BRUKSANVISNING GC5
Manöverfunktioner:

Farthållning

HastighetsSymbol
begränsare

Manöver

LED

Tryck ifrån Tryck ifrån
(kort tryck) (långt tryck)

grön

Aktivera:

Tryck uppåt
(kort tryck)

orange

Öka hastigheten:

Tryck uppåt
(kort tryck)

Slå PÅ:

Stegvis med 1 km/h
per steg

orange

Stegvis med 10 km/h
per steg/kontinuerligt

Tryck uppåt
(långt tryck)

Minska hastigheten:

Tryck nedåt)

Stegvis med 1 km/h
per steg

orange

Stegvis med 10 km/h
per steg/kontinuerligt

Tryck nedåt
(långt tryck)

Minnesfunktion:

Tryck ned

Paus:

orange

grön

Tryck mot dig

1

3 snabbval minnesknappar:

Tryck

2

orange

3

Slå AV:

Tryck ifrån

Minnet kan programmeras med fyra enkla steg:
1
2
3
4

)
)
)
)

Slå PÅ farthållaren
Kör i önskad hastighet
Aktivera farthållaren
Tryck in och håll knapp 1, 2 eller 3 ända tills en ljudsignal hörs

släckt

Säkerhetsegenskaper:
GoldCruise är utrustad med
flera säkerhetsegenskaper,
som kopplar ur farthållaren
i följande situationer:

- När bromspedalen trycks ned
- När kopplingspedalen trycks ned (om ansluten)
- När OFF knappen trycks in på manöverspaken
- Hastighetssänkning till 50% av inställd fart
- Hastighetsökning till 150% av inställd fart
- När tändningen slås AV
- Säkringen för bromsljuset går sönder
- Bromsljusets alla glödlampor går sönder
- Någon kabelanslutning för GoldCruise bryts
För säker användning, tänk på detta:

Varning!

Varning!

The Goldcruise will automatically switch OFF after the ignition
has been switched OFF. Gold Automotive B.V. recommends
that the Goldcruise remains switched OFF when not in use.

Aktivera ALDRIG farthållaren när växellådan är i
neutralläge eller om kopplingspedalen är nedtryckt!

Varning!
Använd ALDRIG farthållaren i tät trafik eller vid dåligt väder

Notering!

Varning!

Notering!

Det är ALLTID möjligt att öka farten med foten under
farthållning. När du släpper gaspedalen återgår hastigheten
till föregående inställd hastighet.

Tryck på bromspedalen om det uppstår en situation där man
snabbt måste få ned farten. Farthållaren kopplas då ur.
- Minnesfunktionen kan endast aktiveras om aktuell
hastighet är högre än 30 km/h
- Tändningen får inte ha varit avslagen under tiden

