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Bruksanvisning Farthållare
Farthållaren fungerar i hastigheter från 40 km/h och uppåt (variationer kan finnas beroende på bilmodell).

Att använda farthållaren:
ON

Tryck spaken ifrån dig för att slå på farthållaren. Lysdiodindikatorn på spaken lyser grön vid
påslagen farthållare (standby läge).

OFF

Tryck spaken ifrån dig för att slå av farthållaren.
Lysdiodindikatorn på spaken släcks vid avslagen farthållare (helt avstängd).

PAUS

Tryck spaken mot dig för att sätta farthållaren i standby läge.
Lysdiodindikatorn på spaken lyser grön med farthållaren i standby läge.

SET

URKOPPLING

Kör i en önskad hastighet och på högsta växeln och tryck spaken uppåt en gång.
Flytta foten från gaspedalen och farthållaren tar över kontrollen av gaspådraget.
Lysdiodindikatorn på spaken lyser nu orange.
Farthållaren kommer att automatiskt att kopplas ur när bromspedalen eller
kopplingspedalen trycks ned (om kopplingsbrytare är monterad) samt om spaken trycks
ifrån dig mot ON/OFF läget eller mot dig mot PAUS läget. Senast valda hastighet kommer
att sparas i minnet om någon av pedalerna trycks ned eller om PAUS knappen tryckts in.

ÅTERTA

Tryck spaken nedåt och fordonet kommer att återta senast valda hastighet, förutsatt att inte
tändningen har varit avslagen eller att ON/OFF har använts.

SÄNKA

Tryck spaken nedåt med korta tryck för att sänka hastigheten i steg om ca 1km/h.
Aktuell hastighet när spaken släpps kommer att bli den nya valda hastigheten.
TIPS: Spaken skall inte användas som gaspedal, utan bara för att finjustera hastigheten.
Vid större hastighetsförändringar skall gaspedalen användas och en ny hastighet sättas.

ÖKA

Tryck spaken uppåt med korta tryck för att öka hastigheten i steg om ca 1km/h.
Aktuell hastighet när spaken släpps kommer att bli den nya valda hastigheten.
TIPS: Spaken skall inte användas som gaspedal, utan bara för att finjustera hastigheten.
Vid större hastighetsförändringar skall gaspedalen användas och en ny hastighet sättas.

MINNE

Spaken har 2 minnesknappar där 2 olika förinställda hastigheter kan lagras.
1. Kör i en önskad hastighet.
2. Tryck på minnesknapp 1 eller 2 ända tills en pipsignal hörs.
Hastigheten är nu lagrad och kan användas genom att trycka på önskad ninnesknapp.

Minnesknappar

VARNING:

Farthållaren skall endast användas på landsväg och motorväg där trafiksituationen tillåter
detta. Farthållaren skall inte användas vid halt väglag med snö, is eller regn.

SÄKERHET:

Farthållaren är försedd med flera säkerhetsfunktioner som slår av farthållaren i följande
situationer:
-

När bromspedalen eller kopplingspedalen (om den är ansluten) trycks ned.
När OFF knappen trycks in.
När fordonets hastighet understiger 50% av vald farthållarhastighet.
När fordonets hastighet överstiger 150% av vald farthållarhastighet.
När tändningen slås av.
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