgränsen.

● När du har trampat på bromspedalen eller tryckt på knappen ”CNCL” ska du trampa på gaspedalen tills
önskad hastighet har uppnåtts. Tryck sedan på knappen ”SET/-” igen för att ställa in den aktuella
hastigheten som maximal hastighetsgräns.

Avbryta: När SLF är aktiverad, tryck på knappen ”CNCL” för att växla SLF till aktiverat läge.

Reaktiv: När SLF har stoppats, om den alltid är i aktiverat läge, återaktivera funktionen genom att trycka
på knappen ”RES/ +”. Den maximala hastighetsgränsen kommer att vara densamma som innan den
avbröts.

Av: När SLF är inkopplad eller aktiverad, tryck på knappen ”Intelligent körläge” igen för att stänga av SLF.
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Förbikoppling: När SLF har aktiverats kan föraren snabbt trampa ner gaspedalen kraftigt om det är
nödvändigt att accelerera i en nödsituation. I detta fall kommer SLF att övergå till förbikopplingsläge, och
fordonshastigheten kommer att öka tillfälligt för att överskrida den maximala hastighetsgränsen. När
föraren släpper upp gaspedalen sjunker hastigheten långsamt tillbaka under den maximala
hastighetsgränsen.

Försiktighet: När SLF är i förbikopplingsläget kommer fordonet alltid kunna accelerera snabbt. Föraren
behöver vara extra uppmärksam och lugn.

Framåtriktad mittradar (FCR)
När följande situationer uppstår måste den framåtriktade mittradarn kalibreras om (nedan kallad ”radar”):

● Radarn har ett riktningsfel, t.ex. demontering eller montering av den främre antikollisionsbalken, radarn
eller radarfästet, vilket har gjort att radarns position har ändrats;

● Fordonets fyrhjulsinställningsparametrar eller köraxel ändras.

Observera:

● När fordonet utsätts för en lätt stöt eller kraftig vibration kan radarns position förändras. För att
säkerställa att systemet fungerar korrekt, kontakta Aiways för att kalibrera om radarn.

● Om radarn inte fungerar visas motsvarande meddelande på infoskärmen. Var uppmärksam på det.

Förhållanden som påverkar radardetekteringens prestanda omfattar, men är inte begränsade till:

● Radarn är täckt eller skyms av lera, snö, kraftigt regn eller vattenstänk;
● Omgivningsfaktorer som t.ex. vägräcken och tunnelingångar;
● Radarn utsätts för kraftig elektromagnetisk störning.

Intelligent frontkamera (IFC)
När följande inträffar måste den intelligenta frontkameran kalibreras om (nedan kallad ”kamera”):

● Kamerans position ändras på grund av demontering och montering av kameran eller framrutan;
● Kamerans kalibreringsdata försvinner efter en olycka.
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Observera: När kameran rapporterar ett fel på grund av smuts eller blockering kommer infoskärmen att
visa felsökningsinformation, t.ex. rengöring. Var uppmärksam på detta.

Funktionsförhållanden som påverkar kamerans detekteringsprestanda omfattar men är inte begränsade
till:

● Svårt väder som kraftig dimma, kraftigt regn, tung snö, damm, sandstormar och andra
väderförhållanden med dålig sikt;

● Dåliga ljusförhållanden: svagt ljus eller starkt ljus, t.ex. på natten, i parkeringsgarage under jord,
reflexer från vägbanan på grund av regn eller snö, ljus från mötande fordon, plötsliga förändringar i
ljusförhållandena, t.ex. tunnelingångar och -utgångar;

● Kameran är inte fixerad; kameran är helt eller delvis blockerad av beläggningar som t.ex. främmande
ämnen och fläckar;

● Framrutan fram är smutsig, immig och frostig.

Observera:

● När kameran är helt eller delvis täckt av material eller föremål, fläckar och andra beläggningar och inte
kan fungera som den ska kan du torka av eller rengöra framrutan enligt anvisningarna på infoskärmen.

● I våta och kalla miljöer är det vanligt att vattendroppar bildas på framrutan och kamerans yta. Avfrosta
och imma av framrutan och torka glasytan först.

Dödvinkelradar (BSR)
Under körning, när man backar ut från parkeringsplatser och när man öppnar dörren efter parkering, kan
fordonets bakre och laterala körhjälpsystem övervaka andra fordons position och närmande i förhållande
till fordonet med hjälp av dödvinkelradarn och ge föraren visuella eller akustiska varningar för att förbättra
körsäkerheten.

Elektroniskt stabilitetsprogram (ESP), låsningsfria bromsar (ABS)
Ditt fordon är utrustat med elektroniskt stabilitetsprogram (ESP), som innefattar låsningsfria bromsar
(ABS), antispinnreglering (ASR), hydrauliskt bromsassistentsystem (HBA), väggreppskontrollsystem
(TCS), aktiv girkontroll (AYC), dynamiskt parkeringssystem (DBF), elektronisk bromskraftsfördelning
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(EBD) och andra säkerhetssystem för att kontinuerligt detektera fordonets körstatus med hjälp av
sensorer. När det fastställs att fordonets faktiska körriktning avviker från din önskade riktning, ändrar ESP
motorns vridmoment eller applicerar individuell bromsning på varje hjul, stabiliserar karossen och
korrigerar fordonets körriktning.

Du kan stänga av ESP på kontrollpanelen. När ESP är avstängd lyser kontrollampan för ESP av  på
infoskärmen.

Sökväg: Fordonsstyrning - Säkert & bekvämt - ESP

Varning: ESP förhindrar inte olyckor som orsakas av farlig körning eller nödstyrning i hög hastighet. När
ABS reglerar ska bromspedalen hållas helt nedtryckt. Fortsätt att styra när ESP eller ABS reglerar.

Intelligent igenkänning
Trötthetsvarnare

Funktionen trötthetsvarnare samlar in information om förarens ansikte, armar och ben samt annan
relaterad information via en kamera placerad på A-stolpen och kombinerar data om körstatus och annan
information för att avgöra om föraren är trött. Om systemet bedömer att du för närvarande är trött
kommer fordonet att skicka ut motsvarande text-, röst- och andra meddelanden. Rökning, inkommande
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eller utgående telefonsamtal samt andra beteenden som påverkar körsäkerheten kommer också att
registreras.

Varning: Systemet är bara ett stöd och kan inte ersätta förarens uppmärksamhet. För din körsäkerhet
måste du följa relevanta lagar och bestämmelser för att köra och undvika att köra när du är trött!

Sökväg: Fordonsstyrning - Säkert & bekvämt - Säkerhetspåminnelse

Biometri i bilen
Ditt fordon är utrustat med en biometrisk funktion i fordonet med en biometrisk kamera framtill i taket. När
du lämnar fordonet kommer den biometriska funktionen automatiskt att övervaka utrymmet i fordonet.
Om barn eller husdjur lämnas kvar i fordonet får du information om situationen i fordonet via appen.

Sökväg: Fordonsstyrning - Övervakning i fordonet

Passiv säkerhet
Stöldlarm
Ditt fordon är utrustat med ett stöldlarmsystem. Om en dörr öppnas när fordonet är i stöldskyddsläge
avger systemet en larmsignal och blinkerslampan blinkar för att varna dig om fordonsstatus.

Slå på stöldlarmsystemet
När fordonet stängs av, alla dörrar låses och fordonet har varit låst i 5 sekunder, kommer fordonet
automatiskt att övergå i stöldskyddsläget.

Försiktighet: Stäng alla fönster och soltaket innan du låser fordonet

Utlösa larmet
Öppna bakluckan eller frontluckan, eller starta fordonet utan att använda smart key, mobilapp och
Bluetooth-nyckelfunktioner.

När billarmet ljuder, tryck på nyckelns upplåsningsknapp eller låsknapp för att avaktivera larmet.

Varning: Lämna inte personer eller djur i fordonet när du låser det.
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Försiktighet: Gör inga modifieringar eller tillägg till stöldlarmsystemet eftersom sådana förändringar kan
göra att stöldlarmsystemet inte fungerar som det ska.

Nödstoppssignal (ESS)
Nödstoppssignalen (ESS) kan automatiskt aktivera och snabbt blinka med varningsblinkersen vid
nödbromsning av fordonet för att varna efterföljande fordon om att fordonet befinner sig i en
nödbromssituation. Det är nödvändigt att bromsa fordonet i tid för att undvika framförvarande fordon.
Detta förhindrar effektivt kollisioner bakifrån. När systemet är aktiverat, när en viss fordonshastighet
(t.ex. 50 km/h) och ett visst hastighetsminskningsvärde eller aktivering av låsningsfria bromsar (ABS)
krävs, kan föraren höra indikatorlampans snabba ”klickande” ljud. Efter inbromsning till stillastående
avslutar ESS automatiskt det aktiverade tillståndet.

ESS sparar tid och minskar behovet av manuell manövrering av varningsblinkersen i ett nödläge, särskilt
när fordonet körs i hög hastighet.

Försiktighet: ESS kan inte ersätta dagliga varningsblinkers, den fungerar endast som en tillfällig
nödfunktion. I ett nödläge ska du slå på varningsblinkersen manuellt i god tid.

Bromsförbikopplingssystem (BOS)
BOS kan fortfarande bromsa fordonet genom att trampa på bromspedalen när föraren har gaspedalen
nedtryckt (t.ex. vid ett fel eller om främmande föremål har fastnat). Med andra ord, när gaspedalen och
bromspedalen trampas ner samtidigt, prioriteras bromsbegäran istället för accelerationsbegäran. Då
verkar fordonet tröghetskraft framåt och bromspedalens bromskraft samtidigt på fordonet och fordonets
hastighet minskar.

Varning: BOS måste uppfylla vissa fordonshastighetsvillkor när det arbetar och det kan inte ersätta den
normala bromspedalens bromsfunktion.

Aktivt voltningsskydd (ARP)
ARP kontrollerar fordonets körtillstånd med hjälp av sensorer. Om det registreras att fordonet riskerar att
volta, styr ARP fordonets bromsning för att säkerställa fordonets stabilitet och förhindra att det voltar.
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Varning: ARP är endast ett hjälpmedel. Det kan inte upphäva fysikens lagar och garanterar inte att
fordonet inte kommer att volta. Kör försiktigt.

Säker strömfrånkoppling vid kollision
Om ditt fordon är inblandat i en kollision kommer vänster och höger blinkers att blinka, fordonets
strömförsörjning kommer att kopplas från automatiskt och alla dörrar låsas upp, detta för att säkerställa
att fordonet inte drabbas av allvarligare olyckor som kortslutning och brand samt för att samtidigt
säkerställa att dörrarna inte låses på grund av strömavbrott.

Krockkuddssystem
Krockkuddssystemet består av en krockkudde på förarsidan, en krockkudde på passagerarsidan fram, en
krockkudde på framsätessidan och krockgardiner på båda sidor. Krockkuddssystemet är ett komplement
till säkerhetsbältena och ingår i den passiva säkerhetens skyddssystem. Utöver sin allmänna
skyddsfunktion kan säkerhetsbältet också hålla passagerarna i rätt sittposition i händelse av en kollision så
att krockkudden kan lösas ut mjukt och ge passagerarna extra skydd.

Varningslampa för funktionsfel i krockkuddssystemet

På fordonets instrument finns en varningslampa för funktionsfel  som visar status för
krockkuddssystemet. Om varningslampan för krockkuddssystemet tänds eller blinkar under körning
betyder det att krockkuddssystemet har ett funktionsfel.

Varning:

●
Om varningslampan för felfunktion i krockkuddssystemet  tänds eller blinkar under körning,
kontakta omedelbart din Aiways-servicepartner för underhåll. Krockkuddssystemet skyddar dig i så fall
inte i händelse av en olycka.

Viktiga varningar om krockkuddssystem
Fara:
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● Krockkuddssystemet kan inte ersätta säkerhetsbältet och är endast ett extra säkerhetssystem. Endast
när det används tillsammans med säkerhetsbältet kan krockkuddssystemet erbjuda maximalt skydd. Se
därför till att spänna fast säkerhetsbältet.

● Optimalt skydd erhålls endast när framsätena är rätt inställda för föraren och passageraren.
● Utför aldrig några ändringar på krockkuddssystemets komponenter eller tillhörande komponenter som

kan påverka dess normala funktion. Kontakta din Aiways-servicepartner för motsvarande underhåll.
● Krockkuddssystemet kan endast erbjuda ett engångsskydd vid olycka. Om en krockkudde har utlösts en

gång måste den bytas ut.
● Vid avfallshantering av fordonskomponenter, krockkuddssystem och bältessträckare måste gällande

lagar, föreskrifter och säkerhetsbestämmelser följas.
● Kör inte fordonet om det finns skador eller sprickor i krockkuddens monteringsområde – detta för att

undvika personskador orsakade av plötsligt utlösning av krockkudden eller att den inte löser ut i
händelse av en olycka.

● Klistra inte fast eller placera något i krockkuddens monterings- och utvecklingsområde eftersom det kan
leda till sekundära personskador om airbagen utlöses.

● Personer i passagerarsätet fram får inte placera armar eller ben på krockkuddsmoduler eftersom det
kan leda till personskador om en krockkudde utlöses.

Villkor för utlösning av krockkudde
● I händelse av en allvarlig frontalkrock utlöses krockkuddarna på förar- och passagerarsidan.
● I händelse av en kraftig sidokollision utlöses sidokrockkudden på kollisionens sida samt motsvarande

krockgardiner.
● I händelse av en allvarlig olycka kan det hända att den främre krockkudden, sidokrockkuddarna och

motsvarande krockgardiner utlöses samtidigt.
● I händelse av en lättare frontalkrock, sidokollision, kollision bakifrån eller voltning kan det hända att

krockkuddssystemet inte utlöses. I detta fall skyddas passageraren genom att säkerhetsbältet används
korrekt.

Krockkuddsutlösare
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Krockkuddssystemets utlösningsområde i olika olyckssituationer kan inte fastställas på ett generellt sätt
eftersom de specifika olyckssituationerna är helt olika. Till exempel är egenskaperna (hårdhets- eller
mjukhetsgrad) hos föremålet som fordonet kolliderar med, kollisionsvinkeln och fordonshastigheten alla
viktiga faktorer som bestämmer krockkuddens utlösning.

Krockkuddar kan utlösas i följande situationer:

1. Frontalkollision i hög hastighet mot en vägg eller ett fordon

2. Kollision mot hård yta

3. Fall ner i djup dike

4. Sidokollision med ett fordon som har högre hastighet

5. Kraftigt gupp i marken

Krockkuddar kanske inte utlöses i följande situationer:

AIWAYS U5 | 105



1. Kollision mot träd, pelare och andra smala före-
mål

6. Kollision i vinkel mot sidan av karossen

2. Sidokollision mot pelare 7. Sidokollision med fordonets front mot en vägg

3. Påkörning bakifrån av ett fordon 8. Kollision i vinkel mot sidan av fordonets front

4. Fordonets voltning i sidled
9. Sidokollision med fordonets front mot ett annat
fordon

5. Kollision mot bakänden på en lastbil 10. Lokal sidokollision

Främre krockkudde
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Krockkudden på förarsidan är placerad i ratten och krockkudden på passagerarsidan fram är placerad i
instrumentpanelen på passagerarsidan. Krockkuddarnas placering är markerad med ”Airbag.”

I händelse av en allvarlig olycka kan det hända att den främre krockkudden, sidokrockkuddarna och
motsvarande krockgardiner utlöses samtidigt. När krockkuddssystemet utlöses kommer krockkudden att
fyllas med den genererade gasen och vecklas ut framför föraren och framsätespassageraren. När
framsätespassageraren stoppas av den fullt utvecklade krockkudden buffras rörelseenergin framåt för att
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minska risken för skador på huvud och överkropp. Efter en olycka töms krockkudden omedelbart på luft
så att förarens sikt inte hindras.

Om en bakåtvänd bilbarnstol installeras på passagerarsätet fram måste krockkudden på passagerarsidan
fram kopplas ur så att den inte skadar barnet vid en eventuell kollision.

Sökväg: Fordonsstyrning – Säkert & bekvämt – Passagerarkrockkudde

Varning: Passagerare fram ska hålla ett avstånd på minst 25 cm till ratten eller instrumentpanelen för att
säkerställa att krockkuddarna fungerar som de ska och inte orsakar allvarliga personskador.

Sidokrockkuddar

Sidokrockkuddarna är monterade på sidorna av framsätenas ryggstöd och krockkuddarnas placering är
markerad med ”airbag.” De kan ge extra skydd för hela överkroppen (bröst, buk och gren) vid en allvarlig
sidokollision.

Varning: Alltför stor yttre kraft hindrar sidokrockkuddens utlösningen. Om du upptäcker att den
ursprungliga sätesklädseln är skadad eller att sömmen på sätesklädseln kring sidokrockkudden är skadad
måste du omedelbart kontakta Aiways för underhåll. Om inte Aiways godkänner något annat måste den
sätesklädsel som är avsedd för sätet med sidokrockkudde i Aiways användas.
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Krockgardiner

Krockgardinerna sitter ovanför dörramarna på båda sidor av fordonet och deras monteringsställen är
markerade med ”airbag.” Vid en allvarlig olycka med sidokollision täcker krockgardinerna hela
sidoområdet, inklusive dörrstolpen, vilket kan ge extra skydd för huvud och nacke åt passagerarna fram
och bak samtidigt. Det är en ytterligare förbättring av passagerarskyddet vid en olycka med sidokollision.

Varning: Om olämpliga tillbehör monteras i krockgardinens utlösningsområde kan tillbehören slungas in i
fordonet när krockgardinen utlöses, vilket kan leda till personskador på passagerarna i fordonet.

Krockkuddssystemet har utlösts
Om en kollision inträffar och krockkuddarna utlöses kommer fordonet automatiskt att vidta följande
säkerhetsåtgärder för att skydda passagerarnas personliga säkerhet i fordonet:

● Alla dörrar och fönster låses upp för att säkerställa att passagerare i fordonet eller räddningspersonal
kan öppna dörrarna och att passagerare inte blir inlåsta i fordonet.

● Varningsblinkers tänds för att indikera fordonets position och varna närmande fordon och läslamporna
i fordonet tänds för att underlätta räddning nattetid.

● Högspänningsförsörjningen kommer att brytas för att skydda den personliga säkerheten.
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Däck
Däcktrycksövervakning
Ditt fordon är utrustat med funktioner för övervakning av däckens tryck och temperatur, vilket kan
kontrolleras på den vänstra skärmen med hjälp av vänster ratthjul.

Varning för och hantering av onormalt däcktryck
Systemet övervakar däcktrycket i varje däck. Om fordonets hastighet är över 25 km/h och däcktrycket i ett

eller flera däck skiljer sig från börvärdena tänds fellampan för däcktryck  och informationsskärmen
visar vilket hjul som har det onormala däcktrycket. Systemet kan identifiera för höga eller för låga värden
för onormalt däcktryck.

Om det onormala däcktrycket indikeras ska du pumpa upp eller tömma det felaktiga däcket för att uppnå
normalt däcktryck och sedan testa att köra fordonet i 25 km/h i minst 1 minut. Om däcktrycket återgår till

det normala under försöket kommer felvarningslampan  släckas och varningen för onormalt
däcktryck försvinner.

Varning för och hantering av hög temperatur
Dessutom övervakar systemet däcktemperaturen för varje däck. När fordonets hastighet överstiger 25
km/h och systemet detekterar en däcktemperatur på över 85 °C tänds fellampan för däcktemperatur

 och instrumentet visar däckets högtemperaturpunkt.

När hög däcktemperaturen har signalerats ska du parkera fordonet på en plats med skugga i cirka en
timme. När däcktemperaturen har sjunkit till under 80 °C kan du testa att köra fordonet i 25 km/h i minst
1 minut. Om däcktemperaturen återgår till den normala under försöket släcks felvarningslampan och
varningen för hög temperatur försvinner.

Försiktighet:
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● Vid längre körning i max. hastighet är det normalt att däcktrycket och temperaturen ökar. Vänta
åtminstone tills däcket svalnat innan du sänker däcktrycket.

● Om däcktrycket är för lågt, fyll på med en däcktrycksprovare och kontrollera däcket beträffande skador.

Däckdimension och däcktryck
Rekommenderade däckdimensioner och däcktryck för kallt däck

Däckdimensionsbeteckning Normal last (1–3 personer) Full last (4–5 personer)

Enhet kPa (bar) kPa (bar)

Placering Fram Bak Fram Bak

215/65 R17 99V 230 (2,3) 230 (2,3) 260 (2,6) 260 (2,6)

235/50 R19 99V 240 (2,4) 240 (2,4) 260 (2,6) 260 (2,6)

Kontrollera regelbundet däcktrycket i kalla däck, särskilt inför längre körningar.

Felaktigt däcktryck äventyrar din säkerhet, fordonets köregenskaper och komfort och ökar även
däckslitaget.

När fordonet är fullsatt ska du öka däcktrycket till dess maxvärde.

För lågt tryck leder till överhettning av däcket, vilket kan leda till inre skador på däcket och till och med
punktering.

Däckinspektion och underhåll
Det rekommenderas att du monterar däck med samma specifikationer som de ursprungliga när du byter.
Om du byter däcken mot däck med andra specifikationer eller däck som inte är godkända kan det ha en
negativ inverkan på fordonets körprestanda och körsäkerhet. När det finns ett visst slitagefenomen på
däckytan rekommenderar vi att du skiftar däcket korsvis.
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Vid uppenbart slitage på framhjulen rekommenderar vi att fram- och bakhjulens position justeras för att
förhindra ojämnt slitage av däcken, förlänga däckens livslängd och göra att de slits jämnt. För att
balansera användningen av alla däck på fordonet rekommenderas det att de skiftas korsvis var 5000:e km.

För din körsäkerhet ska du kontrollera däcken regelbundet. Kontrollera däcket med avseende på
punktering, utbuktningar och andra skador, avlägsna främmande föremål som har fastnat i däckmönstret,
kontrollera om däcket är slitet till slitagemarkeringen och byt däcket omedelbart vid behov.

Varning:

● Minsta tillåtna mönsterdjup enligt lag är 1,6 mm.
● Av säkerhetsskäl ska däck bytas när deras mönsterdjup når 2,5 mm för sommardäck och 4 mm för

vinterdäck.
● Skillnaden i mönsterdjup mellan däcken på en och samma axel får inte vara mer än 2 mm.

Om däckslitaget är ojämnt rekommenderas att du kontrollerar däckets dynamiska balans. För att minska
däckslitaget och förlänga däckens livslängd kan du underhålla däcken i enlighet med dina körvanor och
vägförhållanden:

● Inkörningsperioden för det nya däcket är de första 500 km. Det ska köras in med lämplig hastighet och
försiktigt körsätt, vilket kan förlänga däckens livslängd. Fordonet har genomgått dynamisk
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däckbalansering innan det lämnade fabriken, men det rekommenderas att dynamisk däckbalansering
utförs igen var 5000:e km efter en tids körning. När däcket har bytts måste det kontrolleras avseende
dynamisk balans.

● Vid körning vid vägkanten eller liknande vägavsnitt kan fordonet röra sig i låg hastighet och på ett
sådant sätt att fordonets hjul står i rät vinkel mot vägkanten så mycket som möjligt. Snabb körning i
kurvor, överdriven acceleration och nödbromsning ökar däckslitaget. Om fordonet inte kan köras rakt
fram eller avviker under körning ska hjulinställningsparametrarna kontrolleras och vid behov justeras.

Tillfällig däckreparation
Ditt fordon är inte utrustat med ett reservdäck, utan med däckreparationsverktyg (en luftpump och en
burk med däckreparationsvätska för reparation av ett däck).

Varning:

● Läs instruktionerna noga innan du använder däckreparationsverktyget.
● Däckreparationsvätska får endast användas i intervallet -40 °C till +50 °C.
● Innan du använder däckreparationsvätskan ska du kontrollera utgångsdatumet som anges på

däckreparationsvätskans behållare för att säkerställa att den används före utgångsdatumet.
● Däckreparationsverktyget är endast en uppsättning tillfälliga däckreparationsverktyg. Efter användning

ska du snarast möjligt uppsöka närmaste serviceverkstad eller din Aiways-servicepartner för reparation
eller byte av det skadade däcket.

● Kör inte fortare än 80 km/h och använd inte för länge efter att du har använt däckreparationsverktyget.
● Däckreparationsverktyget kan endast reparera hål inom 6 mm på slitbanan. Om punkteringshålen är

större än 6 mm, om slitbanan är allvarligt skadad, om sidoväggen är skadad, om däcket är slitet eller om
däcket faller av från hjulet ska du kontakta din Aiways-servicepartner.

● Låt inte luftpumpen arbeta kontinuerligt i mer än 20 minuter vid däckreparation eller påfyllning av
däcktryck.

● När du har använt däckreparationsverktyget ska du kontakta din Aiways-servicepartner för byte av
däckreparationsvätskans behållare. Avfallshantera den tomma vätskebehållaren enligt gällande
lagstiftning.
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Följ dessa steg för att tillfälligt reparera däcken:

1. Parkera fordonet på en säker plats och lägg i växelläge P. Ta ut däckreparationsverktyget.
2. För in däckreparationsvätskans behållare i öppningen på luftpumpen och tryck ner den ordentligt. Ta

bort ventilhatten på det läckande hjulet och anslut den genomskinliga ledningen för
däckreparationsvätska till däckreparationsvätskans behållare.

3. Se till att luftpumpen är avstängd (luftpumpsknappen är inte intryckt). Anslut elkontakten till fordonets
12 V-strömförsörjning.

4. Starta luftpumpen och låt den arbeta i cirka 10 minuter. Då kommer däckreparationsvätskan att sprutas
in helt i däcket. Observera trycket på manometern:

Om däcktrycket är högre än eller lika med 200 kPa har däckreparationen lyckats. Om däcktrycket är 200
kPa ska du stänga av luftpumpen och stänga däckreparationsverktyget, skruva på ventilhatten, starta
fordonet och köra en viss sträcka så att däckreparationsvätskan ska fördelas jämnt i däcket. Stanna
fordonet och lägg i växelläge P. Fyll på däcktrycket till 240 kPa med hjälp av luftpumpen. Om
däcktrycket fortfarande är lägre än 200 kPa efter att luftpumpen har arbetat i 15 minuter, betyder det
att däcket är allvarligt skadat eller att reparationen misslyckats. Lägg tillbaka däckreparationsverktyget
på den ursprungliga platsen och kontakta din Aiways-servicepartner.

5. Stäng av strömmen till luftpumpen, ta bort luftslangen som är ansluten till ventilen, ta bort
däckreparationsvätskans behållare, tryck på frigöringsknappen på luftpumpen och dra åt ventilhatten.

6. Fäst dekalen för maximal hastighetsgräns på däckreparationsvätskans behållare på ratten och kör i 10
minuter (inte över den maximala hastighetsgränsen). Parkera fordonet på en säker plats och lägg i
växelläge P.

7. Ta ut luftpumpen, anslut elkontakten till fordonets 12 V-uttag och anslut luftslangen till ventilen.
Kontrollera däcktrycket. Om däcktrycket är högre än eller lika med 200 kPa ska du justera det till 240
kPa. Om däcktrycket är lägre än 200 kPa innebär det att däcket har skadats allvarligt eller att
reparationen misslyckats. Lägg tillbaka däckreparationsverktyget på den ursprungliga platsen och
kontakta din Aiways-servicepartner.

Instruktion för automatisk kalibrering av däcktryckssensor
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BCM (Body Control Module = karosstyrningsmodul) behöver ta emot fyra hjuls hastighetssignal och
hastighetspulssignal från ESP-modulen (Electronic Stability Program, elektroniskt stabilitetsprogram),
vilket används för automatisk däcktryckssensorkalibrering. När fordonet körs i en hastighet över 30 km/
h skickar sensorn regelbundet radiofrekventa signaldata. När fordonet körs aktiverar BCM den
automatiska kalibreringsfunktionen. Kör fordonet i 10 minuter och kontrollera om instrumentet visar
tryckvärden för fyra däck. Om tryckavläsningarna för fyra däck visas normalt betyder det att
synkroniseringen har lyckats. Om tryckavläsningarna inte är fullständiga eller om det inte finns någon
tryckavläsning ska du stanna fordonet i minst 19 minuter. Upprepa sedan ovanstående procedur för
återaktivering av den automatiska kalibreringsfunktionen och kör fordonet i ett 8-format spår tills de fyra
däcktrycksavläsningarna visas normalt.

Säsongsanpassade däcktyper
Sommardäck

Ditt fordon kan vara utrustat med högprestanda-sommardäck eller åretruntdäck. Aiways rekommenderar
användning av vinterdäck vid körning i kalla temperaturer eller på snöiga eller isiga vägar. Kontakta Aiways
för rekommendationer kring vinterdäck.

Varning: I kalla temperaturer eller på snö eller is ger sommardäck inte tillräcklig dragkraft. Det är viktigt
att välja och montera lämpliga däck för vinterförhållanden så att säkerheten och optimala prestanda för
din Aiways U5 säkerställs.

Vinterdäck

Däckdimension 235/50 R19 99V är tillåten för vinterdäck och montera vinterdäck på samtliga hjul.

Försiktighet: Ersättningsdäcken ska motsvara 235/50 R19 respektive 215/65R17. Belastningsindex får
inte understiga 99. Hastighetsindex får inte understiga H.

Vinterdäck ska användas när temperaturen hela tiden ligger under 7 °C.

När dina vinterdäck är hastighetsbegränsade kan du klistra fast en etikett för maxhastighet på
kombinationsinstrumentet inom förarens synfält.
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Använd vinterdäck för att öka väggreppet vid snö eller is. Vid montering av vinterdäck ska alltid en
komplett uppsättning av fyra däck monteras. Vinterdäcken på alla fyra hjul måste ha samma diameter,
märke, konstruktion och däckmönster. Kontakta Aiways för rekommendationer kring vinterdäck.

Vinterdäck kan identifieras med en bergs-/snöflingesymbol på däckets sidovägg.

Vid körning med vinterdäck kan du uppleva mer vägbuller, kortare livslängd på slitbanan och mindre
dragkraft på torra vägar.

Innan du utrustar fordonet med vinterdäck ska du läsa däckvarningsdekalen på fordonets dörrstolpe.

Observera: Montering av vinterdäck med aggressiv blandning och slitbanedesign kan leda till tillfälligt
reducerad regenerativ bromskraft. Dock är ditt fordon konstruerat för att kalibrera om sig själv för att
återställa regenerativ bromskraft efter en kort period av normal körning.

Åretruntdäck

Vår U5 kan från början vara utrustad med åretruntdäck. Dessa däck är konstruerade för att ge tillräckligt
grepp under de flesta förhållanden året runt, men har kanske inte samma grepp som vinterdäck på snö
eller is. Åretruntdäck kan identifieras med "ALL SEASON" och/eller"M+S" (lera och snö) på däcksidan.

M+S
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Nöddrift
Förhållningssätt i händelse av en olycka
1. Behåll lugnet;
2. Stäng av strömmen och aktivera varningsblinkersen;
3. Ta på dig säkerhetsvästen och lämna fordonet samtidigt som du är uppmärksam på trafiken;
4. Säkra olycksplatsen med en varningstriangel;
5. Vidta nödåtgärder för skadade personer;
6. Om fordonet ryker eller fattar eld måste alla passagerare omedelbart lämna fordonet och hålla sig i en

säkerhetszon på avstånd från fordonet;
7. Tillkalla polis och räddningstjänst;
8. Ring fjärrassistansen.

Förarens verktyg

Varningstriangeln förvaras i bagageutrymmet och kan placeras i verktygslådan i bagageutrymmets
förvaringsutrymme efter användning.
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Västen förvaras i nätfacket fram.

I händelse av fordonshaveri eller olycka under körning, slå först på varningsblinkersen och bär
reflexvästen korrekt. För att garantera din egen säkerhet ska du – beroende på den specifika situationen
– placera varningstriangeln cirka 100–200 m från bakänden i det körfält där fordonet befinner sig.
Triangeln ska vara vänd mot närmande fordon och varna bakomvarande fordon för att undvika ditt fordon
i tid.

Bogseringsringen ligger i verktygslådan under bagageutrymmets matta.

Observera: Kontrollera första hjälpen-väskans utgångsdatum minst en gång om året. Byt ut den vid behov
och komplettera med delar som saknas.

Fjärrassistans
ECALL
Om ditt fordon har utsatts för en allvarlig kollision eller om en nödsituation uppstår, tryck på denna knapp
för att kontakta räddningstjänsten med högsta prioritet. Serviceagenten inhämtar samtidigt information
om din position och fordonets tillstånd samt hjälper dig att undvika fara. Om kollisionen uppfyller vissa
detekteringsvillkor kommer IVI-systemet proaktivt att utlösa räddningstjänster.
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Aiways U5 är utrustad med eCall, ett nödsamtalssystem som automatiskt kontaktar SOS-centralen och
skickar standardinformation eCall i händelse av en allvarlig olycka eller nödsituation.

B-Call eCall

Observera: eCall-nödsamtalstjänster finns inte i alla regioner.

Observera: I informationen som skickas till SOS-centralen ingår utlösningstyp för eCall, fordonstyp,
fordonsklass, typ av fordonsdrivning, färdriktning, tidsstämpel, fordonets senast kända latitud- och
longitudposition (GPS) samt VIN.

Observera: eCall fungerar via ett mobilnät med tillräcklig signal.
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eCall aktiveras automatiskt om krockkuddar utlöses eller om en allvarlig kollision detekteras. Du kan också
aktivera det manuellt genom att trycka på SOS-knappen på takkonsolen. När du har tryckt på knappen kan
samtalet endast avbrytas av personalen som svarar.

Observera: Manuell aktivering kan användas för att rapportera en allvarlig olycka eller för att tillkalla hjälp
om en person i U5 behöver omedelbar vård (t.ex. vid en hjärtinfarkt).

Observera: Aiways är inte knutet till eCall-tjänster. Använd inte eCall för att kontakta Aiways (t.ex. vid
begäran om vägassistans) eftersom samtalet går direkt till en utomstående SOS-central.

Observera: Aiways är inte ansvarigt för att betala för eller återbetala tjänster som skickas genom eCall.

B-CALL
När ditt fordon havererar på grund av ett funktionsfel (t.ex. en punktering) ska du trycka på denna knapp
för att skicka ”vägassistansinformation” till förarens Aiways-servicepartner så ordnar tjänstens ombud
lämplig vägassistans åt dig.

Aiways Road Rescue är tillgängligt 24 timmar om dygnet, 365 dagar om året, i 3 års tid räknat från köpet
av din produkt. Aiways Road Rescue finns också för samtal med vägassistanspersonal för att besvara
eventuella frågor och förklara korrekt procedur för transport av ditt fordon.

När du kontaktar Aiways Road Rescue ska du uppge:

1. Fordonets ID-nr (VIN) eller registreringsnummer. VIN-numret syns på den övre instrumentpanelen om
man tittar genom framrutan på förarsidan.

2. Din exakta plats.
3. Naturens färg.

Observera: Vägassistans via bCall finns inte i alla regioner.

Starthjälp
Ditt fordon är utrustat med en smart laddningsfunktion. När 12 V-batteriets laddning är låg börjar
fordonets batteripaket att ladda 12 V-batteriet. Om 12 V-batteriet ofta lider av onormal spänningsbrist ska
du omedelbart kontakta din Aiways-servicepartner för underhåll.
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Varning:

● Var mycket försiktig vid start med startkablar. Alla avvikelser från följande instruktioner kan leda till
personskador eller skador orsakade av batteriexplosion eller till skador på båda fordonens elsystem.

● Förväxla inte utgående elledningar och koppla aldrig samman polerna.
● Undvik att batteriet kommer i kontakt med ögon, hud, textilier och lackerade ytor. Vätskan innehåller

svavelsyra som kan orsaka personskador och skador vid direktkontakt.
● När du arbetar med batteriet ska du alltid använda skyddsglasögon och ta av dig eventuella smycken

som du bär.
● Håll barn borta från batteriet.

Försiktighet: Den smarta laddningsfunktionen måste uppfylla specifika krav,och det främre
förvaringsutrymmets lucka måste vara stängd.

Om fordonet inte kan startas normalt på grund av spänningsbrist i lågspänningsbatteriet kan
lågspänningsbatteriet ges starthjälp för laddning. De specifika stegen är följande:

1. För parkering och bortkoppling från fordonets högspänningsström (hädanefter
kallat ”strömavstängning”) kan du uppnå aktiv strömavstängning med hjälp av kontrollpanelen eller
uppnå passiv strömavstängning genom att låsa fordonet.
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2. Öppna det främre förvaringsutrymmets lucka, ta bort inspektionsskydden till plus och minus på 12 V-
batteriet. Anslut den ena änden av den röda kabeln till pluspolen på 12 V-spänningsbatteriet i fordon
B med strömbrist och den andra änden till pluspolen på 12 V-spänningsbatteriet i strömförsörjande
fordon A.

3. Anslut den ena änden av den svarta kabeln till den negativa polen på 12 V-batteriet i strömförsörjande
fordon A och den andra änden till den negativa polen på 12 V-batteriet i fordon B med strömbrist;

4. Försök starta fordonet efter 10 minuters laddning och kontrollera om det kan starta normalt.

Försiktighet: Om den elektroniska batterisensorn (EBS) är direkt ansluten till den negativa polen på 12 V-
batteriet kan den inte känna av laddningsströmmen och slutför eventuellt inte laddningen normalt. När
fordonet har startats normalt, ta bort kablarna i omvänd ordning jämfört med hur de anslöts, sätt tillbaka
det borttagna skyddet och stäng det främre förvaringsutrymmets lucka.

Bogsering och transport
Försiktighet: Ditt fordon kan inte bogseras med hjulen på marken. Du får endast använda professionella
transportfordon för transport. Bogsera inte fordonet direkt.

Använd följande bogseringsmetod om bilen måste bogseras bort:

1. Öppna bagageutrymmet och ta ut bogseringsringen från verktygslådan under mattan;
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2. Tryck ner den övre halvan av bogseringshålets lock och ta bort det, skruva in bogseringsringen i
bogseringshålet och se till att bogseringsringen är helt åtdragen;

Lokalisera bogseringshålen fram och bak:

3. Bogsera ditt fordon på ett professionellt transportfordon;
4. Lägg i fordonets parkeringsläge, slå på varningsblinkersen, se till att ingen befinner sig i fordonet och

lås fordonet;
5. Placera hjulbromsklossen ① och halkskyddsdynan ② runt däcket, montera fästremmen ③ runt däcket

och fäst den i bogseringsfordonet. Dra sedan åt remmen för att säkra fordonet.
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Varning: Innan du bogserar fordonet ska du se till att det är fritt från potentiella säkerhetsrisker som
deformering av batteripaketet och rök; När det inte går att lägga i fordonets neutralläge måste en
bogservagn monteras vid framhjulet för att bogsering ska kunna ske. Det är inte tillåtet att bogsera
fordonet med fyra hjul på marken, eftersom det kan leda till skador på drivmotorn eller andra delar.

Nödutgång
Ditt fordon är utrustat med en nödutgång. Om dörren inte kan öppnas normalt inifrån kan du använda en
mekanisk nyckel för att tvinga upp bakluckan och öppna en nödutgång för personer som är instängda i
fordonet. Öppna nödutgångens hål som sitter vid bakluckans lås. Gå in i bagageutrymmet, sätt i den
mekaniska nyckeln och vrid den medurs. När bakluckan är upplåst kan den tryckas upp så att passagerare
kan utrymma fordonet.
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Avancerat körhjälpssystem (ADAS)
Adaptiv farthållare (ACC)
ACC-funktionen kan automatiskt växla mellan vanlig farthållare och adaptiv farthållare genom att bedöma
om det finns ett fordon framför ditt fordon. Funktionen avgör detta med hjälp av en kombination av
uppgifter från den intelligenta frontkameran och den framåtriktade mittradarn. ACC kan arbeta i
hastighetsområdet 0 km/h till 130 km/h. Om ett annat fordon detekteras i din färdväg kan ACC inleda
acceleration eller en begränsad, måttlig bromsning för att hålla det inställda tidsintervallet.

Varning:

● ACC är endast en komfortfunktion och kan vara en hjälp under körningen men kan inte ersätta förarna.
När ACC används måste föraren alltid vara uppmärksam på den omgivande situationen och alltid vara
beredd att vidta åtgärder och bromsa, annars kan en olycka eller personskada inträffa.

● När fordonet styrs av ACC är den automatiska bromsförmågan begränsad och föraren måste fortfarande
vara uppmärksam på trafiksituationen genom att observera väg- och trafikförhållandena. I svåra
trafiksituationer och när en risksituation uppstår måste föraren trycka på bromspedalen för att ta över
kontrollen över fordonet.
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● Använd inte ACC på slingrande vägar med skarpa kurvor eller på isiga eller hala underlag. ACC
registrerar inte dåliga väderförhållanden. ACC registrerar inte fotgängare och cyklister.

Observera: Det rekommenderas att ACC används på motorvägar och vägar med goda vägförhållanden.
Det rekommenderas inte att funktionen används på krokiga vägar eller ojämna vägar.

ACC är aktiverad

Knapp för intelligent körning Indikatorlampa AI-drive (AI DRV) vald

Indikatorlampa för aktivering av adap-
tiv farthållare (ACC)

Indikatorlampa för aktivering av fartbe-
gränsare (SLF)

Indikatorlampa för aktiverad adaptiv
farthållare (ACC)

Varningslampa för fel på adaptiv far-
thållare (ACC)

Föraren kan aktivera ACC med hjälp av de intelligenta körningsrelaterade reglagen på ratten:

1. När fordonet har startats, tryck på knappen ”Intelligent körning” på ratten (kan växlas mellan
lägena ”AI DRV/ACC/SLF”) för att växla till ACC och gå till standbyläge (redo). Indikatorlampan för
aktivering av den adaptiva farthållaren (ACC) (vit) tänds och ”ACC ready” visas.
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2. När ACC-aktiveringsvillkoren är uppfyllda, tryck på knappen ”SET/-” på ratten. ACC övergår då till
aktiverat läge och indikatorlampan för aktiverad adaptiv farthållare (ACC) (grön) på instrumentet lyser
och ”ACC activated” visas.

Observera: Om den aktuella hastigheten är högre än 30 km/h är ACC-målhastigheten den aktuella
hastigheten. Om den aktuella hastigheten är lägre än 30 km/h reglerar ACC fordonet så att det accelererar
till 30 km/h och antar 30 km/h som ACC-målhastighet.

När ACC har aktiverats och ett framförvarande fordon detekteras i samma körfält som ditt fordon kopieras
automatiskt det framförvarande fordonets acceleration och hastighetsminskning för att avståndet till det
ska hållas:

● Om det framförvarande fordonets hastighet är högre än ditt fordons hastighet kommer ditt fordon att
hålla den aktuella hastigheten och ACC växlar till farthållare. Om hastigheten på framförvarande fordon
är lägre än hastigheten på framförvarande fordon sänks hastigheten och ACC växlar till adaptiv
farthållare.

● Om det framförvarande fordonet bromsar och stannar reglerar ACC ditt fordon så att det följer det
framförvarande tills det stannar. Om det framförvarande fordonet står stilla i mindre än 10 sekunder
kommer ditt fordon automatiskt att följa efter när det startar igen. Om det framförvarande fordonet står
stilla i mer än 10 sekunder kommer ditt fordon inte att starta och följa efter det automatiskt. Om
systemet detekterar att framförvarande fordon har lämnat körfältet kan föraren följa
uppmaningen ”Step on accelerator or press RES/+ to activate cruise” på instrumentpanelen och
antingen trampa på gaspedalen eller trycka på knappen ”RES/+” för att återaktivera ACC.

Varning: Lämna inte det stillastående fordonet när det styrs ACC-funktionen. Om du behöver lämna
fordonet ska du se till att den elektriska parkeringsbromsen är i uppdraget läge, att parkeringsläget är ilagt
och lämna fordonet när det har stängts av.

Varning:

● När ACC har styrt fordonet att följa och stanna ska du se till att det inte finns några hinder, fotgängare
eller andra trafikanter omedelbart framför fordonet när du startar och följer efter igen.
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● Om ikonen för framförvarande fordons bakände visas på instrumentet betyder det att ACC arbetar som
adaptiv farthållare. Om ikonen inte visas på instrumentet betyder det att ACC inte kommer att reagera
på framförvarande fordon.

● Om du trampar på gaspedalen under adaptiv farthållning visas ”föraren förbikopplar”. Under denna tid
förbikopplas ACC och kan inte automatiskt bromsa fordonet.

● Om fordonet har bromsats kontrollerat till stillastående med ACC-funktionen aktiveras den elektroniska
parkeringsbromsfunktionen automatiskt när föraren lossar säkerhetsbältet eller öppnar dörren; om ACC
avbryts på annat sätt
(t.ex. om man trampar på bromspedalen eller trycker på ”CNCL”-knappen för att avbryta ACC-
funktionen) aktiveras inte den elektroniska parkeringsbromsfunktionen och fordonet går till
krypkörningsläge. Föraren måste vara särskilt uppmärksam för att undvika personskador.

När ACC aktiveras ska följande villkor uppfyllas samtidigt:

● Växelläget är drive;
● Bromspedalen är inte nedtryckt;
● Den elektriska parkeringsbromsen är lossad;
● Säkerhetsbältet på förarsidan är fastspänt;
● Fordonets samtliga dörrar är stängda;
● Det främre förvaringsutrymmets lucka är stängd;
● Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP) är påslaget;
● Medlutsassistentens funktion är AV;
● Auto hold är inte aktiverat.

Justering av ACC-börhastighet
När ACC är aktiverad kan farthållarens börhastighet ökas eller minskas på följande sätt:

● Föraren trycker på gaspedalen för att snabbt öka hastigheten till önskad hastighet och trycker samtidigt
kort på knappen ”SET/-” för att ställa in den aktuella hastigheten som börhastighet för ACC. Föraren
trycker på bromspedalen (ACC går till viloläge) för att snabbt sänka hastigheten till önskad hastighet.
När bromspedalen släpps kort trycker man på knappen ”SET/-” för att ställa in den aktuella hastigheten
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som börhastighet för ACC. Släpp pedalen för att slutföra inställningarna av ACC-målhastighetens
justering.

● Tryck kort en gång på knappen ”RES/+” eller ”SET/-” för att öka resp. minska börhastigheten stegvis
med 5 km/h. Ett långt tryck på knappen ”RES/+” eller ”SET/-” ökar resp. minskar börhastigheten snabbt
med 1 km/h. Släpp knappen för att slutföra inställningarna av ACC-målhastighetens justering.

Försiktighet: Vid justering av börvärdet för ACC-målhastigheten har hastighetsskillnaden för justeringen
av hastighetsminskningen en gräns och hastigheten kan inte sänkas från en högre till en lägre utan
begränsning. Om hastigheten måste sänkas omedelbart i en nödsituation måste föraren aktivt ingripa i
bromsning och hastighetsminskning. När börhastigheten ställs in snabbt, när fordonet befinner sig nära
framförvarande fordon och börhastigheten inte uppnås kan det hända att en uppmaning att ”bromsa”
visas på instrumentet. Föraren ska alltid vara uppmärksam på vägförhållandena samtidigt som han/hon
får information på infoskärmen och vara beredd att ta över fordonet när som helst och förbereda för aktiv
bromsning.

Justering av tidsintervall för ACC-följning
Tidsintervallet för följning är en tidsbestämd sträcka (aktuell hastighet × tid) snarare än ett fast avstånd
och ändras med den aktuell hastigheten. Tidsintervallet för följning är klassificerat i 8 nivåer, och
tidsintervallet är från 1,5 sekunder till 3 sekunder, vilket kan justeras av föraren genom skrollning av det
vänstra ratthjulet uppåt och nedåt.
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Färgen på statusraden för tidsintervallet för följning ändras med avståndet till framförvarande fordon
(aktuellt körfält):

● Vit: Det finns inget framförvarande fordon (aktuellt körfält) eller så registrerar systemet inte fordonet;
● Blå: Systemet registrerar det framförvarande fordonet och är långt ifrån det;
● Gul: Systemet registrerar att avståndet till det framförvarande fordonet är under det säkra

tidsintervallet. Föraren måste vara mycket uppmärksam och alltid beredd att ta över fordonet;
● Röd: Systemet registrerar att avståndet till det framförvarande fordonet är för litet. Det kan finnas risk

för kollision och föraren måste omedelbart ta över fordonet och sköta bromsning.

Försiktighet: På grund av trafik och väderlek kan det hända att de tillgängliga tidsintervallen för följning
inte är lämpliga för alla förare och körförhållanden.

Avbryta ACC
När ACC är aktiverat, tryck på knappen ”CNCL”. På instrumentpanelen visas ”ACC cancelled” och ACC
kopplas om till standbyläge.

Observera: När aktiveringsvillkoret för ACC ändras från ej uppfyllt till uppfyllt måste föraren återaktivera
ACC-funktionen.
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Automatisk avstängning av ACC
Under följande omständigheter kan det hända att ACC stängs av automatiskt och föraren måste då ta aktiv
kontroll över fordonet.

● Tryck på bromspedalen när det inte står stilla;
● Fordonet har en annan växel än drive ilagd;
● Säkerhetsbältet på förarsidan är inte fastspänt;
● Gaspedalen har varit nedtryckt för länge;
● En dörr är öppen;
● Det främre förvaringsutrymmets lucka är öppen;
● Den elektriska parkeringsbromsen är ansatt;
● Sensorn fungerar inte eller systemet fungerar inte.

Förbikoppling av ACC
När ACC har aktiverats och föraren trycker på gaspedalen visas meddelandet ”Driver override” på
instrumentpanelen, ACC övergår till förbikopplingsläget och fordonshastigheten ökas tillfälligt. När föraren
släpper upp gaspedalen återgår ACC från förbikopplingsläget till det aktiverade läget, saktar ner till
målhastigheten eller övergår till det adaptiva farthållarläget beroende på de senaste vägförhållandena och
trycker aktivt på knappen ”SET/-” för att sakta ner till målhastigheten.

Försiktighet:

● När gaspedalen trampas ner för länge kan det hända att ACC övergår till standbyläget.
● När hastigheten är högre än 130 km/h kommer ACC att lämna det aktiverade läget och fordonet tas över

av föraren. Föraren måste aktivt kontrollera fordonet, t.ex. bromsa och byta körfält, beroende på trafik-
och vägförhållanden.

● När det framförvarande fordonet snabbt lämnar avkänningsområdet till följd av ett filbyte eller en sväng
kommer ACC att accelerera fordonet upp till målhastigheten. Accelerationen kommer då att vara snabb
under en kort tid och föraren måste vara extra uppmärksam och lugn.

Återuppta ACC
AIWAYS U5 | 131



När ACC växlats från aktivt läge till standbyläge kan den återaktiveras genom att tryckning på
knappen ”RES/+”. Då lyser indikeringslampan för ACC-tillkoppling (grön), informationsdisplayen
visar ”ACC aktiverad” och den nya börhastigheten överensstämmer med börhastigheten innan ACC
aktiverades (det vita hastighetsvärdet under ACC-kontrollampan). När fordonet körs i hög hastighet, och
det finns en stor skillnad mellan börhastigheten och den faktiska hastigheten, kommer systemet att
justera hastigheten till börhastigheten på ett relativt långsamt linjärt sätt. Du kan aktivt trycka på
knappen ”SET/-” för att snabbt sakta ner till målhastigheten.

Särskilda körförhållanden
Om fordonet körs i följande situationer kan ACC eventuellt inte registrera det framförvarande fordonet i
det aktuella körfältet eller så kan systemet utföra oväntade åtgärder på grund av felaktig registrering av
det framförvarande fordonet i det intilliggande körfältet. Föraren måste vara särskilt uppmärksam, köra i
lämplig hastighet och alltid vara beredd att bromsa eller ta över kontrollen över fordonet.

● När fordonet körs i omledningsfiler vid motorvägars på- och avfarter;
● När fordonet svänger i korsningar eller följer fordon för att köra in i eller ut ur kurvor eller skarpa

svängar;
● När fordonet inte kör in i eller ut ur det aktuella körfältet i samband med filbyte med det framförvarande

fordonet;
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● När fordonet körs i en brant sluttning;
● När fordonet körs nära det framförvarande fordonet

ACC har begränsningar eller kan inte fungera i vissa körsituationer, inklusive men inte begränsat till:

● Fordon som står stilla eller som korsar körfält;
● ACC-bromstiden är otillräcklig när fordonet snabbt närmar sig det framförvarande fordonet;
● Fordon som plötsligt kör in i körfältet eller det framförvarande fordonet nödbromsar;
● Fordon i samma körfält kör i fel riktning eller fordonet körs i fel riktning;
● Oregelbundna fordon framför kan inte registreras effektivt på grund av onormala konturer orsakade av

lastade föremål;
● Chassit på det framförvarande fordonet i samma körfält är högre än på konventionella fordon;
● Målet identifieras som ett icke-motordrivet fordon, en fotgängare eller ett djur;
● Fordonet körs i branta sluttningar, på vägar med gropar eller i avsnitt med komplicerad trafik;
● Fordonet framför gör en tvär sväng;
● Detekteringsförmågan hos kameror, radar och andra sensorer påverkas av regn och snö;
● Fordonets bagageutrymme är överlastat, vilket gör att fordonets front höjs.

Använd inte ACC när fordonet körs i följande situationer:
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● Vid otillräckligt omgivningsljus, för mycket ljus eller dålig belysning framför fordonet;
● När det finns fläckar i synfältet på den intelligenta frontkameran och den framåtriktade mittradarn eller

det råder tät dimma, kraftigt regn, tung snö, damm, sandstorm eller annat dåligt väder som påverkar
sensorns synfält;

● När fordonet befinner sig i en våt miljö under regniga dagar och avimnings- eller defrostereffekten på
framrutan är dålig;

● Vid körning på vägar med låg friktion, t.ex. isiga vägar;
● Vid körning på vägar med kraftiga reflexer, t.ex. regniga, snöiga eller isiga vägar;
● Framrutan fram är skadad i frontkamerans synfält;
● När den framåtriktade mittradarn riskerar att utsättas för kraftig elektromagnetisk störning;
● Kollision och skakningar som gör att den framåtriktade mittradarns position ändras;
● När tunnlar och vattenstrålar från sprinklers kraftigt reflekterar radarsignaler och gör att den

framåtriktade mittradarn inte fungerar som den ska.

AI Drive(AI DRV)
AI Drive(AI DRV) kan hålla fordonet i mitten av det aktuella körfältet och samtidigt reglera
fordonshastigheten och följande intervall. AI DRV kan aktiveras i intervallet 0 km/h till 130 km/h och kan
klassificeras i köassistent (TJA) och motorvägsassistent (HWA) i enlighet med olika hastigheter och
användningsscenarier. TJA-funktionen rekommenderas för användning i stadstrafik i hastighetsintervallet
0 km/h till 60 km/h. HWA-funktionen rekommenderas för användning på upphöjda vägar och motorvägar
i hastighetsintervallet 60 km/h till 130 km/h.

Varning: AI DRV är endast ett förarassistanssystem och kan inte ersätta föraren. Föraren är ansvarig för
säkerheten vid alla körbeteenden. Även om AI DRV är aktiverad måste föraren vara uppmärksam på
trafiksituationen, hålla i ratten och vara beredd att bromsa och köra försiktigt samtidigt som han/hon hela
tiden iakttar trafikförhållandena för att undvika olyckor.

AI DRV har begränsningar eller fungerar inte i vissa körsituationer, inklusive men inte begränsat till:

● ACC-funktionens aktiveringsvillkor är inte uppfyllda;
● Körfältslinjerna på båda sidor av det aktuella körfältet detekteras inte;
134 | AIWAYS U5



● Föraren har inte händerna på ratten under en längre tid och tar inte över kontrollen över ratten efter att
ha uppmanats av systemet;

● I samband med fordonets styringrepp motsätter sig föraren den automatiska kontrollen;
● Den intelligenta frontkameran är blockerad;
● Körfältslinjerna är för tunna, skadade eller suddiga, vilket leder till felaktig igenkänning;
● Vid körning in i eller ut ur en kurva eller tvär sväng;
● Vägbredden är för smal eller för bred;
● Fordonet körs genom avsnitt utan körfältslinjer;
● Föraren använder aktivt blinkers för att byta fil;
● Föraren aktiverar varningsblinkersen;
● Fordonet har en annan växel än drive ilagd;
● Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP) är aktiverat.

Försiktighet:

● Svåra väderförhållanden som regn, snö, rök, hagel, sand och bakgrundsbelysning påverkar körlägets
stabilitet. Det rekommenderas inte att körläget används vid svåra väderförhållanden.

● Den inkopplade AI DRV-funktionen åsidosätts vid intensivt körbeteende hos föraren, exempelvis om
han svänger tvärt, byter fil eller trampar på gaspedalen.

● I samband med trafikförhållanden som filer som går ihop, filbyte, korsande fordon som kör in i och ut
ur fil, vägkorsningar, rekommenderas det att föraren aktivt tar kontroll över fordonet.

● Vi rekommenderar att AI DRV-funktionen stängs av när fordonet passerar dåliga vägavsnitt som t.ex.
vägbyggen, när fordonet körs under dåliga siktförhållanden, på branta, kurviga och hala vägar. Vi
rekommenderar att föraren sedan aktivt tar över kontrollen över fordonet.

AI DRV-inställningar
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Knapp för intelligent körning

Indikatorlampa för aktiverad AI Dri-
ve(AI DRV)

Indikatorlampa för AI Drive(AI DRV) i
standby

Efter start kan föraren växla mellan lägena ”AI DRV/ACC/SLF” med ”knappen intelligent körning” på
rattens vänstra sida. Systemet går automatiskt till AI DRV-standbyläge, med påslagning och avstängning
av AI DRV-systemet på samma sätt som ACC-systemet.

När AI DRV-funktionen går till standbyläge tänds indikatorlampan för AI Drive(AI DRV) i standby (vit) och
på instrumentet visas ”AI DRV ready”. När AI DRV-funktionen går till aktivt läge tänds indikatorlampan för
aktiverad AI Drive(AI DRV) (blå) och på infoskärmen visas ”AI DRV activated”.

Om systemet inte kan gå till AI DRV-läget visas eventuellt motsvarande information på instrumentet. Du
kan försöka följa uppmaningen att gå till AI DRV-läget.

Varning:
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● När AI DRV-funktionen har avbrutits, och om villkoren för ACC-funktionen är uppfyllda, går systemet
automatiskt till ACC-läget och styr fordonet så att det accelererar snabbt under en kort tid. Föraren ska
vara särskilt uppmärksam.

● När målfordonet snabbt lämnar avkänningsområdet på grund av filbyte eller svängar, styr AI DRV-
systemet fordonet så att det accelererar snabbt under en kort tid. Föraren måste vara särskilt
uppmärksam.

Kollisionsvarning framåt (FCW)
FCW-funktionen kan kontinuerligt övervaka huruvida det finns fordon eller fotgängare framför fordonet i
det aktuella körfältet. Om systemet detekterar en risk för kollision kommer det att avge visuella larm och
ljudlarm för att påminna föraren om att stanna i tid för att undvika olyckor. FCW-funktionen arbetar i
hastigheter över 10 km/h. Du kan ställa in känslighetsnivån för FCW-funktionen på kontrollpanelen eller
stänga av denna funktion. Om FCW-funktionen stängs av tänds indikatorlampan för avstängd FCW/AEB-
funktion på instrumentet.

Varningslampa för funktionsfel i kollisionsvarning framåt / automatisk nödbroms

Indikatorlampa för avaktiverad kollisionsvarning framåt / automatisk nödbroms
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Sökväg: Fordonsstyrning - Avancerad körhjälp - Kollisionsvarning framåt (FCW)

Varning: Det är strängt förbjudet att utföra kollisionsvarningstest på FCW-funktionen för att undvika
olyckor som orsakas av oförutsedda omständigheter.

Försiktighet:

● Aktivera FCW-funktionen i en miljö där fordonet står stilla och säkerheten är garanterad.
● FCW-funktionen är en förarassistansfunktion som endast varnar för farliga förhållanden. Föraren ska

vara ansvarig för säkerheten vid alla körbeteenden. Även om FCW-funktionen är aktiverad måste
föraren fortfarande koncentrera sig, köra försiktigt och alltid iaktta vägförhållandena för att undvika
olyckor.

● Svåra väderförhållanden som regn, snö, rök, hagel, sand och bakgrundsbelysning påverkar FCW-
funktionens stabilitet. Det rekommenderas inte att FCW-funktionen används vid svåra
väderförhållanden.

● Den inkopplade FCW-funktionen åsidosätts vid intensivt körbeteende hos föraren, exempelvis om han
svänger tvärt, byter fil eller trampar på gaspedalen.

FCW-funktionen har begränsningar eller fungerar inte i vissa körsituationer, inklusive men inte begränsat
till:
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● Detekteringsförmågan hos den framåtriktade mittradarn eller den intelligenta frontkameran påverkas;
● Fordonen kör på vägar med stor lutning eller genom skarpa svängar;
● Det framförvarande fordonet är ett stort fordon, t.ex. en lastbil, och avståndet är kort så att FCW-

funktionen inte kan få fullständig information om fordonets form;
● Fordonet är i backväxel;
● Fordonet bromsar eller accelererar snabbt;
● Okonventionella fordon eller former som djur, skyltar, skyddsräcken, broar och byggnader befinner sig

framför.

Automatisk nödbromsning (AEB)
AEB-funktionen kan övervaka framförvarande fordon och fotgängare. Om systemet bedömer att det finns
risk för kollision kan det styra fordonets hastighetsminskning med hjälp av bromssystemet för att undvika
kollision eller minska kollisionens allvarlighetsgrad. När AEB-funktionen är aktiv ska hastigheten vara
högre än 10 km/h. När AEB-funktionen för mål som fordon, fotgängare och cyklar arbetar ska hastigheten
ligga i intervallet 10 km/h till 80 km/h. När hastigheten överskrider arbetsintervallet fungerar AEB-
funktionen inte. Om fordonets aktuella hastighet ligger i intervallet 40 km/h till 80 km/h kan den
automatiska nödbromsningsfunktionen styra fordonets hastighetsminskning men kan inte stanna
fordonet helt. Om fordonets aktuella hastighet är mellan 0 km/h och 40 km/h kan den automatiska
nödbromsningsfunktionen stanna fordonet helt. När det har stått stilla i 2 sekunder kommer den
automatiska nödbromsningsfunktionen att släppa kontrollen över fordonet och låta föraren ta över igen.

Du kan stänga av AEB-funktionen på kontrollpanelen. När funktionen stängs av tänds indikatorlampan för
FCW/AEB-funktion av på instrumentet.

Sökväg: Fordonsstyrning - Avancerad körhjälp - AEB

Varningslampa för funktionsfel i kollisionsvarning framåt / automatisk nödbroms

Indikatorlampa för avaktiverad kollisionsvarning framåt / automatisk nödbroms
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Fara: Det är strängt förbjudet att utföra nödbromsningstest på AEB-funktionen för att undvika olyckor som
orsakas av oförutsedda omständigheter.

Varning:

● Aktivera AEB-funktionen i en miljö där fordonet står stilla och säkerheten är garanterad.
● AEB-funktionen kan endast aktiveras om FCW-funktionen är på.
● AEB-funktionen är en förarassistansfunktion och kan inte förhindra kollisionsolyckor helt. Föraren är

ansvarig för säkerheten vid alla körbeteenden. Även om AEB-funktionen finns i fordonet måste föraren
koncentrera sig, köra försiktigt och alltid iaktta vägförhållandena för att undvika olyckor.

● När fordonet applicerar nödbromsning med hjälp av AEB-funktionen kan den stora bromskraften
medföra att passagerarna i fordonet lutar kraftigt framåt. Därför måste alla passagerare i fordonet,
inklusive föraren, alltid spänna fast sina säkerhetsbälten för att AEB-funktionen ska utlösas.

● AEB-funktionen kan reglera hastighetssänkningen på upp till 40 km/h och fordonet kan inte utföra
automatisk nödbromsning för att stanna vid körning i hög hastighet (hastigheten är 0 km/h).

● När fordonet har startats och den autonoma nödbromsningsfunktionen har aktiverats kan den
autonoma nödbromsningen utföras upp till 4 gånger. Efter att fordonet har startats om kan antalet
autonoma nödbromsningar återställas till 4 gånger.
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● Svåra väderförhållanden som regn, snö, rök, hagel, sand och bakgrundsbelysning påverkar stabiliteten
hos AEB-funktionen. Det rekommenderas inte att AEB-funktionen används vid svåra väderförhållanden.

● AEB-funktionen kan endast identifiera framförvarande fordon, fotgängare eller cyklar i det aktuella
körfältet. Den kan inte identifiera djur, vägspärrar, isoleringsbälten och andra oregelbundna objekt
längs vägen. Den kan inte identifiera mål med små hjul, till exempel motorcyklar, vagnsbilar, djurdragna
transportfordon som oxkärror och fordon med alltför högt chassi.

● Den inkopplade AEB-funktionen åsidosätts vid intensivt körbeteende hos föraren, exempelvis om han
svänger tvärt, byter fil eller trampar på gaspedalen.

AEB-funktionen har begränsningar eller fungerar inte i vissa körsituationer, inklusive men inte begränsat
till:

● Detekteringsförmågan hos den framåtriktade mittradarn eller den intelligenta frontkameran påverkas;
● Vid körning i regn och snö identifieras inte det framförvarande fordonets profil tydligt på grund av regn

och lera som stänker upp från hjulen på det framförvarande fordonet eller omgivande fordon;
● De framförvarande fordonen detekteras under särskilda vägförhållanden, t.ex. vid krokiga vägar,

nedsmutsade vägar, körning upp på eller av från en bro;
● Målfordonet kör i motsatt riktning, korsar korsningar, gör tvära svängar, faller in i ett körfält på kort

avstånd, lämnar det aktuella körfältet;
● Det finns fordon som kör i fel riktning i det aktuella körfältet eller så kör fordonet i fel riktning;
● Vid körning nattetid eller i en tunnel tänds inte bakljusen på framförvarande fordon normalt;
● Bakljusen på framförvarande fordon är alla LED-lampor eller andra icke-standardfärgade lampor;
● Vid körning längs en allé nattetid blinkar gatubelysningens ljus eftersom ljuset blockeras av träd;
● De framförvarande fordonen är stora, traktorer, släpvagnar, dragfordon, höga terrängfordon,

renhållningsfordon, bevattningsfordon eller andra släpvagnar;
● Körbeteendet hos framförvarande fordon är föränderligt, t.ex. när det korsar körfält eller om det

framförvarande fordonet inte parkerats på vanligt sätt;
● Det framförvarande fordonet är inte i samma körfält som fordonet;
● Det framförvarande fordonet är delvis skymt;
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● Fotgängare är inte framför fordonet, fotgängare befinner sig där de inte är fullt synliga, i skugga, i
mörker, de står inte upp, de åker tillsammans eller barn är under en viss kroppslängd.

Körfältsassistent (LDW)
LDW-funktionen kan identifiera den framförvarande körfältslinjen via den intelligenta frontkameran. Om
hjulet är på väg att korsa eller har korsat körfältet när LDW-funktionen är aktiverad, hastigheten är högre
än 60 km/h och en körfältslinje har registrerats, varnar systemet föraren med hjälp av ljud- och
ljussignaler så att han/hon håller kvar fordonet i det aktuella körfältet. Varningslampan för
körfältsavvikelse (gul) tänds och körfältslinjen på den aktuella sidan blir röd och blinkar. Om hastigheten
är lägre än 55 km/h eller högre än 180 km/h avslutas LDW-funktionen.

Indikatorlampa för aktiverad körfält-
sassistent (LDW)

Varningslampa för körfältsassistent
(LDW)

Varningslampa för fel i körfältsassis-
tenten (LDW)

Indikatorlampa för aktivering av kör-
fältsassistent (LDW)

Du kan ställa in känslighetsnivån för LDW-funktionen på kontrollpanelen eller stänga av denna funktion.
När LDW-funktionen är avstängd kommer LDW-indikatorlampan på instrumentet att vara släckt.

Sökväg: Fordonsstyrning - Avancerad körhjälp - Filbytesvarning (LDW)
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Försiktighet: Aktivera LDW-funktionen när fordonet står stilla för att säkerställa en säker miljö.

LDW-funktionen har begränsningar eller fungerar inte i vissa körsituationer, inklusive men inte begränsat
till:

● Den intelligenta frontkameran är blockerad eller kan inte identifiera körfältslinjen, eller så är
körfältslinjen för tunn, skadad eller suddig, vilket leder till felaktig identifiering;

● Fordonet körs på en väg som är för bred, för smal eller har skarpa svängar;
● Fordonet har precis kommit in i ett avsnitt utan körfältslinjer;
● Föraren aktiverar blinkers eller varningsblinkers;
● Fordonet är inte i körväxel D;
● Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP) är aktiverat;
● Föraren accelererar aktivt eller sänker hastigheten snabbt;
● Föraren har aktivt svängt och vridit ratten för snabbt.

Varning:

● LDW-funktionen är en förarassistansfunktion. Även om LDW-funktionen är aktiverad måste föraren
koncentrera sig, köra försiktigt och alltid observera vägförhållandena för att undvika olyckor.

● LDW-funktionen kan ha ett fel i registreringen av körfältslinjer eller av misstag tolka dåliga trottoarer,
vissa vägstrukturer eller föremål som körfältslinjer, vilket kan orsaka falsklarm. Vi rekommenderar att du
stänger av denna funktion när fordonet passerar dåliga vägavsnitt eller vägbyggen.

● Svåra väderförhållanden som regn, snö, rök, hagel, sand och bakgrundsbelysning påverkar stabiliteten
hos LDW-funktionen. Det rekommenderas inte att LDW-funktionen används vid svåra
väderförhållanden.

● Den inkopplade LDW-funktionen åsidosätts vid intensivt körbeteende hos föraren, exempelvis om han
svänger tvärt, byter fil eller trampar på gaspedalen.

Filhållningsassistans (LKA)
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Indikatorlampa för aktiverad körfält-
sassistent (LDW)

Varningslampa för körfältsassistent
(LDW)

Varningslampa för fel i körfältsassis-
tenten (LDW)

Indikatorlampa för aktivering av kör-
fältsassistent (LDW)

LKA-funktionen kan identifiera körfältslinjen med hjälp av den intelligenta frontkameran. Om hjulen delvis
eller helt korsar körfält när LKA-funktionen är på, hastigheten är högre än 60 km/h och en körfältslinje har
identifierats, kommer LKA-funktionen aktivt att utföra ett styringrepp och uppmana föraren att hålla
fordonet i det aktuella körfältet. Om hastigheten är lägre än 55 km/h eller högre än 180 km/h avbryts LKA-
funktionen.

LKA-funktionen kan ställas in på ON eller OFF via kontrollpanelen.

Sökväg: Fordonsstyrning - Avancerad körhjälp - LKA

LKA-funktionen har begränsningar eller fungerar inte i vissa körsituationer, inklusive men inte begränsat
till:

● Förarens händer är borta från ratten ända till timeout och föraren tar inte över ratten i tid efter
systemvarningen;
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● Under pågående autonom fordonsjustering hindrar föraren manuellt styringreppet;
● Den intelligenta frontkameran är blockerad eller kan inte identifiera körfältslinjen, eller så är

körfältslinjen för tunn, skadad eller suddig, vilket leder till felaktig identifiering;
● Fordonet körs på en väg som är för bred, för smal eller har skarpa svängar;
● Fordonet har precis kommit in i ett avsnitt med körfältslinjer eller ett avsnitt utan körfältslinjer;
● Föraren aktiverar blinkers eller varningsblinkers;
● Fordonet är inte i körväxel D;
● Det elektroniska stabilitetsprogrammet (ESP) är aktiverat;
● Föraren accelererar aktivt eller sänker hastigheten snabbt;
● Föraren har aktivt svängt och vridit ratten för snabbt.

Varning:

● LKA-funktionen är en förarassistansfunktion som kan påminna och på lämpligt sätt ingripa i
körfältsbytesförloppet. Även om LKA-funktionen finns i fordonet måste föraren koncentrera sig, hålla i
ratten, köra försiktigt och alltid iaktta vägförhållandena för att undvika olyckor.

● Aktivera LKA-funktionen i en miljö där fordonet står stilla och säkerheten är garanterad.
● LKA-funktionen kan ha fel i identifieringen av körfältslinjer, av misstag identifiera dåliga trottoarer, vissa

vägstrukturer eller föremål som körfältslinjer. När fordonet av detta skäl kör onormalt ska du
omedelbart ta kontroll över fordonet, bromsa och sänka hastigheten samtidigt som du håller fordonet
stabilt. Vi rekommenderar att du stänger av denna funktion när fordonet passerar dåliga vägavsnitt eller
vägbyggen.

● Svåra väderförhållanden som regn, snö, rök, hagel, sand och bakgrundsbelysning påverkar stabiliteten
hos LKA-funktionen. Det rekommenderas inte att LKA-funktionen används vid svåra väderförhållanden.

● Den inkopplade LKA-funktionen åsidosätts vid intensivt körbeteende hos föraren, exempelvis om han
svänger tvärt, byter fil eller trampar på gaspedalen.

● Vid komplexa trafikförhållanden som filer som går ihop, filbyte, fordon som kör in i och ut ur fil,
vägkorsningar, rekommenderas det att föraren aktivt tar kontroll över fordonet och håller det stabilt.

Observera:
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● LKA-funktionen är beroende av LDW-funktionens aktivering och den kan fungera normalt efter
aktivering av båda samtidigt.

● När LKA-funktionen används inledningsvis har föraren inga psykologiska förväntningar på systemets
ingrepp och det subjektiva intrycket kan vara att ingreppens kraft är för stor och att ingreppen sker för
sent. Detta hör till systemets normala inställning. Efter att föraren har bekantat sig med hur systemet
fungerar kan han/hon använda LKA-funktionen på ett kompetent sätt.

Intelligent helljusreglering (IHBC)
När IHBC-funktionen är påslagen vrider du vredet på belysningsspaken till läget ”Auto”. Om hastigheten
är högre än 40 km/h kan IHBC-funktionen automatiskt reglera helljusets status i enlighet med ljuset från
framförvarande fordon som kör i motsatt eller samma riktning, och omgivningsljuset. Samtidigt som
funktionen säkerställer tillräckliga ljusförhållanden kan den även förhindra att fordonets helljus bländar
förare som kommer från motsatt riktning eller kör i samma riktning.

Indikatorlampa för aktiverad intelligent helljusreglering (IHBC)

Indikatorlampa för aktivering av intelligent helljusstyrning (IHBC)

146 | AIWAYS U5



Du kan stänga av IHBC-funktionen på kontrollpanelen. När IHBC-funktionen är avstängd är
indikatorlampan för den intelligenta helljusregleringen på infoskärmen släckt.

Sökväg: Fordonsstyrning - Inställning - Belysning - Automatisk växling mellan hel- och halvljus

Försiktighet:

● När hastigheten är lägre än 25 km/h avbryts IHBC-funktionen.
● Frekventa växlingar av helljuset medför att framförvarande fordon misstolkar fordonets köravsikter, det

ökar körningens risk och är ett ociviliserat körbeteende. Därför kommer IHBC-funktionen att
undertryckas en viss tid efter att det har växlat till helljus och halvljus och kommer inte längre
omedelbart växla ljuset.

● När föraren aktivt har använt ljusspaken för att växla till helljus avaktiveras IHBC-funktionen i 3 minuter
och kommer inte längre omedelbart växla ljuset.

● Svåra väderförhållanden som regn, snö, rök, hagel, sand och bakgrundsbelysning påverkar IHBC-
funktionens stabilitet. Det rekommenderas inte att IHBC-funktionen används vid svåra
väderförhållanden.

Observera: De typer av ljuskällor som kan registreras av IHBC-funktionen är bland annat halogenlampor,
LED-lampor och xenonlampor. Bland de typer av ljuslägen som kan registreras ingår helljus, baklampor på
konventionella fordon, framlyktor på cyklar, tvåhjuliga elfordon och motorcyklar.

Vägmärkesidentifiering (TSR)
TSR-funktionen kan använda den intelligenta frontkameran för att identifiera hastighetsskyltar framför
fordonet och på båda sidor av vägen och visar sedan hastighetsbegränsningsinformationen för den
aktuella vägen på instrumentet. Displayen stängs av efter 3 sekunder. Om hastigheten överskrider
hastighetsbegränsningen blinkar indikatorlampan för hastighetsbegränsning på instrumentpanelen och
ett larm ljuder för att informera föraren om att fordonet körs för fort.
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TSR-funktionen kan ställas in på ON eller OFF med hjälp av kontrollpanelen.

Sökväg: Fordonsstyrning - Avancerad körhjälp - TSR

Försiktighet:

● TSR-funktionen är endast en varnings- och påminnelsefunktion och kan inte aktivt styra och sänka
fordonshastigheten. Föraren måste följa gällande hastighetsbestämmelser och det är strikt förbjudet
att köra för fort.

● Svåra väderförhållanden som regn, snö, rök, hagel, sand och bakgrundsbelysning påverkar stabiliteten
hos TSR-funktionen och det rekommenderas inte att TSR-funktionen används vid svåra
väderförhållanden.

● Intensiv körning, snabba svängar, filbyten och andra förarbeteenden påverkar stabiliteten hos TSR-
funktionen, vilket resulterar i felaktiga identifieringar, falsklarm och felaktiga borttagningar från
systemets sida.

TSR-funktionen kan endast identifiera trafikskyltar och markeringar som uppfyller kraven i relevanta
nationella lagar och bestämmelser. Den kan inte identifiera trafikskyltar och markeringar som inte
uppfyller dessa krav.
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Observera: TSR-funktionen är inte tillgänglig i alla länder eller regioner. Kontakta din lokala
tjänsteleverantör för mer information.

Trafikskyltar som TSR-funktionen kan identifiera omfattar: skyltar med fast hastighetsbegränsning, skyltar
med variabel hastighetsbegränsning, permanenta hastighetsskyltar och tillfälliga hastighetsskyltar.
Trafikskyltar som inte uppfyller kraven inkluderar men är inte begränsade till: icke-standardiserad grafik,
skadade skyltar, skymda skyltar, skyltar markerade på marken, textskyltar. (som ”synlighet”, ”regn och
snö” )

Systemet kan inte urskilja den exakta riktningen för skyltar utan något tydligt riktningsobjekt på
visningsplatsen. Skyltar utan tydligt riktningsobjekt på visningsplatsen inkluderar men är inte begränsade
till: avfartshastighetsskyltar nära de övre och nedre avfarterna på motorvägar samt hastighetsskyltar på
upphöjda vägar nära markfilerna.

Dödvinkeldetektering (BSD)
BSD-funktionen övervakar huvudsakligen det visuellt dolda området som inte syns i backspegeln.
Systemet upptäcker fordon som befinner sig i den döda vinkeln på båda sidor av fordonet med hjälp av
vågradar och varnar föraren så att trafikolyckor kan undvikas som annars riskerar att orsakas av fordon i
döda vinkeln som inte är synliga vid filbyten.

När BSD-funktionen är på, fordonshastigheten är högre än 20 km/h och det finns fordon eller tvåhjuliga
fordon i den döda vinkeln, visar systemet detta med hjälp av sidokontrollampan på vänster respektive
höger ytterbackspegel för att varna föraren om att han måste fokusera på fordon i den döda vinkeln.
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Du kan ställa in varningsläget för BSD-funktionen eller stänga av det på kontrollpanelen.

Sökväg: Fordonsstyrning - Avancerad körhjälp - Dödvinkeldetektering (BSD)

Varning:

● BSD-funktionen är en förarassistansfunktion och kan inte ersätta direkt visuell observation. Även om
BSD-funktionen är aktiverad måste föraren iaktta trafiksituationen och köra försiktigt för att undvika
olyckor. Förare ska inte enbart förlita sig på BSD-funktionen för att påminnas om att föremål eller fordon
dyker upp nära den döda vinkeln eller sidan. Många externa faktorer kan försämra BSD-funktionen.

● När fordonets backväxel eller parkeringsläge läggs i, eller körhastigheten är lägre än 15 km/h, stängs
BSD-funktionen automatiskt av.

Följande förhållanden kan leda till radaridentifiering av hinder och påverka BSD-funktionen, inklusive men
inte begränsat till:

● Radarn kopplas från, skyms eller täcks med smuts, is, snö, metallplåt, tejp, etiketter eller löv;
● Radar eller omgivande ytor påverkas på grund av kollision eller repor på fordonet;
● Regn, snö, dimma, dis och andra extrema väderförhållanden kan påverka radarfunktionen;
● På grund av begränsningen hos radaridentifieringens målegenskaper kan det under sällsynta

omständigheter hända att falsklarm genereras av vissa metallstängsel, växter eller betongväggar.
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Filbytesassistent (LCA)
LCA-funktionen använder sig huvudsakligen av vågradar för att detektera omkörande fordon som närmar
sig snabbt på upp till 80 meters avstånd bakom fordonet på båda sidor. När det omkörande fordonet
närmar sig snabbt och uppfyller varningsvillkoren, kommer systemet att informera föraren med hjälp av
ljus- och ljudsignaler så att han kan undvika trafikolyckor orsakade av omkörande fordon från sidan och
bakifrån i samband med filbyten.

När LCA-funktionen är aktiverad, fordonshastigheten är högre än 20 km/h, det finns fordon och
tvåhjulingar som snabbt närmar sig på någon av sidorna bakom fordonet samt varningsvillkoren är
uppfyllda tänder systemet indikatorlampan i backspegeln på motsvarande sida och avger en ljudsignal för
att varna föraren så att kollision kan undvikas i samband med filbyte. Detta baseras på att föraren aktivt
slår på blinkersen på motsvarande sida.

Du kan ställa in LCA-funktionens varningsläge eller stänga av funktionen på kontrollpanelen.

Sökväg: Fordonsstyrning - Avancerad körhjälp - Dödvinkeldetektering (BSD)

Varning:

● LCA-funktionen är en förarassistansfunktion och kan inte ersätta direkt visuell observation.
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Även om LCA-funktionen finns i fordonet måste föraren koncentrera sig, köra försiktigt och alltid iaktta
vägförhållandena för att undvika olyckor. Förare ska inte enbart förlita sig på LCA-funktionen för att
påminnas om att föremål eller fordon närmar sig snabbt i sidled och bakom. Många externa faktorer kan
försämra LCA-funktionen.

● Innan du byter fil ska du med hjälp av backspegeln och en blick över axeln kontrollera att fordonet kan
byta fil på ett säkert sätt. LCA-enhetens funktion påverkas av flera faktorer, vilket kan leda till att
varningar uteblir eller att falsklarm avges.

● När fordonets backväxel eller parkeringsläge läggs i, eller om fordonshastigheten är lägre än 15 km/h,
stängs LCA-funktionen av automatiskt.

Följande förhållanden kan orsaka problem med radaridentifiering och påverka LCA-funktionen, inklusive
men inte begränsat till:

● Radarn kopplas från, skyms eller täcks med smuts, is, snö, metallplåt, tejp, etiketter eller löv;
● Radar eller omgivande ytor påverkas på grund av kollision eller repor på fordonet;
● Regn, snö, dimma, dis och andra extrema väderförhållanden kan påverka radarfunktionen;
● På grund av begränsningen hos radaridentifieringens målegenskaper kan det under sällsynta

omständigheter hända att falsklarm genereras av vissa metallstängsel, växter eller betongväggar.
● LCA kan inte identifiera fotgängare, cyklister och djur.

Dörröppningsvarning (DOW)
DOW-funktionen övervakar huvudsakligen ett område som är 80 meter långt och 0,5 meter brett bakom
båda sidor av fordonet. När fordonet stannar och dörren öppnas detekterar radarn för övervakning av
döda vinkeln snabbt mål som närmar sig bakom fordonet och kan skicka en varning till passagerare som
öppnar dörren så att trafikolyckor kan undvikas som annars riskerar att orsakas av närmande fordon som
inte syns i döda vinkeln.

När fordonet stannas och föraren eller passageraren öppnar någon av dörrarna och ett fordon närmar sig
snabbt bakifrån med risk för kollision avger systemet en varning för att föraren respektive passageraren
ska se upp för närmande trafik och öppna dörren försiktigt. Varningen sker genom att lamporna i
motsvarande sidas ytterbackspegel blinkar och ett varningsljud avges.
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Du kan ställa in DOW-funktionens varningsläge eller stänga av funktionen på kontrollpanelen.

Sökväg: Fordonsstyrning - Avancerad körhjälp - Dörröppningsvarning (DOW)

Försiktighet:

● DOW-funktionen är en förarassistansfunktion och kan inte ersätta direkt visuell observation. Även om
DOW-funktionen finns i fordonet måste föraren eller passageraren fortfarande aktivt observera
vägförhållandena innan dörren öppnas så att olyckor undviks. Föraren ska inte förlita sig enbart på
DOW-funktionen för att påminnas om att föremål eller fordon närmar sig snabbt i sidled och bakom.
Många externa faktorer kan försämra DOW-funktionen.

● När omgivningen är bullrig, till exempel om ljudet utanför fordonet är för högt, kanske inte
varningsljudet hörs.

● DOW-funktionen fungerar endast när fordonet står stilla och om dörren öppnas inom 60 sekunder.

Försiktighet: Du måste bekräfta säkerheten i omgivningen innan du öppnar dörren för att stiga ut, annars
finns det risk för personskador och andra säkerhetsincidenter.

Följande förhållanden kan leda till radaridentifiering av hinder och påverka DOW-funktionen, inklusive
men inte begränsat till:

● Radarn kopplas från, skyms eller täcks med smuts, is, snö, metallplåt, tejp, etiketter eller löv;
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● Radar eller omgivande ytor påverkas på grund av kollision eller repor på fordonet;
● Regn, snö, dimma, dis och andra extrema väderförhållanden kan påverka radarfunktionen;
● På grund av begränsningen hos radaridentifieringens målegenskaper kan det under sällsynta

omständigheter hända att falsklarm genereras av vissa metallstängsel, växter eller betongväggar.

Varning för korsande trafik bakom fordonet (RCTA)
RCTA-funktionen kan övervaka föremål som korsar fordonets backningsväg när föraren backar med
fordonet. När systemet detekterar en potentiell risk blinkar indikatorlampan i backspegeln på
motsvarande sida/sidor och en signal ljuder för att påminna föraren om att vara uppmärksam på föremål
som passerar bakom fordonet med ljus- och ljudsignaler.

Du kan ställa in larmläget för RCTA-funktionen eller stänga av funktionen på konsolens skärm.

Sökväg: Fordonsstyrning - Avancerad körhjälp - Dörröppningsvarning (DOW)

Varning:

● RCTA-funktionen är en förarhjälpfunktion och kan inte ersätta direkt visuell observation. Även om RCTA-
funktionen är aktiverad måste föraren fortfarande aktivt observera vägförhållandena för att undvika
olyckor. Förare får inte förlita sig enbart på varningsfunktionen för korsande trafik bakom fordonet för
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att upptäcka eventuella fordon som korsar bakom. Många externa faktorer kan försämra RCTA:s
prestanda.

● När den omgivningen är bullrig, till exempel om ljudet utanför fordonet är för högt, kanske
varningsljudet inte hörs.

● Fordonets varning på sidorna kan inte reagera på mål i döda vinkeln. Varning för korsande trafik bakom
fordonet kan inte upptäcka följande fordon genom hinder eller parkerade fordon.

Funktionsvillkor för RCTA:

● Fordonet är i backväxel;
● Målfordonet passerar bakom med en hastighet som är under 30 km/h;
● Den förväntade kollisionstiden är mindre än 3 sekunder.

Varningsfunktionen för korsande trafik bakom fordonet kan inte detektera ett fordon som passerar bakom
under följande förhållanden, inklusive men inte begränsat till:

● Parkering i vinkelräta parkeringsutrymmen med fordon på båda sidor och fordon parkerade på insidan;
● Parkering i vinklade parkeringsutrymmen med fordon på ena sidan och fordon som korsar från den

riktning där fordon skymmer siktlinjen.

Följande förhållanden kan leda till radaridentifiering av hinder och påverka funktionen hos
varningsfunktionen för korsande trafik bakom fordonet, inklusive men inte begränsat till:

● Radarn kopplas från, skyms eller täcks med smuts, is, snö, metallplåt, tejp, etiketter eller löv;
● Radar eller omgivande ytor påverkas på grund av kollision eller repor på fordonet;
● Regn, snö, dimma, dis och andra extrema väderförhållanden kan påverka radarfunktionen;
● På grund av begränsningen hos radaridentifieringens målegenskaper kan det under sällsynta

omständigheter hända att falsklarm genereras av vissa metallstängsel, växter eller betongväggar.
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Kamera- och igenkänningssystem
Backningsbild
Om ditt fordon är utrustat med funktionen backningsbild, lägg i backväxeln när du placerar ditt fordon i
parkeringsutrymmet i närheten av destinationen. Konsolens skärm går då in i backningsbildläget för att
underlätta din parkering.

Under parkering kan du justera rattvinkeln baserat på de dynamiska förändringarna hos hjälplinjen.
Avståndet mellan fordon och hinder indikeras i vitt, gult och rött. Om ditt fordon är utrustat med
radarenheter i stötfångarna fram och bak kommer varningsljuden att bli allt kortare i takt med att
avståndet mellan fordonet och hindret minskar. Var uppmärksam på avståndets förändring.

Försiktighet: När hastigheten överskrider tröskelvärdet stängs funktionen backningsbild av och du
uppmanas att köra försiktigt. Du kan svepa uppåt, nedåt, åt vänster och höger med två fingrar för att
avsluta backningsbildsgränssnittet.

Observera: Lägg ur backväxeln under backningsbildsgränssnittet. När fordonshastigheten når
tröskelvärdet stängs backningsbildsgränssnittet automatiskt.

Panoramabild
Om ditt fordon är utrustat med en panoramabild kan du gå in i panoramabildläget med hjälp av
motsvarande meny på konsolens skärm eller så trycka på knappen ”*” på ratten (funktionen panoramabild
måste definieras i förväg) för att gå in i panoramabildläget. Klicka på motsvarande vyknapp i
panoramabildsgränssnittet för att byta perspektiv för panoramabildsgränssnittet. Klicka på strömställaren
för 3D-vy för att växla mellan läget 2D-vy och läget 3D-vy.

Sökväg: Inställningar - Reglage på ratten - Panorama 360°

I panoramabildsgränssnittet kan du svepa uppåt, nedåt, åt vänster och höger med två fingrar för att
avsluta det aktuella gränssnittet.

Varning:
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● Kontrollera alltid det omgivande området när du använder parkeringshjälp eller kamerasystem. Ta
hänsyn till människor, djur eller föremål i rörelseområdet som inte kan detekteras av systemen. Du är
ansvarig för parkeringsmanövern.

● Parkeringshjälpfunktionerna kan försämras när sensorer eller kameralinser är täckta av is, snö eller
smuts.

Försiktighet: När hastigheten överskrider tröskelvärdet stängs funktionen panoramabild av och du
uppmanas att köra försiktigt. Du kan svepa uppåt, nedåt, åt vänster och höger med två fingrar för att
avsluta panoramabildsgränssnittet.

Automatisk parkeringshjälp (APA)
Ditt fordon kan vara utrustat med en automatisk parkeringshjälpfunktion (hädanefter kallad ”APA”). När
du är nära ditt resmål och behöver hitta ett parkeringsutrymme kan APA användas för att slutföra
parkeringen. APA använder ultraljudssensorer för att fastställa avståndet mellan fordonet och
trottoarkanten, eller mellan fordonet och ett parkerat fordon, och för att identifiera parkeringsutrymmet
och justera placeringen därefter. Läs följande instruktioner noggrant innan du använder APA.

APA-begränsningar
APA kanske inte fungerar korrekt under följande omständigheter. Var försiktig och var redo att ta över
fordonet manuellt:

● Vägytan är ojämn (APA är endast konstruerad och utvecklad för en jämn vägyta);
● Det aktuella parkeringsutrymmet ligger intill en vägg eller pelare;
● En eller flera ultraljudssensorer är skadade, deras yta har fläckar eller är täckt av is, snö eller smuts;
● Kraftigt regn, tung snö, extrem värme, extrem kyla eller andra svåra väderförhållanden råder;
● Ultraljudssensorer påverkas av annan ultraljudsutrustning.

Observera: APA begränsas av ultraljudets fysiska egenskaper och kan ha vissa fel vid identifiering av
parkeringsutrymmen omgivna av konventionella fordon.;

det kan förekomma situationer som exempelvis misslyckad identifiering eller felaktig igenkänning i
särskilda parkeringsscenarier.
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När du befinner dig i närheten av parkeringsutrymmet, tryck på APA-strömställaren medan fordonet rör
sig framåt, välj parkeringsläget enligt systemets uppmaning och slå sedan på för att hitta
parkeringsutrymmet. Om ett parkeringsutrymme identifieras samtidigt på vänster och höger sida, kan du
välja parkeringsutrymme genom att slå på vänster eller höger blinkers med hjälp av belysningsspaken.

Observera:

● För att ett parkeringsutrymme ska kunna hittas måste avståndet mellan höger sida av fordonet och
vänster sida (parallellparkering) eller fronten (vertikalparkering) på det parkerade fordonet vara mellan
1 m och 1,5 m.

● Ett stort avstånd kan leda till att man inte hittar parkeringsplatsen och ett litet avstånd kan leda till att
systemet inte kan planera parkeringsspåret och göra att parkeringen misslyckas.

● För att fordonet ska kunna detektera en lämplig ledig parkeringsplats är minimikraven som följer:
Utrymmet för parallellparkering måste vara minst 5,6 meter långt och en bil måste redan vara parkerad
framför det. Det vertikala parkeringsutrymmet måste vara minst 2,6 meter brett med ett fordon
parkerat på en av de två sidorna.

När systemet meddelar att parkeringsutrymmet har hittats måste du åter bekräfta huruvida det aktuella
parkeringsutrymmet är säkert och tillgängligt. Lägg i backväxeln, slå på APA-strömställaren och håll kvar

AIWAYS U5 | 159



den enligt systeminstruktionerna. När systemet uppmanar dig att släppa bromspedalen, se till att APA-
strömställaren är påslagen och hålls kvar tills parkering har slutförts.

Varning: APA-systemet kan eventuellt inte detektera föremål i parkeringsutrymmet i tid och på ett
noggrant sätt. Genomför en visuell inspektion för att säkerställa att parkeringsutrymmet är säkert och
tillgängligt.

Var hela tiden uppmärksam på omgivningen vid automatisk parkering. Om APA måste avbrytas kan du
trampa på bromspedalen för att avbryta parkeringsprocessen. Släpp bromspedalen när nödsituationen är
över för att återuppta automatisk parkering. Hela den automatiska parkeringsprocessen måste slutföras
inom 4 minuter. Annars måste du avsluta det automatiska parkeringsprogrammet eftersom tiden för den
automatiska parkeringsprocessen har gått ut.

Om parkering avbryts på grund av att strömställaren för automatisk parkering släpps eller om en annan
dörr än förardörren öppnas eller andra funktioner där paustiden är inom 60 sekunder kan systemet
återuppta det automatiska parkeringsprogrammet efter att villkoren för automatisk parkering åter är
uppfyllda. Om paustiden överstiger 60 sekunder kommer systemet att avsluta det automatiska
parkeringsprogrammet på grund av att paustiden har gått ut.

Försiktighet:

● Under pågående parkering kommer ratten att rotera i enlighet med parkeringsprocessens justeringar.
Hindra inte rattens rotation i detta läge eftersom den automatiska parkering då avbryts.

● Under pågående parkering måste omgivningen iakttas hela tiden och en fot hållas mot bromspedalen
så att du kan ta över kontrollen över fordonet i händelse av en olycka.

● Om ett hinder kommer in i den planerade parkeringsvägen medan parkering pågår och det inte
avlägsnas inom kort kommer den automatiska parkering att avbrytas av säkerhetsskäl.

● Om parkeringssystemet slutar fungera medan parkering pågår avbryts parkeringsprocessen
automatiskt utan yttre störningar. För att undvika olyckor måste föraren omedelbart ta över fordonet.

● Under pågående parkering kommer systemet att varna tidigt för att pausa eller avbryta parkeringen
med hjälp av skärmen och ljudet från konsolen i enlighet med förändringarna hos själva fordonet och
de yttre förhållandena.
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● Föraren ska alltid vara uppmärksam på fordonets anvisningsmeddelande, observera förändringar i den
yttre miljön, alltid vara beredd att bromsa eller ta över fordonet och till fullo förstå och följa det
anvisningsmeddelande som skickas av fordonet.

● Föraren är fullt ansvarig för fordonskollisioner och personskador som orsakas av underlåtenhet att följa
fordonets anvisningsmeddelande, insisterande på att parkera, bromsning eller övertagande av fordonet
i fel tid. AIWAYS tar inget ansvar.

Observera:

● Om APA-strömställaren släpps eller passagerardörren och laddningsuttaget öppnas medan automatisk
parkering pågår pausas parkeringsprocessen.

● Om APA-strömställaren plötsligt släpps under pågående parkering kommer systemet enligt
standardinställning att nödbromsa fordonet.

● Då blir den bromskraft som systemet applicerar på fordonet relativt stark, vilket kan orsaka obehag för
passagerarna i fordonet och föraren måste hålla sig lugn.

Efter parkering kommer systemet att aktivera den elektroniska parkeringsfunktionen och automatiskt
lägga i parkeringsläget (P). För säkerhets skull ska du kontrollera att fordonet är parkerat i
parkeringsutrymmet.
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Lämna fordonet
Förberedelse innan fordonet lämnas
När du är redo att lämna fordonet ska du kontrollera och bekräfta fordonets säkerhet på följande sätt:

● Lägg i parkeringsläget (P).
● Dra alltid åt den elektroniska parkeringsbromsen. Kontrollera att kontrollampan tänds.
● Om fordonet står i uppförsbacke ska framhjulen vridas bort från trottoarkanten. Om fordonet står i

nedförsbacke ska framhjulen vridas in mot trottoarkanten.
● Stäng fönstren och soltaket.
● Slå av tändningen och vrid ratten tills rattlåset går i.
● Lämna inte barn eller djur i fordonet.
● Ta ut din smart key ur fordonet.
● Lås fordonet.
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Nyckellåsning
Låsning med smart key
När du har parkerat klart ska du lägga i fordonets parkeringsläge och dra åt den elektroniska
handbromsen. Fordonet kommer då automatiskt att låsa upp dörrarna (om upplåsningsfunktionen för
parkeringsläget är aktiverad). Du kan ställa in motsvarande funktioner på konsolskärmen. Innan du
lämnar fordonet måste du stänga av fordonet på konsolens skärm. När du har lämnat fordonet måste du
bekräfta att dörrar, fönster och det främre förvaringsutrymmets lucka är stängda. Tryck sedan på
låsknappen på din smart key för att låsa fordonet. Då fälls ytterbackspegeln automatiskt in, det yttre
dörrhandtaget döljs automatiskt, signalhornet ljuder en gång och blinkersen blinkar för att meddela dig att
du har slutfört låsningen av ditt fordon. Du kan även trycka på mikrobrytaren framtill på det yttre
dörrhandtaget för att låsa fordonet manuellt.

Om signalhornet ljuder när fordonet låses innebär det att fordonet inte har låsts ordentligt. Bekräfta status
för dörrar, baklucka och det främre förvaringsutrymmets lucka. Vi rekommenderar att du ställer in
funktionerna för upplåsning i parkeringsläget (P-läge), automatiskt stänger dörrarna och fönstren när du
låser fordonet och när du låser fordonet på IVI-skärmen. Ytterbackspegeln fälls automatiskt för att ge en
smidig körupplevelse.

När du låser ditt fordon stängs även alla fönster, soltaket och solskydden automatiskt. Detta kan ställas in
på konsolens skärm.

Varning: För att undvika olyckor ska du inte lämna barn ensamma i fordonet när du låser det.

Försiktighet: När bilen har låsts kan kylsystemets komponenter fortsätta att fungera under en tid och ge
ifrån sig ett svagt ljud, vilket är ett normalt fenomen.

Mobiltelefonlåsning
Låsning via app
Om du inte kan låsa fordonet med din smart key kan du låsa fordonet på distans med hjälp av appen.
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Försiktighet: När du inte bär med dig din smart key och använder appen för att låsa upp och starta
fordonet ska du komma ihåg att inte lämna din mobiltelefon i fordonet.

Nödlåsning
Mekanisk låsning
Du kan låsa fordonet med en mekanisk nyckel. Nyckelhålet sitter på insidan av det yttre dörrhandtaget på
förarsidan. Dra i det yttre dörrhandtaget, sätt i den mekaniska nyckeln och vrid den medurs för att låsa.

Försiktighet: Se till att alla dörrar är stängda innan du låser.

Om ditt fordon utsätts för stötar eller vid fel på 12 V-batteriet kan fordonet eventuellt inte leverera normal
strömförsörjning och det kan hända att din smart key eller appen inte kan användas för att låsa alla dörrar.
Följande metoder kan användas som tillfälliga åtgärder för att låsa fordonet:

1. Öppna dörren som ska låsas och leta upp det mekaniska nyckelhålet i dörrlåsregeln;
2. Sätt i den mekaniska nyckeln i det mekaniska nyckelhålet och stäng vänster/höger dörr efter att ha

vridit nyckeln medurs/moturs;
3. Dra i dörrhandtagen ett i taget från utsidan för att bekräfta att dörrarna är låsta.
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Laddning
Laddningsförberedelse
Innan du lämnar fordonet kan du ladda det. För att hålla fordonet i gott skick ska du omedelbart ladda ditt
fordon när batteriets laddning är låg.

Försiktighet: Fordonet kan endast laddas när det är i parkeringsläge och kan inte laddas när det är i
körläge (när framåt- eller backväxel är ilagd) och i programuppgraderingsläge.

Fordonet har laddningsuttag för likström (DC) och växelström (AC), såsom visas i bilden:

1. Uttag för AC-laddning (normal laddning), använder AC för laddning.
2. Uttag för DC-laddning (snabbladdning), använder DC för laddning.

Varning:

● För att undvika olyckor ska du ladda på platser som är avskilda från brandfarliga gaser eller ansamling
av vätskor.
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● På grund av faran med högspänning rekommenderas att hålla ett visst avstånd från laddstolpen medan
laddning pågår. Vidrör inte elbilsladdaren eller metallkontakterna i laddningsporten eftersom det annars
kan orsaka personskada.

● Högspänningsladdningssystemet har inga komponenter som föraren behöver kontrollera.
Högspänningskomponenter är orangefärgade. Vidrör aldrig dessa delar.

● Minderåriga får inte använda laddningsutrustning och minderåriga får inte närma sig under pågående
laddning.

● Före laddning ska du kontrollera elbilsladdarens port och fordonets laddningsport med avseende på
smuts, främmande material, deformering, svärtning och ablation. Om något onormalt upptäcks ska du
inte genomföra laddningen, utan kontakta din Aiways-servicepartner för underhåll i tid. Annars kan det
uppstå fel i fordonsladdningen eller skador på laddningsutrustningen och i allvarliga fall personskador.

● Lossa inte elbilsladdaren förrän laddningen har avslutats. Annars finns risk för elektriska ljusbågar vid
laddningsporten.

● Under snabbladdning ska användare med pacemaker implanterad i kroppen hålla sig borta från
fordonet som snabbladdas, detta för att undvika elektromagnetiska störningar som påverkar den
normala effektiviteten hos medicinsk utrustning.

● Det är förbjudet att modifiera eller ta isär laddningskontakten och laddningsutrustningen utan tillstånd.
Det är förbjudet att ladda när laddningsutrustningen är skadad, rostig, våt eller innehåller främmande
föremål.

Vid fel på laddningsutrustningen ska du kontakta laddningsutrustningens tillverkare och inte försöka
lösa det själv.

● Ladda inte utomhus vid kraftigt regn eftersom det kan orsaka laddningsfel och i allvarliga fall skada
fordonet eller laddningsutrustningen.

När du behöver ladda efter att fordonet har varit utsatt för regn ska du kontrollera om vatten har trängt
in i laddningsporten.

Ladda inte när det finns uppenbara vattenfläckar i laddningsporten eftersom kan det resultera i att
laddningen misslyckas och i allvarliga fall skada fordonet eller laddningsutrustningen.
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● Använd inte högtryckstvätt vid laddning för att spola laddningsporten eftersom kan det resultera i att
laddningen misslyckas och i allvarliga fall kan skada fordonet eller laddningsutrustningen.

● Om du upptäcker lukt eller rök i fordonet under laddningen ska du omedelbart avbryta laddningen och
kontakta räddningstjänsten.

● Använd den laddningsutrustning som överensstämmer med standarden för att ladda fordonet, annars
kan det resultera i att laddningen misslyckas och i allvarliga fall skada fordonet eller
laddningsutrustningen med personskador som följd.

● Under alla omständigheter och under alla villkor är det strängt förbjudet att med handen vidröra den
exponerade metalldelen på laddningsporten.

Laddningstiden för fordonets batteripaket beror på en rad olika faktorer, såsom laddningsnivå (SOC),
omgivningstemperatur, elektrisk utrustning i fordonet under laddning (såsom luftkonditionering), DC-
laddning eller AC-laddning, laddningsutrustningens uteffekt (station) och andra faktorer.

Försiktighet: Den kortaste laddningstiden (med likström) för laddning från 20 % till 80 % laddningsnivå är
35 minuter när omgivningstemperaturen är 25 °C. När omgivningstemperaturen är för hög eller låg blir
laddningstiden längre på grund av behovet att kyla eller värma upp batteripaketet (batteripaketets
kapacitet påverkas om fordonet under en lång tid förvaras vid låg temperatur).

Laddning
Du kan använda AC-laddningsstationen och den särskilda AC-laddstolpen för hemmabruk och den publika
AC-laddstolpen för normal laddning av ditt fordon eller den publika DC-laddstolpen för snabbladdning av
ditt fordon:

1. Fordonet är i parkeringsläge. När hela fordonet har stängts av trycker du på laddningsportens
dekorpanel och vrider den för att öppna skyddet över den normala laddnings- eller
snabbladdningsporten;

2. Kontrollera att laddningskontakten och laddningsutrustningen är i gott skick och anslut elbilsladdaren
direkt till fordonets laddningsport. Då matchas laddningsporten med elbilsladdaren: Om matchningen
lyckas tänds indikatorlampan kopplad till laddningskabeln på instrumentet;
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3. Slå på strömförsörjningen till laddningsutrustningen, starta laddningen och indikatorlampan för

laddningsstatus  på instrumentet är på.

4. När laddningen är slutförd ska laddningen först avslutas på laddstolpen. När fordonet har låsts upp ska
du trycka på och hålla in upplåsningsknappen på elbilsladdaren och koppla ur elbilsladdaren.

5. Om laddningen misslyckas, anslut laddstolpen igen och försök igen. Om laddningen fortfarande
misslyckas ska du omedelbart kontakta din Aiways-servicepartner eller laddningstjänstleverantör för
underhåll.

6. När du har kopplat ur elbilsladdaren ska du lägga undan den, täcka över ladduttaget och stänga
laddningsportens panel.

Elbilsladdaren kan inte kopplas ur under pågående DC-laddning eller när fordonet är låst. Du kan inte
koppla ur elbilsladdaren förrän laddningen har stoppats och fordonet har låsts upp.

Om du vill avbryta laddningen aktivt (eller i en nödsituation) ska du prova att dra ut elbilsladdaren på
följande sätt:

1.
Håll fordonslåsknappen  och bakluckans öppningsknapp  intryckta samtidigt i 3 sekunder på
din smart key så visas inte den återstående laddningstiden på instrumentet (återstår – – minuter).

Tryck på fordonets upplåsningsknapp  en gång så hörs ett klickljud vid laddningsuttaget, vilket
betyder att laddaren (laddningspistolen) har låsts upp.

2. Kontakta omedelbart Aiways-serviceverkstad för felsökning om du ändå inte kan koppla ur
elbilsladdaren.

Försiktighet: Under pågående AC-laddning eller när fordonet är låst kan elbilsladdaren inte kopplas ur.
Koppla inte ur elbilsladdaren med våld. Om det inte går att koppla ur elbilsladdaren efter laddning ska du
omedelbart kontakta din Aiways-servicepartner eller laddningstjänstleverantör.

Observera: När du använder den publika AC-laddstolpen för att ladda ditt fordon kan du använda
fordonets AC-laddare för att ansluta fordonet till den publika AC-laddstolpen. Fordonets AC-laddare
förvaras vanligtvis i bagageutrymmet.
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Bekräftelse av laddning
Batteripaketets aktuella status visas på infoskärmen:

Indikatorlampa för ansluten laddningskabel  När indikatorlampan för ansluten laddningskabel lyser
visar det att laddningskabeln är ansluten.

Indikatorlampa för laddningsstatus  När denna indikatorlampa lyser visar det att batteripaketet
laddas.

Körning med låg laddningsnivå
fordonets beteende när laddningsnivån är låg (SOC = state of charge = laddningsnivå).
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SOC (%) Fordonets beteende: Instrument Fordonets beteende: Övrigt

≤25 %
Batteripaketets SOC-varningslampa lyser
(gult) och ringer en gång.

En ljudsignal uppmanar föraren att observera
återstående ström.

≤10 %
Batteripaketets SOC-varningslampa flimrar
(gult) .

Inga

≤5 %
Batteripaketets SOC-varningslampa flimrar
(rött) och ringer en gång.

Körsträcka visas inte längre på instruments-
kärmen.

≤3 %
Batteripaketets SOC-varningslampa flimrar
(rött) och ringer en gång.

Luftkonditioneringskompressorn stängs av.

Uteffekten begränsas och accelerationspres-
tanda begränsas.

≤1 %
Batteripaketets SOC-varningslampa visas
inte längre på instrumentskärmen.

Uteffekten begränsas och accelerationspres-
tanda begränsas.

≤0 %

Varningslampan för fel på batteripaketet ly-
ser.

Fordonets ström är avstängd.

Uteffekten begränsas och accelerationspres-
tanda begränsas.

När SOC är för låg kommer uteffekten att begränsas. Max. hastighet och accelerationsprestanda kommer
att begränsas.

Kraftbatteri
Användning av batteripaket
Batteripaketets prestanda beror på omgivningstemperaturen. Det optimala arbetstemperaturintervallet är
5 °C till 35 °C och det maximala arbetstemperaturintervallet är -30 °C till 55 °C. För att säkerställa att
fordonet fungerar optimalt ska användning av fordonet i extrema temperaturer undvikas. Temperaturer
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som är för höga eller för låga påverkar batteripakets och fordons prestanda. Batteripaketet är en viktig del
av fordonets drivning. Var uppmärksam på följande vid användning:

Försiktighet:

● Om fordonet parkeras i en miljö med för hög eller för låg temperatur påverkas batteriets livslängd
direkt.

Parkera inte i en miljö med hög eller låg temperatur under längre tid (mer än 8 timmar). Om fordonet
lämnas oanvänt under en längre tid, se till att batteripaketets kapacitet är över 70 % och att fordonet
parkeras på en sval plats för att garantera batteripaketets livslängd. Det rekommenderas att
batterikapaciteten kontrolleras varje vecka och att fordonet används minst en gång i månaden.

● För att undvika brandrisk ska du inte parkera fordonet nära en värmekälla med hög temperatur.
Fordonet ska placeras på en torr plats. Undvik att parkera på en våt och vattnig parkeringsplats.

● Använd den utrustning som uppfyller laddningsspecifikationerna för att ladda fordonet och följ
laddstolpens instruktioner för att ladda korrekt.

Undvik frekvent användning av DC-laddningsläge med hög effekt för att ladda fordonet, annars kommer
batteripaketets livslängd att påverkas.

Varning:

● Batteripaketet är en högspänningskomponent. För att undvika personskador eller elstötar ska du aldrig
vidröra, flytta eller ta isär batteripaketet, dess tillhörande ledningar och högspänningskomponenter.

● Skador på högspänningssystemet eller batteripaketet kan orsaka kortslutning, överhettning eller brand.
Håll dig borta från fordonet i händelse av elektriska skador eller efter en olycka.

I händelse av en kollision
Fordonets styrsystem stänger av högspänningssystemet, statusindikatorlampan för tillkopplad ström
slocknar och fordonet kan inte fortsätta köra. Kontakta AIWAYS omedelbart.

Varning:

● Om det inte är möjligt att bedöma skadans omfattning ska du inte vidröra fordonet. Håll dig borta från
fordonet och kontakta omedelbart din Aiways-servicepartner. Se till att informera personalen som
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hanterar olyckan att fordonet är ett elfordon första gången och att ingen annan får närma sig, vidröra
eller flytta fordonet.

● Det är under alla omständigheter förbjudet för någon person att utföra underhållsarbete på fordonet
när fordonet inte är helt spänningsfrikopplat.

● Om fordonet ryker eller fattar eld ska du omedelbart lämna fordonet och hålla dig på avstånd från
fordonet till det övre ventilationsmunstycket. Kontakta omedelbart din Aiways-serviceverkstad.

● Om fordonet behöver vada ska du först kontrollera vattendjup, vattenhastighet, vägförhållanden under
vattnet samt annan information. Det kan finnas gropar eller stenar dolda i vattnet, vilket gör det svårare
att vada eller förhindrar vadning. Vi rekommenderar att du inte uppehåller dig i djupt vatten en lång tid
när fordonet vadar, eftersom det annars är lätt att fordonets högspänningskomponenter skadas. Det
rekommenderas att vadning minimeras.

Körning på översvämmade vägar
Varning:

● Parkera eller backa aldrig i vattnet. Vid vadning kan bromsverkan påverkas. I detta läge ska
nödbromsning i möjligaste mån undvikas.

● Om du kör snabbt genom ett djupt vattenområde kan vatten tränga in i främre förvaringsutrymmet och
skada drivmotorns styrenhet och andra komponenter så att fordonet inte kan köras. Djupa
vattenområden med långt avstånd ska genomkorsas med låg hastighet.

Återvinning av batteripaket
Förbrukade batterier måste återvinnas på rätt sätt. Vid underhåll och reparation av fordonet ska
batteripaketet återvinnas om följande villkor gäller:

1. Vid underhåll och reparation av batteripaket kontrollerar din Aiways-servicepartner batteriets kapacitet
och status. Batterier som måste återvinnas i enlighet med gällande lagar och bestämmelser ska
återvinnas av din Aiways-servicepartner som ska bära huvudansvaret för korrekt avfallshantering.

2. Andra batterier kan anses som olämpliga för kontinuerlig användning men kan återvinnas för
kaskadanvändning efter enkelt underhåll.
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3. I händelse av större fel eller skada på batteriet är det inte lämpligt för kaskadanvändning och ska
återvinnas.

Försiktighet: Det använda batteripaketet ska kasseras och avfallshanteras på korrekt sätt för att allvarliga
miljöföroreningar ska undvikas.

Återvinningsprocessen för ett batteripaket: Återvinning och efterföljande hantering utförs av din Aiways-
servicepartner eller ett utomstående återvinningsföretag utsett av Aiways. Information om utomstående
återvinningsföretag finns på Aiways officiella webbplats.

Återvinningspolicy
Batteripaketet är installerat på fordonets chassi och består invändigt av litiumbattericeller. Batteripaketet
ska kasseras på korrekt sätt. Felaktig avfallshantering kan orsaka föroreningar och skador på miljön.

Se till att hantering sker i enlighet med informationen eller kraven nedan. Mer information om återvinning
och avfallshantering av batteripaket finns på Aiways officiella webbplats.

● Krav på personal: Demontering av batteripaket måste utföras av fackmän som är godkända av
batteripaketets leverantör.

● Transport: Batteripaket är farligt gods och måste transporteras av fordon som är godkända för transport
av farligt gods.

● Förvaring: Batteripaket ska förvaras vid normala temperaturer och i en torr miljö, borta från
brandfarliga material, värmekällor, vattenkällor och andra faror.
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Följ mig-strålkastare
Follow me home
När du kommer fram till din destination och lämnar fordonet för att gå in kommer ”follow me home”-
funktionen att lysa upp vägen för dig när du lämnar fordonet. På konsolens skärm kan du ställa in hur
länge ”follow me home”-funktionen ska vara aktiv efter att du låst fordonet.

Sökväg: Fordonskontroll - Belysning - Follow me home

Följ mig hemifrån
När du behöver köra ut och gå mot fordonet från en dåligt upplyst väg kan du trycka på
upplåsningsknappen på din smart key så tänds fordonsbelysningen automatiskt för att lysa upp vägen
runt fordonet. Du kan ställa in belysningstiden för ”Follow me out of home”-funktionen på konsolens
skärm.

Sökväg: Fordonskontroll - Belysning - Strålkastare hemifrån

Kontroll på distans
Kontroll av laddningsstatus
När du har lämnat fordonet kan du kontrollera fordonets laddningsstatus via appen och se
laddningsrelaterad information som laddningsspänning, laddningsström, laddningshastighet och
körsträcka.

Fordonsstatuskontroll
När du har lämnat fordonet kan du kontrollera statusen för fordonets mekaniska delar med hjälp av appen
och få statusinformation om fordonet, t.ex. dörrar, fönster och baklucka.
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Eftermontering
Mekanisk eftermontering
Utrymmet nedtill fram (där handskfacket normalt sitter) på passagerarsidan fram är reserverat för ett
eftermonteringsgränssnitt. Detta gränssnitt kan utrustas med olika tillbehör baserat på personliga krav.
Den maximala lastkapaciteten för ett enskilt gränssnitt är 5 kg. För specifik information om
eftermonterade tillbehör, se relevant innehåll i appen eller kontakta din Aiways-servicepartner. För att
undvika potentiella säkerhetsrisker orsakade av att fordonets status ändras utan tillstånd måste den
mekaniska eftermonteringen utföras med giltigt tillstånd från Aiways. Det rekommenderas att du slutför
det relevanta installationsarbetet med din Aiways-servicepartner.

Takreling
Takrelingens maximala bärförmåga på 75 kg ska inte överskridas.

Försiktighet:

● Innan du kör fordonet, se till att de lastade föremålen är ordentligt fastsatta på takräcket. Det är absolut
förbjudet att lasta föremål som överskrider fordonets längd eller bredd.
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● Vid körning på ojämna vägar eller körning en längre tid ska du alltid kontrollera och se till att de lastade
föremålen fortfarande sitter fast ordentligt.

Eftermontering av elektrisk utrustning
I framkanten av taket på ditt fordon finns ett USB-gränssnitt som kan användas som strömgränssnitt för
elektrisk utrustning i fordonet, t.ex. en bilkamera. Konsolens förvaringsfack är utrustat med ett 12 V-
strömförsörjningsgränssnitt som kan användas som strömgränssnitt för elektrisk utrustning i fordonet,
t.ex. luftpumpar. Den vänstra sidan av bagageutrymmet är utrustad med ett 12 V-
strömförsörjningsgränssnitt som kan användas som strömgränssnitt för elektrisk utrustning i fordonet,
t.ex. dammsugare.

Försiktighet: För att säkerställa att de eftermonterade tillbehören inte påverkar fordonets tekniska krav
och inte påverkar fordonets säkerhet rekommenderar Aiways starkt att du låter din Aiways-servicepartner
utföra eftermonteringen.

Teknikerna hos din Aiways-servicepartner är väl förtrogna med Aiways produkter och tjänster tack vare
strikt utbildning och alla arbeten utförs professionellt, tillförlitligt och pålitligt.

Varning: Om du utför eftermonteringen hos en tredje part utan godkännande från Aiways och detta
påverkar fordonets prestanda med oväntade konsekvenser tar Aiways inget ansvar.
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Systemuppgradering
OTA
För OTA (Over-the-Air, trådlös kommunikation) kan tillhörande hårdvara vara förinstallerad i ditt fordon
när det lämnar fabriken. Du kan slutföra funktionsaktiveringen av den inbyggda hårdvaran genom OTA-
uppgradering eller manuell uppgradering på plats. När du får en uppmaning om programuppdatering kan
du välja att uppdatera senare eller omedelbart. Före programvaruuppdateringen ska fordonet först
placeras i en säker miljö för att garantera smidig nätverksåtkomst. Vissa funktioner i fordonet kanske inte
fungerar korrekt under programvaruuppdateringen. Uppgraderingen kan ta tid. Vänligen vänta. Om
programvaruuppdateringen inte slutförs normalt eller om fordonet har problem efter uppdateringen ska
du omedelbart kontakta din Aiways-servicepartner för underhåll.

Sökväg: Inställningar - Om - Systemuppdatering

Varning: Fordonet kan endast uppgraderas under vissa förhållanden. Innan du påbörjar uppgraderingen
måste du se till att fordonet befinner sig i en säker miljö, att fordonet står stilla och att
nätverksanslutningen är stark. Alla andra tillstånd kan leda till ett uppgraderingsfel. Följ instruktionerna
noga före programvaruuppgraderingen för att undvika olyckor.

Rabbocco dei liquidi
Vätskepåfyllning
För påfyllning av kylvätska eller bromsvätska måste förvaringslådan i främre utrymmet tas bort. För
påfyllning av reduktionsväxelolja måste det nedre skyddet tas bort. Reduktionsväxeln är en del av
motorreduktionsenheten, som är en högspänningskomponent.

För påfyllning av luftkonditioneringens köldmedium krävs särskild utrustning. Om läckage uppstår vid
påfyllning kan det orsaka miljöförorening. Av ovanstående orsaker ska du kontakta Aiways för påfyllning
av olja så att personskador som orsakas av oavsiktlig kontakt med högspänningsdelar eller oljeläckage
som förorenar miljön kan undvikas.
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Skillnad: reduktionsväxelolja 1 motsvarar årsmodell 19 och reduktionsväxelolja 2 motsvarar årsmodell 21,
årsmodell 22.

Objekt Modell Volym

Kylvätska BASF 6580 12 l

Bromsvätska BASF DOT4+ 1,2 l

Reduktionsväxelolja 1 Dextron 6 1,8 l

Reduktionsväxelolja 2
Castrol BOT 352 B1 BEV eller

Castrol ON EV Transmission Fluid D1
0,8 l

Luftkonditioneringens köldmedi-
um

R1234yf 645 g

Spolarvätska Fryspunkt: - 25 °C 3 l

Varning:

● Kontakta din Aiways-servicepartner för påfyllning av olja och vätskor för att undvika personskador
orsakade av oavsiktlig kontakt med högspänningsdelar eller för att inte riskera oljeläckage som
förorenar miljön.

● Driftvätskor är farliga och giftiga. Undvik kontakt med hud och ögon samt att andas in ångor.
● Var försiktig vid arbeten kring motorn. Risk för heta eller rörliga delar och elektrisk stöt. Stäng av

strömläget när du öppnar främre förvaringsutrymmet.
● Torka upp felaktiga vätskor.

Kylvätska kan hålla fordonet i rätt temperaturintervall under körning. Bromsvätska är det medium som
överför bromstrycket i bromssystemet. När instrumentet visar att bromsvätskenivån är låg ska du
omedelbart kontakta din Aiways-servicepartner för att fylla på bromsvätska. Reduktionsväxelolja används
för smörjning och kylning av reduktionsväxlar och lager. Kontakta din Aiways-servicepartner om du
behöver fylla på reduktionsväxelolja.
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Spolarvätskan kan ta bort vattenfläckar, damm och annan smuts på fram- och bakrutorna så att god sikt
framåt och bakåt säkerställs under körning. När du upptäcker att spolarvätskenivån är för låg kan den
spolarvätska som uppfyller kraven fyllas på oberoende. Spolarvätskepåfyllningen (blått lock) sitter på
vänster sida av det främre förvaringsutrymmet. Vid påfyllning ska vätskenivån vara nära pipen, inte för
full.

Försiktighet: Tom vätskebehållare får inte kastas bland hushållssopor.

Byte av delar
Underhåll av torkarblad
Undvik att använda torkarbladet för att torka bort sörja från framrutan. Annars kan torkarbladets
torkareffekt påverkas och livslängden förkortas. Om gummit har härdat, spruckit eller om torkaren lämnar
spår på fönstret eller inte kan torka av ett område måste torkarbladen bytas ut omedelbart. Använd
endast torkarblad med samma specifikationer som originalbladen vid byte.

1. Ange motsvarande väg för konsolens skärm, stäng av strömmen (stäng av fordonet) enligt
instruktionerna, ange motsvarande väg igen, ställ torkaren i serviceläge.

2. När den har gått in i serviceläget går torkaren automatiskt till ett läge som är lämpligt för byte. Lyft
torkararmen bort från framrutan;
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3. Tryck på torkararmens knapp och lyft samtidigt torkarbladets övre ände utåt för att lossa det från
torkararmen;

4. Ta bort torkarbladet från torkararmen och kassera torkarbladet;
5. För in det nya torkarbladets anslutning i torkararmens skåra;
6. Tryck torkarbladet mot torkararmen tills torkarbladet är helt inskjutet och kontrollera att torkarbladet

sitter fast ordentligt på torkararmen;

AIWAYS U5 | 185



7. Lägg tillbaka torkararmen mot framrutan.

Efter byte av vindrutetorkarbladet, starta om fordonet så återställs vindrutetorkaren automatiskt.

Lågspänningsbatteri
Lågspänningsbatteriet är placerat i det främre förvaringsutrymmet och tillhandahåller i huvudsak ström
för normal drift av fordonets startutrustning och elutrustning i fordonet. Att ha tillräckligt med elektricitet
i lågspänningsbatteriet kan förlänga dess livslängd.

Varning:

● Batterielektrolyten är frätande. Vid kontakt med ögon eller hud, spola genast med mycket vatten och
uppsök vård.

● Andas inte in batteriångor och använd skyddsglasögon och hudskydd när du arbetar med batteriet.
● Rök inte och hantera inte öppen låga i närheten av batteriet.
● Håll barn borta från batteriet.
● Förbrukade batterier ska lämnas till lämplig återvinningsstation.

Försiktighet: När du ska lämna fordonet, se till att elutrustning som exempelvis belysning är släckt. Om 12
V-batteriet har allvarlig strömbrist och inte fungerar som det ska, kontakta omedelbart din Aiways-
servicepartner för underhåll. Av säkerhetsskäl, använd inte utan tillstånd.

Observera: När 12 V-batteriet har kopplats bort och återanslutits är funktionen fönsterstängning med en
knapptryckning samt klämskyddsfunktion inte tillgängliga. Du kan utföra initieringen för att återställa
relevanta funktioner.

Säkringsinformation
Säkringar i främre förvaringsutrymmet
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Observera: Endast säkringar med samma kapacitet och modell kan användas vid byte. Den detaljerade
informationen beror på ditt fordons faktiska utrustning.
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Placering Kapacitet \ mo-
dell

Instruktioner

F01 Minus Reserverad

F02 Minus Reserverad

F03 7,5 A Motor för justering av vänster halvljus/strålkastare

F04 7,5 A Motor för justering av höger halvljus/strålkastare

F05 7,5 A Helljuslampa vänster sida

F06 7,5 A Helljuslampa höger sida

F07 7,5 A Backspegeluppvärmning

F08 5 A HVAC-magnetventil

F09 7,5 A Elektronisk vattenpump för batteripaket

F10 7,5 A HVAC elektronisk vattenpump

F11 5 A Elektrisk kompressor

F12 5 A PTC-enhet

F13 15 A Vattenpump för motorkylning

F14 Minus Reserverad

F15 50 A Kondensorfläkt

F16 Minus Reserverad

F17 Minus Reserverad

F18 25 A Fläktmotor
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Placering Kapacitet \ mo-
dell

Instruktioner

F19 Minus Reserverad

F20 Minus Reserverad

F21 40 A ESC-ventil (EPB)

F22 40 A ESC-motor (EPB)

F23 5 A IBS (Intelligent batterisensor)

F24 7,5 A Reserverad

F25 7,5 A Reserverad

F26 15 A Reserverad

F27 15 A Elektriskt signalhorn

F28 30 A Defroster bak/backspegeluppvärmning

F29 5 A Servicebrytare

F30 5 A VCU/EVCC

F31 5 A PEU

F32 10 A Pack A BMS

F33 5 A OBC / AGS / bromsbrytare

F34 Minus Reserverad

F35 Minus Reserverad

F36 Minus Reserverad
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Placering Kapacitet \ mo-
dell

Instruktioner

F37 Minus Reserverad

F38 Minus Reserverad

F39 Minus Reserverad

F40 Minus Reserverad

R1 Minus Halvljusrelä

R2 Minus Helljusrelä

R3 Minus Relä för elektriskt signalhorn

R4 Minus Relä för defroster bak/backspegeluppvärmning

R5 Minus HVAC-huvudrelä

R6 Minus Reserverad

R7 Minus Reserverad

R8 Minus Relä för fläktmotor

K9 Minus Reserverad

R10 Minus Reserverad

K11 Minus Reserverad

K12 Minus VCU-huvudrelä

EF1 60 A ibooster

EF2 200 A DC/DC
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Placering Kapacitet \ mo-
dell

Instruktioner

EF3 125 A IEC (instrumentfördelningsbox)

EF4 80 A EPS-motor

EF5 Minus Reserverad

1 30 A Reserv

2 20 A Reserv

3 15 A Reserv

4 10 A Reserv

5 7,5 A Reserv

6 7,5 A Reserv

7 5 A Reserv

8 5 A Reserv

Observera: 1 ~ 8 säkringar är reservsäkringar. När andra säkringar har bränts kan de ersättas med
reservsäkringar.

Säkring för instrumentpanel
Observera: Endast säkringar med samma kapacitet och modell kan användas vid byte. Den detaljerade
informationen beror på ditt fordons faktiska utrustning.
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Placering Kapacitet \ mo-
dell

Instruktioner

F1 7,5 A Diagnosport

F2 5 A T-BOX

F3 5 A Gateway

F4 5 A MÄTARE

F5 20 A Styrenhet för konsolens skärm

F6 30 A BCM – Fordonseffekt – På-styrning

F7 7,5 A Givare för luftkonditionering / regn- och ljussensor

F8 5 A
Panoramastyrenhet / kamera framåt / BSD / detektering av

förartrötthet

F9 5 A ESCL / multifunktionsratt

F10 5 A Elektronisk växling / EPB-kontakt

F11 10 A Pack B BMS

F12 20 A Dörrhandtagsmodul och -kontakt

F13 20 A BCM – centrallås

F14 5 A Bagageutrymmeslampa / fotaktiverad sensor

F15 30 A Sätesstyrenhet

F16 7,5 A Elektrisk backspegel

F17 40 A BCM – ytterbelysning

F18 40 A IGN2
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Placering Kapacitet \ mo-
dell

Instruktioner

F19 40 A IGN3

F20 40 A IGN1

F21 Minus Reserverad

F22 Minus Reserverad

F23 Minus Reserverad

F24 5 A Automatisk parkering / parkeringssensor

F25 Minus Reserverad

F26 15 A Fönsterhiss vänster fram

F27 15 A Fönsterhiss höger fram

F28 15 A Fönsterhiss vänster bak

F29 15 A Fönsterhiss höger bak

F30 20 A Elektrisk baklucka

F31 20 A Öppning av tak

F32 30 A Justering av förarsätet

F33 30 A Inställning av passagerarsäte

F34 30 A Motor för framrutetorkare

F35 15 A Motor för bakrutetorkare

F36 15 A Spolarmotor
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Placering Kapacitet \ mo-
dell

Instruktioner

F37 5 A Låghastighetslarm / justering av bakåtsikt

F38 15 A Reservströmkälla (kupé)

F39 15 A Reservströmkälla (bagageutrymme)

F40 5 A USB-strömförsörjning

F41 5 A Frontradar mitten

F42 10 A Krockkudde

F43 5 A EPS

F44 5 A Styrvinkelsensor

F45 5 A Girhastighetssensor

F46 5 A Bromspedalskontakt / B_BMS

F47 5 A
Konsolens skärm / AC-styrenhet / panorama / sätesuppvärm-

ning / frontkamera / BSD

F48 5 A T-BOX / gateway / instrument / elektronisk växling

F49 5 A ESC / ibooster

F50 5 A VCU/BMS/PEU

R1 Minus IGN2-relä

R2 Minus IGN3-relä

R3 Minus Reserverad

R4 Minus Relä för bakrutetorkarens motor
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Placering Kapacitet \ mo-
dell

Instruktioner

R5 Minus Relä för utfällning av backspegel

R6 Minus Relä för infällning av backspegel

R7 Minus IGN1-relä

R8 Minus Reserverad

K9 Minus Reserverad

Tillståndsjustering
Daglig inspektion
Genom dagliga inspektioner kan problem upptäckas i tid, potentiella säkerhetsrisker elimineras och
olyckor undvikas. Vi rekommenderar att du kontrollerar följande objekt:

● Belysningsfunktioner, signalhorn, spolarvätskenivå, torkare.
● Säkerhetsbälten, bromspedal.
● Däcktryck, skick och utseende.
● Vätskeläckage på marken.
● Alla fönster och speglar är fria från smuts, snö och is.

Om fordonet ofta körs i en krävande miljö rekommenderar vi att du följer de intelligenta
underhållspåminnelserna för att underhålla fordonet i tid eller förkorta underhållsintervallen på lämpligt
sätt beroende på den specifika situationen. Av säkerhetsskäl och tekniska skäl rekommenderar vi att du
låter utföra underhållsåtgärder hos din Aiways-servicepartner.

Giftig vätska
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Varning: Vätskor som används i fordon är skadliga för människokroppen och får inte sväljas eller komma
i kontakt med oläkta sår. För din egen säkerhet ska du noggrant läsa och följa alla instruktioner som finns
tryckta på etiketter och behållare.

Fordonsrengöring
Följ bruksanvisningen när fordonet rengörs med högtryckstvätt. Var särskilt uppmärksam på korrekt tryck
och sprutavstånd när det gäller mjuka material som gummislangar eller ljudisoleringsmaterial. Använd
inte rundstrålande munstycken eller rotationsmunstycken. I synnerhet får däck aldrig rengöras med
rundstrålande munstycken, inte ens med stort sprutavstånd och kort spruttid, eftersom det kan orsaka
skador.

Tvätta ditt fordon regelbundet för att skydda lacken. Särskilt fågelspillning, kåda, pollen,
industriföroreningar, tjära och oljefläckar eller vägsalt måste avlägsnas snarast möjligt.

Fordonet kan tvättas i en automatisk biltvätt. Stäng fönstren och soltaket före tvätt, fäll in
ytterbackspeglarna och ställ torkarreglaget i läget ”OFF”. Informera biltvättens driftansvarige på förhand
om att fordonet är utrustat med ett lastskydd och en antenn. Fordonets bromssystem måste kontrolleras
efter tvätt för att säkerställa att fukt och korrosion inte skadar bromsklossarna och försämrar bromsarnas
prestanda.

Observera: När fordonet rengörs i en automatisk biltvätt ska fordonets smart key hållas utanför
styrningsområdet. Bakluckan kan skadas om den öppnas av misstag.

Vid körning på saltade eller sandiga vägar måste underredet rengöras regelbundet. Detta förhindrar att
smuts och salt ansamlas och orsakar att korrosion på underredet och hjulupphängningar påskyndas.
Underredet ska kontrolleras före och efter vintern och vid behov åtgärdas.

Respektera lokala bestämmelser om fordonstvätt (t.ex. tvätta inte ditt fordon på allmänna gator).

Varning: Tvätta inte fordonet medan det laddas!

Polering och vaxning
Polering krävs om lacken har blivit matt eller om fasta avlagringar har fastnat på den. Olackerade
plastdelar får inte behandlas med vax eller polermedel.
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Invändig rengöring
Rengör fordonets interiör, inklusive instrumentpanelen, med en torr trasa eller ett rengöringsmedel för
interiörer.

Rengör läderklädseln med en mjuk, fuktig trasa. Var noga med att skydda lädret.

Rengör säkerhetsbältena med varmt vatten eller rengöringsmedel för interiörer. Låt bältet torka innan du
rullar upp det.

Displayer ska endast rengöras med en mjuk, fuktig trasa.

Använd dammsugare vid rengöring av klädsel och golv.

Fyrhjulsinställning
Om du kör på dåliga vägar under en längre tid kan hjulens normala prestanda påverkas. Du kan behöva
justera fordonets fyrhjulsinställning för att säkerställa stabil körning och smidig styrning samt minska
eventuellt onormalt slitage på däck och styrmekanism.

Underhåll av soltak
För att säkerställa att soltaket fungerar tillförlitligt och stabilt ska du använda alkohol och andra
rengöringsmedel för att rengöra glaset och kontakta din Aiways-servicepartner för underhåll av soltaket
enligt underhållsschemat.

Underhåll av torkarblad
Försök undvika att använda torkarbladet för att torka bort sörja från framrutan. Det kan nämligen påverka
torkarbladets torkareffekt negativt och förkorta dess livslängd. Om du upptäcker att gummit har hårdnat,
spruckit eller att torkaren lämnar repor på fönstret eller inte kan torka av ett område måste torkarbladen
bytas ut omedelbart. Använd endast torkarblad med samma specifikationer som originalbladen vid byte.
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Fordonsidentifieringsinformation
Fordonets ID-nr (VIN)
Du kan avläsa fordonets ID-nr med en diagnostestare som matchar ditt fordon:

1. Anslut diagnostestaren till det inbyggda diagnosgränssnittet och anslut datorn till diagnostestaren;
2. Sätt på diagnostestaren och logga in diagnosprogramvaran, avläs fordonsinformationen för att

kontrollera fordonets ID-nr.

Fordonets ID-nr finns på följande ställen:

1. Den invändiga panelens metallplatta i främre förvaringsutrymmet (på höger sida).
2. Karosstvärbalk under passagerarsätet fram.
3. Metallplatta i det nedre vänstra hörnet av framrutan.
4. Yttre metallplatta på B-stolpe (vänster).
5. Metallplatta på bakluckans invändiga panel (på höger sida).
6. Höger dämparinfästning.
7. Märkskylt nedanför metallplåten på höger B-stolpes yttre panel.
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8. Invändig metallpanel på höger bakdörr.
9. Höger metallplatta (bakre golv).

Observera: Karossgravyr används för 2 och märkskyltslimning används för övriga.

Fordonets märkskylt sitter under B-stolpen på höger sida. Drivmotorns märkskylt sitter på framsidan av
motorn och numret finns på undersidan framför motorn.

Fordonets viktparametrar
Objekt Värde

Produktmodell Årsmodell 19_Standard Årsmodell 21_Standard Årsmodell 21_Premium

Antal passagerare (per-
son)

5

Tjänstevikt (kg) 1700 1720 1770

Vikt med full last (kg) 2135 2155 2155

Framaxeltryck utan last
(kg)

908 906 956

Bakaxeltryck utan last
(kg)

792 814 814

Framaxeltryck med full
last (kg)

1070 1080 1080

Bakaxeltryck med full
last (kg)

1065 1075 1075

Fordonets storleksparametrar
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Objekt Värde

Totalmått

Längd (mm) 4680

Bredd (mm) 1865 (exkl. ytterbackspegel)

Höjd (mm) 1700 (med hajfensantenn)

Spårvidd
Spårvidd fram (mm) 1592

Spårvidd bak (mm) 1590

Hjulbas (mm) 2800

Upphängning fram (mm) 910

Upphängning bak (mm) 970

Batteripaketets parametrar
Objekt Värde

Produktmodell Årsmodell 19_Standard Årsmodell 21_Standard Årsmodell 21_Premium

Batteripaketsmodell AIBP-LFCE-002 AIBP-LFXE-001 AIBP-LFCE-003

Typ av batteripaket Ternärt litiumjonbatteri

Nominell kapacitet
(kWh)

63 63 63

Vikt (kg) 359 365 365

Märkspänning (V) 347 350 351

Skyddsklass IP67
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Drivmotorparametrar
Objekt Värde

Produktmodell Årsmodell 21_Standard Årsmodell 21_Standard Årsmodell 21_Premium

Drivmotormodell TZ242XS004 TZ220XS003 TZ220XS003

Motortyp Trefas synkronmotor med permanentmagnet

Märkeffekt/toppeffekt
(kW)

55/125 60/150 60/150

Märkvarvtal/max. varvtal
(v/min)

4000/10600 4160/16000 4160/16000

Märkvridmoment/max.
vridmoment (Nm)

140/315 140/310 140/310

Drivning Frontmonterad framhjulsdrift

Skyddsklass IP67

Parametrar för dynamiska prestanda
Objekt Parameter

Produktmodell
Årsmodell 19_Stan-

dard
Årsmodell 21_Stan-

dard
Årsmodell 21_Premi-

um

0–100 km/h accelerationstid (s) ≤10 ≤8,5 ≤8,5

Max. konstruktionsbetingad hastig-
het (km/h)

160

Max. lutning (%) 30
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Praktiska parametrar
Objekt Värde

Minsta vänddiameter (m) 11,2

Påkörningsvinkel (full last) 19°

Avkörningsvinkel (full last) 22,6°

Minsta markfrigång (full last) (mm) 147,6

Hjulinställningsparametrar
Objekt Värde

Framhjul

Cambervinkel －0°16′±0°30′

Skillnad mellan vänster och höger cambervinkel ≤30′

Toe-in vinkel (enskild sida) 0°05′±0°05′

Skillnad mellan höger och vänster toe-in ≤6′

Spindelbultens castervinkel 6°48′±0°45′

Bakhjul

Cambervinkel －1°20′±0°30′

Skillnad mellan vänster och höger cambervinkel ≤30′

Toe-in vinkel (enskild sida) 0°05′±0°05′

Skillnad mellan höger och vänster toe-in ≤6′

Bromssystemets parametrar
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Objekt Parameter

Rimligt användningsintervall för bromsfriktionspar – bromsbelägg (mm) Fram：2–11 / Bak：2–11

Rimligt användningsintervall för bromsfriktionspar – bromsskiva (mm) Fram：28–30 / Bak：10–12

Rimligt spel hos bromspedalen (mm) 15–25

Bytesintervall för bromsvätska (det som inträffar först) 3 år eller 100 000 km

Inkörningsperiod för bromsprestanda hos nytt fordon (km) 1 500

Inkörningsperiod för bromsprestanda efter byte av bromsskivor eller
bromsbelägg (km)

800

Kundinformation
Uttjänt fordon och återvinning
Information om uttjänta fordon och centraler för återvinning av uttjänta fordon finns på vår webbplats där
så krävs enligt lag. Detta arbete får endast utföras av en auktoriserad återvinningscentral.

Försäkran om överensstämmelse med standarder
Radioöverföringssystem
Detta fordon har system som sänder och/eller tar emot radiovågor som omfattas av direktiv 2014/53/EU.
Tillverkarna av systemen som anges nedan försäkrar överensstämmelse med direktiv 2014/53/EU. Den
fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse för varje system finns på följande webbadress:
www.ai-ways.eu.

● Importör är: AIWAYS.

Infotainmentsystem Multimedia Navi
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Tillverkningsföretag Adress

Huizhou Foryou General Electronics Co., Ltd.
No. 1 North Shangxia Road, Dongjiang Hi-tech In-

dustry Park, Huizhou, Guangdong Province,
516005, P R Kina

Driftsfrekvens (MHz):

Nätverk Driftsfrekvens (MHz) Maximal uteffekt (dBm)

Bluetooth 2402,0–2480,0 3,0

Wi-Fi
2412,0–2472,0

5180,0–5240,0
3,0

Infotainmentsystem Radio

Tillverkningsföretag Adress

Huizhou Foryou General Electronics Co., Ltd.
North Shangxia Road, Dongjiang Hi-tech Industry
Park, Huizhou, Guangdong Province, 516005, P R

Kina

Driftsfrekvens (MHz) Maximal uteffekt (dBm/w)

4 43 / 20

Antennmodul

Tillverkningsföretag Adress

Changzhou CTW Electronics Co., Ltd
No.16 Changjiang North Road Xinbei Dist. 213022

Changzhou
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Driftsfrekvens (MHz):

Nätverk Driftsfrekvens (MHz) Maximal uteffekt (dBm)

AM 0,515–1,71 5

FM 87,5–108 10

GPS 1559–1577 33

Cell 824–960 / 1710–2690 2

Trådlös laddare

Tillverkningsföretag Adress

ShangHai Qiangsong Aviation Technology Co.,Ltd. No.68,Jiechen Road, Songjiang District, Shanghai

Driftsfrekvens (MHz) Maximal uteffekt (dBm/w)

0,127 42 / 15

Elektronisk nyckelsändare

Tillverkningsföretag Adress

UAES
555 rongqiao road, pudong new area, Shanghai,

Kina

Driftsfrekvens (MHz) Maximal uteffekt (dBm)

433,92 Ingen uppgift

Elektronisk nyckelmottagare
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Tillverkningsföretag Adress

UAES
555 rongqiao road, pudong new area, Shanghai,

Kina

Driftsfrekvens (kHz) Maximal uteffekt (dBm)

433,92 Ingen uppgift

Dödvinkelradarenhet

Tillverkningsföretag Adress

Huayu Automotive Systems Co.,Ltd 303 East Guoding Road, Shanghai, Kina

Driftsfrekvens (GHz) Maximal uteffekt (dBm)

24,05–24,25 20 (EIRP)

Frontradarenhet

Tillverkningsföretag Adress

DENSO Corporation
1-1, Showa-cho, Kariya-shi, Aichi-ken, 448-8661

Japan

Försäkran om överensstämmelse: Härmed försäkrar DENSO Corporation att radioutrustningstypen
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU. Den fullständiga texten i EU-försäkran om överensstämmelse
finns på följande webbadress: https://www.denso.com/global/en/contact-us/doc/

Sändare Driftsfrekvens (GHz) Maximal uteffekt (mW)

DNMWR010 76,5 416,87
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RÄCKVIDD
Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemicals (REACH, registrering, utvärdering,
tillstånd och begränsningar av kemiska ämnen) är en EU-förordning som antagits för att förbättra skyddet
av människors hälsa och miljön mot de risker som kemikalier kan utgöra. Besök www.ai-ways.eu för mer
information och för tillgång till artikel 33-kommunikationen.

Programuppdatering
Infotainmentsystemet kan hämta och installera utvalda programuppdateringar via en trådlös anslutning.

Tillgängligheten för dessa trådlösa programuppdateringar (over the air) varierar beroende på fordon och
land. Du hittar mer information på vår hemsida.

Internetanslutning
Nedladdning av trådlösa programuppdateringar (over the air) för fordon kräver internetanslutning som
kan nås via en lösenordsskyddad Wi-Fi-hotspot, som t.ex. tillhandahålls av en mobiltelefon. En
internetanslutning kan upprättas via infodisplayen.

Uppdateringar
Systemet kommer att informera dig om att vissa uppdateringar ska hämtas och installeras. Det finns även
möjlighet att söka efter uppdateringar manuellt. Uppdateringar kan sökas manuellt via infodisplayen. Följ
anvisningarna på skärmen i respektive meny.

Observera: Under installationsprocessen kan det hända att fordonet inte går att använda.

Registrerade varumärken
● Apple Inc.
● Apple CarPlay™ är ett varumärke som tillhör Apple Inc.
● App Store® och iTunes Store® är registrerade varumärken som tillhör Apple Inc.
● iPhone®, iPod®, iPod touch®, iPod nano®, iPad® och Siri® är registrerade varumärken som tillhör

Apple Inc.
● Bluetooth SIG, Inc.

AIWAYS U5 | 209



● Bluetooth® är ett registrerat varumärke som tillhör Bluetooth SIG, Inc.
● DivX, LLC
● DivX® och DivX Certified® är registrerade varumärken som tillhör DivX, LLC.
● Google Inc.
● Android™ och Google Play™ Store är varumärken som tillhör Google Inc.

Fordonsdataregister och integritetsskydd
Fordonstelematik
U5 är utrustad med elektronikmoduler som övervakar och registrerar uppgifter från olika fordonssystem,
bland annat motor, AI-pilotkomponenter, batteri, bromssystem och elsystem. Uppgifterna om olika kör-
och fordonsvillkor som de elektroniska modulerna registrerar inkluderar bromsning, acceleration, tripp
och annan relaterad information om ditt fordon, liksom fordonets funktioner såsom laddningshändelser
och -status, aktivering/avaktivering av olika system, diagnosfelkoder, VIN, hastighet, riktning och plats.

Uppgifterna lagras av fordonet och kan kommas åt, användas och lagras av Aiways-servicetekniker i
samband med fordonsservice, eller regelbundet överföras till Aiways trådlöst via fordonets
telematiksystem. Dessa uppgifter kan användas av Aiways för olika ändamål, inklusive men inte begränsat
till: Förse dig med Aiways telematiktjänster, felsökning, utvärdering av ditt fordons kvalitet, funktionalitet
och prestanda, analys och forskning av Aiways och dess partners för att förbättra utformningen av våra
fordon och system, för att försvara Aiways samt för att uppfylla eventuella lagkrav. Aiways kan lösa
problem på distans och tillhandahålla den service du behöver genom att helt enkelt granska ditt fordons
datalogg.

Fordonsinformationen överförs trådlöst till Aiways via Aiways telematiksystem regelbundet. Uppgifterna
används enligt tidigare beskrivning och hjälper till att säkerställa korrekt underhåll av ditt fordon.
Ytterligare U5-funktioner i olika system i ditt fordon kan använda ditt fordons telematiksystem och den
information det tillhandahåller, bland annat laddningspåminnelser, programuppdateringar och
fjärråtkomst och fjärrstyrning.

Aiways kommer inte att lämna ut de uppgifter som har registrerats i ditt fordon till tredje part, utom när:

1. Ett avtal eller samtycke från fordonets ägare (eller leasingföretaget för ett leasat fordon) erhålls.
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2. Uppgifterna begärs officiellt av polis eller andra myndigheter.
3. Uppgifterna används som försvar för Aiways.
4. Utlämnandet beordras av en domstol.
5. Uppgifterna används för forskningsändamål utan att uppgifter om fordonsägaren eller

identifieringsuppgifter lämnas ut.
6. Uppgifterna lämnas ut till ett Aiways-anknutet företag, inklusive deras efterträdare eller övertagare,

eller våra leverantörer av informationssystem och datahantering.

Mer information om hur Aiways behandlar uppgifter som samlats in från ditt fordon finns i Aiways
integritetsmeddelande på http://www.ai-ways.eu/.

Datadelning
För kvalitetssäkring och som stöd för ständiga förbättringar av avancerade funktioner som AI-pilot
behöver U5 samla in uppgifter om analyser, vägsegment, diagnos samt fordonsanvändning och skicka
dem till Aiways för analys. Denna analys hjälper Aiways att förbättra produkter och tjänster genom att lära
sig av körupplevelsen hos Aiways-fordon. Även om Aiways delar dessa uppgifter med partners kommer
din identitet inte att avslöjas i dessa uppgifter och kan endast skickas till Aiways efter ditt uttryckliga
samtycke. För att skydda din integritet är dina personuppgifter antingen begränsade till att vara
tillgängliga med hjälp av integritetsbevarande tekniker eller tas de bort från eventuella rapporter innan
dessa skickas.

Mer information om hur Aiways behandlar uppgifter som samlats in från ditt fordon finns i Aiways
integritetsmeddelande på http://www.ai-ways.eu/.

Observera: Även om U5 använder GPS i samband med körning och drift, enligt beskrivningen i denna
användarhandbok, registrerar eller lagrar Aiways inte fordonsspecifik GPS-information, förutom om den
plats där en eventuell kollision inträffat.

Observera: Följaktligen kan Aiways inte lämna någon historisk information om ett fordons position (till
exempel kan Aiways inte tala om för dig var U5 parkerades/kördes vid ett visst datum/tidpunkt).

Kvalitetskontroll
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Vid leverans av U5 kan en liten körsträcka visas på vägmätaren. Detta är ett resultat av en omfattande
testning som säkerställer kvaliteten på din U5.

I testningen ingår omfattande inspektioner under och efter produktion. Slutbesiktningen sker hos Aiways
där det ingår ett vägtest som utförs av en tekniker.

Kontakta Aiways
För detaljerad information om din U5, gå till www.ai-ways.eu.

Observera: Du kan även använda funktionen ”A key feedback” för att ge feedback till Aiways. Aiways
granskar dessa anteckningar regelbundet och använder dem för att fortsätta förbättra U5.

Komfort- och infotainmentfunktioner
Dina komfortinställningar och anpassade inställningar kan sparas i fordonet och när som helst ändras eller
återställas.

Beroende på vilken typ av utrustning som används omfattar dessa:

● Luftkonditioneringens inställningar
● Anpassade inställningar såsom innerbelysning

Du kan ange dina egna uppgifter i infotainmentfunktionerna för ditt fordon som ett av alternativen.

Beroende på vilken typ av utrustning som används omfattar dessa:

● Multimediadata såsom musik, videor eller foton för uppspelning i ett integrerat multimediasystem
● Adressboksuppgifter för användning med ett integrerat handsfree-system
● Inmatning av destinationer
● Uppgifter om användningen av onlinetjänster

Dessa uppgifter för komfort- och infotainmentfunktioner kan sparas lokalt i fordonet eller behållas på en
enhet som du har anslutit till fordonet (t.ex. en smartphone, USB-penna eller MP3-spelare). Uppgifter som
du själv har angivit kan när som helst raderas.
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Dessa uppgifter kan endast överföras från fordonet på din begäran, i synnerhet när du använder
onlinetjänster via dina inställningsval.

Smartphone-integrering, t.ex. Easy Connection eller Apple CarPlay
Om ditt fordon är utrustat med integrationsverktygen ovan kan du ansluta din smartphone eller en annan
mobil enhet till fordonet så att du kan styra din telefon via det integrerade verktyget i fordonet. I detta fall
kan bild och ljud på din smartphone överföras till multimediasystemet i fordonet. Samtidigt överförs
specifik information om ditt fordon till din smartphone, bland annat uppgifter om position, dag/natt-läge
och annan allmän fordonsinformation, beroende på typ av integration. Mer information finns i fordonets/
infotainmentsystemets bruksanvisning.

Denna integration gör det möjligt att använda utvalda smartphone-appar, t.ex. navigation eller
musikuppspelning. Ingen ytterligare integration mellan smartphone och fordon är möjlig, i synnerhet aktiv
åtkomst till fordonsuppgifter. Eftersom det är upp till leverantören av appen att avgöra vilka frågor som rör
ytterligare databehandling beror det på vilken app som används och på din smartphones operativsystem
huruvida du kan definiera inställningar, vilka och hur.

Onlinetjänster
Om ditt fordon har en radionätverksanslutning kan uppgifter överföras mellan ditt fordon och andra
system. Radionätverksanslutningen möjliggörs av en sändarenhet i ditt fordon eller en mobil enhet som
du tillhandahåller (t.ex. en smartphone). Onlinefunktioner kan utföras via denna radionätverksanslutning.
Dessa inkluderar onlinetjänster och applikationer (appar) som tillverkaren eller andra leverantörer
tillhandahåller till dig.

Företagsspecifika tjänster
När det gäller tillverkarens onlinetjänster beskrivs relevanta funktioner av tillverkaren på lämplig plats
(t.ex. användarhandbok, tillverkarens webbplats) och tillhörande dataskyddsinformation tillhandahålls.
Personuppgifter kan komma att användas för tillhandahållande av onlinetjänster. Datautbyte för detta
ändamål sker via en skyddad anslutning, t.ex. med hjälp av tillverkarens IT-system som tillhandahålls för
ändamålet. Insamling, behandling och användning av personuppgifter för att förbereda tjänster sker
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endast på grundval av lagligt tillstånd, t.ex. i händelse av ett enligt lag föreskrivet
nödkommunikationssystem eller ett avtal eller efter samtycke.

Du kan aktivera eller avaktivera de tjänster och funktioner som du har ställt in (delvis avgiftsbelagda) samt
i vissa fall fordonets hela radionätverksanslutning. Detta omfattar inte lagstadgade funktioner och tjänster
såsom ett nödkommunikationssystem.

Tredjepartstjänster
Om du använder onlinetjänsterna från andra leverantörer (tredje part) omfattas dessa tjänster av
leverantörens ansvars-, dataskydds- och användningsvillkor.

Tillverkaren har ingen kontroll över innehållet som utbyts i detta avseende. Observera därför typen,
omfattningen och ändamålet med insamlingen och användningen av personuppgifter inom ramen för
tredjepartstjänster från den aktuella leverantören.

Radiofrekvens
Denna utrustning genererar och sänder radiofrekvens och kan, om den inte installeras och används i
enlighet med instruktionerna, störa radiokommunikation. Det finns dock ingen garanti för att störningar
inte kommer att uppstå under en viss installation. I händelse av störningar kan du åtgärda detta genom
att stänga av utrustningen och starta om den eller försöka eliminera störningarna genom att vidta följande
åtgärder:

● Rikta om eller flytta mottagarantennen.
● Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren.
● Ansluta utrustningen till ett uttag på en annan krets.
● Kontakta återförsäljaren eller en erfaren radio-/TV-tekniker för hjälp.

Försiktighet: Denna utrustning och dess antenner får inte placeras eller användas tillsammans med en
annan antenn eller sändare.

Identifiering (RFID)
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RFID-teknik används i vissa fordon för funktioner som däcktrycksövervakning och immobilisering. Den
används också för att tillhandahålla bekvämlighetsfunktioner som att styra låsning/upplåsning och start av
fordonet på distans.

Fordonsvarningsinformation
Varningsskyltsinformation
Varningsskyltar för högspänning och skyltar för högspänningskomponenter (alla orangefärgade
komponenter är högspänningskomponenter)

Varningsskylt för högspänningskomponent
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Dekal för avaktiverad främre passagerarkrockkudde vid användning av bilbarnstol

Varningsskylt för batteripaket
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Li-ion
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