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Bewaar deze handleiding in het voertuig zodat die te allen
tijde kan worden geraadpleegd.
• Wij raden u aan ook de afzonderlijke instructies te lezen voor de uitrusting
die door uw Isuzu-dealer op uw voertuig is geïnstalleerd.
• Uw Isuzu-dealer beantwoordt ook graag eventuele vragen over de
informatie in deze handleiding.
• Laat deze handleiding achter in het voertuig wanneer u dit verkoopt – de
volgende eigenaar heeft die ook nodig.

Opmerkingen bij het lezen van deze handleiding
• Lees deze handleiding aandachtig, vooral de informatie in het hoofdstuk
"BELANGRIJKE INFORMATIE" en de instructies en informatie die wordt
DANGER

vergezeld van de volgende symbool/letter-combinaties:
WARNING ,

CAUTION
DANGER

,

ADVICE
WARNING

en

NOTE

,

.

CAUTION

Met name
,
en
geven aan
bijzonder voorzichtig te zijn. Het niet of verkeerd opvolgen van de
bijbehorende instructies kan tot lichamelijk letsel of ongevallen leiden.
Lees deze informatie aandachtig.
• De illustraties in deze handleiding zijn voornamelijk gebaseerd op
modellen met rechts stuur.
• Doordat voertuigspecificaties verschillen, geeft de gebruikte illustratie uw
voertuig mogelijk niet exact weer.
• De inhoud van deze handleiding is geldig op het tijdstip van publicatie
maar kan toch lichtjes van uw voertuig afwijken door gewijzigde
specificaties of andere wijzigingen die daarna zijn aangebracht.
• Uw voertuig is mogelijk niet voorzien van uitrusting die in deze handleiding
beschreven staat, afhankelijk van de specificaties. Controleer de
specificaties van uw voertuig en lees deze handleiding.
• Deze handleiding is van toepassing op voertuigen in alle landen behalve
de V.S. en Canada.
• Alle rechten voorbehouden. Deze handleiding mag niet volledig noch
gedeeltelijk worden gereproduceerd zonder schriftelijke toestemming van
ISUZU MOTORS LIMITED.

Alle rechten voorbehouden.
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Symbolen die in deze handleiding gebruikt worden

DANGER
GEVAAR
Het niet opvolgen van de instructies aangeduid door dit symbool, kan u en/of
andere personen ernstig of dodelijk verwonden.

WARNING
WAARSCHUWING
Het niet opvolgen van de instructies aangeduid door dit symbool, kan brand in uw
voertuig veroorzaken en u en/of andere personen ernstig of dodelijk verwonden.

CAUTION
OPGELET
Het niet opvolgen van de instructies aangeduid door dit symbool, kan letsel of
een ongeval veroorzaken.

ADVICE
ADVIES
Het niet opvolgen van de instructies aangeduid door dit symbool, kan defecten of
beschadiging van uw voertuig veroorzaken.

NOTE
OPMERKING
Dit symbool duidt informatie aan die u moet kennen.

Afkortingen
In deze handleiding worden de volgende afkortingen gebruikt, zoals hieronder
aangegeven.
Afkortingen

Beschrijving

ABS

Anti-lock Brake System (antiblokkeerremsysteem)

ACC

Adaptive Cruise Control (adaptieve cruisecontrol)

ACEA

Association des Constructeurs Européens d’Automobiles
(Vereniging van Europese Autoconstructeurs)

AEB

Autonomous Emergency Braking (autonoom
noodremsysteem)

AHB

Automatic High Beam (automatische grootlichten)

API

American Petroleum Institute (Amerikaans
petroleuminstituut)

BOS
BS

Brake Override System (noodremsysteem)
British Standard (Britse Standaard)

BSM

Blind Spot Monitor (dodehoekbewaking)

CRS

Child Restraint System (kinderzitje)

DIN

Deutsche Industrie Normen (Duitse Industrienormen)

DPD

Diesel Particulate Defuser (dieselpartikelfilter)

EBD

Electronic Braking force Distribution (elektronische
remkrachtverdeling)

ECE

Economic Commission for Europe

EGR

Exhaust Gas Recirculation (uitlaatgasrecirculatie)

ELK

Emergency Lane Keeping (remstrookassistentie)

ELR

Emergency Locking Retractor (automatische oprolgordel)

EPS

Electric Power Steering (elektrische stuurbekrachtiging)

ESC

Electronic Stability Control (elektronische stabiliteitscontrole)

ESS

Emergency Stop Signal (noodstopsignaal)

FAME
FMVSS

Fatty Acid Methyl Esters (vetzuurmethylesters)
Federal Motor Vehicle Safety Standards (Federale
Motorvoertuigveiligheidsnormen)

GAW

Gross Axle Weight (maximale aslast)

GCW

Gross Combined Weight (maximaal toegelaten massa
sleep)

GNSS

Global Navigation Satellite System (wereldwijd
satellietnavigatiesysteem)

GSI
GTW

Gear Shift Indicator (schakelindicator)
Gross Trailer Weight (maximum sleepgewicht)

GVW (maximaal toegelaten
Gross Vehicle Weight (maximaal toegelaten massa voertuig)
massa)

Afkortingen

Beschrijving

GWP

Global Warming Potential (aardopwarmingspotentieel)

HPS

Hydraulic Power Steering (hydraulische stuurbekrachtiging)

IBS

Intelligent Battery System (intelligent accusysteem)

ISL

Intelligent Speed Limiter (intelligente snelheidsbegrenzer)

ISS
JASO

Idling Stop System (vrijloopstopsysteem)
Japanese Automobile Standards Organization (Japanse
organisatie voor automobielnormen)

LDP

Lane Departure Prevention (rijstrookpreventie)

LDW

Lane Departure Warning (rijstrookwaarschuwing)

LKAS

Lane Keep Assist System (rijstrookassistentie)

LLC

Long Life Coolant (Long Life-koelvloeistof)

LSD

Limited Slip Differential (sperdifferentieel)

MID

Multi-Information Display (multi-infodisplay)

MSL

Manual Speed Limiter (manuele snelheidsbegrenzer)

MIL

Malfunction Indicator Light (storingsindicatielampje)

PM

Particulate Matter (partikels)

RCTA

Rear Cross Traffic Alert (achteruitrijwaarschuwing)

t/min

revolutions per minute (toeren per minuut)

SAE

Society of Automotive Engineers (vereniging van
automobielingenieurs)

SCR

Selective Catalytic Reduction (selectieve katalysator)

SRS

Supplemental Restraint System (aanvullend
veiligheidssysteem)

SVS

Service Vehicle Soon (voertuig spoedig laten onderhouden)

TCS

Traction Control System (tractiecontrole)

TSR

Traffic Sign Recognition (verkeersbordherkenning)

UN

United Nations (Verenigde Naties)

UNECE

United Nations Economic Commission for Europe
(economische VN-commissie voor Europa)

VDA

Verband der Automobilindustrie (vereniging van de
automobielindustrie)

VIN

Vehicle Identification Number (voertuigidentificatienummer)

WMI

World Manufacturer Identifier (constructeursidentificatie)

2WD

Two Wheel Drive (tweewielaandrijving)

4WD

Four Wheel Drive (vierwielaandrijving)
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Chapter/section titles

Chapter index tab

These titles are useful for getting the gist of
the content at a glance.

Use this for quick access to
your desired chapter.
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IMPORTANT INFORMATION
Carrying Children
Placing a Child on the Second Seat
WARNING

• For crew cab models, we recommend placing children on the second seat.
Placing a child on the front passenger seat may cause the driver to be distracted
by the child's appearance or the child may touch the controls, leading to an
unexpected accident.

Using Seat Belts or Child Restraint Systems (CRS)
WARNING
• Have your child wear a seat belt. When driving with a small child, who cannot
wear a seat belt properly, use a suitable child restraint system (CRS).
• Do not drive the vehicle if a child is standing in front of any of the airbags or on
the seats, or is being held in your arms, or is sitting on your lap.
• Do not let the child sit on an ordinary cushion for the reason that it is hard to see
out of the window. It is dangerous because the child's body cannot be restrained
in the event of a sudden stop or accident.
• For crew cab models, we recommend installing the CRS on the second seat.
• Never use a rearward-facing CRS on a seat protected by an active airbag
in front of it, death or serious injury to the child can occur. The label on the
passenger side sun visor shows warning pictograms.
Seat Belts
ĺ5HIHUWRSDJH 3-72
Child Restraint System (CRS)
ĺ5HIHUWRSDJH 3-81
Passenger Side SRS $LUEDJ2Q2II
Switch
ĺ5HIHUWRSDJH

Reference page

DANGER
WARNING

CAUTION

ADVICE

NOTE

Symbols
See the preceding page for the meanings of these symbols.

Refers you to a page (or
pages) of this manual that
concerns the present topic
and that you should also
read.

All values in this manual are indicated primarily according to the International System of Units (or in SI
units) with the conventional metric values and American units indicated in parentheses.
Note: This page is shown only as an example. It is not intended to give you information on your particular
vehicle.
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Gebruik titels van hoofdstukken/
paragrafen als trefwoorden
Pagina 0-5
Zoek de pagina waar het onderwerp
wordt beschreven door de algemene
inhoudsopgave te gebruiken onder
BESCHRIJVING VAN DE HOOFDSTUKKEN,
de HOOFDSTUKINDEX en/of de
INHOUDSOPGAVE op de eerste pagina van
elk hoofdstuk.

Gebruik de afbeeldingsindexen
Pagina 0-6 tot 0-18
Weet u niet hoe de schakelaar of andere
uitrusting waarover u informatie wenst
heet, zoek dan de pagina waarop dit
wordt beschreven aan de hand van de
afbeeldingsindexen.

Gebruik benamingen als
trefwoorden
Pagina 9-1 tot 9-4

Weet u hoe de schakelaar of andere
uitrusting waarover u informatie wenst
heet, zoek dan de pagina waarop dit wordt
beschreven aan de hand van de index
achterin deze handleiding.

Gebruik de index van
waarschuwings-/controlelampjes
Pagina 0-19 tot 0-41
Als een waarschuwings- of controlelampje
brandt, kunt u de de pagina met informatie
over het lampje zoeken aan de hand van
de INDEX VAN WAARSCHUWINGS-/
CONTROLELAMPJES.

Indien u een probleem hebt met
uw voertuig
Pagina 7-2 tot 7-44
Zie IN NOODGEVALLEN voor meer
informatie.
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BESCHRIJVING VAN DE HOOFDSTUKKEN

INDEX VAN AFBEELDINGEN ··············· 0-6
VOERTUIGINFORMATIE ............................ 1
BELANGRIJKE INFORMATIE .................... 2
Beschrijft wat u dient te weten alvorens u het voertuig veilig en probleemloos
kunt gebruiken.

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET VERTREK . 3

Toont de juiste manier waarop deuren, ruiten en tankdop worden geopend/
gesloten. Legt ook uit hoe u de spiegels en de zetels kunt afstellen, inclusief het
correct vastklikken van veiligheidsgordels.

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN .. 4
Legt uit hoe de motor wordt gestart en gestopt. Beschrijft ook diverse
bedieningsorganen en instrumenten.

COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK ............ 5
Bevat informatie over het aircosysteem en andere comfortvoorzieningen.

SERVICE EN ONDERHOUD ....................... 6
Beschrijft de dagelijkse en periodieke inspecties en geeft overige informatie
over reinigen en onderhoud van het voertuig die nodig is om uw voertuig in
goede conditie te houden.

IN NOODGEVALLEN ................................... 7
Geeft een overzicht van mogelijke noodsituaties en beschrijft de manier
waarop u hiermee om dient te gaan.

TECHNISCHE GEGEVENS ......................... 8
INDEX ················································ 9
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Interieur

Rechts stuur
1
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Nr.

2

16

15

1

14

Uitrusting

13

Luchtstroomregelaar

2

SRS-passagiersairbag

3-100

3

Klein opbergvak (bovenaan
dashboard)

5-38

Dashboardschaal

5-38

4

Audiosysteem
5

Lichtregelschakelaar

4

12

11

Pagina

1

Klein opbergvak
(middenconsole)

3

5-4

5-35
―
4-117

1 5

6

1

10 9 8 7

Nr.

Uitrusting

Pagina

6

Voorruitenwisser- en
voorruitensproeierschakelaar

4-131

7

Bekerhouder en klein
opbergvak (bestuurderszijde)

5-42

Klein opbergvak
(bestuurderszijde)

5-39

Zekeringenkastje

7-24

9

Tankklepopener

3-53

10

Motorkapontgrendeling

6-12

8

INDEX VAN AFBEELDINGEN
Nr.

Uitrusting

Pagina

Automatische airconditioning

5-5

Verwarming/manuele
airconditioning

5-15

12

Klein opbergvak (onderaan
middenconsole)

5-35

13

Stopcontact

5-32

14

Handschoenenkastje

5-37

11

Nr.

Uitrusting

0-7
Pagina

15

Klein opbergvak
(passagierszijde)

5-36

16

AAN/UIT-schakelaar
voorpassagiersairbag

3-121

17

Bekerhouder en klein
opbergvak (passagierszijde)

5-42
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Links stuur
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1
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8
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7
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Luchtstroomregelaar

5-4

6

SRS-passagiersairbag

3-100

2

Lichtregelschakelaar

4-117

7

Bekerhouder en klein
opbergvak (passagierszijde)

5-42

3

Voorruitenwisser- en
voorruitensproeierschakelaar

4-131

8

AAN/UIT-schakelaar
voorpassagiersairbag

3-121

Klein opbergvak
(middenconsole)

5-35

9

Klein opbergvak
(passagierszijde)

5-36

―

10

Handschoenenkastje

5-37

11

Stopcontact

5-32

12

Klein opbergvak (onderaan
middenconsole)

5-35

4

Audiosysteem

5

Klein opbergvak (bovenaan
dashboard)

5-38

Dashboardschaal

5-38
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airconditioning

5-15

14

Motorkapontgrendeling
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Klein opbergvak
(bestuurderszijde)

5-39

Zekeringenkastje

7-24
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opbergvak (bestuurderszijde)

5-42
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Rechts stuur
1

2

3

4

8

7 6 5

14 13
12

Nr.

Uitrusting

11

Pagina

10

Nr.

9

Uitrusting

Pagina

1

Waarschuwingsknipperlichtschakelaar 4-127

7

ESC OFF-schakelaar

4-166

2

Stuurwielafstandsbediening

5-48

8

UIT-schakelaar
vrijloopstopsysteem

4-184

3

Instrumenten,
waarschuwingslampjes en
controlelampjes

4-14
4-20

9

Startknop (modellen zonder
Passive Entry and Start
System)

4-115

Adaptieve cruise controlschakelaar

4-255

10

Claxonknop

4-137

SRS-bestuurdersairbag

3-100

LKAS-schakelaar

4-321

Cruise control-schakelaar

4-153

11

Startknop (modellen met
Passive Entry and Start
System)

4-112

MID-schakelaar

4-26

12

4WD schakelaar

4-338

5

Verlichtingsregelaar

4-140

13

6

Koplampenregelaar

4-125

14

4

Hill Descent Controlschakelaar
Schakelaar sperdifferentieel
achter

4-176
4-128
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Links stuur
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Uitrusting

Stuurwielafstandsbediening
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Nr.

7

Uitrusting

Pagina

7

4WD schakelaar

4-338

8

Startknop (modellen met
Passive Entry and Start
System)

4-112

9

Startknop (modellen zonder
Passive Entry and Start
System)

4-115

Claxonknop

4-137

SRS-bestuurdersairbag

3-100

11

UIT-schakelaar
vrijloopstopsysteem

4-184

12

ESC OFF-schakelaar

4-166

4-128

13

Koplampenregelaar

4-125

4-176

14

Verlichtingsregelaar

4-140

5-48

Instrumenten,
waarschuwingslampjes en
controlelampjes

4-14
4-20

Adaptieve cruise controlschakelaar

4-255

LKAS-schakelaar

4-321

Cruise control-schakelaar

4-153

MID-schakelaar

4-26

Waarschuwingsknipperlichtschakelaar 4-127
Schakelaar sperdifferentieel
achter
Hill Descent Controlschakelaar

9

10
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Middenconsole (rechts stuur)
Model met manuele versnellingsbak

1

2

3

4

Model met automatische versnellingsbak

5
2
1
3
4
5

Nr.

Uitrusting
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Zetelverwarmingsschakelaar (links voor)

4-141

2

UIT-schakelaar parkeerhulpsysteem

4-220

3

Hill Descent Control-schakelaar

4-176

4

Schakelaar sperdifferentieel achter

4-128

5

Zetelverwarmingsschakelaar (rechts voor)

4-141
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versnellingsbak)
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4-146
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Uitrusting
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6

Stereo camera

4-221

7

Zonneklep

5-31

8

Dakconsole

5-30

Leesspots

5-29

eCall-systeem

7-35

9

2

Knie-airbag

3-100

3

Handgrepen

3-45
5-45

10

Tickethouder

5-31

11

Plafondlamp

5-27

4

Volledig verstelbaar stuurwiel

3-68

12

Gordijnairbag

3-100

5

Achteruitkijkspiegel

3-69
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Uitrusting

Uitrusting
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19

Rugopbergvak

5-35

13

Dakluidspreker

14

Veiligheidsgordels

3-72

20

Handremhendel

4-145

15

Centrale zijairbag

3-100

21

Zijairbag

3-100

16

Sleepoog

5-46

22

Zetels

3-58

17

Middenconsolevak

5-40

23

Bekerhouder

5-41

18

USB-ingang

5-34
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Exterieur
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2

3

1

4

7

5
6

Model met halogeenkoplampen
3
2

8

1
10
7

Nr.

Uitrusting

9

4

Pagina

Nr.
7

Banden
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3
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INDEX
CONTROLELAMPJES
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Index van waarschuwings-/controlelampjes
Instrumentenbord
Waarschuwingslampjes
Naam

Symbool

Kleur

Pagina

Veiligheidsgordelwaarschuwingslampje
voorzetels

Rood

4-50

Veiligheidsgordelwaarschuwingslampje
tweede zetelrij

Rood

4-51

SRS airbag-waarschuwingslampje

Rood

4-53

Remsysteemwaarschuwingslampje

Rood

4-54

Handremwaarschuwingslampje

Rood

4-55

ABS-waarschuwingslampje

Geel

4-56

ESC waarschuwingslampje

Geel

4-57

Motoroliedrukwaarschuwingslampje

Rood

4-58

Motoroliewaarschuwingslampje

Geel

4-58

Alternatorwaarschuwingslampje

Rood

4-63

Storingscontrolelampje (MIL)

Geel

4-64

SVS controlelampje

Geel

4-65
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INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Naam

Symbool

Kleur

Pagina

Waterafscheider-waarschuwingslampje

Geel

4-65

Brandstoffilterwaarschuwingslampje

Geel

4-65

Waarschuwingslampje transmissie
controleren

Geel

4-66

Waarschuwingslampje automatischetransmissievloeistoftemperatuur

Rood

4-66

Waarschuwingslampje 4WD controleren

Rood

4-67

Brandstofpeilwaarschuwingslampje

Geel

4-69

AdBlue®-waarschuwingslampje

Geel

4-75

LED-waarschuwingslampje

Geel

4-70

Koplampregelingswaarschuwingslampje

Geel

4-70

Centraal waarschuwingslampje

Geel

4-72

Waarschuwingslampje open deur

Rood

4-73

Waarschuwingslampje “sleutel in contact”

Rood

4-74

Controlelampje sperdifferentieel achter

Geel

4-74

Ureum SCR-waarschuwingslampje

Geel

4-75

Waarschuwingslampje stuurinrichting

Geel

4-75

INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
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Controlelampjes
Naam

Kleur

Pagina

Richtingaanwijzercontrolelampje - links

Groen

4-76

Richtingaanwijzercontrolelampje - rechts

Groen

4-76

Verlichtingscontrolelampje

Groen

4-76

Grootlichtcontrolelampje

Blauw

4-77

Controlelampje antidiefstalsysteem

Rood

4-77

Voormistlichtcontrolelampje

Groen

4-77

Achtermistlichtcontrolelampje

Geel

4-77

Voorgloeicontrolelampje

Geel

4-78

Groen

4-78

TCS OFF controlelampje

Geel

4-79

ESC OFF controlelampje

Geel

4-80

BSM OFF controlelampje

Geel

4-81

Waarschuwingslampje parkeerhulpsysteem
UIT

Geel

4-82

Wit/groen

4-83

Controlelampje sperdifferentieel achter

Controlelampje cruise control

Symbool
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INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Naam

Kleur

Pagina

Controlelampje adaptieve cruise control

Wit/groen

4-83

Controlelampje intelligente
snelheidsbegrenzer

Wit/groen

4-83

Controlelampje manuele snelheidsbegrenzer

Wit/groen

4-84

4WD controlelampje

Groen

4-84

4WD Low controlelampje

Groen

4-84

Controlelampje Hill Descent Control

Groen

4-84

Controlelampje vrijloopstopsysteem

Groen

4-85

Waarschuwingslampje vrijloopstopsysteem
UIT

Geel

4-86

DPD-regeneratiecontrolelampje

Geel

4-88

Groen

4-87

Controlelampje autonoom noodremsysteem
UIT

Geel

4-87

Controlelampje rijstrookwaarschuwing UIT

Geel

4-88

Controlelampje rijstrookpreventie UIT

Geel

4-88

Controlelampje automatische grootlichten

Symbool

INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
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Multi-infodisplay (MID)
Waarschuwingslampjes
Melding

Taal

Display-indicatie

Pagina

Engels
Parking brake release

4-55
Turks

Engels
Overheat

4-59
Turks

Engels
Icy road

4-68
Turks

Engels
Low fuel

4-69
Turks
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INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie

Pagina

Engels

Turks
Headlight failure (modellen
met LED-koplampen)

4-70
Engels

Turks

Engels

Turks
Taillight failure

4-71
Engels

Turks

Engels
Rear fog light failure

4-71
Turks

INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie

0-25
Pagina

Engels
Indicator light failure

4-72
Turks

Door open
(modellen met passive
entry and start system)

Engels
4-73
Turks

Engels
4-81

Radar unavailable
Turks

Engels
Radar clean-up

4-81
Turks
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INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie

Pagina

Engels
Radar failure

4-81
Turks

Engels
Sonar unavailable

4-82
Turks

Engels
Sonar clean-up

4-82
Turks

Engels
Sonar failure

4-82
Turks

Engels
Front camera unavailable

4-232
Turks

INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie

0-27
Pagina

Engels
Front camera unavailable
temperature

4-230
Turks

Engels
Frontcamera werkt niet
Voorruit vuil

4-234
Turks

Engels
Front camera malfunction
service required

4-236
Turks

Engels

4-240
4-268

Brake!

Turks
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INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie

Pagina

Engels

Auto braking

4-241

Turks

Engels

Auto brake activated.
Apply brake.

4-241

Turks

Engels

Accelerator pedal
misapplication!

4-251

Turks

INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie

0-29
Pagina

Engels

Acceleration suppressed.

4-251

Turks

Engels

Check engine hood

4-89

Turks

Engels

Switch off the lights

4-89

Turks
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INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie

Pagina

Engels
Key remain
(modellen zonder passive
entry and start system)

4-90

Turks

Engels
No electronic key
(modellen met passive
entry and start system)

4-91
Turks

Engels
Steering wheel lock not
released
(modellen met passive
entry and start system)

4-92

Turks

INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie

0-31
Pagina

Engels

Shift position
(modellen met passive
entry and start system)

4-93

Turks
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INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie

Pagina

Engels
Turn off the power
(modellen met passive
entry and start system)

4-94

Turks

Engels
Low battery electronic key
(modellen met passive
entry and start system)

4-95

Turks

Engels
Check system
(modellen met passive
entry and start system)

4-96
Turks

Engels
Power management
system
(modellen met passive
entry and start system)

4-97
Turks

INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie
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Pagina

Engels
Steering wheel lock
system
(modellen met passive
entry and start system)

4-98
Turks

Engels
4-307
4-317
4-327

Lane support canceled.
Turks

Engels
Hold steering wheel!
(Geel)

4-327
Turks

Engels
Hold steering wheel!
(Rood)

4-327
Turks

Engels
AdBlue® level low

4-102
Turks

INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
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Melding

Taal

Display-indicatie

Pagina

Engels
Fill up AdBlue®
No restart distance

4-102
Turks

Engels
Fill up AdBlue®
No restart

4-103
Turks

Engels
Incorrect AdBlue® detected
No restart distance

4-104
Turks

Engels
Incorrect AdBlue® detected
No restart

4-104
Turks

Engels
®

AdBlue system
malfunction
No restart distance

4-105
Turks

INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie
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Pagina

Engels
®

AdBlue system
malfunction
No restart

4-105
Turks

Engels
Take a break?

4-331
Turks

Controlelampjes
Melding

Taal

Display-indicatie

Pagina

Engels
Maintenance reminder

4-28
Turks

Trip meter A and operationrelated information display

Trip meter B and
operation-related
information display

Engels
4-31
Turks
Engels
4-31
Turks

INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
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Melding

Taal

Display-indicatie

Pagina

Engels
Eco graph display

4-32
Turks

Engels
4-37

Illumination mode
Turks

Engels
4-33
4-34

SCR Range
Turks

Engels
2H (2WD)

4-38
Turks

Engels
4H (4WD)

4-38
Turks

Engels
4L (4WD low)

4-38
Turks

INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie

0-37
Pagina

Engels
Rear differential lock

4-38
Turks

Engels
Settings

4-39
Turks

Engels
4-157
4-276

Cruise control canceled.
Turks

Engels
Door/s opened.
Engine restarted.

4-188
Turks

Engels
Seatbelt released.
Engine restarted.

4-188
Turks
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INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie

Pagina

Engels
Please start the engine
manually.

4-189
Turks

Engels

Accessory mode
(modellen met passive
entry and start system)

4-99

Turks

INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie

0-39
Pagina

Engels

Low battery engine starting
(modellen met passive
entry and start system)

4-100

Turks

0-40

INDEX VAN
VAN WAARSCHUWINGS-/
WAARSCHUWINGS-/
INDEX
CONTROLELAMPJES
Melding

Taal

Display-indicatie

Pagina

Engels
Display of the detection
status (modellen met
parkeerhulpsysteem)

4-213

Turks

INDEX VAN
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Onderaan in midden van dashboard
Naam

Symbool

Kleur

Pagina

Controlelampje voorpassagiersairbag AAN

Geel

3-122

Controlelampje voorpassagiersairbag UIT

Geel

3-122

Kleur

Pagina

Dodehoekindicator - rechts

Geel

4-195
4-204

Dodehoekindicator - links

Geel

4-195
4-204

Kleur

Pagina

Rood

4-244

Zijspiegels
Naam

Symbool

Voorruit
Naam
Botswaarschuwing
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WAARSCHUWINGSLABELS
Waarschuwing/Opgelet labels in uw voertuig

• De waarschuwingslabels in uw voertuig geven bijzonder belangrijke instructies
en informatie die u in acht dient te nemen voor een veilig en juist gebruik van het
voertuig. Lees deze zorgvuldig vooraleer u het voertuig gebruikt.
• Als sommige van deze labels losgekomen zijn of onleesbaar zijn geworden door
slijtage of krassen, laat die dan onmiddellijk vervangen door uw Isuzu-dealer.
• Op de volgende pagina's vindt u enkele voorbeelden van waarschuwingslabels
maar vele andere zijn niet afgebeeld. Bovendien kan de inhoud van deze labels
verschillen van model tot model.
De plaats van de waarschuwingslabels kan verschillend zijn in uw voertuig.

Waarschuwing/Opgelet labels – Interieur
Bestuurderszijde

Passagierszijde

1
2

2

Bestuurderszijde

Passagierszijde
3

3

Nr.

Beschrijving

1

Bandenspanning

2

Zijairbag

3

Waarschuwing voor beklemde handen in zijklep (model met verlengde cabine)

0-43

WAARSCHUWINGSLABELS
Nr.
1

Beschrijving
SRS-passagiersairbag

WARNING
WAARSCHUWING
• Plaats nooit een naar achteren
gericht kinderzitje op een zetel
waarvan de airbag niet is
uitgeschakeld om te vermijden dat
een kind ernstig of zelfs dodelijk
gewond raakt.

1

Baby- en kinderzitjes (CRS)
→ Zie pagina
3-81
AAN/UIT-schakelaar voorpassagiersairbag
→ Zie pagina
3-121
3

2

Nr.

Beschrijving

2

2WD - 4WD selectie

3

Zekering
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WAARSCHUWINGSLABELS
Waarschuwing/Opgelet labels – Exterieur
Nr.
1

1

Beschrijving
Identificator voor diesel (modellen
voor de Europese markt)

Waarschuwing/Opgelet labels – Motorruimte
4
1

3

2

Nr.

Beschrijving

1

Batterij

2

Radiatordop

3

Motorkoelvloeistof

4

Emissie

1

VOERTUIGINFORMATIE

● Voertuigidentificatienummer (VIN) en motornummer

1-2
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VOERTUIGINFORMATIE
Voertuigidentificatienummer (VIN) en motornummer

Het VIN en motornummer hebt u nodig voor de inschrijving van uw voertuig. Deze
nummers zijn eveneens vereist bij officiële inspecties van het voertuig. Bezorg
deze nummers aan uw Isuzu-dealer wanneer u het voertuig laat repareren of als u
vervangonderdelen bestelt. De dealer kan dan de gevraagde werkzaamheden sneller
en beter uitvoeren.

VIN
Plaats van het VIN op het chassis
Het VIN is rechts in het midden van het
chassis geslagen.

VIN-plaatje (motorruimte)
Het VIN-plaatje bovenop de
radiatordrempel in de motorruimte vermeldt
informatie zoals het VIN.

VOERTUIGINFORMATIE

1-3

VIN-plaatje (links vooraan de
voorruit)
Het VIN-plaatje bevindt zich links vooraan
de voorruit.

ADVICE
ADVIES
• Alleen modellen voor de Europese
en Turkse markt zijn voorzien van
dit VIN-plaatje.

Identificatieplaatje
Het identificatieplaatje links in de
motorruimte vermeldt het VIN samen met
andere informatie zoals optiecodes.

E-label (ECE)
Het E-label (ECE) is aangebracht op het
bovenste radiatorprofiel in de motorruimte.

ADVICE
ADVIES
• Alleen modellen voor de Europese,
Israëlische en Turkse markt zijn
voorzien van dit E-label (ECE).

1-4

VOERTUIGINFORMATIE

Het VIN verschaft diverse informatie, zoals de voertuig- en motormodelcodes, zoals
hieronder aangegeven.

M P A

T F R

1

8

7

2

Deel

J

L

T

3

4

0

0

0

0

0

1

5

Beschrijving

1

Constructeursidentificatie (WMI)

2

Modelcode
TFR87J: 4 × 2, lange wielbasis, RZ4E-motor
TFS87J: 4 × 4, lange wielbasis, RZ4E-motor

3

Modeljaarcode
L: model 2020
M: model 2021
N: model 2022

4

Fabriekscode

5

Productievolgnummer

ADVICE
ADVIES
• De betekenis van de VIN kan verschillen van land tot land. Neem voor verdere
informatie contact op met uw Isuzu-dealer.

VOERTUIGINFORMATIE
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Optiecodes
Het identificatieplaatje vermeldt ook de optiecodes. Dit zijn alfanumerieke codes die
bestaan uit drie tekens die elk zijn toegewezen aan een bepaald onderdeel van het
voertuig.
Aan de hand van deze codes kunt u de motor, transmissie of andere componenten
identificeren wanneer uw voertuig inspectie of ander onderhoud nodig heeft.
Optiecodes
LNC

Motor

Optiecodes
NW9

AWR6B45

8CL

Sperdifferentieel

MVL6S

K30

Cruisecontrol

K59

Adaptive Cruise Control
(adaptieve cruisecontrol)

Optiecodes
Y6A
Y6S
Optiecodes

Overige onderdelen
Electronic Stability
Control (elektronische
stabiliteitscontrole)

RZ4E-TCX
Transmissie

Ophanging

7YC

2WD High-Ride

G50

Achter, heavy duty

ADVICE
ADVIES
• Er zijn meer optiecodes dan hierboven vermeld. In sommige landen is er
mogelijk geen optiecode. Neem voor gedetailleerde specificaties van uw
voertuig contact op met uw Isuzu-dealer.
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VOERTUIGINFORMATIE
Motornummer
Front

Het motornummer is links achteraan in het
motorblok geslagen.

2

BELANGRIJKE INFORMATIE

● Vooraleer u gaat rijden

2-2

● Veiligheidsgordel met voorspanner en SRS airbagsysteem

2-20

● Vervoer van kinderen

2-25

● Rijden

2-28

● Terreinrijden

2-46

● Aanhangwagen trekken

2-47

● Model met automatische versnellingsbak

2-56

● Model met vierwielaandrijving (4WD)

2-61

● Stoppen en parkeren

2-64

● Waarschuwingen voor rijden in warme gebieden

2-71

● Waarschuwingen voor rijden in koude gebieden

2-72

● Veilig rijden

2-77

● Defecten voorkomen

2-82

● Wanneer langsgaan bij uw Isuzu-dealer

2-86

● Dieselpartikelfilter (DPD)

2-89

● Selectieve katalytische reductie (SCR) met ureum

2-91

● Snelheidsbegrenzer

2-94

● Voertuiggegevens verzamelen

2-94

Dit hoofdstuk bevat informatie en waarschuwingen die u in
acht moet nemen voor een veilig en comfortabel gebruik van
het voertuig. Lees het hoofdstuk aandachtig vooraleer u het
voertuig gebruikt.
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BELANGRIJKE INFORMATIE
Vooraleer u gaat rijden

Goed onderhoud en rijden komt niet alleen de levensduur van uw voertuig ten goede,
het helpt ook brandstof- en olieverbruik beperken. Rij voorzichtig en defensief.

Voer de dagelijkse inspecties (inspecties vóór het rijden)
uit
ADVICE
ADVIES
• Voor veilig en comfortabel rijden
moet u de afgelegde afstanden
en de conditie van het voertuig
tijdens het rijden bijhouden. Voer
regelmatig de nodigie inspecties
uit en onderhoud het voertuig
overeenkomstig het resultaat van de
inspecties. Als er bij een inspectie
een abnormale toestand wordt
vastgesteld of als er een abnormale
situatie was toen er de laatste keer
met het voertuig werd gereden,
moet u het voertuig door uw
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten
repareren vooraleer u opnieuw gaat
rijden.

Dagelijkse inspecties (Inspecties voor
het rijden) → Zie pagina 6-16

BELANGRIJKE INFORMATIE
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Gebruik de voorgeschreven brandstof

WARNING
WAARSCHUWING
• Open de brandstoftankdop langzaam. Wanneer u die te snel opent, kan er
brandstof uit de tank spuiten.
• Gebruik de voorgeschreven dieselbrandstof. Zie "Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen".
• Tank noch meng minderwaardige brandstof of benzine, kerosine en brandstof
op basis van alcohol, en gebruik alleen dieselbrandstof en geschikte additieven.
De motor starten met verkeerde brandstof in de tank, is heel gevaarlijk omdat
die het brandstoffilter kan beschadigen en onderdelen van de injectoren kan
doen vastlopen, alsook andere motoronderdelen beschadigen met mogelijk
motorpech of zelfs brand tot gevolg.
• Werd per ongeluk verkeerde brandstof getankt, tap die dan volledig af.

CAUTION
OPGELET
• Bij het gebruik van andere dieselbrandstof dan voorgeschreven voldoet het
voertuig mogelijk niet meer aan de wettelijke voorschriften.

ADVICE
ADVIES
• Gebruik geen dieselbrandstof met een hoger zwavelgehalte dan
voorgeschreven door de betreffende emissienormen. Door het gebruik van
dieselbrandstof met een hoog zwavelgehalte, kan de motor, het emissiesysteem
of het EGR-systeem worden beschadigd met mogelijk pech tot gevolg.
Brandstoftankdop
→ Zie pagina 3-51
Brandstof
→ Zie pagina 2-73
Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen
→ Zie pagina 6-147
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BELANGRIJKE INFORMATIE
Tanken bij zelfbedieningsstations

WARNING
WAARSCHUWING
[Neem de volgende punten in acht bij het tanken van brandstof]
• Zet de motor af en sluit de deuren en de ruiten van het voertuig.
• Houd sigaretten en ander vuur uit de buurt van het voertuig.
• Raak voor het openen van de brandstoftankdop een metalen voorwerp aan om
de statische elektriciteit van uw lichaam te ontladen. Als uw lichaam statisch
wordt geladen tijdens het tanken, kan de vonk die ontstaat bij de ontlading
van statische elektriciteit de brandstof doen ontvlammen met brandwonden tot
gevolg.
• Steek het mondstuk diep in de vulnek bij het tanken van brandstof. Als u
probeert om meer brandstof te tanken door het mondstuk uit de vulnek omhoog
te trekken, kan er brandstof worden gemorst wat bijzonder gevaarlijk is.
• Alle stappen van het tanken (vanaf het openen tot en met het sluiten van de
brandstoftankdop) moeten door dezelfde persoon worden uitgevoerd.
Andere personen zijn mogelijk statisch geladen. Laat ze niet in de buurt van de
vulopening komen.
De persoon die tankt mag niet tussendoor in de cabine gaan zitten. Hij/zij kan
dan immers opnieuw statisch worden geladen.
• Respecteer alle waarschuwingen in het tankstation.
• Veeg alle brandstof op die bij het tanken is gemorst.

CAUTION
OPGELET
[Voorzichtig bij het tanken van brandstof]
• Let op dat u geen brandstofdampen inademt bij het tanken.
Brandstoftankdop
→ Zie pagina 3-51

BELANGRIJKE INFORMATIE
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Zuinig rijden
Laat de motor niet onnodig
stationair en te snel draaien
De motor onnodig stationair laten draaien
is een verspilling van brandstof. De motor
is voldoende opgewarmd als de naald
van de koelvloeistoftemperatuurmeter
begint te bewegen. Zet de motor af bij
het wachten, lossen van lading, enz.,
ook al staat u slechts even stil. De motor
hoog in de toeren jagen is niet alleen een
verspilling van brandstof, het brengt voor
de omgeving ook overlast mee door lawaai
en uitlaatgassen. Geen niet onnodig gas.

Vermijd bruusk (weg)accelereren
Bruusk (weg)accelereren doet het brandstofverbruik sterk toenemen. Probeer zo vlot
mogelijk te accelereren zonder plankgas te geven.

Rij niet te hard
Wie snel rijdt, verbruikt meer brandstof. Respecteer de snelheidsbeperkingen. Ook
herhaaldelijk starten en stoppen, versnellen en vertragen doet het verbruik aanzienlijk
stijgen. Rij zoveel mogelijk met een constante snelheid.

Rij in de juiste versnelling
Te hoge motortoerentallen bij het accelereren en traag rijden in een hoge versnelling
jagen het verbruik de hoogte in. Kies de juiste versnelling volgens rijomstandigheden
en belading.

Gebruik van het vrijloopstopsysteem
De motor laten draaien terwijl de wagen stilstaat, doet het brandstofverbruik stijgen.
Het vrijloopstopsysteem voorkomt dit.

Vermijd files en plan uw rit vooraf
Fileverkeer doet het brandstofverbruik stijgen. Vermijd daarom files en plan uw rit
vooraf in de mate van het mogelijke.

Voer geen overbodige lading mee
Hoe zwaarder de belading, hoe hoger het brandstofverbruik. Voer dan ook geen
overbodige lading mee Ook modder en sneeuw die aan het koetswerk kleven, doen
het brandstofverbruik stijgen. Maak het voertuig dan ook zoveel mogelijk modder- en
sneeuwvrij.
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Controleer de bandenspanning
Controleer regelmatig of de bandenspanning OK is. Een correcte bandenspanning
helpt het brandstofverbruik beperken.

Gebruik de airco met mate
Een ingeschakelde airconditioning verbruikt meer brandstof. Probeer de ingestelde
temperatuur zoveel mogelijk te behouden en stel de temperaturu niet te laag in.
Schakel de airconditioning UIT wanneer die overbodig is.

Vermijd slechte wegen
Bij het rijden op slechte wegen verloopt de vermogensoverdracht minder efficiënt
waardoor het verbruik stijgt.

Zorg voor regelmatig onderhoud
Een verstopt luchtfilterelement, versleten motorolie, een slecht afgestelde motor enz.
geven aanleiding tot vermogensverlies en een hoger brandstofverbruik. Verricht de
nodige inspecties, afstellingen en vervangingen conform het onderhoudsschema.

Laden en lossen

CAUTION
OPGELET
• Wanneer u langs de weg in- of uitlaadt en de lading, de laadklep of
andere koetswerkonderdelen blokkeren de achterlichten, remlichten,
waarschuwingsknipperlichten, richtingaanwijzers en/of reflectoren, moet u
andere weggebruikers en voetgangers op uw aanwezigheid attenderen door
borden of gevarendriehoeken duidelijk zichtbaar op te stellen.
• Wanneer u langs de weg in- of uitlaadt, moet u een plaats uitkiezen waar
stoppen en parkeren zijn toegestaan en andere weggebruikers en voetgangers
niet worden gehinderd.
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2-7

Juist plaatsen van de lading

WARNING
WAARSCHUWING
• Rij niet met een persoon op de
opstapbumper of in de laadbak.
• Overlading kan resulteren in een
ongeval omdat de wielbouten
worden overbelast waardoor
deze kunnen breken en de wielen
loskomen.

CAUTION
OPGELET
• Het gewicht van de lading moet
binnen de beperkingen van de
maximaal toegelaten massa voertuig
(GVW) blijven en gelijkmatig zijn
verdeeld over voor- en achteras
zodat de maximaal toegelaten
aslast niet wordt overschreden.
• Overlading of een ongelijkmatig
verdeelde lading is uiterst gevaarlijk.
Laad het voertuig correct en blijf
onder het maximale laadvermogen.
• Foutieve belading kan de lading
onstabiel maken. Ook bestaat
de kans dat een kleine zone
overbelast wordt, wat kan resulteren
in beschadiging van laadbak en
chassis.
• Bij overlading worden bepaalde
onderdelen van het voertuig
overbelast. Dit kan resulteren in een
kortere levensduur van het voertuig
of een ongeval.
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Waarschuwingen bij het laden

Fout

Juist

Plaats de lading in het midden
van de laadbak, niet vooraan
noch achteraan.
Eventuele steunen onder
de lading moeten gelijk zijn
verdeeld.
Ladingen die langer zijn dan de
laadbak mogen niet achteraan
uit de laadbak steken. Gebruik
eventueel steunen om de lading
schuin te plaatsen. Gebruik altijd
meer dan 2 steunpunten.
Gebruik touwen en zeildoeken
om te voorkomen dat de
lading van de laadbak
valt. Rubberbanden en
elastiekbanden voorkomen
dat de zeildoeken in de wind
wapperen.
Stapel de lading niet te hoog.
Dit kan het voertuig teveel doen
overhellen bij sterke zijwind of
het nemen van bochten.

Maximaal toegelaten aslast (GAW) en
maximaal toegelaten massa voertuig
(GVW) → Zie pagina
8-4
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Zware ladingen

CAUTION
OPGELET
• Bij zware belading moet u
maatregelen nemen om te
voorkomen dat de lading gaat
schuiven door deze bijvoorbeeld
vast te maken met staalkabels.

Maak de lading niet te strak vast

ADVICE
ADVIES
• Maak de lading vast met touwen en
zeildoek om te voorkomen dat die
uit de laadbak valt. Bij te stevige
bevestiging kunnen de laadklep en
laadbak beschadigd worden.
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Voer geen zware lading mee op de dakrails

WARNING
WAARSCHUWING
• Bij voertuigen die zijn uitgerust
met dakrails moeten de volgende
waarschuwingen worden
gerespecteerd en de dakrails correct
worden gebruikt.
- Gebruik een dakdrager om
ladingen mee te voeren op de
dakrails.
- Volg de instructies die bij de
dakdrager zijn geleverd om lading
goed te bevestigen.
- Maak de lading goed vast op de
dakdrager. Controleer onderweg
nu en dan de lading om zeker te
zijn dat ze niet loskomt.
- Voer geen lading mee die langer
of breder is dan het voertuig noch
het maximale laadvermogen
overschrijdt.
- De dakrails hebben een
laadvermogen van 100 kg. Zorg
ervoor dat het totaalgewicht van
lading en dakdrager (met inbegrip
van bevestigingselementen) het
maximum laadvermogen niet
overschrijdt.
- Wanneer lading wordt
meegevoerd op de dakrails en een
dakdrager, komt het zwaartepunt
van het voertuig hoger te liggen
en bijgevolg dient de bestuurder
hiermee rekening te houden
omdat de mogelijk bestaat dat
het voertuig onbestuurbaar wordt
en/of omslaat bij hoge snelheden,
zijwind, accelereren, decelereren,
plots remmen, sturen, uitwijken,
enz.

BELANGRIJKE INFORMATIE
Rail covers

Center part
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CAUTION
OPGELET
• Grijp de dakrails in het midden vast
wanneer u bijvoorbeeld het voertuig
wast. Wanneer te hard aan de
voorste of achterste dakrailkappen
wordt getrokken, kunnen die
loskomen met mogelijk letsels tot
gevolg.
• Trek de dakrails niet te hard omhoog
of opzij.

Zorg dat er zich geen brandbaar materiaal bevindt tussen
cabine en laadbak

WARNING
WAARSCHUWING
• Zorg ervoor dat de uiteinden van
touwen of randen van zeildoeken
niet te laag tussen cabine en
laadbak komen te zitten. Door de
hitte van de motor zouden ze immers
in brand kunnen vliegen. Maak de
uiteinden van touwen en randen van
zeildoeken stevig vast.
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Voer niet teveel mee op de passagierszetel en/of
achterzetel

WARNING
WAARSCHUWING
• Stapel ladingen zo vlak mogelijk.
Stapel ladingen niet hoger dan de
rugleuning van de zetels. Door plots
remmen of een aanrijding zou de
lading anders naar voren worden
geslingerd met mogelijk schade en/
of letsel tot gevolg.
• Plaats geen lading op een
neergeklapte rugleuning. Door plots
te remmen kan die immers naar
voren worden geslingerd en zo een
ongeval veroorzaken.

Neem geen brandstof en spuitbussen mee in de cabine

WARNING
WAARSCHUWING
• Brandstof of spuitbussen meevoeren
in de cabine is zeer gevaarlijk. Als
deze vuur vatten of barsten, kan dit
leiden tot brand of een explosie.

BELANGRIJKE INFORMATIE
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Plaats geen voorwerpen op het instrumentenbord of
dashboard

WARNING
WAARSCHUWING
• Voorwerpen op het instrumentenbord
of dashboard kunnen het zicht
van de bestuurder belemmeren
en hinderen bij het rijden, wat
tot ongevallen kan leiden. Bij het
accelereren of sturen kunnen ze ook
bewegen en passagiers verwonden.

Hou de vloer rondom de bestuurderszetel opgeruimd en
schoon

WARNING
WAARSCHUWING

MAP

• Laat geen lege blikjes, lege flesjes
of andere voorwerpen achter op de
vloer want deze kunnen onder het
rempedaal terechtkomen waardoor
er niet meer kan worden geremd.
Voor een juiste werking van de
pedalen is het ook van belang dat
de vloermatten juist liggen. Verkeerd
geplaatste vloermatten kunnen de
beweging van de pedalen hinderen.
• Leg geen voorwerpen die kunnen
rollen bovenop het dashboard, want
deze kunnen u hinderen bij het
rijden.
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Bevestig de vloermatten op de juiste manier

      



Zorg ervoor dat de vloermatten specifiek
zijn bestemd voor het betreffende model
en modeljaar en stevig zijn bevestigd aan
de vloer vooraleer u wegrijdt. Bevestig
de vloermatten met behulp van de
meegeleverde clips.

WARNING
WAARSCHUWING
• Gebruik de meegeleverde clips
om er zeker van te zijn dat de
vloermatten goed zijn bevestigd.
Anders kunnen de vloermatten
verschuiven en de bestuurder
hinderen bij het bedienen van de
pedalen, met mogelijk ernstige
ongevallen tot gevolg.
• Gebruik geen vloermatten voor
andere modellen of modeljaren, ook
al zijn het originele vloermatten van
Isuzu.
• Gebruik de passende vloermat voor
de vloer aan bestuurderszijde.
• Gebruik geen vloermatten die
zijn gestapeld, omgekeerd of
omgedraaid.
• Controleer regelmatig of de
vloermatten nog goed zijn bevestigd
met de meegeleverde clips. Doe
dit vooral wanneer de vloermatten
werden verwijderd om het voertuig
te reinigen, enz.
• Trap voor het wegrijden en met
afgezette motor alle pedalen volledig
in om te controleren of de beweging
niet wordt belemmerd door de
vloermat.

BELANGRIJKE INFORMATIE
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Draag geschikte schoenen als bestuurder

CAUTION
OPGELET
• Draag schoenen waarmee de
pedalen goed kunnen worden
bediend. Ongeschikt schoeisel kan
tot ongevallen leiden.

Neem een juiste rijhouding aan

WARNING
WAARSCHUWING
• Gebruik de neergeklapte rugleuning
van een zetel niet als zitplaats.
Passagiers die niet correct in hun
zetel zitten kunnen door hard
remmen of een botsing ernstig en
zelfs dodelijk gewond raken.
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Juiste rijhouding

WARNING
WAARSCHUWING
• Stel vóór het wegrijden zetel, hoofdsteun, stuurwiel en spiegels juist af zodat u
een correcte rijhouding hebt. Controleer of de zetel stevig is vergrendeld door
deze naar voren en achteren te schommelen en doe de veiligheidsgordel om.
Alle passagiers moeten ook de veiligheidsgordel dragen.

Elektrisch verstelbare zetel

Afstellen van de zetel
Een juist afgestelde zetel is van vitaal
belang voor veilig rijden.
Zetels → Zie pagina

Manueel verstelbare zetel

3-58
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Veiligheidsgordel vastklikken

 

Draag altijd uw veiligheidsgordel. Ga
recht overeind in de zetel zitten met uw
onderrug tegen de zetel gedrukt en laat
de heupgordel zo laag mogelijk over uw
heupbeen lopen.



    
  

Veiligheidsgordels

Aanbevolen zetelafstelling

a

B

c
C

a

Stel de hoofdsteun zo af dat het
midden van uw hoofd in het midden
van de hoofdsteun zit.

b

Stel de zetel zo af dat u het stuurwiel
gemakkelijk kunt draaien met uw
ellebogen enigszins gebogen.

c

Plaats de rugleuning zodanig dat deze
altijd uw schouders raakt.

d

Zorg dat u alle pedalen goed kunt
intrappen.

b
d
A

Aanbevolen gordelpositie
A
B

C

→ Zie pagina 3-72

Waarom?

Laat de heupgordel zo laag mogelijk over uw
heupbeen lopen.

De druk die bij een botsing
door de veiligheidsgordel op
uw lichaam wordt uitgeoefend,
Laat de schoudergordel over uw schouder lopen (de kan gevaarlijk zijn als de gordel
gordel mag uw nek, kin of gezicht niet raken).
verkeerd over uw lichaam loopt.
Zorg dat de veiligheidsgordel niet gedraaid is
wanneer u deze omdoet.

Hierdoor wordt een optimale
werking van de gordel
verkregen.
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Passagiers en veiligheidsgordels
Een veiligheidsgordel mag slechts door
één persoon tegelijk worden gebruikt.

WARNING
WAARSCHUWING
• Stel de zetel af vooraleer u wegrijdt. Neem de juiste rijhouding aan, schommel
de zetel voorzichtig een stukje naar voren en achteren om te controleren of
deze goed is vergrendeld en doe de veiligheidsgordel om vooraleer u wegrijdt.
Alle passagiers moeten de veiligheidsgordel dragen.
• Wanneer een kind nog zo klein is dat de veiligheidsgordel het gezicht raakt
of niet over het heupbeen loopt, moet u een kinderzitje of ander geschikt
kinderveiligheidssysteem (CRS) gebruiken en niet de veiligheidsgordel van het
voertuig. Gebruik van de veiligheidsgordel kan in dit geval gevaarlijk zijn.
Vervoer van kinderen → Zie pagina 2-25

Stuurwiel verstellen
U kunt het stuurwiel omhoog en omlaag,
en naar voren en achteren afstellen.
Vergrendel het stuurwiel stevig met de
blokkeerhendel na het verstellen.

Lock

Lock lever

Unlock

WARNING
WAARSCHUWING
• Beweeg het ingestelde stuurwiel omhoog en omlaag voor u wegrijdt om te
controleren of het goed is vergrendeld.
• Stel de positie van het stuurwiel in vooraleer u gaat rijden. Het stuurwiel
verstellen tijdens het rijden is zeer gevaarlijk, want het zou los kunnen komen te
zitten waardoor niet nauwkeurig kan worden gestuurd.
Volledig verstelbare stuurinrichting
→ Zie pagina
3-68
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Spiegels afstellen
Stel elke spiegel af voor een optimaal zicht
naar achteren en opzij.
Spiegels

→ Zie pagina 3-69

Vervoer van een zwangere vrouw of een zieke

WARNING
WAARSCHUWING



    
    

• Een zwangere vrouw of iemand die
ziek is, moet ook de veiligheidsgordel
dragen. Vanwege het gevaar dat de
veiligheidsgordel bij een botsing een
te grote druk op de buik, borst en
schouders uitoefent, moet er bij het
vervoer van een zwangere vrouw of
iemand die ziek is vooraf het advies
van een arts worden gevraagd.
- Een zwangere vrouw moet een
driepuntsgordel gebruiken.
- Een zwangere vrouw moet de
heupgordel zo laag mogelijk over
het heupbeen laten lopen (en niet
over de buik). Bovendien moet
de schoudergordel zo worden
vastgemaakt dat hij op de borst en
niet op de buik zit.
- Als de veiligheidsgordel niet juist
wordt gedragen, kan deze in de
buik drukken bij hard remmen
of bij een botsing, waardoor niet
alleen de moeder maar ook het
ongeboren kind ernstig of zelfs
dodelijk letsel kunnen oplopen.
Veiligheidsgordels

→ Zie pagina 3-72
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Veiligheidsgordel met voorspanner en SRS airbagsysteem
Een veiligheidsgordel met voorspanner
en SRS airbagsysteem treden in werking
bij een botsing waarvan de impact een
bepaald niveau overschrijdt.
Neem de volgende punten in acht om
te voorkomen dat u en uw passagiers
ernstig of dodelijk letsel oplopen als gevolg
van impacts die het resultaat zijn van de
werking van de veiligheidsgordel met
voorspanner en de airbag.
Veiligheidsgordels → Zie pagina 3-72
Veiligheidsgordel met gordelspanner en
SRS airbagsysteem
→ Zie pagina 3-100
Wanneer en hoe de veiligheidsgordel
met voorspanner en het SRS
airbagsysteem in werking treden
→ Zie pagina
3-108

BELANGRIJKE INFORMATIE

2-21

WARNING
WAARSCHUWING
• Het SRS airbagsysteem werkt het meest efficiënt in combinatie met een
veiligheidsgordel met voorspanner.
• Een veiligheidsgordel met voorspanner en SRS airbagsysteem werken mogelijk
niet, afhankelijk van de situatie op het ogenblik van de botsing. Zie "Wanneer en
hoe de veiligheidsgordel met voorspanner en het SRS airbagsysteem in werking
treden" voor meer details.
• Stel voor u gaat rijden uw zetel in de juiste rijpositie af en draag de
veiligheidsgordel op correcte wijze. Ga niet dichter bij het stuur zitten dan nodig
is en leun er niet overheen. (Laat minstens ongeveer 25 cm ruimte tussen uw
bovenlichaam en het midden van het stuurwiel.) Laat passagiers niet met de
handen of voeten op het dashboard en er ook niet te dicht bij zitten met het
gezicht of bovenlichaam. Wanneer de airbags geactiveerd worden, bestaat de
kans dat u of de passagier brandwonden of ernstig letsel aan arm of gezicht
oploopt.
• Leun niet tegen de deur en de zijkant van het dak. Wanneer de zij- en
gordijnairbags geactiveerd worden, bestaat de kans dat u brandwonden of
ernstig letsel aan arm of gezicht oploopt.
• Bij modellen met een centrale zijairbag mag u niet meer dan noodzakelijk leunen
op het binnenste zijkussen van de zetel. Wanneer de airbag wordt geactiveerd,
bestaat de kans dat u brandwonden of ernstig letsel aan arm of gezicht oploopt.
• Rij niet met het voertuig terwijl er iets tussen u en de airbag geplaatst is of
als u iets op uw schoot houdt. Als de airbag wordt opgeblazen, kunnen deze
voorwerpen in uw gezicht worden geslingerd. Dit hindert ook de normale
activering van de airbag, wat gevaarlijk is.
• Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer een kind in het voertuig
meerijdt. Anders kan het kind dodelijk gewond raken door de impact van een
airbag die wordt opgeblazen.
- Rij niet met een kind dat voor een airbag staat of op uw schoot zit. Dit is
gevaarlijk omdat het kind een zeer krachtige impact kan ontvangen door een
airbag die wordt opgeblazen.
- Plaats nooit een naar achteren gericht kinderzitje op een zetel waarvan de
airbag niet is uitgeschakeld om te vermijden dat een kind ernstig of zelfs
dodelijk gewond raakt. Het label op de zonneklep aan passagierszijde is
voorzien van de volgende waarschuwingssymbolen.
WAARSCHUWING (vervolg)
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Sticker
Air freshener

Sticker

Hook

Grip

WAARSCHUWING (vervolg)
• Als u niet goedgekeurde wijzigingen
aan het voertuig aanbrengt of
niet goedgekeurde accessoires
installeert, bestaat de kans dat de
veiligheidsgordel met voorspanner
en airbag niet juist functioneren.
• Als het stuurwiel wordt vervangen
door een stuurwiel dat nietstandaard is of een sticker op het
stuurwielkussen wordt geplakt,
bestaat het gevaar dat het systeem
niet functioneert of dat de sticker
eraf vliegt wanneer het systeem
geactiveerd wordt. Het bevestigen
van stickers of het aanbrengen van
accessoires of luchtverfrissers of
dergelijke bovenop het dashboard
of rond het instrumentenbord is ook
gevaarlijk. Deze kunnen de normale
werking van de airbag hinderen of
eraf vliegen wanneer het systeem
geactiveerd wordt.
• Breng bij modellen met (centrale)
zijairbag in geen geval zetelhoezen
aan. Indien een zetelhoes is
aangebracht of er zich voorwerpen
in het werkingsgebied van de
(centrale) zijairbag bevinden, werken
de zijairbags niet correct. Bovendien
kunnen er voorwerpen worden
weggeslingerd wanneer het systeem
wordt geactiveerd.
• Bij modellen met gordijnairbags
kunnen harde voorwerpen zoals
kleerhangers of dergelijke die aan
de handgreep of kleerhaak zijn
bevestigd de normale werking van
de gordijnairbag belemmeren en
worden weggeslingerd wanneer het
systeem in werking treedt.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
• Bij modellen met knie-airbag, met
uitzondering van modellen modellen
met passive entry and start system,
mogen geen zware of scherpe
voorwerpen aan de contactsleutel
worden bevestigd. Dit is gevaarlijk
omdat deze de werking van de knieairbag kan verstoren of ze kunnen
worden weggeslingerd door het
activeren van de airbag.
• Oefen niet al teveel kracht uit
en klop ook niet hard ter hoogte
van de airbag of onderaan de B-/
C-stijl. Hierdoor zou de airbag of
de veiligheidsgordel per ongeluk in
werking kunnen treden.
• In de volgende gevallen zijn
speciale voorzorgsmaatregelen
nodig. Neem contact op met
uw Isuzu-dealer alvorens het
volgende te doen. Wanneer dit
wordt nagelaten, kan dit tot gevolg
hebben dat de veiligheidsgordel met
voorspanner en airbag onvoorzien
geactiveerd worden, waardoor
de veiligheidsgordel onverwachts
wordt aangespannen of de airbag
plotseling wordt opgeblazen en letsel
aan de inzittende wordt toegebracht.
Verkeerd uitvoeren van deze
procedures kan de werking van het
systeem nadelig beïnvloeden en een
storing of defect veroorzaken.
- Repareren of vervangen van
een stuurwiel, instrumentenbord,
middenconsole, onderdelen rond
het gaspedaal, voorzetels en
onderdelen rond de zijkant van het
dak of onderaan de B-/C-stijl.
- Repareren, vervangen of opruimen
van de veiligheidsgordels met
voorspanner en airbag of het
slopen van een voertuig uitgerust
met veiligheidsgordels met
voorspanner en airbag.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
- Bij installatie van audio-apparatuur
en accessoires of modificatie
zoals koetswerkopbouw.
- Modificaties aan de voorkant van
het voertuig (bumper, onderstel,
enz.), montage van uitrusting
(sneeuwploeg, etc.), modificaties
aan het onderstel of wijzigingen
aan de voertuighoogte met niettoegelaten technieken en/of
materialen.
- Repareren of spuiten van panelen
aan de voorkant van het voertuig
of cabinepanelen.

Zetels
→ Zie pagina 3-58
AAN/UIT-schakelaar
voorpassagiersairbag
→ Zie pagina
3-121
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Vervoer van kinderen
Een kind op laten meerijden

WARNING
WAARSCHUWING
• In Crew Cab modellen raden wij aan kinderen op de achterzetel te laten
meerijden. Wanneer een kind meerijdt op de voorpassagierszetel, kan de
bestuurder hierdoor worden afgeleid of kan het kind bedieningselementen
aanraken, met eventueel een ongeval tot gevolg.

Gebruik van veiligheidsgordels en kinderveiligheidszitjes

WARNING
WAARSCHUWING
• Laat ook kinderen een veiligheidsgordel dragen Voor kinderen die te klein
zijn om een veiligheidsgordel correct te kunnen dragen, moet u een geschikt
kinderzitje (CRS) gebruiken.
• Rij nooit met een kind dat voor de airbags of op de zetels staat, in de armen van
een volwassene of op uw schoot.
• Laat een kind niet op een gewoon kussen zitten wanneer het niet goed naar
buiten kan zien. Dit is gevaarlijk omdat het lichaam van het kind bij een
noodstop of ongeval niet door de veiligheidsgordel kan worden opgevangen.
• In Crew Cab modellen raden wij aan kinderzitjes op de achterzetel te monteren.
• Plaats nooit een naar achteren gericht kinderzitje op een zetel waarvan de
airbag niet is uitgeschakeld om te vermijden dat een kind ernstig of zelfs dodelijk
gewond raakt. Het label op de zonneklep aan passagierszijde is voorzien van de
volgende waarschuwingssymbolen.
Veiligheidsgordels → Zie pagina 3-72
Baby- en kinderzitjes (CRS)
→ Zie pagina
3-81
AAN/UIT-schakelaar
voorpassagiersairbag
→ Zie pagina
3-121
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Let op bij het openen en sluiten van deuren en zijruiten

WARNING
WAARSCHUWING
• Deuren mogen alleen door een
volwassene worden geopend,
gesloten en vergrendeld. Let op dat
de handen en voeten van kinderen
niet klem komen te zitten bij het
openen of sluiten van deuren. Maak
bij Crew Cab modellen gebruik van
de kindersloten.
• Laat kleine kinderen niet met de
schakelaars van de elektrisch
bediende zijruiten spelen om te
vermijden dat hun handen of hoofd
klem komen te zitten. Gebruik de
ruitvergrendelschakelaar wanneer
een kind meerijdt in het voertuig.

Kindersloten (Crew Cab Model)
→ Zie pagina
3-34
Ruitvergrendelschakelaar
→ Zie pagina
3-49
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Laat kinderen niet het hoofd of de handen uit het raam
steken

WARNING
WAARSCHUWING
• Laat kinderen niet het hoofd, handen
of andere lichaamsdelen uit het raam
steken, zowel tijdens het rijden als
bij stilstand. Dit is gevaarlijk omdat
het kind dan in aanraking kan komen
met andere voertuigen of andere
voorwerpen.

Neem kinderen mee wanneer u uitstapt

WARNING
WAARSCHUWING
• Laat een kind nooit alleen in het
voertuig achter. Kinderen zouden
bepaalde onderdelen kunnen
bedienen en zo mogelijk een
ongeval veroorzaken.
Bovendien kan de temperatuur
in de wagen gevaarlijk hoog
oplopen door zonnestraling, wat tot
gezondheidsproblemen zoals een
hitteslag en uitdroging kan leiden,
met mogelijk de dood tot gevolg.

2-28

BELANGRIJKE INFORMATIE
Rijden

Goed onderhoud en rijden komt niet alleen de levensduur van uw voertuig ten goede,
het helpt ook brandstof- en olieverbruik beperken.

Gebruik van een nieuw voertuig
De manier waarop een nieuw voertuig tijdens de inrijperiode wordt behandeld, is
bepalend voor de latere prestaties en levensduur van het voertuig. Tijdens de eerste
1.000 km (600 mijl) dienen dan ook de volgende eenvoudige voorzorgsmaatregelen in
acht te worden genomen.
1. Beperk het motortoerental tot maximum 3.000 t/min.
2. Jaag de motor niet in de toeren en vermijd bruusk accelereren en remmen.
3. Laat steeds de motor stationair draaien tot hij op bedrijfstemperatuur is gekomen.

Controleer het voertuig rondom voor u de motor start
Voor het wegrijden moet u een grondige
veiligheidsinspectie uitvoeren en kijken of
er zich geen kinderen of obstakels rond het
voertuig bevinden.

WARNING
WAARSCHUWING
• Kijk of er zich geen brandbare
materialen onder of rondom het
voertuig bevinden vooraleer u de
motor start. De aanwezigheid van
dergelijke materialen kan resulteren
in brand. Hout dat zich op minder
dan 50 cm afstand van het voertuig
bevindt, kan door de hitte van het
voertuig vervormen of verkleuren en
zelfs in brand vliegen.
De motor starten

→ Zie pagina

4-4
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Uitlaatgassen zijn gevaarlijk

WARNING
WAARSCHUWING
• Uitlaatgassen bevatten koolmonoxide dat een kleurloos, geurloos en
giftig gas is. Wie uitlaatgassen inademt, loopt het risico op dodelijke
koolmonoxidevergiftiging.
• Laat de motor niet langdurig in een slecht geventileerde ruimte draaien. Het is
bijzonder gevaarlijk om de motor te laten draaien in een garage of andere ruimte
die gemakkelijk met uitlaatgassen gevuld raakt, want dan treedt snel dodelijke
koolmonoxidevergiftiging op.
• Inspecteer regelmatig de uitlaatpijp. Als er een defect wordt vastgesteld (bijv.
een beschadigde pakking of een gat of scheur als gevolg van roest), moet u
het probleem door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten verhelpen. Wanneer u
met het voertuig blijft rijden zonder het probleem te laten verhelpen, kunnen de
uitlaatgassen die in de cabine terechtkomen dodelijke koolmonoxidevergiftiging
veroorzaken.
• Bladeren, sneeuw, enz. die achterblijven op het luchtinlaatrooster van het
ventilatiesysteem kunnen de werking van het systeem verstoren. Verwijder alle
obstructies zoals bladeren of sneeuw. Wanneer u met het voertuig blijft rijden
zonder obstructies te verwijderen, kunnen de uitlaatgassen die in de cabine
terechtkomen dodelijke koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.
• Uitlaatgassen die tijdens het rijden in de cabine terechtkomen via een zijruit of
deur, kunnen dodelijke koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.
• Als uitlaatgassen in de cabine terechtkomen, dient u alle ruiten volledig te
openen en de luchtinlaatkeuzeschakelaar in de buitenluchtstand te zetten. Laat
onmiddellijk de vereiste inspecties en onderhoudswerkzaamheden uitvoeren
door uw dichtstbijzijnde Isuzu-dealer. Wanneer u met het voertuig blijft rijden
zonder het probleem te laten verhelpen, kunnen de uitlaatgassen die in de
cabine terechtkomen dodelijke koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.
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Als het voertuig geruime tijd niet is gebruikt

ADVICE
ADVIES
• Vooraleer u een voertuig gebruikt dat geruime tijd niet heeft gereden, moet u
de motor, de versnellingsbak en de tussenbak controleren op olielekkage en
tevens nakijken of elke olie tot het vereiste peil reikt. Als er onvoldoende olie is,
zal de olie de componenten niet bereiken en goed smeren, wat kan leiden tot
een defect.
• Ververs de AdBlue® van voertuigen die minstens een jaar stil hebben gestaan.
Zoniet kan de selectieve katalysator (SCR) met ureum worden beschadigd.
• Start de motor en laat deze minimaal 5 minuten stationair draaien. Controleer
op abnormale geluiden.
• Zie "De motor starten" voor meer informatie over het opwarmen van de motor.
De motor starten

→ Zie pagina

Laat de motor niet in een garage draaien

WARNING
WAARSCHUWING
• Wanneer u de motor op een
slecht geventileerde plaats laat
draaien, kan dit leiden tot dodelijke
koolmonoxidevergiftiging. Kies een
goed geventileerde plaats om de
motor te starten, warm of stationair
te laten draaien.
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Motor starten
Model met manuele versnellingsbak

N
Model met automatische
versnellingsbak

P

CAUTION
OPGELET
• Controleer of de handremhendel
stevig is aangetrokken. Bij een
model met manuele versnellingsbak
zet u de schakelpook in vrijloop ("N")
en houdt u het koppelingspedaal
en rempedaal volledig ingetrapt
vooraleer u de motor start. Bij
een model met automatische
versnellingsbak zet u de
keuzehendel in vrijloop ("P") en
houdt u het rempedaal volledig
ingetrapt vooraleer u de motor start.
• Zorg dat u in de bestuurderszetel zit
wanneer u de motor start. Als u niet
in de bestuurderszetel zit (omdat u
bijvoorbeeld uw hand via het raam
of de deuropening naar binnen
steekt), kunt u niet zien in welke
stand de schakelpook/keuzehendel
zich bevindt. Als u de motor start
van een model met manuele
versnellingsbak en de schakelpook
in een andere stand dan "N" staat,
kan het voertuig gaan bewegen.

De motor starten → Zie pagina
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Zet tijdens het rijden nooit de motor af

WARNING
WAARSCHUWING
• Schakel tijdens het rijden niet in een
andere stand dan “ON” (modellen
met Passive Entry and Start System)
of zet het contact niet in een andere
stand dan "ON" (modellen zonder
Passive Entry and Start System).
Als de motor stopt terwijl het
voertuig beweegt, werken de
remmen niet meer goed en gaat
de bediening van het stuurwiel en
het koppelingspedaal erg zwaar en
stroef. Bovendien kan motorschade
optreden.
• De motor afzetten tijdens het rijden
kan zeer gevaarlijk zijn omdat de
stuurbekrachtiging dan niet meer
werkt waardoor het stuurwiel uiterst
stroef draait.
• De motor afzetten tijdens het
rijden kan zeer gevaarlijk zijn
omdat de waarschuwingslampjes,
controlelampjes en andere
elektrische voorzieningen niet meer
werken.
• Het contactslot van modellen zonder
Passive Entry and Start System in
de stand "LOCK" zetten tijdens het
rijden kan zeer gevaarlijk zijn want
de sleutel kan eruit komen waardoor
het stuurwiel wordt vergrendeld en
niet meer gedraaid kan worden.
Motorstartknop (modellen met Passive
Entry and Start System)
→ Zie pagina 4-112
Contactslot (modellen zonder Passive
Entry and Start System)
→ Zie pagina 4-115
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Vergeet niet de handrem af te zetten

ADVICE
ADVIES
• Wegrijden met aangetrokken handrem kan resulteren in beschadiging van het
remsysteem.
• Vooraleer u wegrijdt, controleert u of de handrem niet is aangetrokken door te
kijken of het handremwaarschuwingslampje niet brandt.
Waarschuwingslampje handrem
→ Zie pagina
4-55
Handrem
→ Zie pagina 4-145

Wegrijden in een model met manuele versnellingsbak

ADVICE
ADVIES
• Rij voorzichtig weg in 1e versnelling. Bij wegrijden in een hoge versnelling,
bij snel wegrijden of bij langdurig laten slippen van de koppeling tijdens het
wegrijden, kan de koppeling worden beschadigd.

Achteruitrijden
Als u de omgeving achter u niet goed
genoeg kunt zien om veilig achteruit te
kunnen rijden, moet u uitstappen en gaan
kijken of alles vrij is.
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Juist schakelen
Rij met een snelheid waarbij de
toerentellernaald niet in de rode zone komt.

ADVICE
ADVIES
• Terugschakelen doet u om twee
belangrijke redenen:
- Om op de motor te remmen bij
het afrijden van een steile en/of
lange helling
- Voor vlotter accelereren en een
lager verbruik bij het oprijden van
een helling
Red zone

[Belangrijke informatie betreffende
terugschakelen]
• Te hoge toerentallen kunnen
resulteren in motorschade. Laat het
toerental niet te hoog oplopen bij
het terugschakelen.

Rode zone (t/min)
vanaf 4.400

• Bergoprijden
Schakel op tijd terug om te
vermijden dat de motor te zwaar
wordt belast.
• Bergafrijden
In principe moet u dezelfde
versnelling(en) gebruiken als bij het
bergoprijden. Rij met een snelheid
waarbij de motor niet teveel
toeren draait (de toerentallimiet
overschrijdt) en de toerentellernaald
niet in de rode zone komt.
Toerenteller
→ Zie pagina 4-15
Manuele versnellingsbak
→ Zie pagina 4-146
Automatische versnellingsbak
→ Refer to page 4-147
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Belangrijke informatie voor het rijden
• Rij altijd veilig en respecteer alle
snelheidsbeperkingen, verkeersregels
en verkeerssignalen.
• Schakel tijdens het rijden niet in een
andere stand dan “ON” (modellen
met Passive Entry and Start System)
of zet het contact niet in een
andere stand dan "ON" (modellen
zonder Passive Entry and Start
System). Als u dit wel doet, valt de
stuurbekrachtiging uit waardoor het
sturen zeer zwaar wordt. Bovendien
zullen de remmen niet meer goed
werken, wat zeer gevaarlijk is.
• Bij abnormale geluiden, geuren of
trillingen, moet u meteen op een
veilige plaats langs de weg stoppen
en het voertuig controleren.
• Als er tijdens het rijden een
waarschuwingslampje gaat branden,
moet u meteen op een veilige plaats
langs de weg stoppen en het voertuig
controleren.
• Hou bij een model met manuele
versnellingsbak uw voet niet op
het koppelingspedaal, tenzij u wil
schakelen. Dit kan namelijk leiden tot
vroegtijdige slijtage van de koppeling.
• Minder voldoende snelheid wanneer u
een bocht nadert. Bij bruusk remmen
of sturen in een bocht bestaat er kans
op verschuiven van de lading, slippen
van de wielen en omslaan van het
voertuig.
• Hou tijdens het rijden uw hand niet op
de schakelpook/keuzehendel, tenzij
u wilt schakelen. De transmissie kan
hierdoor immers defect raken.
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• Vermijd dat de bandenflanken tegen de stoep schuren en rijd ook niet door diepe
kuilen of over hoge hobbels. Hierdoor kunnen de velgen of banden beschadigd
raken, met een klapband of lekke band tot gevolg.
• Vermijd bij het bergafrijden zoveel mogelijk achteruitrijden. Rij traag bergaf.
• Vergeleken met vooruitrijden is de remafstand bij achteruitrijden groter en
reageert de besturing minder snel.
• Moet u toch achteruitrijden, doe dit dan heel omzichtig en traag, zodat u altijd
veilig kunt stoppen.
• De remmen produceren veel remkracht, zelfs wanneer het rempedaal maar
lichtjes wordt ingetrapt. Normaal hoeft u het rempedaal niet hard in te trappen,
behalve in een noodgeval.
• 's Nachts rijden is veel gevaarlijker dan overdag rijden, want uw zicht op de weg
is beperkt. Rij nooit te snel en hou voldoende afstand tot voorliggers.
• Gebruik bij het rijden in de mist de voormistlichten (indien voorzien) en het
achtermistlicht (indien voorzien) en rij langzaam waarbij u zich oriënteert op de
witte streep in het midden van de weg. Het is gevaarlijk om alleen de lichten van
uw voorligger te volgen, want deze kunnen een optische illusie veroorzaken. Rij
uiterst voorzichtig.
• Op snelwegen wordt sneller gereden dan op normale wegen, dus er is meer
gevaar. Ook zal er bij pech op de snelweg vlugger een gevaarlijke situatie
voor andere voertuigen ontstaan en is er in dat geval een grotere kans op een
ongeval. Concentreer op veilig rijden. Voer de dagelijkse inspecties uit voor u
vertrekt en gebruik de rijtechnieken bedoeld voor snelwegen.
• Lange ritten op de snelweg kunnen uw gevoel voor snelheid beïnvloeden. Kijk
regelmatig naar de snelheidsmeter en hou voldoende afstand.
• Bij het rijden met hoge snelheid doen zelfs lichte stuurbevelen het voertuig sterk
bewegen. Draai het stuurwiel langzaam.
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Afrijden van een lange helling
Wanneer u een lange helling afrijdt, moet
u de motorrem samen met de voetrem
gebruiken. Gebruik van de motorrem
vermindert de belasting van de voetrem
en zorgt voor een grotere remkracht.
Gebruik bij modellen met automatische
versnellingsbak niet de automatische
stand omdat hierbij niet op de motor wordt
geremd. Gebruik de manuele stand om op
de motor te remmen.

CAUTION
OPGELET
• Veelvuldig gebruik van de voetrem kan dampbelvorming en remfading
veroorzaken waardoor de remwerking afneemt.
• Wees voorzichtig bij het gebruik van de motorrem in een lage versnelling want
er is een grotere kans dat de motor te hoog in de toeren gaat.

NOTE
OPMERKING
[Wat is dampbelvorming?]
• Als de remmen oververhit raken door intensief gebruik, kan de hitte de
remvloeistof doen koken waardoor er luchtbellen in de remvloeistof ontstaan.
Bij het intrappen van het rempedaal worden enkel de luchtbellen samengedrukt;
de kracht wordt niet overgebracht naar de wielcilinders, met als gevolg
dat de remwerking sterk vermindert. Dit verschijnsel wordt vapor-lock of
dampbelvorming genoemd.
[Wat is remfading?]
• Bij intensief gebruik kunnen de remmen oververhit raken waardoor de frictie van
de remvoeringen afneemt en de remwerking vermindert. Dit verschijnsel wordt
remfading genoemd.
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Rijden in slecht weer (regen, beijzelde wegen, besneeuwde
wegen enz.)

CAUTION
OPGELET
• Bij slecht weer neemt het zicht af en door gladheid van de wegen neemt de
remweg toe. Rij langzamer dan u bij goed weer zou doen. Vermijd ook scherp
draaien van het stuurwiel en hard remmen. Vertraag door de motorrem samen
met de voetrem te gebruiken.

ADVICE
ADVIES
• Er is kans op aquaplaning, vooral op plaatsen waar het water zich op de weg
heeft verzameld. Rij voorzichtig zodat u de controle over het stuur niet verliest.
• Als u over een overstroomde weg moet rijden, controleer dan eerst de diepte
van het water en rij dan met een langzame en constante snelheid. Het is
mogelijk dat er water in de cilinders van de motor terechtkomt en beschadiging
veroorzaakt (waterslag). Rij altijd langzaam en uiterst voorzichtig.

NOTE
OPMERKING
[Wat is aquaplaning?]
• Als u met hoge snelheid over een weg rijdt die bedekt is met water, kan er zich
een laag water tussen de banden en het wegdek vormen waardoor de banden
de grip op de weg verliezen en over het water gaan glijden. Dit verschijnsel
wordt aquaplaning genoemd. Het is zeer gevaarlijk want besturing en remmen
werken dan niet meer.
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Rijden op besneeuwde of beijzelde wegen
Opgelet op gladde wegen

CAUTION
OPGELET
• Op gladde wegen mag u nooit snel
accelereren, hard remmen, abrupt
vertragen noch bruusk sturen.
• De grip van de banden op het
wegdek kan verminderen en de
remafstand kan toenemen. De kans
op ijzelvorming is groter op bruggen,
in de schaduw en op wegen
met waterplassen. Rij langzaam
en gebruik sneeuwkettingen of
winterbanden op besneeuwde of
beijzelde wegen.
• Schakel terug om het
vertragingseffect van de motor te
overwinnen. Trap het rempedaal
lichtjes in.

NOTE
OPMERKING
• Bij het rijden op sneeuw of ijzel met een model met automatische
versnellingsbak, kunt u het rempedaal intrappen om weg te rijden in 2e
versnelling en vervolgens de keuzehendel naar "+" (opschakelen) te bewegen.
• Om het voertuig uit de sneeuw te bevrijden door de banden lichtjes te laten
spinnen met een hoger toerental, kunt u het tractiecontrolesysteem (TCS)
uitschakelen door op de ESC OFF-schakelaar te drukken.
• Gebruik eventueel het inschakelbaar sperdifferentieel om weg te rijden uit de
sneeuw.
Sneeuwkettingen → Zie pagina 2-75
Sperdifferentieelschakelaar
→ Zie pagina
4-128
Automatische versnellingsbak
→ Zie pagina
4-147
Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
→ Zie pagina
4-164
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Let op hoe het stuurwiel in die
omstandigheden draait en aanvoelt

CAUTION
OPGELET
• Op besneeuwde wegen kunnen
het water en de sneeuw die door
de banden worden opgespat
op de spatschermen bevriezen,
waardoor het stuurwiel moelijker
kan worden gedraaid. Stap af en
toe uit het voertuig en verwijder de
opgehoopte sneeuw. Gebruik geen
scherp voorwerp om de sneeuw te
verwijderen. Scherpe voorwerpen
kunnen rubberonderdelen
beschadigen.

Controleer de remmen regelmatig

CAUTION
OPGELET
• Wanneer het voertuig op een
besneeuwde weg rijdt of geparkeerd
staat, kan zich ijs op de remmen
afzetten waardoor deze minder
goed werken. Controleer tijdens het
rijden regelmatig de remwerking
door het rempedaal lichtjes in te
trappen. Let goed op de voertuigen
voor en achter u wanneer u de
remmen op deze wijze controleert.
• Controleer ook de remwerking
meteen nadat u wegrijdt wanneer
het voertuig geparkeerd heeft
gestaan. Als de remmen niet goed
werken, moet u langzaam rijden
en het rempedaal enkele keren
voorzichtig intrappen tot de remmen
weer droog zijn en normaal werken.
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Sneeuw op de koetswerkbodem verwijderen
Kijk onder het voertuig en verwijder brokken ijs die vastzitten aan de koetswerkbodem.
Let op dat u geen onderdelen beschadigt.

ADVICE
ADVIES
• Gebruik geen scherp voorwerp om sneeuw te verwijderen. Scherpe voorwerpen
kunnen rubberonderdelen beschadigen.

Rijden op slechte wegen (zand of modder)
Wanneer u niet kunt vermijden dat u door
diepe modder moet rijden, raden wij u
aan sneeuwkettingen te gebruiken om te
voorkomen dat het voertuig vast komt te
zitten.

ADVICE
ADVIES
• Bij het rijden door zand of modder moet u hard remmen, plots accelereren en
bruusk sturen vermijden. Hierdoor kan het voertuig vast komen te zitten en niet
meer op eigen kracht loskomen.
• Na het rijden door diepe modder kan de modder die aan het voertuig vastzit de
werking van stuurinrichting, remmen en aandrijving nadelig beïnvloeden. Was
het voertuig grondig en verwijder alle modder en ander vuil.
• Zet bij modellen met automatische versnellingsbak de transmissie in de
manuele stand "2" of "1" om te vermijden dat ze oververhit raakt bij het slepen
of traag rijden in modder, zand, op besneeuwde wegen of op steile hellingen.
• De wielen zijn voorzien van rijsnelheidssensoren. Bij het verwijderen van
modder of ander vuil, moet u goed opletten dat u geen onderdelen beschadigt.
• Gebruik geen scherp voorwerp om modder te verwijderen. Scherpe voorwerpen
kunnen rubberonderdelen beschadigen.
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NOTE
OPMERKING
• Bij het rijden op een modderige weg met een automatische versnellingsbak kunt
u het rempedaal intrappen om weg te rijden in 2e versnelling en vervolgens
de keuzehendel naar "+" (opschakelen) te bewegen. Dit geeft meer tractie en
verhoogt de rijveiligheid.
• Om het voertuig uit de modder te bevrijden door de banden lichtjes te laten
spinnen met een hoger toerental, kunt u het tractiecontrolesysteem (TCS)
uitschakelen door op de ESC OFF-schakelaar te drukken.
• Gebruik eventueel het inschakelbaar sperdifferentieel om weg te rijden uit
modder.
Onderhoud van het exterieur
→ Zie pagina
6-132
Automatische versnellingsbak
→ Zie pagina
4-147
Sperdifferentieelschakelaar
→ Zie pagina
4-128
Antiblokkeerremsysteem (ABS)
→ Zie pagina
4-159
Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
→ Zie pagina
4-164
Rijden op slechte wegen
→ Zie pagina
7-28
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Wanneer het voertuig over een overstroomde weg heeft
gereden of gewassen is

CAUTION
OPGELET
Check the
brakes!

• Als het voertuig over een
overstroomde weg wordt gereden,
gewassen of geparkeerd op een
plek die overstroomt, kan er water in
de remmen terechtkomen waardoor
die minder goed werken. Als de
remmen niet goed werken, moet u
langzaam rijden en het rempedaal
voorzichtig intrappen tot de remmen
weer droog zijn en normaal werken.

ADVICE
ADVIES
• Als het voertuig over een
overstroomde weg moet worden
gereden of werd geparkeerd op een
plek die overstroomt, moet u uw
Isuzu-dealer de volgende punten
laten nakijken:
- Remwerking
- Waterinsijpeling of schade aan
trommelremmen of schijfremmen
- Motorschade door waterinsijpeling
- Kortsluiting van elektrische
onderdelen
- Oliepeil en olieconditie van motor,
transmissie, differentieel en
transferbak (olie die is vervuild
met water oogt melkachtig en
dient te worden ververst).
- Smering van alle onderdelen
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Zijwind

ADVICE
ADVIES
• Als het voertuig door een sterke zijwind opzij wordt geduwd, hou dan het
stuurwiel stevig vast, vertraag tot u weer helemaal controle over het stuur hebt
en voer een stuurcorrectie uit. In de volgende situaties kan er sterke zijwind
zijn:
- wanneer u uit een tunnel komt; bij het rijden over een brug of dijk, of bij het
rijden door een doorsteek;
- wanneer u wordt ingehaald door een grote vrachtwagen of bus;
- als u zelf een grote vrachtwagen of bus inhaalt.

Als u tijdens het rijden een klapband of lekke band hebt

WARNING
WAARSCHUWING
• Wanneer u onderweg merkt dat
een band zich vreemd gedraagt,
moet u meteen op een veilige
plaats stoppen. Als u met een lekke
band blijft doorrijden, worden de
wielbouten overbelast waardoor die
kunnen breken en het wiel los kan
komen.

ADVICE
ADVIES
• Als u tijdens het rijden een klapband
of lekke band hebt, neem dan kalm
het stuurwiel stevig vast en rem
geleidelijk om te vertragen. (Hard
remmen is gevaarlijk want dan kan
het stuurwiel naar één kant worden
getrokken.) Stop het voertuig op een
veilige plaats en verwissel het wiel.

Gereedschap → Zie pagina
6-8
Reservewiel → Zie pagina 6-72
Gebruik van de krik → Zie pagina 6-77
Banden wisselen → Zie pagina 6-82
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Als de onderkant van het voertuig tegen iets aan stoot

ADVICE
ADVIES
• Als de onderkant van het voertuig tegen een harde oneffenheid stoot, stop dan
op een veilige plaats waar andere weggebruikers niet gehinderd worden en
controleer op lekkage van remvloeistof en brandstof, en op beschadiging van
componenten. Als er lekkages of beschadigingen worden vastgesteld, moet u
het voertuig meteen laten repareren bij de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Als een waarschuwingslampje oplicht of knippert

ADVICE
ADVIES
• Als een waarschuwingslampje gaat branden of knipperen, mag u dit niet
negeren en gewoon doorrijden. Onderneem meteen actie overeenkomstig
de uitleg die bij de meters, waarschuwingslampjes en controlelampjes wordt
gegeven.
Instrumenten aflezen (Overzicht van de
instrumenten) → Zie pagina 4-14
Overzicht van waarschuwings- en
controlelampjes → Zie pagina 4-20
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Terreinrijden
Hou bij het terreinrijden zorgvuldig rekening
met ondergrond, helling en andere
factoren, en rij langzaam.

WARNING
WAARSCHUWING
• Rij met lage snelheid in het terrein
of op zeer oneffen wegen. Vermijd
sprongen, scherpe bochten en
obstakels. Anders kan u de controle
over het stuur verliezen of kan het
voertuig omslaan. Bovendien kan
het voertuig worden beschadigd.
• Plaats uw handen niet tussen de
spaken van het stuurwiel als u in het
terrein rijdt. Wanneer het voertuig
plots van richting verandert, kan het
stuurwiel uitslaan en uw handen
verwonden. Plaats uw duimen op het
stuurwiel en niet aan de binnenkant
ervan.
• Rij op hellingen in een rechte hoek
omhoog. Door een helling parallel
te berijden, kan het voertuig (net als
soortgelijke voertuigen) omslaan.
• Controleer of de remmen goed
werken, net zoals bij het rijden in
modder en zand of op overstroomde
wegen.
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Aanhangwagen trekken
Het voertuig is ontworpen voor het vervoer van personen en lading maar mits de
nodige uitrusting kan in bepaalde omstandigheden ook een aanhangwagen worden
getrokken.
Het trekken van een aanhangwagen heeft een grote invloed op handling, prestaties,
remgedrag, duurzaamheid en brandstofverbruik.
Voor uw veiligheid en die van anderen moet u uitrusting gebruiken die specifiek is
ontworpen voor uw voertuig. Verkeerde uitrusting of installatie kan leiden tot schade
aan het voertuig of lichamelijk letsel. Bij het trekken van een aanhangwagen dient u
extra voorzichtig te rijden.
Schade en defecten die het gevolg zijn van het trekken van een aanhangwagen voor
commerciële doeleinden, zijn niet gedekt door de Isuzu-garantie.

WARNING
WAARSCHUWING
• Lees de instructies in deze handleiding alvorens een aanhangwagen te trekken.
Het niet in acht nemen van de voorzorgsmaatregelen kan resulteren in ernstig
letsel. Neem voor verdere informatie contact op met uw Isuzu-dealer.

Maximale gewichten
De ondervermelde beperkingen dienen te worden gerespecteerd om geen problemen
te krijgen.

WARNING
WAARSCHUWING
• Overschrijd nooit de bovenvermelde gewichtslimieten. Het is gevaarlijk om
deze waarden te overschrijden. Dit kan leiden tot schade aan het voertuig of
lichamelijk letsel. Controleer gewicht en lading op een weegbrug.

Maximaal toegelaten massa sleep
Gross combined weight (GCW)

De maximaal toegelaten massa sleep
(GCW) is de optelsom van het totaalgewicht
van het voertuig met inzittenden en lading
(en alle accessoires) plus het totaalgewicht
van de aanhangwagen.

Voertuigmodel

Maximaal toegelaten massa sleep

2WD

5.850 kg

4WD

5.950 kg
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Maximaal toegelaten massa voertuig
Gross vehicle weight (GVW)

De maximaal toegelaten massa (GVW)
is het totaalgewicht van een voertuig
(incl. accessoires), inzittenden, lading,
trekhaak, steunlast en optionele uitrusting.
Deze waarde staat vermeld op het
voertuigidentificatienummerplaatje (VIN)
links vooraan in het motorcompartiment.
Maximaal toegelaten aslast (GAW) en
maximaal toegelaten massa voertuig
(GVW)
→ Zie pagina
8-4
Voertuigidentificatienummer (VIN) en
motornummer
→ Zie pagina
1-2

Maximale aslast
Front gross axle weight (GAW)

Rear gross axle weight (GAW)

De maximale aslast (GAW) is het gewicht
dat op de voor- of achteras rust (incl.
accessoires).
Dit gewicht wordt gemeten met
aangekoppelde aanhangwagen.
Deze waarde staat vermeld op het
voertuigidentificatienummerplaatje (VIN)
links vooraan in het motorcompartiment.
Maximaal toegelaten aslast (GAW) en
maximaal toegelaten massa voertuig
(GVW)
→ Zie pagina
8-4
Voertuigidentificatienummer (VIN) en
motornummer
→ Zie pagina
1-2
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Maximum sleepgewicht (GTW)
Gross trailer weight
(GTW)

Het maximum sleepgewicht (GTW) is
de optelsom van het gewicht van de
aanhangwagen en de lading.

Voertuigmodel

Maximum sleepgewicht

2WD

2.500 kg

4WD

3.500 kg
(modellen voor Europa, Israël, Turkije en Marokko)
3.000 kg
(modellen voor Hong Kong en Singapore)

Tongue load

Steunlast
De steunlast is het gewicht dat op de
trekhaak rust.

Voertuigmodel

Steunlast

2WD

100 kg

4WD

245 kg

CAUTION
OPGELET
• Belaad de aanhangwagen zo dat de steunlast hoger is dan 25 kg of 4% van
het maximum sleepgewicht. De steunlast overschrijdt de gewichtslimieten voor
voertuig/trekhaak niet.
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Uitrusting

WARNING
WAARSCHUWING
• Gebruik geen op trekhaak die op een as wordt gemonteerd noch uitrusting die
niet is ontworpen voor uw voertuig. Verkeerde uitrusting of installatie kan leiden
tot schade aan het voertuig of lichamelijk letsel.

Trekhaakset
Een trekhaakset is verkrijgbaar bij uw Isuzu-dealer. De set omvat de nodige hardware
en instructies voor een correcte montage.
Bekijk de tekening voor de bevestigingspunten van de koppeling en de maximale
overhang.

1126mm(44.3in)

1060mm(41.7in)

Regular Cab Model

Front
233.5mm
(9.2in)
93.5mm(3.7in)
40mm(1.6in)

Frame
Rear tire

146.2mm
(5.8in)
Mounting point
(LH/RH)
131mm(5.2in)

27mm
(1.1in)

Maximum permissible overhang
1447mm(57in)

63.8mm
(2.5in)
55mm
(2.2in)
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1120mm(44.1in)
(Without cab chassis models)
1126mm(44.3in)
(Cab chassis models)

1060mm(41.7in)

Extended/Crew Cab Modellen

Front
233.5mm
(9.2in)
93.5mm(3.7in)
40mm(1.6in)

Frame
Rear tire

146.2mm
(5.8in)
Mounting point
(LH/RH)
131mm(5.2in)

27mm
(1.1in)

63.8mm
(2.5in)
55mm
(2.2in)

Maximum permissible overhang
1447mm(57in)

Extra uitrusting is in de handel verkrijgbaar.
Trekuitrusting mag alleen worden gemonteerd door een geschoold monteur.

WARNING
WAARSCHUWING
• Pas de elektrische installatie van het voertuig niet aan voor een andere
aanhangwagen dan voorgeschreven in de handleiding van de Isuzu-trekhaakset.
Verkeerde aanpassingen zijn nefast voor de duurzaamheid van het voertuig.

ADVICE
ADVIES
• Na het monteren van de Isuzu-trekhaak is een periodieke inspectie van de
uitrusting vereist voor een veilig gebruik.
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Veiligheidsketting
Gebruik altijd een geschikte veiligheidsketting voor uw voertuig en aanhangwagen.
Raadpleeg de fabrikant van de aanhangwagen voor de nodige uitrusting. Doe de
veiligheidsketting rond de trekhaak en maak die vast aan de aanhangwagen.
De veiligheidsketting voorkomt dat de aanhangwagen loskomt. Raadpleeg de fabrikant
van de aanhangwagen voor correct gebruik en montage.

Aanhangwagenverlichting
De verlichting en uitrusting van een aanhangwagen moet voldoen aan de wettelijke
voorschriften. Voor informatie over specifieke vereisten kunt u terecht in de handel.
Gebruik alleen uitrusting die is ontworpen voor uw voertuig. Verkeerde uitrusting of
installatie kan de elektrische installatie van uw voertuig beschadigen en de garantie
doen vervallen. Raadpleeg uw Isuzu-dealer voor installatie.

Banden
Controleer altijd de staat van de banden van voertuig en aanhangwagen voor u
vertrekt. Rij niet met versleten of beschadigde banden.
Pomp de banden op tot de voorgeschreven koude bandenspanning die vermeld
staat op het label in de bestuurdersdeuropening en conform de voorschriften van de
constructeur van de aanhangwagen.
Bij het trekken van een aanhangwagen en een maximale achteraslast van 1.910 kg of
meer, mag niet sneller worden gereden dan 60 km/h. Bij voertuigen met 205R16C en
265/60R18 banden is de achterbandenspanning als volgt:
Achterband

Bandenspanning
kPa (kgf/cm² / psi)

205R16C

440 kPa (4.40 kg/cm² / 64 psi)

265/60R18

290 kPa (2.90 kg/cm² / 42 psi)
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Geremde aanhangwagen
Aanhangwagens met een gewicht van 750 kg of meer moeten remmen hebben.
Geremde aanhangwagens moeten voldoen aan de wettelijke voorschriften.
Raadpleeg de fabrikant van de aanhangwagen en een Isuzu-dealer voor een correcte
installatie en gebruik van remmen voor een aanhangwagen.

WARNING
WAARSCHUWING
• Sluit het remsysteem van een aanhangwagen nooit aan op het hydraulisch
remsysteem van uw voertuig. De remwerking wordt hier ernstig door verstoord.

Onderhoud
Wanneer een aanhangwagen wordt getrokken, is extra onderhoud vereist wegens
de hogere belasting van het voertuig. Door frequenter onderhoud blijft het voertuig in
goede conditie. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor aangepast
onderhoud en nazicht.
Onderhoudsschema voor gebruik onder
zware omstandigheden
→ Zie pagina
6-146

Voor het trekken van een aanhangwagen
Uitrusting controleren
Controleer alle veiligheidsuitrusting voor u vertrekt om veilig te rijden. Zorg ervoor dat
uw voertuig goed is onderhouden om defecten te vermijden.
Zorg ervoor dat de aanhangwagen correct is geladen. Controleer of uw zijspiegels
voldoen aan de wettelijke voorschriften.
Controleer de werking van remmen, verlichting en veiligheidsuitrusting.
Uw veiligheid hangt af van correct gemonteerde en gebruikte uitrusting. Gebruik nooit
een voertuig met defecte uitrusting.
Maak gebruik van extra zijspiegels indien u achteropkomend verkeer niet goed kunt
zien met de standaard zijspiegels. Stel de armen van deze extra spiegels aan beide
zijden zo af dat u maximaal zicht hebt op de weg achter u.
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Aanhangwagen trekken

WARNING
WAARSCHUWING
• Trap niet langdurig en niet te vaak op de rem. Anders kunnen de remmen
oververhit raken en minder goed werken.
• Trek geen aanhangwagen met het reservewiel gemonteerd op het voertuig.
• Maak bij het trekken van een voertuig of aanhangwagen geen gebruik van de
cruisecontrol-functie.
• Parkeer de aanhangwagen altijd op een zo effen mogelijke ondergrond.
• Plaats na het parkeren blokken onder de wielen van zowel voertuig als
aanhangwagen.
• Bij het trekken van een aanhangwagen op een vlakke, rechte en droge weg is
een maximumsnelheid van 90 km/h aanbevolen. Overschrijd deze limiet, de
snelheidslimiet bij het trekken van een aanhangwagen of de snelheidslimiet
van de aanhanger zoals vermeld in de handleiding niet, naargelang de laagste
waarde. Hoe hoger de snelheid, hoe groter de kans op onstabiliteit van de
aanhanger (slingeren). Het overschrijden van de snelheidslimiet kan leiden tot
ontroleverlies en eventueel een ongeval.
Met een nieuw voertuig of een voertuig waarvan onderdelen van de aandrijflijn (motor,
transmissie en differentieel) werden vervangen, trekt u beter pas een aanhangwagen
nadat 800 km werd gereden.
• Controleer bij het trekken van een aanhangwagen regelmatig of de lading goed
vastzit en de verlichting en remmen van de aanhangwagen functioneren.
• Bewaar tussen voorliggers en uw voertuig een afstand die dubbel zo groot is als
bij het rijden zonder aanhangwagen. Zo vermijdt u bruusk remmen en scherpe
bochten.
• Rijd niet te snel weg en voorkom plots accelereren.
• Voorkom bruuske stuurbewegingen en scherpe bochten, en vertraag voor
bochten.
• Denk er bij het rijden door een bocht om dat de wielen van de aanhangwagen
een kleinere bocht maken dan de wielen van het voertuig. Neem bochten dan
ook wat ruimer.
• Bij het trekken van een aanhangwagen is een grotere afstand nodig om andere
voertuigen in te halen. Doordat een sleepcombinatie trager accelereert en langer
is dan normaal, moet bij het inhalen verder worden gereden alvorens weer in te
voegen.
• Neem wat snelheid terug en schakel een versnelling terug bij het afdalen van een
lange, steile helling. De kans op onstabiliteit neemt toe op lange, steile hellingen.
Neem wat snelheid terug en schakel een versnelling terug bij het afdalen van een
lange, steile helling.
• Schakel niet abrupt terug bij het afdalen van een lange of steile helling.
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Slingeren
Diverse factoren (zijwind, inhalende voertuigen, wegoneffenheden, etc.) kunnen het
rijgedrag van voertuig en aanhangwagen beïnvloeden met onstabiliteit tot gevolg.

WARNING
WAARSCHUWING
• Versnel niet als een aanhangwagen gaat slingeren.
• Rem niet hard als een aanhangwagen gaat slingeren.
• Probeer slingeren niet tegen te gaan door stuurcorrecties als een
aanhangwagen gaat slingeren.
• Hou het stuur goed vast als een aanhangwagen gaat slingeren. Blijf rechtuit
sturen. Neem meteen maar heel geleidelijk gas terug.

CAUTION
OPGELET
• Doe het volgende wanneer het slingeren is gestopt:
- Stop op een veilige plaats.
- Laat iedereen uitstappen.
- Controleer de banden van het voertuig en de aanhangwagen.
- Controleer de lading in de aanhangwagen.
- Controleer of de lading niet is verschoven.
- Controleer of de steunlast correct is.
- Controleer het gewicht van de lading in de aanhangwagen.
- Zorg ervoor dat het voertuig met alle inzittenden niet is overladen.
• Worden geen problemen vastgesteld met het voertuig noch de aanhangwagen,
rij dan verder met een lagere snelheid dan die waarbij de aanhangwagen ging
slingeren.

2-56

BELANGRIJKE INFORMATIE
Model met automatische versnellingsbak
Bij modellen met automatische
versnellingsbak hoeft er geen
koppelingspedaal te worden bediend: u
kunt wegrijden, schakelen en stoppen door
alleen de keuzehendel, het gaspedaal
en het rempedaal te bedienen. U dient
vertrouwd te zijn met een automatische
transmissie en hoe die correct te bedienen.
Wanneer het voertuig stilstaat, moet u het
rempedaal altijd stevig ingetrapt houden
en, indien nodig, de keuzehendel in de
stand "P" of "N" zetten en de handrem
opzetten.
Na het starten wordt het toerental meteen
automatisch verhoogd wanneer de
airco is ingeschakeld. Hierdoor wordt de
kruipneiging groter en moet het rempedaal
dus zeker hard genoeg worden ingetrapt.
Automatische versnellingsbak
→ Zie pagina 4-147

NOTE
OPMERKING
[Kruipen]
• Als de motor draait en een andere schakelstand dan "P" of "N" is gekozen,
wordt er aandrijfkracht op de wielen overgebracht - zelfs wanneer het gaspedaal
niet is ingetrapt - waardoor het voertuig de neiging heeft om te gaan bewegen.
Dit verschijnsel wordt "kruipen" genoemd. Hoe hoger het toerental, hoe sterker
de kruipkracht en dus de kruipneiging van het voertuig.
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Bedien de rem met uw rechtervoet

ADVICE
ADVIES
• Neem de juiste rijhouding aan
en bedien het het rempedaal en
gaspedaal met uw rechtervoet.
Kijk eens goed naar de positie van
de pedalen en oefen een aantal
keer om te voorkomen dat u op het
verkeerde pedaal trapt.
• Voor een betrouwbaar gebruik van
de remmen moet u het rempedaal
altijd bedienen met uw rechtervoet.

Basishandelingen
Wegrijden

Brake

1. Neem de juiste rijhouding aan,
trap het rempedaal hard in met de
rechtervoet en zet de keuzehendel in
de stand "D" (auto mode of manual
mode) om vooruit te rijden of de stand
"R" om achteruit te rijden.
2. Controleer of de omgeving rond
het voertuig vrij is, controleer de
stand van de keuzehendel en de
schakelindicator, en zet dan de
handrem af.
3. Neem uw voet van het rempedaal en
trap het gaspedaal geleidelijk in om
weg te rijden.

CAUTION
OPGELET
• Zet bij het wegrijden op een steile helling de keuzehendel in de stand "D" of
"R", zet de handrem op en hou die vast terwijl u gas geeft. Wanneer u voelt dat
het voertuig in beweging is gekomen, de handrem langzaam afzetten en het
voertuig laten wegrijden.
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Rijden
De rijsnelheid wordt geregeld door het gaspedaal voorzichtig te bedienen. De
rijsnelheid wordt verlaagd door het rempedaal in te trappen.

Stoppen
1. Om het voertuig tijdelijk te stoppen, trapt u het rempedaal stevig in met de
versnellingshendel in de stand "D" (auto mode of manual mode).
2. Bij het starten nadat u bent gestopt, controleert u eerst de stand van de
keuzehendel en de schakelindicator en rijdt u weg door het gaspedaal lichtjes in
te trappen.

Parkeren
1. Zet de handrem op terwijl u het rempedaal ingetrapt houdt.
2. Zet de keuzehendel in de stand "P", controleer of de schakelindicator "P"
aangeeft en neem uw rechtervoet langzaam van het rempedaal.
3. Zet bij modellen met passive entry and start system de motor af en de power
mode op “OFF”. Zet bij modellen zonder passive entry and start system de motor
af en trek de contactsleutel uit.

WARNING
WAARSCHUWING
• Meteen na het starten van de motor met ingeschakelde airconditioning, kan het
motortoerental automatisch hoger worden waardoor de kruipkracht sterker is
dan normaal. Hou het rempedaal stevig ingetrapt.
• Als u de keuzehendel in een andere stand dan "P" of "N" zet, zal de kruipfunctie
het voertuig doen bewegen. Bij het wegrijden houdt u het rempedaal ingetrapt
terwijl u de keuzehendel bedient.
• Bedien de keuzehendel niet terwijl u op het gaspedaal trapt. Dit is gevaarlijk
want het voertuig kan dan plotseling gaan bewegen.
• Controleer om veiligheidsredenen bij het wegrijden ook visueel de
keuzehendelpositie en schakelindicator.
• Trap het gaspedaal voorzichtig in om de snelheid te regelen bij het wegrijden of
accelereren.

BELANGRIJKE INFORMATIE

2-59

CAUTION
OPGELET
• Jaag de motor niet hoog in de toeren terwijl het voertuig stilstaat. Wanneer de
versnellingshendel dan in een andere stand dan "P" of "N" wordt gezet, komt
het voertuig plots in beweging met mogelijk een ongeval tot gevolg.
• Zet de versnellingshendel niet in de stand "N" tijdens het rijden. Er kan dan niet
op de motor worden geremd, wat een ongeval kan veroorzaken. Bovendien kan
de automatische versnellingsbak defect raken.
• Verlaat de bestuurderszetel niet met de versnellingshendel in "D" (auto mode
of manual mode) of "R" terwijl de motor draait. Het voertuig kan in beweging
komen. Wanneer u de bestuurderszetel verlaat, de versnellingshendel in "P"
zetten en de handrem stevig aantrekken.
[Aandachtspunten voor de veiligheid]
• Ook wanneer u slechts een korte afstand gaat rijden, moet u toch de juiste
rijhouding aannemen en ervoor zorgen dat u rem- en gaspedaal goed kunt
bedienen.
• Wanneer u achteruit gaat rijden, draait u zich om zodat u achteruit kunt kijken
waardoor de bediening van de pedalen moeilijker wordt. Trap het rempedaal
stevig in wanneer u zich omdraait. Maak er ook een gewoonte van om de
keuzehendel meteen na het achteruitrijden weer in de stand "N" te zetten.
Controleer voor het wegrijden altijd visueel de stand van de keuzehendel en de
schakelindicator.
• Bij herhaaldelijk schakelen tussen vooruit en achteruit voor een krappe bocht
of een K-bocht, trapt u het rempedaal stevig in en controleert u of het voertuig
volledig tot stilstand is gekomen vooraleer u gaat schakelen.

NOTE
OPMERKING
• Een voertuig dat langer dan een week stil heeft gestaan, rijdt mogelijk niet
meteen weg ook al wordt het gaspedaal ingetrapt. Zet dan de keuzehendel in
de stand "P" en laat de motor enkele seconden stationair draaien.
Schakelindicator
→ Zie pagina 4-62
Automatische versnellingsbak
→ Zie pagina 4-147
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Acties die kunnen leiden tot een defect aan voertuigen met
automatische versnellingsbak
Acties die kunnen leiden tot een defect

Beschrijving van het defect

• Bergop stoppen met de keuzehendel in een andere
stand dan "P" of "N", het gaspedaal ingetrapt en
zonder te remmen.
• Gaspedaal en rempedaal tegelijkertijd intrappen met
de keuzehendel in de stand "D" of "R".
• Het voertuig tot stilstand brengen door het rempedaal
langdurig in te trappen met de keuzehendel in de
stand "D".

• Automatischetransmissievloeistof raakt
oververhit..

• De keuzehendel bedienen met ingetrapt gaspedaal.

• De transmissietandwielen
of de koppeling worden
overbelast.

• De keuzehendel in de stand "P" zetten vooraleer de
wielen volledig stilstaan.

• Het parkeermechanisme
wordt beschadigd.

• Overschakelen naar "ACC" (modellen met Passive
Entry and Start System) of het contact op "ACC" of
"LOCK" (modellen zonder Passive Entry and Start
System) zetten tijdens het rijden.
• De keuzehendel in de stand "N" houden op een lange
helling bergaf. (Dit is gevaarlijk omdat niet op de
motor kan worden geremd.)

• De automatische transmissie
wordt niet goed gesmeerd.
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Model met vierwielaandrijving (4WD)
Vierwielaandrijving betekent niet dat u zomaar overal kunt rijden. Bedien gaspedaal,
stuurwiel en rempedaal omzichtig. Concentreer u op veilig rijden en kijk naar de staat
en helling van de weg.
Model met vierwielaandrijving (4WD)
→ Zie pagina 4-337

Rijden op besneeuwde of beijzelde wegen
Op een besneeuwde of beijzelde weg moet
u rustig en met constante snelheid rijden
zodat u altijd de controle over het stuur
behoudt.
Trap herhaaldelijk voorzichtig op het
rempedaal in plaats van het hard in te
trappen. Een harde trap op het rempedaal
kan gevaarlijk zijn omdat het voertuig kan
gaan slippen en onbestuurbaar wordt.

ADVICE
ADVIES
• Gebruik sneeuwkettingen en
winterbanden op besneeuwde of
beijzelde wegen.
Winterbanden
→ Zie pagina 2-74
Sneeuwkettingen → Zie pagina 2-75

Rijden door zand of modder
Bij het rijden door zand of modder rijdt u zo
langzaam mogelijk waarbij u hard remmen,
plots accelereren en bruusk sturen vermijdt.
Het is moeilijk om de staat van de
ondergrond in te schatten wanneer u door
zand of modder rijdt en dus bestaat altijd
de kans dat u vast komt te zitten. Stap
zonodig uit en controleer de staat van de
ondergrond vooraleer u gaat rijden.
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Rijden door water
Het voertuig is niet volledig waterbestendig.
Vermijd rijden door water.

ADVICE
ADVIES
• Moet u door water rijden, controleer dan eerst de diepte van het water en rij met
lage en constante snelheid. Het is mogelijk dat er water in de cilinders van de
motor terechtkomt en beschadiging veroorzaakt (waterslag).
• Moet met het voertuig door water worden gereden, laat uw Isuzu-dealer dan
meteen volgende punten controleren:
- Remwerking
- Waterinsijpeling of schade aan trommelremmen of schijfremmen
- Motorschade door waterinsijpeling
- Kortsluiting van elektrische onderdelen
- Oliepeil en staat (troebelheid) van motor-, versnellingsbak-, differentieel- en
transferbakolie
- Smering van alle onderdelen

Keren op steile hellingen
Bij het keren op een steile helling kan het
voertuig omslaan op het ogenblik dat het
dwars op de helling komt te staan. Kies
een ondergrond waarbij de wielen aan de
bovenkant van de helling niet over een bol
gedeelte van de helling lopen.
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Richtlijnen voor het omschakelen tussen 2WD
(achterwielaandrijving) en 4WD (vierwielaandrijving)
Type
aandrijving

2WD
2H

4WD
4H (4WD high)

4L (4WD low)

4WD
schakelaar

Controlelampje

OFF

Tijdens normaal rijden

Rijomstandigheden op een gewone weg of
snelweg.

Natte wegen,
besneeuwde wegen,
beijzelde wegen en
andere wegen waarop
meer tractie nodig is
dan 2WD.

Steile hellingen, slechte
wegen, zand, modder
of diepe sneeuw en
andere wegen waarop
veel meer tractie nodig
is.

ADVICE
ADVIES
• Zet de 4WD-schakelaar niet halverwege tussen de standen "2H" en "4H" of
"4H" en "4L". Dit kan een defect veroorzaken.

2-64

BELANGRIJKE INFORMATIE
Stoppen en parkeren
Wegrijden nadat u even bent gestopt

CAUTION
OPGELET
• Maak er een gewoonte van om
goed om u heen te kijken en
te controleren of alles veilig is
vooraleer u wegrijdt (bijvoorbeeld
aan verkeerslichten).

Parkeren

CAUTION
OPGELET
• Kies een vlakke plaats waar stoppen en parkeren van het voertuig is toegestaan
en waar het voertuig het andere verkeer niet hindert.
• Bij het parkeren zet u de schakelpook altijd in de stand "N" (modellen met
manuele versnellingsbak) of de keuzehendel in de stand "P" (modellen met
automatische versnellingsbak). Trek de handrem stevig aan en controleer of het
voertuig niet kan bewegen.
• Verwijder alle vuil van de lampen en reflectoren van het voertuig, zodat het
voertuig zeker door andere voertuigen kan worden gezien.

ADVICE
ADVIES
• Met uitzondering van een noodsituatie mag u de handrem alleen aantrekken
nadat het voertuig volledig tot stilstand is gekomen. Aantrekken van de handrem
vooraleer het voertuig stilstaat, kan resulteren in een defect.
• Vermijd langdurig parkeren met lading op het voertuig.
Handrem

→ Zie pagina
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Veilig op een helling parkeren

CAUTION
OPGELET
• Vermijd zoveel mogelijk parkeren
op een helling en kies bij voorkeur
een vlakke en horizontale plaats uit.
Moet er toch op een helling worden
geparkeerd, trek dan de handrem
volledig aan, controleer vervolgens
of het voertuig niet kan bewegen.
Isuzu raadt bovendien aan blokken
tegen de wielen te leggen.
• Als een voertuig met manuele
versnellingsbak bergop geparkeerd
wordt, de schakelpook in de
"1 (1ste)" versnelling zetten en bij
het bergaf parkeren de schakelpook
in de "R (achteruit)" versnelling
zetten.
• Draai het stuurwiel zo dat het
voertuig door een obstakel (bijv.
de stoeprand) gestopt wordt in het
onwaarschijnlijke geval dat het gaat
bewegen.
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Parkeren in koude gebieden
Wanneer zich sneeuw rond de wielen en
lichten heeft opgehoopt, moet u de sneeuw
proberen te verwijderen vooraleer het
donker wordt.
Trek de handrem niet aan in koude
gebieden. Als u het voertuig parkeert met
aangetrokken handrem, kunnen de kabels
en remblokken bevriezen waardoor u de
handrem niet meer kunt afzetten. Parkeer
het voertuig in versnelling.
Parkeer een voertuig met manuele
versnellingsbak door die op een vlakke
ondergrond in "1 (1e versnelling)" of "R
(achteruit)" te zetten. Parkeer een voertuig
met automatische versnellingsbak op een
vlakke ondergrond, zet de keuzehendel
in de stand "P", controleer of de
schakelindicator "P" aangeeft en zet de
motor af.
Plaats ook blokken tegen de wielen.

WARNING
WAARSCHUWING
• Als u op een plaats parkeert waar het erg hard sneeuwt, kan de sneeuw die
zich rond het voertuig ophoopt de ventilatie belemmeren. Wanneer u de motor
onder deze omstandigheden laat draaien, kunnen er uitlaatgassen in de cabine
terechtkomen met koolmonoxidevergiftiging tot gevolg. Neem de vereiste
maatregelen door bijvoorbeeld de sneeuw rond het voertuig weg te vegen.
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In het voertuig slapen

WARNING
WAARSCHUWING
• Alvorens een dutje te doen in het
voertuig, moet u de motor afzetten
en overschakelen naar "OFF"
(modellen met Passive Entry and
Start System) of het contactslot op
"LOCK" zetten (modellen zonder
Passive Entry and Start System).
Controleer of de motor wel degelijk is
afgezet? Het is anders mogelijk dat
u tijdens uw slaap de schakelpook/
keuzehendel of het gaspedaal per
ongeluk aanraakt, waardoor het
voertuig zou kunnen gaan bewegen
en een ongeval veroorzaken.
- Als u de motor laat draaien
en per ongeluk het gaspedaal
ingetrapt houdt terwijl u slaapt,
zullen motor, dieselpartikelfilter
(DPD), selectieve katalysator,
demper en uitlaatpijp zeer heet
worden, waardoor zelfs brand kan
ontstaan.
- Als u de motor laat draaien
terwijl u slaapt en het voertuig is
geparkeerd op een plaats waar de
uitlaatgassen in de cabine terecht
kunnen komen (bijv. in een slecht
geventileerde ruimte), kan er
dodelijke koolmonoxidevergiftiging
optreden.
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Hou brandbare materialen uit de buurt van het voertuig

WARNING
WAARSCHUWING

Flammable
material

• Controleer na het rijden door
lang gras, modder, zand, water,
over stenen enz. of er geen gras,
takken, papier, doeken, stenen,
zand enz. onderaan het koetswerk
zijn blijven hangen of vastzitten.
Als de auto langere tijd doorrijdt
met deze vastzittende of onderaan
de auto hangende materialen, kan
er mogelijk een defect optreden of
brand ontstaan. Verwijder dergelijke
materialen.
• Dieselpartikelfilter (DPD), selectieve
katalysator, demper en uitlaatpijp zijn
zeer heet terwijl de motor stationair
draait of na gebruik van het voertuig.
Om brand te voorkomen, moet u
controleren of er geen brandbare
materialen (bijv. gras, oud papier,
olie of oude banden) in de buurt zijn
vooraleer u het voertuig parkeert.
Dit is vooral van belang wanneer
het voertuig in een garage wordt
geparkeerd.
• Let op voor hete uitlaatgassen terwijl
de motor stationair draait of meteen
na het stilleggen van de motor.
Anders kunt u zich verbranden.

Stoppen of parkeren met draaiende motor

WARNING
WAARSCHUWING
• Wanneer u stopt of parkeert met draaiende motor: zet bij een voertuig met
manuele versnellingsbak de schakelpook in de stand "N" (vrijloop). Zet bij een
voertuig met automatische versnellingsbak de keuzehendel in de stand "P" en
controleer of de schakelindicator "P" aangeeft. Trek vervolgens de handrem
stevig aan. Indien u deze voorzorgen niet neemt, kan er bij per ongeluk
intrappen van het gaspedaal een ongeval worden veroorzaakt.
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Raak de schakelpook/keuzehendel niet aan wanneer het
voertuig stilstaat en de motor stationair draait

WARNING
WAARSCHUWING
• Raak de schakelpook/keuzehendel niet aan wanneer het voertuig stilstaat en de
motor stationair draait. Als u de schakelpook/keuzehendel in dit geval aanraakt,
kan er per ongeluk een versnelling worden ingeschakeld waardoor het voertuig
gaat bewegen, zelfs wanneer de handrem is aangetrokken. Het risico op per
ongeluk stoten tegen de schakelpook/keuzehendel is vooral groot bij het in- en
uitstappen.

Kijk goed uit vooraleer u een deur opent

CAUTION
OPGELET
• Vooraleer u een deur opent, moet u
naar voren, naar achteren en opzij
kijken om te controleren of alles vrij
is. Als u plotseling een deur opent
zonder te controleren of alles vrij is,
kan de deur een voertuig achter u of
een voetganger raken.
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Het voertuig verlaten

WARNING
WAARSCHUWING
• Wanneer u het voertuig verlaat, moet u de handrem aantrekken, de motor
afzetten en de deuren afsluiten. Laat geen waardevolle spullen achter op een
plaats waar ze van buitenaf zichtbaar zijn.
• Als er een kind mee rijdt, mag u het kind niet alleen in het voertuig achterlaten.
Als het kind bedieningsorganen of uitrusting aanraakt, kan dit resulteren in een
ongeval. (Het voertuig kan bijvoorbeeld gaan rijden of er kan brand ontstaan.)
Ook zou het in de zomer ondraaglijk heet kunnen worden in de cabine.
• Laat geen bril of sigarettenaansteker in het voertuig achter. Als de temperatuur
in de cabine erg hoog oploopt, kan de sigarettenaansteker ontploffen en een
plastic bril zou kunnen vervormen.
• Laat uw voertuig niet onbeheerd achter met draaiende motor.
Mocht de motor oververhit raken, dan kunt u niet gepast reageren
op het oververhittingswaarschuwingslampje of -zoemer of de
koelvloeistoftemperatuurmeter. Dit kan dure reparaties aan het voertuig en zijn
inhoud tot gevolg hebben.

Wegrijden nadat het voertuig geparkeerd is geweest
Voor het wegrijden moet u een grondige
veiligheidsinspectie uitvoeren en kijken of
er zich geen kinderen of obstakels rond het
voertuig bevinden.
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Waarschuwingen voor rijden in warme gebieden
De motor kan oververhit raken in een
omgeving waar de buitentemperatuur erg
hoog is. Let op de volgende punten om
oververhitting van de motor te voorkomen:

CAUTION
OPGELET
• Doe geen bronwater, rivierwater of
ander hard water in het koelsysteem
van de motor. Dit kan resulteren in
roest en schilfervorming.

Indien er vuil (insecten, modder, etc.) in
de luchtkanalen van de radiator komt te
zitten, werkt het koelsysteem minder goed.
Controleer of de luchtkanalen verstopt zijn
en verwijder alle vuil met leidingwater.
Omgaan met de radiator
→ Zie pagina
6-41

ADVICE
ADVIES
• Wanneer de buitentemperatuur
erg hoog is, zal de batterijvloeistof
sneller verdampen. Controleer
daarom regelmatig het peil van
de batterijvloeistof en vul zonodig
vloeistof bij.

Batterijvloeistofpeil controleren
→ Zie pagina 6-127
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Waarschuwingen voor rijden in koude gebieden

Winter
preparation
kit

WARNING
WAARSCHUWING

De volgende waarschuwingen zijn
bedoeld voor sneeuwrijke en bergachtige
gebieden, skigebieden en andere plaatsen
met extreme kou en/of sneeuwval. De
waarschuwingen zijn ook van toepassing
op het rijden in de winter in het algemeen.
Om uw voertuig te beschermen, dient u het
door uw Isuzu-dealer winterklaar te laten
maken zoals hieronder beschreven. Dit
dient te gebeuren vooraleer u in een koud
gebied gaat rijden.
Motorolie
→ Zie pagina 6-22
Koelvloeistof → Zie pagina 6-36
Voorruitensproeivloeistof
→ Zie pagina 6-98
Behandeling van de batterij
→ Zie pagina 6-119
Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen
→ Zie pagina 6-147
Viscositeitstabellen voor motorolie en
tandwielolie
→ Zie pagina 6-152
Brandstof
→ Zie pagina 2-73
Winterbanden → Zie pagina 2-74
Sneeuwkettingen → Zie pagina 2-75

• Sneeuw of andere obstructies rond het voertuig kunnen de ventilatie
belemmeren. Wanneer u de motor onder deze omstandigheden laat
draaien, kunnen er uitlaatgassen in de cabine terechtkomen met dodelijke
koolmonoxidevergiftiging tot gevolg. Neem de nodige maatregelen door
bijvoorbeeld sneeuw of obstructies rond het voertuig te verwijderen.

CAUTION
OPGELET
• Dek de voorkant van de radiator niet af met kranten, karton of andere brandbare
materialen om de temperatuur van de motorkoelvloeistof te verhogen.
• Als de motor voldoende is opgewarmd maar de temperatuur van de
motorkoelvloeistof niet hoger wordt, laat dan de thermostaat nakijken door de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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Motor beschermen tegen overkoeling
Overkoeling van de motor versnelt niet alleen de slijtage van vitale motoronderdelen,
het doet ook het brandstofverbruik stijgen.

Motorkoelvloeistof
Voorkom motorschade door bevriezing
van motorkoelvloeistof en bescherm
het systeem tegen corrosie door het
aanbevolen koelmiddel en water te mengen
met de juiste verhouding.

Motorolie
De motorolie verhardt iets bij lage temperaturen. Gebruik motorolie met een geschikte
viscositeit voor de omgevingstemperatuur.

Brandstof
Als u in de winter naar een koud gebied reist terwijl u dieselbrandstof voor warmere
gebieden gebruikt die bij een relatief hoge temperatuur bevriest, kan de brandstof
bevriezen. Naarmate de buitentemperatuur lager wordt, kan de brandstof in de tank en
de leidingen stroperiger worden waardoor de motor moeilijker start.

NOTE
OPMERKING
• De specificaties van dieselbrandstof verschillen volgens seizoen en regio.
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Wanneer u de sleutel niet in het deurslot kunt steken of de
deur niet kunt openen door ijsvorming
Als u de sleutel met kracht in het deurslot
steekt, kan de sleutel worden verbogen.
Als u de deur met kracht probeert open te
trekken, kan de rubberdichting rondom de
deur loskomen of beschadigd worden. Doe
het ijs smelten met warm water, veeg het
water snel weg en open de deur.
Als de wissers, de elektrische zijspiegels of
de elektrisch bediende ruiten vastvriezen,
kunt u ook het ijs smelten met warm water,
waarna u het systeem kunt bedienen. Zo
vermijdt u dat het mechanisme beschadigd
wordt of de batterij leegloopt. Veeg het
water achteraf weg.

Winterbanden

  
 



Gebruik winterbanden met dezelfde maat
als de standaardbanden. Gebruik ook
velgen met dezelfde maat als de velgen die
bij de standaardbanden horen.
Een winterband is versleten wanneer
de profieldiepte van een nieuwe band
is gehalveerd. De slijtindicatoren in de
groeven worden dan zichtbaar om aan te
geven dat de band niet meer goed kan
presteren op sneeuw. Vervang de band
door een nieuwe.

CAUTION
OPGELET
• Vermijd bruuske stuurbewegingen en hard remmen. Gebruik de motorrem om
snelheid te minderen. Bij remmen op een besneeuwde of beijzelfde weg trapt u
enkele keren lichtjes op het rempedaal in plaats van eenmaal hard. Een harde
trap op het rempedaal kan gevaarlijk zijn omdat het voertuig kan gaan slippen
of schuiven.
• Vermijd snel rijden op droge wegen met winterbanden.
• Respecteer alle wettelijke voorschriften inzake winterbanden.
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Sneeuwkettingen
Raadpleeg bij het behandelen, aanbrengen en verwijderen van sneeuwkettingen
de meegeleverde handleiding en volg de instructies van de fabrikant voor het (de)
monteren.
Gebruik van de krik → Zie pagina
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CAUTION
OPGELET
• Bevestig de sneeuwkettingen stevig zonder speling in de kettingen. Het rijden
met losse sneeuwkettingen kan de werking van andere onderdelen hinderen en
ernstige ongelukken veroorzaken.
• Rij niet sneller dan 30 km/h en hou rekening met de snelheidsbeperking die de
fabrikant aanbeveelt wanneer die lager ligt dan 30 km/h.
• Indien u een abnormaal geluid hoort, is een sneeuwketting mogelijk stuk of
gedeeltelijk van de band gelopen. Breng het voertuig onmiddellijk op een
veilige plaats tot stilstand en controleer de bevestiging en conditie van de
sneeuwkettingen.
• Partikelfilter (DPD), selectieve katalysator, demper en uitlaatpijp zijn zeer heet
wanneer de motor draait en direct na het rijden. Raak ze dus niet aan.
• Let op dat u zich bij het aanbrengen van de sneeuwkettingen niet bezeert aan
de koetswerkranden.

ADVICE
ADVIES
• Monteer geen sneeuwkettingen om de voorwielen. Bevestig sneeuwkettingen
die geschikt zijn voor de achterbandenmaat.
• Is uw wagen uitgerust met 265/60R18 banden, gebruik dan sneeuwkettingen
met volgende specificaties:
- Radiaaldikte max. 13 mm
- Axiaaldikte max. 13 mm
• Wanneer u sneeuwkettingen koopt, moet u ze even om de banden passen en
afstellen indien ze te lang zijn.
• Span kettingen aan na 0,4 tot 0,8 km.
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Het voertuig schoonmaken na het rijden over besneeuwde
wegen

CAUTION
OPGELET
• Verwijder sneeuw die aan de
binnenkant van de spatschermen
en aan de remslangen vastgekoekt
zit. Zoniet kan deze sneeuw
andere onderdelen beschadigen.
Na het rijden over wegen met
strooizout moet u de onderkant van
het voertuig zo spoedig mogelijk
wassen om te voorkomen dat het
zout roest veroorzaakt. Spuiten
met een hogedruk-waterstraal is
een goede manier om het zout te
verwijderen.
• Veeg de deuropeningen droog
nadat u het voertuig hebt gewassen.

ADVICE
ADVIES
• De wielen zijn voorzien van rijsnelheidssensoren. Wanneer u sneeuw, ijs
of andere aanslag verwijdert, moet u goed opletten dat u geen onderdelen
beschadigt.
• Gebruik geen scherp voorwerp om sneeuw te verwijderen. Scherpe voorwerpen
kunnen rubberonderdelen beschadigen.

Antiblokkeerremsysteem (ABS)
→ Zie pagina 4-159
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Veilig rijden
Wanneer de koelvloeistof heet is

WARNING
WAARSCHUWING
• De radiatordop of hulpreservoirdop
(indien voorzien) niet losdraaien
noch verwijderen wanneer de
koelvloeistof van motor of intercooler
(indien voorzien) heet is. Dit kan
zeer gevaarlijk zijn omdat er stoom
en hete lucht naar buiten spuit.
Wanneer de motor oververhit is
→ Zie pagina 7-22
Watergekoelde intercooler
→ Zie pagina 6-43

Wanneer demper en uitlaatpijp heet zijn

CAUTION
OPGELET
• Dieselpartikelfilter (DPD), selectieve katalysator (SCR), demper en uitlaatpijp
zijn zeer heet terwijl de motor stationair draait, tijdens DPD regeneratie of na
gebruik van het voertuig. Zorg ervoor dat u deze onderdelen niet per ongeluk
aanraakt. Anders kunt u zich verbranden.
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Zorg ervoor dat uw handen niet beklemd raken tussen een
zijdeur (model met verlengde cabine)

WARNING
WAARSCHUWING
• Hou uw handen uit de buurt van de
zijdeuren wanneer u in de laadbak
staat om te vermijden dat ze
beklemd raken wanneer de zijdeuren
worden gesloten.

Bevestig geen accessoires aan de voorruit of de andere
ruiten

WARNING
WAARSCHUWING
• Bevestig geen voorwerpen, folie of
andere accessoires aan de voorruit
of de andere ruiten. Deze kunnen
uw zicht belemmeren. Gebruik
ook geen zuignapjes bedoeld om
accessoires te bevestigen, want
deze kunnen brand of een ander
ongeluk veroorzaken omdat ze als
lenzen werken.

BELANGRIJKE INFORMATIE
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Geen mobiele telefoon gebruiken tijdens het rijden

CAUTION
OPGELET
• De bestuurder mag nooit een
mobiele telefoon of een autotelefoon
gebruiken, tenzij handsfree.
Telefoneren al rijdend is gevaarlijk.
• Gebruik van een mobiele telefoon
tijdens het rijden kan resulteren in
een ongeval omdat u niet voldoende
aandacht aan het verkeer schenkt.
• Als u tijdens het rijden een mobiele
telefoon wilt gebruiken, moet u eerst
op een veilige plaats stoppen.
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Gebruik van de krik

WARNING
WAARSCHUWING
• Krik het voertuig niet op op een
helling of een zachte ondergrond
op want dat is zeer gevaarlijk.
Parkeer het voertuig op een stevige,
horizontale ondergrond vooraleer u
begint met opkrikken.
• Zet de krik op de juiste plaats.
Vergeet niet de handrem aan te
trekken en blokken tegen de wielen
te plaatsen.
• Wanneer een achterwiel is opgekrikt,
werkt de handrem niet. Wanneer de
blokken niet op de juiste plaatsen
worden gezet, ontstaat er een
bijzonder gevaarlijke situatie omdat
het voertuig kan gaan bewegen.
• Dit komt doordat de achteras wordt
aangedreven, ook al staat één van
de achterwielen niet op de grond. De
motor niet starten wanneer één van
de achterwielen op de grond staat.
• Begeef u ook nooit onder het
voertuig en laat niemand een
lichaamsdeel onder het voertuig
brengen terwijl het is opgekrikt.
Anders kan dit een ongeluk
veroorzaken als de krik wegglijdt.
• Ontgrendel alle sperdifferentiëlen
alvorens een model met
sperdifferentieel op te krikken.
Bij een model met sperdifferentieel
kan door overdracht van koppel
op de achterwielen het voertuig
gaan bewegen, zelfs als er een
wiel van de grond af is. Als een
van de achterwielen op de grond
is, mag u geen draaimoment op de
achterwielen overbrengen.
Gereedschap
→ Zie pagina 6-8
Gebruik van de krik → Zie pagina 6-77
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Als de batterij leeg is

CAUTION
OPGELET
• Probeer de motor niet te starten
door het voertuig aan te duwen
of te slepen. Dit kan resulteren in
motorschade.
Wanneer de batterij leeg is
→ Zie pagina 7-16
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Defecten voorkomen
Omgaan met een turbomotor

De turbomotor moet zo worden gestart dat de lagers van de draaiende onderdelen van
de turbolader voldoende worden gesmeerd. Laat een koude motor niet te snel draaien.

ADVICE
ADVIES
• Laat na een rit met zware belading of op de autosnelweg de motor minstens 3
minuten stationair draaien om die te laten afkoelen. Zo kan de turbolader weer
stationair draaien. Er is dan voldoende motoroliedruk voor smering waardoor de
lagers van de turbolader langer meegaan.

Laat bij een model met manuele versnellingsbak uw voet
niet op het koppelingspedaal rusten tijdens het rijden

ADVICE
ADVIES
• Als u tijdens het rijden uw voet op
het koppelingspedaal laat rusten,
kan gedeeltelijk worden ontkoppeld
zonder dat u dit merkt, waardoor de
koppelingsplaten sneller verslijten
en de koppeling gaat slippen. Laat
de koppeling ook niet met opzet
slippen om het voertuig op de
plaats te houden (in plaats van de
remmen te gebruiken) wanneer u
bijvoorbeeld bergop rijdt.
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Rij niet mee op de zijtreden van het voertuig

WARNING
WAARSCHUWING
• Rij niet mee op de zijtreden van het
voertuig.

ADVICE
ADVIES
• Ga niet op en neer springen op de
zijtreden. Hierdoor kunnen ze te
zwaar worden belast en beschadigd
raken.

Is de motorolie vuil?

ADVICE
ADVIES
• De motorolie heeft de volgende
belangrijke functies:
- Slijtage van motoronderdelen
tegengaan.
- Motoronderdelen koelen.
- Motoronderdelen reinigen.
- Verbrandingskamers afdichten en
roestvorming voorkomen.
• Ververs de motorolie regelmatig.

Dagelijkse inspecties (Inspecties voor
het rijden) → Zie pagina 6-16
Motorolie
→ Zie pagina 6-22
Onderhoudsschem
→ Zie pagina 6-142
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Laat het stuurwiel niet langdurig volledig naar een kant
gedraaid staan

WARNING
WAARSCHUWING
• Wanneer u met draaiende motor
het stuurwiel lange tijd volledig
naar links of rechts gedraaid houdt
of bij het parkeren of stoppen
herhaaldelijk aan het stuur
draait, kan dit na verloop van tijd
zwaarder te bedienen zijn. Dit moet
voorkomen dat de stuurbekrachtiging
oververhit raakt. Dit wijst niet op een
storing. Wanneer de temperatuur
is gedaald, werkt de stuurinrichting
weer normaal. Wanneer dit echter
vaak gebeurt, kan dit tot een defect
leiden.

Opgelet bij korte ritten
De verbrandingsgassen van milieuvriendelijke dieselmotoren bevatten veel water.
Wanneer u dus vaak korte afstanden aflegt (bv. 8 km of minder in 30% van de
gevallen) warmt de motor onvoldoende op en wordt het water in de motor niet
afgevoerd. Bepaalde motoronderdelen kunnen dan gaan corroderen en de motorolie
kan worden aangetast. Wanneer u vaak de motor afzet terwijl de koelvloeistof nog
niet volledig is opgewarmd, bijvoorbeeld na veelvuldige korte ritten, moet er wekelijks
minstens 20 km worden gereden.
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Zorg ervoor dat het voertuig regelmatig wordt nagekeken

ADVICE
ADVIES
• Inspecties en onderhoud zorgen
ervoor dat u steeds op het voertuig
kunt rekenen. Bovendien wordt
de levensduur van het voertuig
verlengd.

Dagelijkse inspecties (Inspecties voor
het rijden) → Zie pagina 6-16
Motorolie
→ Zie pagina 6-22
Onderhoudsschema
→ Zie pagina 6-142
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Wanneer langsgaan bij uw Isuzu-dealer
Pas het voertuig niet aan

WARNING
WAARSCHUWING
• Aanpassing van de ophanging/het onderstel met liftsets, spoorverbreders, veren,
enz. kan een nadelige invloed hebben op de werking van de stuurinrichting en/
of prestaties van het voertuig met mogelijk ongevallen tot gevolg.

CAUTION
OPGELET
• Onderdelen monteren die niet geschikt zijn voor het voertuig kan leiden tot
een defect of een ongeluk. Neem voor afstellingen (bijv. motorafstellingen) en
montage van uitrusting altijd contact op met uw Isuzu-dealer.
• Neem contact op met uw Isuzu-dealer voor het monteren van accessoires.

Laat de motor afstellen door uw Isuzu-dealer

CAUTION
OPGELET
• Voer niet zelf afstellingen aan de
motor uit.
Neem contact op met uw Isuzudealer.
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Elektrisch lassen

ADVICE
ADVIES
• Bij onzorgvuldig lassen van voertuigonderdelen kan de lasstroom terugvloeien
naar het massacircuit van het voertuig, waardoor elektrische en elektronische
onderdelen worden beschadigd en deze niet meer normaal functioneren. Neem
altijd contact op met uw Isuzu-dealer wanneer laswerken nodig zijn.

Wielen en banden wisselen

CAUTION
OPGELET
• Neem contact op met uw Isuzudealer vooraleer u banden of wielen
gaat vervangen. Gebruik nooit
wielen die niet voor dit voertuig zijn
ontworpen, of verschillende soorten
wielen door elkaar, of banden
die niet de voorgeschreven maat
hebben. Dit brengt de rijveiligheid
ernstig in gevaar.
Velgen en banden → Zie pagina
Banden wisselen → Zie pagina

6-65
6-82
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Montage van elektrische apparatuur

CAUTION
OPGELET
• Verkeerde montage of demontage
van audio-, radio- of andere
elektrische apparatuur kan een
nadelige invloed hebben op de
aanwezige elektrische apparatuur
en een defect of brand veroorzaken.
Bovendien is het mogelijk dat de
airbag plotseling wordt geactiveerd.
Laat elektrische apparatuur (de)
monteren door uw Isuzu-dealer.

Navigation
system

ADVICE
ADVIES
[Montage van radio-apparatuur]
• Monteer nooit een niet-goedgekeurd radiotoestel, of een radio of antenne
die niet aan de relevante normen voldoet. Dergelijke radio's kunnen
elektromagnetische storing in de elektronische apparatuur van het voertuig
veroorzaken, waardoor er een defect ontstaat of de elektronische apparatuur
niet meer juist werkt. Neem contact op met uw Isuzu-dealer voor de montage
van radio-apparatuur.

BELANGRIJKE INFORMATIE
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Dieselpartikelfilter (DPD)
Het dieselpartikelfilter (DPD) haalt dieselpartikels (PM) uit de uitlaatgassen. Deze
deeltjes worden uit de uitlaatgassen gefilterd en verzameld in het filter. Wanneer
een bepaald verzadigingsniveau is bereikt dat door de motorregelmodule is
bepaald, verbrandt het filter automatisch de partikels in een proces dat regeneratie
wordt genoemd. In bepaalde rijomstandigheden vindt geen volledige regeneratie
plaats. Het regeneratiecontrolelampje gaat dan knipperen om aan te geven at het
regeneratieproces moet worden voltooid.

WARNING
WAARSCHUWING
• Partikelfilter, demper en uitlaat zijn zeer heet wanneer de motor draait, tijdens
regeneratie van het partikelfilter en meteen nadat de motor is afgezet. Zorg
ervoor dat u deze onderdelen niet per ongeluk aanraakt. Anders kunt u zich
verbranden.
• Controleer na het rijden door lang gras, modder, zand, water, over stenen
enz. of er geen gras, takken, papier, doeken, stenen, zand enz. onderaan het
koetswerk zijn blijven hangen of vastzitten. Als de auto langere tijd doorrijdt met
deze vastzittende of onderaan de auto hangende materialen, kan er mogelijk
een defect optreden of brand ontstaan. Verwijder dergelijke materialen.
• Zet de motor af en laat deze afkoelen vooraleer u begint met
onderhoudswerkzaamheden aan het voertuig. Anders kunt u zich verbranden.

ADVICE
ADVIES
• Gebruik altijd motorolie met laag asgehalte. Gebruik geen additieven. Anders
kan het dieselpartikelfilter defect raken.
• Gebruik dieselbrandstof met een extralaag zwavelgehalte (niet hoger dan 10
ppm).
• Als u minderwaardige brandstof, waterontrekkende of andere additieven,
benzine, kerosine of brandstof op alcoholbasis gebruikt, kan het brandstoffilter
worden beschadigd, waardoor de brandstofgesmeerde onderdelen in de
injectoren vastlopen en motoronderdelen beschadigd kunnen raken, wat kan
resulteren in een defect.
• Pas het partikelfilter, de demper en de uitlaat niet aan. Door de opstelling,
lengte of diameter van de uitlaatpijp te wijzigen, zou de emissiereductiefunctie
van het uitlaatsysteem negatief worden beïnvloed. Neem contact op met uw
Isuzu-dealer als er wijzigingen vereist zijn om een onderdeel achteraan op het
voertuig te kunnen monteren.
ADVIES (vervolg)
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ADVIES (vervolg)
• Het dieselpartikelfilter regenereert automatisch wanneer het een bepaalde
hoeveelheid partikels heeft verzameld. Regeneratie vindt plaats tijdens het
rijden en het regeneratiecontrolelampje licht niet op tijdens die regeneratie. In
sommige rijomstandigheden wordt de regeneratie echter niet voltooid. In dat
geval gaat het regeneratiecontrolelampje knipperen en moet er zo snel mogelijk
manueel worden geregenereerd (manuele regeneratieprocedure). Hierdoor
wordt de filterwerking hersteld. Dit betekent niet dat er een defect is opgetreden.
• Bij langdurig stationair draaien kan het regeneratiecontrolelampje gaan
knipperen. Er moet dan zo snel mogelijk manueel worden geregenereerd
(manuele regeneratieprocedure).

NOTE
OPMERKING
• Tijdens het regenereren kan er tijdelijk witte rook uit de uitlaatpijp komen. Dit
is het gevolg van de verbranding van de dieselpartikels en duidt niet op een
defect.
• Door de uitlaatgaszuivering ruiken de geproduceerde uitlaatgassen anders van
de uitlaatgassen die door vroegere dieselvoertuigen worden uitgestoten.
• Door langdurig stationair draaien kan er even witte rook worden uitgestoten. De
witte rook duidt niet op een defect.

Dieselpartikelfilter (DPD)
→ Zie pagina 4-346
Motorolie → Zie pagina 6-22
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Selectieve katalytische reductie (SCR) met ureum
Het SCR systeem haalt stikstofoxiden (NOx) uit de uitlaatgassen.
Dit systeem gebruikt AdBlue® als zuiveringsmidel en zet dit om in ammoniak (NH3)
door de warmte van de uitlaatgassen. Stikstofoxiden (NOx) worden dan omgezet in
stikstof en water.

CAUTION
OPGELET
• Raak water geproduceerd door de uitlaat niet aan. Komt dit toch in contact met
de huid, grondig afspoelen met leidingwater.

ADVICE
ADVIES
• Pas de uitlaat of demper niet aan en verplaats ook geen onderdelen,
met inbegrip van de AdBlue® tank. Hierdoor zou de zuiverende werking
kunnen afnemen. Raadpleeg uw Isuzu Dealer voor eventuele noodzakelijke
aanpassingen.

NOTE
OPMERKING
• Uitlaatgassen ruiken anders dan die van voertuigen zonder SCR-systeem met
ureum door de zuiverende werking van het uitlaatsysteem.
[AdBlue®]
• AdBlue® is een geregistreerd handelsmerk van Verband der Automobilindustrie
(VDA).
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Omgaan met AdBlue®

AdBlue® is een heldere, kleurloze en onschadelijke wateroplossing. Het is normaal dat
AdBlue® soms wat ruikt.

CAUTION
OPGELET
• AdBlue® is onschadelijk voor de mens, zelfs bij aanraking. Toch kan het
in zeldzame gevallen ontstekingen veroorzaken. Neem dan de volgende
maatregelen.
- Bij contact met de huid grondig afspoelen met leidingwater. Anders kan dit bij
personen met een gevoelige huid tot irritatie leiden.
- Wordt het product ingeslikt, drink dan één of twee glazen water of melk en
raadpleeg dan meteen een arts.
- Komt het in de ogen terecht, spoel die dan meteen overvloedig met water
gedurende minstens 15 minuten en raadpleeg een arts.

Wordt het voorgeschreven type AdBlue® gebruikt?
• Gebruik AdBlue® zoals voorgeschreven door Isuzu.
- Gebruik AdBlue® dat voldoet aan de ISO (International Organization for
Standardization) norm 22241 standard bepaald voor AUS 32.

AdBlue® bewaren
• Sluit het recipiënt met AdBlue® goed af om verdamping te voorkomen en bewaar
het binnen op een plaats die goed is geventileerd en niet is blootgesteld aan
direct zonlicht.
• De vervaldatum van opgeslagen AdBlue® varieert afhankelijk van de
omgevingstemperatuur. Contacteer uw Isuzu Dealer voor meer details.

NOTE
OPMERKING
• Zelfs bevroren behoudt AdBlue® zijn kwaliteiten en is het ontdooid perfect
bruikbaar.
• Bewaar of transporteer AdBlue® in het recipiënt waarin AdBlue® was verpakt
bij aankoop. Of gebruik anders een speciale polyethyleentank (PE) of roestvrij
stalen recipiënt dat vrij is van water en vuil.
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AdBlue® bijvullen
Vul AdBlue® bij zoals beschreven in "AdBlue® Tank".
U kan de AdBlue® tank ook laten vullen door uw Isuzu Dealer.

ADVICE
ADVIES
• Zonder AdBlue® kan de motor niet worden gestart. Vul de AdBlue® tank bij voor
die leeg is.

NOTE
OPMERKING
• Vul AdBlue® bij voor de winter. Vuldetectie duurt langer wanneer AdBlue® wordt
bijgevuld terwijl het ureum is bevroren.
AdBlue® Tank → Zie pagina 3-55

AdBlue® afvoeren
Gooi AdBlue® of lege recipiënten niet in een meer, zee, rivier of dergelijke.
Voer dit product af conform de wettelijke voorschriften terzake.
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Snelheidsbegrenzer
Eigenschappen van de snelheidsbegrenzer

De snelheidsbegrenzer beperkt de snelheid om ernstige ongevallen te voorkomen.
Ingestelde snelheid
180 km/h*

*: De snelheid kan worden ingesteld van 60
tot 180 km/h.

CAUTION
OPGELET
• De snelheidsbegrenzer heeft geen invloed op de remmen en bijgevolg kan de
ingestelde snelheid worden overschreden bij het afrijden van een helling.

NOTE
OPMERKING
• De snelheidsbegrenzer beperkt de rijsnelheid door de brandstofinjectie te
doseren. De snelheid kan niet hoger dan een bepaalde vooringestelde limiet,
ongeacht hoe ver het gaspedaal wordt ingetrapt.
• Contacteer uw Isuzu Dealer om de ingestelde snelheid te wijzigen.

Verzamelen van voertuiggegevens
Uw voertuig is net als elk modern motorvoertuig uitgerust met een aantal
geperfectioneerde computersystemen die diverse voertuigfuncties
monitoren en regelen. De boordcomputers van uw voertuig monitoren de
emissiecontrolecomponenten om het brandstofverbruik te optimaliseren, airbags te
activeren, het antiblokkeerremsysteem te bedienen en het voertuig onder controle
te helpen houden in moeilijke rijomstandigheden. Sommige informatie kan tijdens
normaal gebruik worden opgeslagen om eventuele reparaties te vereenvoudigen.
Isuzu kan deze opgeslagen informatie downloaden en ophalen om die te gebruiken
voor diagnose, onderhoud of reparatie van uw voertuig of voor verbetering van
toekomstige Isuzu-voertuigen.
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Sleutel
Type 1
Mechanical key

Metal plate with
key number

Beide kanten van de sleutel zijn identiek
en dus u kunt de sleutel met elke kant naar
boven in het contactslot steken.
Het sleutelnummer staat op een afzonderlijk
metalen plaatje om te voorkomen dat het in
verkeerde handen terechtkomt.

WARNING
WAARSCHUWING
Electronic key

[Modellen met passive entry and start
system en keyless entry system]
• Het Passive Entry and Start System
of keyless entry system mag niet
worden aangepast noch uitgebreid
omdat het montagecertificaat
automatisch komt te vervallen
door dergelijke aanpassingen of
uitbreidingen.

Type 2
Keyless entry key

Spare key
Metal plate with
key number

• Druk niet op de toetsen van
de elektronische sleutel of
afstandsbediening in een vliegtuig.
Zorg er ook voor dat de toetsen bij
het opbergen in een tas e.d. niet
makkelijk kunnen worden ingedrukt.
De radiogolven die worden verstuurd
bij het indrukken van de toetsen,
kunnen mogelijk de werking van het
vliegtuig verstoren.

ADVICE
ADVIES
• Mocht u de sleutel verliezen,
bezorg dan het sleutelnummer en
alle meegeleverde sleutels aan uw
dichtstbijzinde Isuzu-dealer. De
Isuzu-dealer kan een nieuwe sleutel
laten maken.
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NOTE
OPMERKING
• Bewaar het metalen plaatje met het sleutelnummer op een veilige plaats buiten
het voertuig.
• Als u uw voertuig verkoopt, dient u tevens het plaatje met het sleutelnummer
aan de nieuwe eigenaar van het voertuig te overhandigen.
• De elektronische sleutel en afstandsbediening voldoen aan de radiowetgeving.
Opgelet:
- Open de sleutel niet, behalve om de batterij te vervangen.
- Gebruik geen gemodificeerde elektronische sleutels.
• Bij modellen met Passive Entry and Start System is de mechanische sleutel
geïntegreerd in de elektronische sleutel.
• Het aantal sleutels en hun combinaties hangen af van het voertuigmodel.
[Modellen met passive entry and start system en keyless entry system]
• Passive entry and start system bestaat uit een FOB (IK4310E) en ECU
(IM1135AA).
• Keyless entry en startbeveiliging bestaat uit een TX (IK3600F) en ECU
(IM2035BB).
• De startbeveiliging bestaat uit een ECU (IM2005BB).
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina
3-20
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Waar wordt de sleutel gebruikt?
Waar

Waarvoor

Startknop (modellen zonder Passive Entry
Starten en stoppen van de motor
and Start System)
Bestuurdersdeur

Vergrendelen en ontgrendelen van de deur

Laadklep (met slot)

Vergrendelen en ontgrendelen van de laadklep

Handschoenenkastje

Vergrendelen en ontgrendelen van het
handschoenenkastje

AAN/UIT-schakelaar
voorpassagiersairbag

De voorpassagiers kan aan en uit worden
geschakeld

ADVICE
ADVIES
• Veeg de sleutel schoon om vuil, stof, enz. te verwijderen vooraleer u deze
gebruikt.
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Sleutel met startbeveiliging-transponderchip

WARNING
WAARSCHUWING
• De startbeveiliging mag niet worden aangepast noch uitgebreid omdat het
montagecertificaat automatisch komt te vervallen door dergelijke aanpassingen
of uitbreidingen.
De startbeveiligingssleutel en elektronische sleutel bevatten een startbeveiligingtransponderchip.
De startbeveiliging zorgt ervoor dat de motor alleen gestart kan worden wanneer die
een signaal ontvangt van de transponder van de geregistreerde sleutel.

NOTE
OPMERKING
• Bij modellen met Passive Entry and Start System bevat de elektronische
sleutel een transponderchip en wanneer de sleutelbatterij leeg is kan de
power mode worden omgeschakeld en de motor gestart met verificatie van de
transponderchip. Zie “Wanneer de batterij van de elektronische sleutel leeg is”
voor meer details.
• Wanneer het contact van modellen zonder Passive Entry and Start System op
"ON" wordt gezet, vindt verificatie van de transponderchip plaats. Is alles OK,
dan kan de motor worden gestart. Nadat het contact vanuit "ON" op "ACC" of
"LOCK" is gezet en er maximum ong. 30 seconden zijn verstreken, moet de
verificatie opnieuw gebeuren om de motor te kunnen starten.
Motorstartknop (modellen met Passive
Entry and Start System)
→ Zie pagina
4-112
Contactslot (modellen zonder Passive
Entry and Start System)
→ Zie pagina
4-115
Wanneer de batterij van de elektronische
sleutel leeg is
→ Zie pagina
7-7
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Zelfs met de geregistreerde sleutel kan de motor mogelijk niet worden gestart in de
onderstaande gevallen. Start de motor niet door een metalen sleutelhanger, verwijder
dan de sleutelhanger en probeer opnieuw.
Metal key ring etc.

• U bevindt zich op een plaats met
krachtige radiogolven.
• Een metalen voorwerp raakt of bedekt
de sleutelgreep.
• Er bevinden zich voorwerpen op
de sleutelgrip die het signaal van
de startbeveiliging verstoren. (bv.
sleutelring, sleutelnummerplaatje,
metalen voorwerpen, magnetische
voorwerpen)

• Er bevindt zich een transpondersleutel
van een ander voertuig in de buurt
(ook bv. een Isuzu-reservesleutel).

Another vehicle's
transponder key
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ADVICE
ADVIES
• Leg de transpondersleutel niet op
het dashboard of een andere plaats
waar de sleutel is blootgesteld aan
hoge temperaturen (hoger dan
60°C).
• Leg geen magnetisch voorwerp in
de buurt van de transpondersleutel.
• Start de motor uitsluitend met de
Isuzu-startbeveiligingssleutels
die zijn geregistreerd voor de
startbeveiliging van het voertuig.
Gebruik geen gekopieerde noch
andere sleutels.
• Breek de sleutel niet.
• Probeer de sleutelgrip niet te
openen (behalve om de batterij in
de zender te vervangen).
• Dompel de sleutel niet in water noch
andere vloeistoffen.
• Reinig de sleutel niet ultrasoon.

NOTE
OPMERKING
• De startbeveiliging vergrendelt de deuren niet; vergeet dus niet de deuren te
vergrendelen wanneer u het voertuig verlaat.
• Werkt de startmotor niet ondanks correct gebruik van de sleutel en een batterij
in normale staat, is de startbeveiliging mogelijk defect. Raadpleeg in dit geval
de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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Antidiefstalsysteem

WARNING
WAARSCHUWING
• Het antidiefstalsysteem mag niet worden aangepast noch uitgebreid omdat het
montagecertificaat automatisch komt te vervallen door dergelijke aanpassingen
of uitbreidingen.
Wanneer deuren en motorkap zijn vergrendeld, beschermt het antidiefstalsysteem uw
voertuig en kostbare spullen erin tegen diefstal.
Bij elke poging om een deur of de motorkap open te forceren zonder gebruik te
maken van het Passive Entry and Start System of keyless entry system, gaan de
richtingaanwijzers knipperen en werkt de claxon met tussenpozen. Wanneer het
systeem in werking treedt, wordt de claxon na 30 seconden automatisch uitgeschakeld
en de richtingaanwijzers na 5 mintuen.

Het antidiefstalsysteem activeren
1. Zet bij modellen met Passive Entry and Start System de power mode op “OFF”.
Zet bij modellen met keyless entry system het contact op "LOCK" en verwijder de
sleutel.
2. Controleer of alle deuren, de motorkap en alle zijruiten zijn gesloten en er zich
niemand in de auto bevindt.
3. Vergrendel de deuren met behulp van het passive entry and start system
of keyless entry system. Na het vergrendelen van de deuren, licht het
controlelampje van het antidiefstalsysteem op.
4. Ongeveer 10 seconden later is het antidiefstalsysteem geactiveerd. Het
controlelampje van het antidiefstalsysteem begint dan te knipperen.
Controlelampje

Tijdens de eerste 10 seconden
Brandt

Systeem in voorbereiding

Knippert

Deur, motorkap open of
systeemfout

Na ongeveer 10 seconden
Knippert

Systeem aan

Dooft

Systeem uit
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CAUTION
OPGELET
• Indien een deur niet goed is gesloten, blijft de plafondverlichting of leesspot
aan.
Het antidiefstalsysteem is dan niet actief.
• Als het controlelampje niet werkt, moet u dit zo snel mogelijk laten nakijken door
een Isuzu-dealer.

Het antidiefstalsysteem uitschakelen
Wanneer een deur wordt ontgrendeld met het passive entry and start system of
keyless entry system, wordt het antidiefstalsysteem uitgeschakeld.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer uw wagen is uitgerust met een Passive Entry and Start System
en de batterij van uw sleutel leeg is, kan de motor toch worden gestart door
gewoon de sleutel tegen de startknop te houden als een melding in het
instrumentenpaneel verschijnt. Wanneer het instrumentenpaneel oplicht, kan
de motor gestart worden.
Wanneer de batterij van de elektronische
sleutel leeg is → Zie pagina 7-7

Werkingsvoorwaarden antidiefstalsysteem
Wanneer het antidiefstalsysteem is gewapend, treedt het alarm in werking wanneer:
• iemand een deur of de motorkap probeert te openen zonder gebruik te maken
van het Passive Entry and Start System of keyless entry system.
• een sleutel of ander voorwerp in de slotcilinder wordt gestoken en een deur is
ontgrendeld;
• iemand een deur probeert te ontgrendelen met de deurvergrendelingsknop of
schakelaar van de centrale vergrendeling.
• de motorkapontgrendelingshendel wordt bediend.
• de sleutel zit in het contactslot.

NOTE
OPMERKING
• wanneer de motorkap of deuren worden bediend via een open raam of door
iemand in het voertuig, kan het antidiefstalsysteem in werking treden.
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Het antidiefstalalarm stoppen
Claxon en waarschuwingsknipperlichten kunnen als volgt worden uitgeschakeld:
• Druk op de startknop om de power mode op “ON” te zetten (modellen met
Passive Entry and Start System).
• Steek de sleutel in het contact en zet dit op “ON” bij modellen met keyless entry
system.
• Gebruik de afstandsbediening.
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Supervergrendeling (mechanische
antidiefstalvergrendeling)
Afstandsbediening (elektronische
sleutel)

Afstandsbediening (keyless entry
sleutel)

Vergrendelen
Alle deuren moeten zijn gesloten. Hou de
vergrendeltoets van de afstandsbediening
langer dan 10 seconde ingedrukt. De
waarschuwingsknipperlichten knipperen
één keer wanneer de supervergrendeling
is geactiveerd. De vergrendelknoppen zijn
zo gepositioneerd dat er geen deuren mee
kunnen worden geopend.
Door bij modellen met Passive Entry
and Start System één keer op de
vergrendelknop op de handgreep van de
bestuurdersdeur en passagiersdeur te
drukken om te vergrendelen en vervolgens
binnen de 10 seconden nog een keer met
de elektronische sleutel op zak, wordt de
supervergrendeling ook geactiveerd.

WARNING
WAARSCHUWING
• Gebruik het systeem niet wanneer
er personen in het voertuig zitten.
De deuren kunnen immers niet van
binnenuit worden ontgrendeld.

Handgreep bestuurdersdeur
(Passive Entry and Start System)

Request switch

NOTE
OPMERKING
• Alleen modellen met rechts stuur
voor de Europese markt zijn
uitgerust met deze functie.
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Afstandsbediening (elektronische
sleutel)

Afstandsbediening (keyless entry
sleutel)

Ontgrendelen
Druk op de ontgrendeltoets
van de afstandsbediening. De
waarschuwingsknipperlichten knipperen
twee keer wanneer de supervergrendeling
is uitgeschakeld.
Bij modellen met Passive Entry and Start
System wordt de supervergrendeling ook
gedeactiveerd door de schakelaar in de
drukken met de elektronische sleutel op
zak.

CAUTION
OPGELET
• Ontgrendelen kan niet op een
andere manier en dus moet de
afstandsbediening op een veilige
plek binnen handbereik blijven.

Handgreep bestuurdersdeur
(Passive Entry and Start System)

Request switch

• Als er een deur wordt geopend met
de sleutel, treden de claxon en de
waarschuwingsknipperlichten in
werking.
Claxon en
waarschuwingsknipperlichten
kunnen als volgt worden
uitgeschakeld:
- Druk op de startknop om de
power mode op “ON” te zetten
(modellen met Passive Entry and
Start System).
- Steek de sleutel in het contact
en zet dit op “ON” bij modellen
met keyless entry system
(afstandsbediening).
- Druk de schakelaar in met de
elektronische sleutel op zak
(modellen met Passive Entry and
Start System).
- Druk op de ontgrendeltoets van
de afstandsbediening.
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Keyless Entry System
Werkingsbereik afstandsbediening
Remote control unit operating range

Approximately 20 m
(Approximately 66 ft)

Met het Passive Entry and Start System
en keyless entry system kunnen de
deuren worden vergrendeld/ontgrendeld
door gewoon op de toets van de
afstandsbediening te drukken in plaats van
de sleutel in het slot te steken.
De afstandsbediening heeft een bereik van
ongeveer 20 m tot het middelpunt van het
voertuig zoals de afbeelding laat zien.

ADVICE
ADVIES
• Let op dat de afstandsbediening niet nat wordt, valt, ergens hard tegenaan stoot
of dat u erop trapt; de afstandsbediening kan hierdoor defect raken.
• De afstandsbediening bestaat uit precisiecomponenten. Demonteer de
afstandsbediening niet en stel ze evenmin bloot aan elektrische schokken.
• Leg de afstandsbediening niet op het dashboard of op een andere plaats waar
ze is blootgesteld aan hoge temperaturen (hoger dan 60°C). Hierdoor kan de
batterij minder lang meegaan of de afstandsbediening defect raken.

NOTE
OPMERKING
• In de buurt van een tv-mast, elektriciteitscentrale, radiozender enz., of bij
omstandigheden met sterke elektrische storingen, is het mogelijk dat het bereik
van de afstandsbediening minder is of dat het systeem niet werkt.
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Vervangen van de batterij in de afstandsbediening

Vervang de batterij wanneer het afstandsbedieningsbereik begint te verkleinen.

WARNING
WAARSCHUWING
• Slik de batterij niet in. Dit kan fysieke ongemakken geven door de chemische
reactie.
In dit product (de meegeleverde afstandsbediening) zit een lithium knoopcel.
Wanneer een lithium knoopcel wordt ingeslikt, kan er binnen de 2 uur ernstige
inwendige letsels optreden die dodelijk kunnen zijn. Raadpleeg meteen een arts
wanneer de batterij werd ingeslikt of wanneer u vermoedt dat dit is gebeurd.
• Hou nieuwe of lege batterijen buiten het bereik van kinderen.
Sluit het batterijvak niet goed af, gebruik het product dan niet meer en hou het
buiten het bereik van kinderen.

CAUTION
OPGELET
• Vervang de batterij alleen door een batterij van hetzelfde type of een
gelijkwaardige batterij. Anders bestaat er kans op een ontploffing.
• Leg de batterij niet in direct zonlicht of in de buurt van vuur of een andere
warmtebron.
• Plaats de batterij met de "+" kant en de "-" kant in de juiste richting. Wanneer
de batterij verkeerd is geplaatst, kan deze gaan lekken of ontstaan er andere
problemen met de afstandsbediening.
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NOTE
OPMERKING
• De levensduur van de batterij varieert afhankelijk van hoe vaak de
afstandsbediening wordt gebruikt. Bij modellen met Passive Entry and Start
System gaat een batterij ong. 1 tot 2 jaar mee. Bij permanente ontvangst van
krachtige radiogolven gaan batterijen mogelijk veel minder lang mee. Leg de
afstandsbediening niet dicht bij toestellen zoals televisies of computers.
• De batterij is bijna leeg wanneer de afstandsbediening soms of helemaal niet
meer werkt. Vervang de batterij in dit geval zo spoedig mogelijk door een
nieuwe.
• Het waarschuwingsteken (uitroepteken in een driehoekje) op de
afstandsbediening of het label op de afstandsbediening wijst de gebruiker op
belangrijke instructies in de gebruikershandleiding of het werkplaatshandboek.
• Respecteer bij het weggooien van oude batterijen de geldende regels m.b.t.
het inzamelen van klein chemisch afval. Neem bovendien alle mogelijke
voorzorgsmaatregelen om eventueel gevaren voor kinderen te voorkomen.
Dit KCA-logo [doorgestreepte afvalcontainer], voorzien in richtlijn 2006/66/EG
van het Europese Parlement en de Europese Raad, duidt op de afzonderlijke
inzameling van oude batterijen in landen van de Europese Unie.
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Elektronische sleutel
Gebruikte batterij

Aantal batterijen

Lithiumbatterij
Modelnummer : CR2032
Spanning : DC3V

1

1. Duw op de knop op de elektronische
sleutel om de mechanische sleutel
eruit te halen.
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina
3-20
2. Wrik het dekseltje open met een
platte schroevendraaier. Wikkel een
doekje of tape rond de punt van de
schroevendraaier zodat het dekseltje
niet wordt beschadigd.
3. Verwijder de batterij.
4. Plaats een nieuwe batterij en sluit het
dekseltje.

Cover

ADVICE
ADVIES
• Let op dat de elektrode niet wordt
verbogen bij het plaatsen van een
nieuwe batterij.

Battery

• Controleer of er geen stof, haren
of andere verontreinigingen onder
het dekseltje zitten wanneer u dit
dichtmaakt. Een slecht gesloten
afstandsbediening kan beschadigd
raken.

Battery
holder

5. Berg de mechanische sleutel op in de
elektronische sleutel.
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Keyless Entry sleutel
Gebruikte batterij

Aantal batterijen

Lithiumbatterij
Modelnummer : CR1620
Spanning : DC3V

1

1. Verwijder de sleutelring en wrik
het dekseltje open met een platte
schroevendraaier. Wikkel een
doekje of tape rond de punt van de
schroevendraaier zodat het dekseltje
niet wordt beschadigd. Verwijder de
zender.

Cover

Battery
cover
Transmitter
Key

Key ring
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Battery
cover
Battery
Battery
holder

Transmitter

2. Open het dekseltje en verwijder de
batterij.
3. Plaats een nieuwe batterij en sluit het
dekseltje.

ADVICE
ADVIES
• Let op dat de elektrode niet wordt
verbogen bij het plaatsen van een
nieuwe batterij.
• Controleer of er geen stof, haar
of ander vuil onder het dekseltje
zit wanneer u dit sluit. Een slecht
gesloten afstandsbediening kan
beschadigd raken.
4. Plaats de zender in de sleutel en sluit
het dekseltje.
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Personalisering van het Keyless Entry System
De instellingen van het keyless entry system kunnen door de gebruiker worden
gewijzigd via het MID. De instellingen van het keyless entry system kunnen ook
worden gewijzigd door een Isuzu-dealer. Neem voor verdere informatie contact op met
uw Isuzu-dealer.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina
4-46
Display-indicatie

Light

Beschrijving
Enable

Wanneer de deuren worden ontgrendeld met de
afstandsbediening, gaat de plafondverlichting
aan.

Disable

Wanneer de deuren worden ontgrendeld met de
afstandsbediening, gaat de plafondverlichting
niet aan.

Interior light
linked RKE
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Passive Entry and Start System

Het Passive Entry and Start System is een systeem waarmee de deuren kunnen
worden vergrendeld en ontgrendeld en de motor kan worden gestart met gewoon
de elektronische sleutel op zak. De elektronische sleutel kan ook fungeren als
afstandsbediening van het keyless entry system.

Mechanische sleutel
Mechanical key

Knob

Gebruik de mechanische sleutel om de
deuren te vergrendelen/ontgrendelen
wanneer de batterij van de elektronische
sleutel of de wagen leeg is.
Haal de mechanische sleutel uit door het
knopje te verschuiven.
Steek de mechanische sleutel in de
elektronische sleutel tot een klikgeluid
hoorbaar is.

NOTE
OPMERKING
• Bewaar de mechanische sleutel in de elektronische sleutel voor het geval de
batterij van de elektronische sleutel leeg of defect is.
• Wanneer de autobatterij bijna leeg is of weinig spanning levert, werkt het
Passive Entry and Start System mogelijk niet. Ontgrendel in dat geval de
deuren met de mechanische sleutel en controleer de autobatterij.
Deuren
→ Zie pagina 3-28
Wanneer de batterij van de elektronische
sleutel leeg is
→ Zie pagina 7-7
Behandeling van de batterij
→ Zie pagina 6-119
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Anti-signaalversterkingsfunctie
Om het voertuig te beschermen tegen diefstal door signaalversterking, kan de
ontgrendelfunctie van het Passive Entry and Start System worden uitgeschakeld.

Indicator light
Lock button
Unlock button

1. Hou de vergrendeltoets ingedrukt,
druk vervolgels op de ontgrendeltoets
en hou beide ongeveer 5 seconden
ingedrukt.
2. Het controlelampje knippert twee keer
en de deuren kunnen nu niet worden
ontgrendeld door het Passive Entry
and Start System.

Druk op een toets van de elektronische sleutel om de functie weer in te schakelen.
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Passive Entry and Start System zendt zwakke radiogolven
uit
External antenna

In-vehicle antenna
External antenna

In-vehicle antenna

Bij gebruik van het Passive Entry and Start
System om de deuren te vergrendelen/
ontgrendelen of de motor te starten,
zendt de antenne radiogolven uit voor
elektronische verificatie.
Het Passive Entry and Start System
werkt mogelijk niet goed in de volgende
omstandigheden:
• U bevindt zich op een plaats met
krachtige radiogolven.
• Er bevinden zich
communicatietoestellen zoals GSM’s,
walkie talkies of laptops in de buurt
van de elektronische sleutel.
• Metalen voorwerpen raken of
bedekken de elektronische sleutel.

WARNING
WAARSCHUWING
• Personen met een ingeplante pacemaker of defibrillator moeten minstens
22 cm afstand houden van antennes in het voertuig. De radiogolven van het
Passive Entry and Start System kunnen de werking van dergelijke apparatuur
verstoren. Personen die gebruik maken van elektronische medische apparatuur
dienen vooraf overleg te plegen met de fabrikant van de apparatuur of hun arts.
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Werkingsbereik van het Passive Entry and Start System
Operating range for locking
and unlocking the doors
Approximately 80 cm
(Approximately 32 in)

Deuren vergrendelen en
ontgrendelen
Met de elektronische sleutel op zak
kunnen de deuren worden vergrendeld en
ontgrendeld met behulp van de schakelaars
op de bestuurdersdeur en passagiersdeur..
De sleutel mag hiertoe maximum 80 cm
van de deurhandgreep aan bestuurdersen passagierszijde zijn verwijderd.

NOTE
OPMERKING
• Zelfs met de elektronische sleutel binnen een afstand van ong. 80 cm van de
deurhandgreep aan bestuurderszijde werkt die mogelijk niet wanneer die zich te
laag of te hoog bevindt.
• De elektronische sleutel werkt ook mogelijk niet wanneer die zich te dicht bij de
deur of de ruit bevindt.

Motor starten
Operating range for starting the engine

Met de elektronische sleutel op zak kan de
motor worden gestart met een druk op de
start/stop-knop.
Het werkingsbereik voor het starten van
de motor is in de wagen behalve boven
het dashboard, in opbergvakken zoals het
handschoenenkastje of een deurvak, onder
of voor de bestuurders- of passagierszetel,
etc.

NOTE
OPMERKING
• De motor kan mogelijk ook worden gestart met de elektronische sleutel buiten
de wagen in de buurt van een deur of ruit.
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Instapverlichting en
uitstapvergrendeling

a

b

Met de elektronische sleutel op zak
wordt de instapverlichting geactiveerd
wanneer u op de wagen toestapt en de
uitstapvergrendeling geactiveerd wanneer
u ervan wegstapt.
Beschrijving
a

Werkingsbereik instapverlichting (ong.
2 m)

b

Werkingsbereik uitstapvergrendeling
(ong. 3 m)
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Waarschuwingszoemer van het Passive Entry and Start
System
Wanneer de elektronische sleutel niet goed wordt gedetecteerd door het systeem,
treedt een waarschuwingszoemer in werking.
Waarschuwing
Buitensluitpreventie

Display-indicatie
-

Geen elektronische sleutel

"NO ELECTRONIC KEY" verschijnt op het multi-infodisplay
(MID).

Batterij elektronische
sleutel bijna leeg

"LOW BATTERY ELECTRONIC KEY" verschijnt op het multiinfodisplay (MID).

NOTE
OPMERKING
• De waarschuwingszoemer werkt mogelijk niet goed door de positie van de
elektronische sleutel of verstoorde radiogolven.
• De waarschuwingszoemer werkt mogelijk niet wanneer de batterij van de
elektronische sleutel bijna leeg is.
• De waarschuwingszoemer werkt mogelijk niet door verstoorde radiogolven
met de elektronische sleutel op het dashboard, in opbergvakken zoals
het handschoenenkastje of een deurvak, onder of voor de bestuurders- of
passagierszetel, etc.
• Met de elektronische sleutel binnen het werkingsbereik voor het vergrendelen/
ontgrendelen van de deuren of om de motor te starten, werkt de
waarschuwingszoemer mogelijk niet door verstoorde radiogolven. Controleer
waar de elektronische sleutel zich bevindt.
Waarschuwingszoemer
→ Zie pagina 4-106
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Personalisering van het Passive Entry and Start System
De instellingen van het Passive Entry and Start System kunnen door de gebruiker
worden gewijzigd via het MID. De instellingen van het Passive Entry and Start System
kunnen ook worden gewijzigd door een Isuzu-dealer. Neem voor verdere informatie
contact op met uw Isuzu-dealer.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina
4-46
Display-indicatie

Beschrijving

Communication Radio AAN
mode
Passive Entry
and Start
Walk away lock
System
Walk away lock
chime

Radiogolven van het Passive Entry and
Start System ingeschakeld

Radio OFF

Radiogolven van het Passive Entry and
Start System uitgeschakeld

Enable

Uitstapvergrendeling ingeschakeld

Disable

Uitstapvergrendeling uitgeschakeld

Enable

Uitstapvergrendelingssignaal ingeschakeld

Disable

Uitstapvergrendelingssignaal
uitgeschakeld
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Instapverlichting
De instapverlichting schakelt de plafondlamp aan wanneer u op de wagen toestapt met
de elektronische sleutel op zak.

Standby-werkingsvoorwaarden instapverlichting
De instapverlichting is operationeel wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld.
• Deuren vergrendeld met behulp van het passive entry and start system of
keyless entry system.
• De afstand tussen voertuig en elektronische sleutel is voldoende groot.

Voorwaarden om de instapverlichting niet te laten werken
De instapverlichting werkt niet wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld.
• Bij het ontgrendelen van de deuren met de afstandsbediening.
• Bij het ontgrendelen van de deuren met de mechanische sleutel en de
elektronische sleutel niet op zak.
• Na 5 dagen met de instapverlichting in standby modus.
• Wanneer u meer dan 5 minuten niet verder dan ong. 5 m van het voertuig was
verwijderd.

ADVICE
ADVIES
• Deze functie wordt automatisch uitgeschakeld om de batterij te sparen nadat de
deuren 5 dagen zijn vergrendeld.
• Deze functie belast de batterij immers meer dan normaal.
De instellingen van de instapverlichting kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via
het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina
4-46
Display-indicatie
Welcome light

Beschrijving

Enable

Schakelt de instapverlichting aan.

Disable

Schakelt de instapverlichting uit.
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Deuren

CAUTION
OPGELET
• Vooraleer u de deur opent, moet u zorgvuldig de omgeving rond het voertuig op
veiligheid controleren, met name achter het voertuig. Het plotseling openen van
een deur kan ongelukken met andere auto's, etc. veroorzaken.
• Open en sluit deuren met de nodige zorg, anders kunnen deuren plots worden
geopend of gesloten door krachtige windstoten of steile hellingen.
• Wanneer u de deur sluit nadat u in de wagen plaats nam, moet u controleren of
de deur volledig dicht is. Een niet goed gesloten deur kan openen wanneer het
voertuig rijdt.
• Leg altijd de motor stil en vergrendel de deuren alvorens het voertuig achter te
laten. Laat nooit de sleutel achter in het voertuig.
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Deuren vergrendelen en ontgrendelen van buitenaf
Met het Passive Entry and Start
System
Request switch

Met de elektronische sleutel op zak worden
alle deuren vergrendeld met behulp van
de schakelaar op de bestuurdersdeur en
passagiersdeur.
Druk nogmaals om alle deuren te
ontgrendelen.

NOTE
OPMERKING
• Bij het vergrendelen knipperen de richtingaanwijzers één keer. Met
de plafondverlichtings- of leesspotschakelaar in de deurstand, zal de
plafondverlichting of leesspot doven.
• Bij het ontgrendelen knipperen de richtingaanwijzers twee keer. Met de
schakelaar van de leesspot of plafondverlichting in de deurstand, zal de
leesspot of plafondverlichting ongeveer 30 seconden lang branden.
• Bevindt de persoon met de elektronische sleutel zich binnen het werkingsbereik
om de deuren te vergrendelen/ontgrendelen, dan kunnen anderen die ook
vergrendelen/ontgrendelen met de schakelaar.
• Het Passive Entry and Start System vergrendelt de deuren niet in de volgende
gevallen:
- Andere power mode dan "OFF".
- De elektronische sleutel bevindt zich binnen het werkingsbereik om de motor
te starten.
- Een deur is geopend.
• Controleer steeds of alle deuren zijn vergrendeld als u de wagen achterlaat.
• Als het systeem niet normaal werkt, vergrendelt en ontgrendelt u de deuren met
de sleutel en laat het systeem dan door uw Isuzu-dealer nakijken.

Passive Entry and Start System
→ Zie pagina
3-20
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Afstandsbediening (elektronische
sleutel)
Lock button
Unlock button

Met de afstandsbediening
Door de vergrendeltoets op de
afstandsbediening in te drukken, worden
alle deuren vergrendeld.
Door de ontgrendeltoets in te drukken,
worden alle deuren ontgrendeld.

Afstandsbediening (keyless entry
sleutel)
Lock button

Unlock button

NOTE
OPMERKING
• Bij het vergrendelen met de plafondverlichtings- of leesspotschakelaar in
de deurstand, zal de plafondverlichting of leesspot doven. Bij modellen met
Passive Entry and Start System knipperen de richtingaanwijzers dan één keer.
• Bij het ontgrendelen met de schakelaar van de leesspot of plafondverlichting
in de deurstand, zal de leesspot of plafondverlichting ongeveer 30 seconden
lang branden. Bij modellen met Passive Entry and Start System knipperen de
richtingaanwijzers dan twee keer.
• Na het ontgrendelen van de deuren met de afstandsbediening, worden ze in de
volgende gevallen automatisch weer vergrendeld:
- Een deur wordt niet binnen de 30 seconden geopend.
- De startknop wordt niet binnen de 30 seconden ingedrukt bij modellen met
Passive Entry and Start System.
- De contactsleutel wordt niet binnen de 30 seconden in het contact gestoken
bij modellen met keyless entry system.
OPMERKING (vervolg)
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OPMERKING (vervolg)
• Het systeem werkt niet in de volgende gevallen:
- Een deur is geopend.
- De power mode is niet "OFF" bij modellen met Passive Entry and Start
System.
- De contactsleutel zit in het contact bij modellen met keyless entry system.
• Wanneer de deuren herhaaldelijk worden vergrendeld en ontgrendeld met
de afstandsbediening, wordt het beveiligingcircuit van het systeem mogelijk
geactiveerd en werkt de afstandsbediening niet meer. Als dit gebeurt, moet u
even wachten. Het systeem zal dan weer normaal gaan werken.
• Controleer steeds of alle deuren zijn vergrendeld als u de wagen achterlaat.
• Als het systeem niet normaal werkt, vergrendelt en ontgrendelt u de deuren met
de sleutel en laat het systeem dan door uw Isuzu-dealer nakijken.
Keyless Entry System
→ Zie pagina
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Gebruik van de sleutel

Unlock

Lock
Key

Draai de sleutel naar de voorkant van het
voortuig om de deur te vergrendelen en
naar de achterkant van het voertuig om de
deur te ontgrendelen.

NOTE
OPMERKING
• Alleen de bestuurdersdeur wordt
vergrendeld/ontgrendeld wanneer
de deuren worden vergrendeld/
ontgrendeld met de sleutel.
• Gebruik bij modellen met
Passive Entry and Start System
de mechanische sleutel in de
elektronische sleutel.
• Controleer na het vergrendelen
van de deuren of de deuren zijn
afgesloten door aan de deurhandles
te trekken.
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina
3-20
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Lock knob

Outside
door handle

Deur van buitenaf vergrendelen
zonder de sleutel
Duw eerst de vergrendelknop naar voren
in de vergrendelpositie en sluit dan de deur
terwijl u de buitenste deurhandle omhoog
houdt.

CAUTION
OPGELET
• Controleer of u de sleutel bij u hebt
vooraleer u de deur sluit. Wanneer
u een deurslot bedient met de
sleutel in het voertuig, weerklinkt er
een zoemer en worden alle deuren
ontgrendeld.

NOTE
OPMERKING
• Controleer na het vergrendelen
van de deuren of de deuren zijn
afgesloten door aan de deurhandles
te trekken.
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Deur vergrendelen en ontgrendelen van binnenuit
Met de centrale
vergrendelingschakelaar
Wanneer de schakelaar op de
bestuurdersdeur wordt bediend, worden
alle deuren tegelijkertijd vergrendeld of
ontgrendeld.
UNLOCK

LOCK

Met de vergrendelknop
Druk de vergrendelknop naar voren
om te vergrendelen of naar achteren te
ontgrendelen.

Lock knob
Lock

Unlock
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Kindersloten (Crew Cab Model)
Wanneer de knop in de vergrendelstand
staat en de deur is gesloten, kan de deur
niet van binnenuit worden geopend.
Unlock

WARNING
WAARSCHUWING
Lock
Knob

• Gebruik het kinderslot wanneer
een kind meerijdt in het voertuig.
Gebruik het kinderslot op beide
achterdeuren.

NOTE
OPMERKING
• Ontgrendel de deur en trek aan
de buitenste deurhandle om een
achterdeur te openen. Om een
deur van binnenuit te openen,
laat u de zijruit neer en trekt u met
uitgestoken arm aan de buitenste
deurhandle.
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Deuren vergrendelen en ontgrendelen door het voertuig
Uitstapvergrendeling (modellen met Passive Entry and Start System)
Wanneer de afstand tussen voertuig en elektronische sleutel voldoende groot
is, worden de deuren automatisch vergrendeld. Wanneer de bestuurder met de
elektronische sleutel op zak voldoende ver van het voertuig is, weerklinkt de zoemer
één keer en knipperen de richtingaanwijzers één keer. Wordt de afstand tussen
bestuurder en voertuig nog groter, dan worden de deuren automatisch vergrendeld.

NOTE
OPMERKING
• De automatische uitstapvergrendeling werkt wanneer de volgende voorwaarden
zijn vervuld:
- De motor staat af.
- De motorkap en alle deuren zijn gesloten.
- De elektronische sleutel bevindt zich niet in de auto.
• De automatische uitstapvergrendeling werkt niet wanneer de volgende
voorwaarden zijn vervuld:
- Wanneer een deur is geopend.
- Wanneer de deuren zijn vergrendeld met de afstandsbediening.
- Wanneer de deuren zijn vergrendeld met het passive entry and start system.
- Wanneer het systeem de elektronische sleutel niet herkent.
- Wanneer de elektronische sleutel zich in de wagen bevindt, bijvoorbeeld in
een tas die via een raam naar binnen wordt gegooid, nadat de deuren zijn
vergrendeld.
- Wanneer de bestuurder minstens 30 seconden in de buurt van het voertuig
blijft.
• Indien de uitstapvergrendeling niet goed heeft gewerkt, weerklinkt de zoemer
buiten het voertuig tien keer. Vergrendel in dat geval de deuren op een andere
manier.
De instellingen van de uitstapvergrendeling kunnen door de gebruiker worden
gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina
4-46
Display-indicatie
Walk away lock
Walk away lock chime

Beschrijving

Enable

Uitstapvergrendeling ingeschakeld

Disable

Uitstapvergrendeling uitgeschakeld

Enable

Uitstapvergrendelingssignaal ingeschakeld

Disable

Uitstapvergrendelingssignaal uitgeschakeld
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Automatische ontgrendeling (modellen met Passive Entry and Start
System en Keyless Entry System)
Deze functie ontgrendelt automatisch alle deuren afhankelijk van de voertuigcondities.
Ontgrendeling

Beschrijving

Key linked door unlock *1

Wanneer de contactsleutel wordt uitgetrokken,
worden alle deuren ontgrendeld.

Ignition linked door unlock

Wanneer de power mode op "OFF" (modellen
met passive entry and start system) of het
contact op "LOCK" (modellen met keyless
entry system) wordt gezet, worden alle deuren
ontgrendeld.

Shifter linked door unlock *2

Wanneer de keuzehendel in de stand "P" wordt
gezet, worden alle deuren ontgrendeld.

*1: Modellen met keyless entry system
*2: Modellen met automatische versnellingsbak

NOTE
OPMERKING
• Dit is af fabriek ingesteld.
- Key linked door unlock (modellen met keyless entry system)
- Ignition linked door unlock (modellen met passive entry and start system)
• Ongeveer 60 minuten nadat de power mode op "ACC" is gezet (modellen met
passive entry and start system), worden alle deuren ontgrendeld.
Automatische versnellingsbak
→ Zie pagina 4-147
Startknop (modellen met Passive Entry
and Start System)
→ Zie pagina 4-112
Startknop (modellen zonder Passive
Entry and Start System)
→ Zie pagina 4-115
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De instellingen van de automatische ontgrendeling kunnen door de gebruiker worden
gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie

Auto unlock type

Beschrijving

Disable

Automatische deurontgrendeling uitgeschakeld

KEY *1

Sleutelgekoppelde ontgrendeling ingeschakeld

IGN

Contactgekoppelde ontgrendeling ingeschakeld

Shift-P *2

Schakelgekoppelde ontgrendeling ingeschakeld

*1: Modellen met keyless entry system
*2: Modellen met automatische versnellingsbak
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Crashdetectie-ontgrendeling (modellen met Passive Entry and Start
System en Keyless Entry System)
Bij een krachtige frontale of laterale impact met de power mode in de stand "ON"
(modellen met passive entry and start system) of het contactslot in de stand "ON"
(modellen met keyless entry system), worden alle deuren ontgrendeld.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de crashdetectie-ontgrendeling wordt geactiveerd, gaan ook de
waarschuwingsknipperlichten knipperen. Om de waarschuwingsknipperlichten
uit te schakelen, zet u de power mode op "OFF" en vervolgens weer op "ON"
(modellen met Passive Entry and Start System) of zet u het contact op "LOCK"
en vervolgens weer op "ON" (modellen met keyless entry system).
• Afhankelijk van de impact werkt deze functie mogelijk niet.
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Deuren openen en sluiten van buitenaf
Trek aan de buitenste deurhandle om de
deur te openen.
Duw tegen de buitenste deurhandle om de
deur te sluiten.

Outside
door handle

Deur openen en sluiten van binnenuit
Trek aan de binnenste deurhandle om de
deur te openen.
Trek aan de handgreep om de deur te
sluiten.

NOTE
OPMERKING
Pull

[ACC zoemer]
Inside door
handle
Pull handle

• Als de bestuurdersdeur van
modellen met passive entry and
start system wordt geopend met de
power mode op "ACC", weerklinkt
er een zoemer om te waarschuwen
dat de power mode niet "OFF” is.
De waarschuwingszoemer stopt
wanneer de power mode op “OFF”
wordt gezet.
[Zoemer sleutel in contactslot]
• Als de bestuurdersdeur van
modellen zonder passive entry
and start system wordt geopend
met het contactslot in de stand
"ACC" of "LOCK", weerklinkt er
een zoemer om te waarschuwen
dat de sleutel nog in het contactslot
zit. De waarschuwingszoemer
stopt wanneer de sleutel wordt
uitgetrokken.
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Zijdeur (Extended Cab Model)

CAUTION
OPGELET
• Controleer of de voorpassagier de veiligheidsgordel heeft losgemaakt alvorens
de zijdeur te openen. Als de zijdeur wordt geopend terwijl de veiligheidsgordel
is vastgeklikt, zal die vergrendelen en niet kunnen worden uitgetrokken. De
voorpassagier kan dan klem komen te zitten en gewond raken.
• Open en sluit deuren met de nodige zorg, anders kunnen deuren plots worden
geopend of gesloten door krachtige windstoten of steile hellingen.
• Let bij het bedienen van de binnenste deurhandle van de zijdeur op dat uw
hand niet klem komt te zitten in de ruimte tussen de binnenste deurhandle en
het deksel van de binnenste deurhandle. U zou uw hand of vingers kunntn
kwetsen.
• De voordeur kan niet goed worden gesloten wanneer de zijdeur half open is en
bijgevolg kan die al rijdend openen.

ADVICE
ADVIES
• Open en sluit de zijdeur niet wanneer de voordeur niet volledig is geopend.
Anders kan de zijdeur de voordeur raken en hierdoor worden beschadigd.
• Open en sluit voor- en zijdeuren niet tegelijkertijd. Anders kan de zijdeur de
voordeur raken en hierdoor worden beschadigd.
• Sluit de zijdeur niet nadat de voordeur is gesloten. Anders kan de zijdeur de
voordeur raken en hierdoor worden beschadigd. Sluit de voordeur pas nadat de
zijdeur is gesloten.

NOTE
OPMERKING
• De zijdeur kan niet worden geopend wanneer de voordeur is gesloten.
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Zijdeur openen en sluiten van buitenaf

Inside door
handle

Een zijdeur wordt van binnenuit geopend
door eerst de voordeur te openen en
vervolgens aan de binnenste deurhandle te
trekken.
Beide worden gesloten door eerst de
zijdeur te sluiten en vervolgens tegen de
buitenste deurhandle te duwen om de
voordeur te sluiten.

Zijdeur openen en sluiten van binnenuit
Pull handle

Duw met geopende voordeur op de
binnenste deurhandle om de zijdeur te
openen.
Trek met geopende voordeur aan de
deurhandle om de zijdeur te sluiten.
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Laadklep

CAUTION
OPGELET
• Rij niet met open laadklep.

NOTE
OPMERKING
• De steunen houden de laadklep horizontaal.

Laadklep openen en sluiten
Openen

Model met centrale handle
Trek aan de handle in het midden van de
achterklep om die te ontgrendelen en open
de laadklep voorzichtig.
Sluit de laadklep voorzichtig. Beweeg de
laadklep naar voren en naar achteren om
te controleren of ze goed is vergrendeld.

Sluiten
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Model met laterale handle

Openen

Trek aan de handle aan weerszijden van
de achterklep om die te ontgrendelen en
open de laadklep voorzichtig.
Sluit de laadklep in omgekeerde volgorde
van het openen. Controleer of ze goed is
vergrendeld.
Sluiten

Laadklep (met slot)
Unlock

Steek de sleutel volledig in.
Draai hem naar links om de achterklep te
vergrendelen. Draai hem naar rechts om
de achterklep te ontgrendelen.

Lock

Opstapbumper
Gebruik de opstapbumper voor vlotter inen uitladen.

WARNING
WAARSCHUWING
• Er mag niet meer dan één persoon
tegelijk op de opstapbumper staan.
De opstapbumper kan worden
beschadigd.
• Rij niet met een persoon op de
opstapbumper.
• Ga niet op de opstapbumper staan
terwijl de auto rijdt.
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Laadframestopper
Gebruik deze stopper om te vermijden
dat lading die is beveiligd met het
laadframe gaat schuiven. Beweeg de
laadframestopper naar de buitenkant van
de wagen.

   

CAUTION
OPGELET
• Oefen niet teveel kracht uit bij
het beveiligen van lading met het
laadframe.
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In- en uitstappen
Controleer bij het in- en uitstappen of de omgeving rond het voertuig veilig is, hou de
handgreep (indien voorzien) vast en zet uw voet op de zijtrede (indien voorzien).
B-pillar grip

A-pillar grip

Side step

CAUTION
OPGELET
• Gebruik bij het in- of uitstappen de handgreep en zijtrede om uzelf altijd op
minstens 3 punten te ondersteunen. Probeer ook niet in of uit het voertuig te
springen omdat u hierdoor onverwachte ongevallen of letsels kunt veroorzaken.
• Sta bij modellen met zijtrede niet op de plastic bekleding om uitglijden te
vermijden.
• Bij modellen met zijtrede kunnen regen en sneeuw de zijtrede heel glad maken.
Verwijder daarom altijd sneeuw en ijs van uw schoenen en de zijtrede en zorg
dat u niet uitglijdt tijdens het in- en uitstappen.
• Wanneer u in- of uitstapt met olie of vet aan handen of schoenen, kunt u
uitglijden. Verwijder vet, enz. altijd grondig van uw handen en schoenen
vooraleer u in- of uitstapt.

ADVICE
ADVIES
• Hou bij het in- of uitstappen geen andere onderdelen vast dan de handgreep.
Dit kan schade aan het voertuig of letsels bij uzelf of anderen veroorzaken.

Uitstapverlichting
Deze functie schakelt de koplampen (dimlicht) en contourlichten aan om de veiligheid
bij het uitstappen te verhogen.
Modellen met uitstapverlichting
→ Zie pagina 4-123
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Elektrisch bediende zijruiten

Bedien de schakelaar om zijruiten te openen of te sluiten. Elektrisch bediende zijruiten
werken alleen met de power mode op "ON" (modellen met Passive Entry and Start
System) of het contact op "ON" (modellen zonder Passive Entry and Start System).

WARNING
WAARSCHUWING
• Controleer of er geen hand, hoofd of iets anders bekneld kan raken vooraleer
u een ruit sluit. Dit om ernstig letsel te voorkomen. Let hier vooral goed op
wanneer er een kind in het voertuig is.
• Laat elektrisch bediende ruiten niet bedienen door kinderen. Dit om te
voorkomen dat ze bekneld raken en ernstig letsel oplopen.
• Steek nooit uw hand of hoofd tussen ruit en frame om te controleren of de
klembeveiliging goed werkt. Dit om ernstig letsel te voorkomen.
• Net voor de ruit volledig sluit kan de klembeveiliging mogelijk niet werken. Ze
werkt evenmin wanneer men aan de ruitschakelaar blijft trekken. Let op dat uw
vingers niet beklemd raken. Dit om ernstig letsel te voorkomen.

ADVICE
ADVIES
• Bedien bij het openen of sluiten van een ruit nooit schakelaars op de
bestuurdersdeur en een andere deur in tegengestelde zin tegelijkertijd.
• Blijft een schakelaar ook nooit bedienen nadat een ruit is geopend of gesloten.

NOTE
OPMERKING
• Volg de onderstaande initialisatieprocedure om de zijruit van de bestuurder
weer correct te laten functioneren nadat de batterij opnieuw werd aangesloten.
- Open de bestuurdersruit halverwege. Trek aan de schakelaar van de
bestuurdersruit om die volledig te sluiten en hou de schakelaar nog 2
seconden in die stand.
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Zijruiten openen en sluiten
Bestuurderszijde
Driver’s side
Rear right
side

Passenger’s
side

OPEN CLOSE
Rear left
side

Bedien de schakelaar om zijruiten te
openen of te sluiten.

NOTE
OPMERKING
• Met de schakelaar aan
bestuurderszijde kunnen alle
zijruiten worden geopend en
gesloten.
• Bij Crew Cab modellen is ook
een achterdeur voorzien van een
dergelijke schakelaar.

Passagierszijde
Passenger’s side

OPEN CLOSE
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Impulsfunctie (bestuurderszijde)

Driver’s
side

Door de schakelaar hard te bedienen,
opent of sluit de zijruit automatisch.
Door de schakelaar licht te bedienen, opent
of sluit de zijruit manueel. Een zijruit opent
of sluit alleen wanneer de schakelaar wordt
bediend.

OPEN
CLOSE
Automatic
Automatic
mode
mode
Manual
Manual
mode
mode

NOTE
OPMERKING
• Bedien de schakelaar lichtjes in de andere richting om een zijruit die
automatisch opent of sluit te stoppen.
[Klembeveiliging]
• Een zijruit die automatisch sluit, wordt gestopt en lichtjes weer geopend door de
klembeveiliging om te voorkomen dat er iets beklemd raakt tussen raam en ruit.
[Bediening met motor uit]
• De bestuurdersruit kan worden geopend en gesloten met de ruitschakelaars
op de bestuurdersdeur gedurende ong. 40 seconden nadat de power mode
in een andere stand is gezet dan "ON" (modellen met Passive Entry and Start
System) of het contact in een andere stand is gezet dan "ON" (modellen zonder
Passive Entry and Start System). Wanneer de deruen worden geopend, kan de
ruit niet worden geopend noch gesloten, ook niet binnen deze periode van 40
seconden.
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Ruitvergrendelingsschakelaar

UNLOCK

LOCK

Wanneer de ruitvergrendelingsschakelaar
is ingedrukt, kan alleen de bestuurdersruit
worden bediend. Druk nogmaals op
de schakelaar om de passagiersruit en
zijruiten achteraan te kunnen bedienen
(Crew Cab Model).

WARNING
WAARSCHUWING
• Gebruik de ruitvergrendelschakelaar
om de passagiersruit en zijruiten
achteraan te vergrendelen wanneer
een kind meerijdt (Crew Cab Model).
Hierdoor kunt u voorkomen dat een
kind de passagiersruiten en zijruiten
achteraan bedient en een ongeluk
veroorzaakt (Crew Cab Model).
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Manueel bediende ruiten

CAUTION
OPGELET
• Controleer of u en de passagier nergens klem komen te zitten wanneer de ruit
geopend of gesloten wordt. Wees vooral voorzichtig wanneer er een kind aan
boord is.

Zijruitopener (Extended Cab Model)
  

Het zijruitje aan weerszijden kan worden
geopend en gesloten door de hendel te
bedienen.
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Vuldop van de brandstoftank

WARNING
WAARSCHUWING
• Zet de power mode op "ACC" of "OFF" (modellen met Passive Entry and Start
System) of het contact op "ACC" of "LOCK" position (modellen zonder Passive
Entry and Start System) om de motor af te zetten alvorens te tanken. Tanken
terwijl de motor draait, kan resulteren in brand in het voertuig.
• Open de brandstoftankdop langzaam. Wanneer u die te snel opent, kan er
brandstof uit de tank spuiten.
• Rook nooit tijdens het tanken en hou vuur uit de buurt. Dit om brand te
voorkomen.
• Controleer na het tanken of de vuldop van de brandstoftank goed is gesloten.
• Gebruik geen andere vuldop dan een origineel Isuzu-onderdeel.
Bij gebruik van een verkeerde vuldop kan er bij een ongeval brandstof lekken.
Een ongeschikte tankdop kan ook de werking van het brandstofsysteem en de
emissieregeling verstoren.
• Veeg alle brandstof op die bij het tanken is gemorst.
• Gebruik de voorgeschreven dieselbrandstof. Zie "Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen".
• Tank noch meng minderwaardige brandstof of benzine, kerosine en brandstof
op basis van alcohol, en gebruik alleen dieselbrandstof en geschikte additieven.
De motor starten met verkeerde brandstof in de tank, is heel gevaarlijk omdat
die het brandstoffilter kan beschadigen en onderdelen van de injectoren kan
doen vastlopen, alsook andere motoronderdelen beschadigen met mogelijk
motorpech of zelfs brand tot gevolg.
• Werd per ongeluk verkeerde brandstof getankt, tap die dan volledig af.

3-52

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET
HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR
HET
VERTREK

CAUTION
OPGELET
• Bij het gebruik van andere dieselbrandstof dan voorgeschreven voldoet het
voertuig mogelijk niet meer aan de wettelijke voorschriften.

ADVICE
ADVIES
• Gebruik geen dieselbrandstof met een hoger zwavelgehalte dan
voorgeschreven door de betreffende emissienormen. Door het gebruik van
dieselbrandstof met een hoog zwavelgehalte, kan de motor, het emissiesysteem
of het EGR-systeem worden beschadigd met mogelijk pech tot gevolg.
Tanken bij zelfbedieningsstations
→ Zie pagina 2-4
Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen
→ Zie pagina 6-147
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Vuldop van de brandstoftank openen en sluiten
Vuldop van de brandstoftank
1. Trek aan de tankklepopener om de
tankklep te openen.
2. Zorg dat uw lichaam statisch is
ontladen vooraleer u de vuldop van
de brandstoftank opent.

Fuel lid opener

Hook

Fuel tank filler cap
Open

Close
Tether
Fuel lid

3. Draai de dop langzaam naar links om
deze te openen.
4. Hang de losgedraaide vuldop aan het
haakje.
5. Tank brandstof.
6. Draai de vuldop naar rechts tot hij
minstens 3 keer klikt zodat hij goed
vastzit.
7. Sluit de tankklep.

ADVICE
ADVIES
• Als de vuldop niet aan het
haakje wordt gehangen, kan
de dop het koetswerk raken en
het lakwerkbeschadigen door
aanwezige brandstofresten.
• Wanneer de tankklep wordt gesloten
terwijl het bevestigingskabeltje
overmatig is getwist, kan dit worden
beschadigd.
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Fuel tank
filler cap

Fuel type

NOTE
OPMERKING
• De geschikte brandstof ("DIESEL")
staat vermeld op de vuldop.

Label met dieseltype

• Modellen voor de Europese markt:
er kan brandstof worden getankt
met dezelfde markering als de
markering op het label ter hoogte
van de vulopening.

Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen
→ Zie pagina
6-147
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AdBlue® Tank

WARNING
WAARSCHUWING
• Doe niets anders dan AdBlue® in de AdBlue® tank. Vul de AdBlue® tank met
AdBlue® zoals voorgeschreven door Isuzu.
• Het gebruik van andere vloeistoffen dan AdBlue® kunnen de werking van het
SCR-systeem verstoren.
• Werden per ongeluk andere vloeistoffen dan het voorgeschreven AdBlue®
gebruikt, dan moet het SCR-systeem worden nagekeken. Laat het SCRsysteem nakijken door uw Isuzu-dealer.

CAUTION
OPGELET
• AdBlue® geeft bij het openen van de tankdop zelden een geur af. Probeer niet
te ruiken ter hoogte van de vulopening.

ADVICE
ADVIES
• Zet voor het bijvullen van AdBlue® Zet altijd de power mode op "OFF" (modellen
met passive entry and start system) of het contact op "LOCK" (modellen zonder
passive entry and start system) en wacht minstens 5 minuten.
• Beweeg na het vullen van de AdBlue® tank het voertuig niet om meer AdBlue®
te kunnen bijvullen. Anders kan de resterende hoeveelheid AdBlue® niet worden
gedetecteerd en start de motor mogelijk niet.
• Zorg ervoor dat er geen vuil in de AdBlue® terechtkomt na het openen van de
AdBlue® tankdop. Vuil kan het AdBlue® filter doen verstoppen of de kwaliteit van
AdBlue® aantasten waardoor het SCR-systeem defect kan raken.
• AdBlue® dat op het koetswerk, onderstel e.d. wordt gemorst, kan roest
veroorzaken. Spoel gemorste vloeistof af met water.
• Het SCR-systeem werkt nog ong. 5 minuten nadat de power mode op "OFF"
(modellen met Passive Entry and Start System) of het contact op "LOCK"
(modellen zonder Passive Entry and Start System) is gebracht. Wacht minstens
5 minuten vooraleer de batterij of kabels los te koppelen voor inspectie of
reparatie.
• Pas de uitlaat of demper niet aan en verplaats ook geen onderdelen,
met inbegrip van de AdBlue® tank. Hierdoor zou de zuiverende werking
kunnen afnemen. Raadpleeg uw Isuzu Dealer voor eventuele noodzakelijke
aanpassingen.
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NOTE
OPMERKING
• AdBlue® is een heldere, kleurloze en onschadelijke wateroplossing. Het is
normaal dat AdBlue® soms wat ruikt.
• Het is normaal dat er zich een wit poeder afzet wanneer AdBlue® opdroogt
ter hoogte van bv. de vulopening. Verwijder dit om te voorkomen dat het in de
AdBlue® tank terechtkomt.
• Nadat de motor is afgezet kan er een werkingsgeluid hoorbaar zijn afkomstig
van de AdBlue® tank of toevoermodule. Dit is het geluid van AdBlue® dat
terugstroomt naar de AdBlue® tank en is normaal.
• Het duurt enige tijd vooraleer de afstand die nog kan worden afgelegd met de
resterende hoeveelheid AdBlue® correct wordt aangegeven na het bijvullen van
AdBlue® met draaiende motor of de in de stand "OFF" (modellen met passive
entry and start system) of het contact in de stand "LOCK" (modellen zonder
passive entry and start system).
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AdBlue® bijvullen
Als de AdBlue® tank leeg is en de motor niet start, vult u de AdBlue® tank zoals
hieronder beschreven. Parkeer het voertuig op een vlakke ondergrond om AdBlue® bij
te vullen.
De motor kan worden gestart nadat minstens ong. 5 liter ) AdBlue® is bijgevuld.

1. Zet de power mode op "OFF"
(modellen met passive entry and start
system) of het contact op "LOCK"
(modellen zonder passive entry and
start system) en zet de motor af.
Wacht minstens 5 minuten.
2. Trek aan de tankklepopener om de
tankklep te openen.

Fuel lid opener

AdBlue® tank filler cap
Open

3. Draai de AdBlue® tankdop langzaam
naar links om deze te openen.
4. Vul de AdBlue® tank traag zodat die
niet overloopt.
5. Draai de AdBlue® tankdop naar rechts
tot hij klikt zodat hij goed vastzit.
6. Sluit de tankklep.

Close

Inhoud AdBlue® tank
[referentie]
Fuel lid

13.0 liter )

Selectieve katalytische reductie (SCR)
met ureum
→ Zie pagina 2-91
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Zetels

Stel de bestuurderszetel zo af dat wanneer u met uw rug tegen de rugleuning
aangedrukt zit, u de pedalen volledig kunt intrappen zonder dat u naar voren komt en
dat u tevens het stuurwiel gemakkelijk en vrij kunt bedienen. Controleer na het maken
van de afstellingen of de zetel stevig vergrendeld is.
Een juist afgestelde zetel is van vitaal belang voor veilig rijden.
Make sure you can turn the steering wheel easily.
Make sure you align the center
of your head to the center of the
headrest.
Make sure you do not need to move
your shoulders off the seatback.

Make sure you can
properly fasten the seat belt.
Make sure you can adequately depress the pedals.

WARNING
WAARSCHUWING
• Let op bij het afstellen van de zetel om letsels te voorkomen.
• Laat kinderen nooit zelf hun zetel afstellen; een volwassene moet dat in hun
plaats doen.
• Stel de zetel af vooraleer u gaat rijden. De zetel afstellen terwijl het voertuig
in beweging is, moet u vermijden want een onvergrendelde zetel kan vrij naar
voren en achteren schuiven, waardoor u geen juiste rijhouding hebt. Bovendien
kunt u de controle over het voertuig verliezen met mogelijk een ongeval tot
gevolg.
• Probeer of u de zetel na het afstellen kunt bewegen zonder deze te
ontgrendelen om te controleren of de zetel goed is vergrendeld. Een niet goed
vergrendelde zetel kan onverwachts gaan bewegen waardoor uw rijhouding
onstabiel wordt en u een ongeval kunt veroorzaken. Laat uw voertuig nakijken
door een Isuzu-dealer indien de zetel niet goed vergrendelt. Bovendien werkt de
veiligheidsgordel niet goed als de rugleuning niet goed is vergrendeld.
• Rijden in een zetel die teveel naar achteren is geklapt, kan zeer gevaarlijk
zijn bij een botsing of een noodstop. Zet de rugleuning rechtop en draag de
veiligheidsgordel correct om het lichaam terwijl u goed recht zit.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
• Plaats geen kussen of iets dergelijks tussen uw rug en de rugleuning.
Hierdoor wordt de stabiliteit van uw rijhouding nadelig beïnvloed en zal de
veiligheidsgordel niet effectief werken bij een botsing.
• Berg geen voorwerpen op onder de zetel. Voorwerpen onder de zetel kunnen
die in een verkeerde positie doen vergrendelen.
• Controleer voor het afstellen of er zich geen obstakels op de schuifrails van de
zetel bevinden die een goede vergrendeling zouden kunnen belemmeren. Let
op dat handen en voeten niet geklemd raken in de zetel of rails bij het verstellen
van de zetel.
• Let er bij het verstellen op dat de zetel niet tegen een passagier of bagage stoot.
Hierdoor kunnen passagiers gewond en voorwerpen beschadigd raken.

ADVICE
ADVIES
• Let op het volgende om te voorkomen dat leder wordt beschadigd bij modellen
met lederen zetelbekleding:
- Verwijder vuil zo snel mogelijk.
- Wrijf natte bekleding zo snel mogelijk droog.
- Vermijd langdurige blootstelling aan directe zonnestraling. Parkeer uw auto in
de schaduw, vooral in de zomer.
- Leg geen vinyl of plastic producten noch producten die was bevatten op het
leder omdat die kunnen blijven kleven.
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Bestuurderszetel afstellen
Stel de zetels af zoals de tabel aangeeft.

Elektrisch verstelbare zetels
Afstellen

Schakelaar

A

Hellen

a

B

Vooruit/
achteruit

b

C

Hoogte

b

D

Hoogte
voorkant
zitkussen

b

d

A

E

C

c

D

Bediening

a
B

b

Lendensteun
(indien
E
voorzien)

c

d

CAUTION
OPGELET
• Let bij het afstellen van de zetel op dat uw vingers noch andere lichaamsdelen
niet beklemd raken. Dit om ernstig letsel te voorkomen.

ADVICE
ADVIES
• Zetels kunnen worden versteld ongeacht de power mode (modellen met
Passive Entry and Start System) of de stand van het contactslot (modellen
zonder Passive Entry and Start System). De zetelverstelling verbruikt echter
veel stroom en de batterij zou leeg kunnen lopen.
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Handmatig verstelbare zetels
Afstellen

Hendel

A

Hellen

a

B

Vooruit/
achteruit

b

C

Hoogte
(indien
voorzien)

c

D

Lendensteun
(indien
voorzien)

e

A

Bediening

D
C

a

b
B

c

d

d

e

CAUTION
OPGELET
• Let bij het afstellen van de zetel op dat uw vingers noch andere lichaamsdelen
niet beklemd raken. Dit om ernstig letsel te voorkomen.
• Hou de rugleuning vast met uw hand terwijl u aan de verstelhendel trekt om de
rugleuning naar achteren te klappen. Wanneer u de rugleuning niet vasthoudt,
kan die plots naar voren bewegen en u verwonden. Controleer na het verstellen
of de rugleuning goed is vergrendeld door die vooruit en achteruit te bewegen.
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Voorpassagierszetel afstellen
Stel de zetels af zoals de tabel aangeeft.

CAUTION
OPGELET
• Let bij het afstellen van de zetel op dat uw vingers noch andere lichaamsdelen
niet beklemd raken. Dit om ernstig letsel te voorkomen.
• Hou de rugleuning vast met uw hand terwijl u aan de verstelhendel trekt om de
rugleuning naar achteren te klappen. Wanneer u de rugleuning niet vasthoudt,
kan die plots naar voren bewegen en u verwonden. Controleer na het verstellen
of de rugleuning goed is vergrendeld door die vooruit en achteruit te bewegen.

Afstellen

Hendel

A

Hellen

a

B

Vooruit/
achteruit

b

A

a
b

B

Bediening
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Achterbank (Crew Cab Model)

WARNING
WAARSCHUWING
• Verstel de achterbank niet al rijdend.
• Zorg ervoor dat de lading niet boven de rugleuning komt. Anders kan uw
zicht naar achteren worden belemmerd en kan de lading naar voren worden
geslingerd wanneer u plots hard remt.
• Gebruik de veiligheidsgordel niet zonder gordelgeleider. Zonder gordelgeleider
wordt de veiligheidsgordel niet goed opgerold.
Veiligheidsgordels

→ Zie pagina 3-72

Rugleuning neerklappen
Seat belt guide

Seat belt
Strap

Seatback

De rugleuning kan worden neergeklapt
door aan de lus te trekken.
Schuif de hoofdsteunen volledig in alvorens
de rugleuning neer te klappen. Verwijder
de gordelgeleiders op beide zitplaatsen en
verplaats de veiligheidsgordels opzij.
Voer de veiligheidsgordels na het
opklappen van de rugleuning door de
geleiders en bevestig deze aan de
hoofdsteunbasis.
Hoofdsteunen afstellen
→ Zie pagina
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WARNING
WAARSCHUWING
• Ga niet op de neergeklapte
rugleuning zitten en plaats er
evenmin voorwerpen op al rijdend.
• Probeer de opgeklapte rugleuning
te bewegen om te controleren of
ze goed is vergrendeld. Bovendien
werkt de veiligheidsgordel niet
goed als de rugleuning niet goed is
vergrendeld.
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CAUTION
OPGELET
• Let op dat uw hand of voet niet
beklemd raakt bij het op- of
neerklappen van de rugleuning.
• Hou de rugleuning vast terwijl u de
lus omhoogtrekt om de rugleuning
neer te klappen. Wanneer u de
rugleuning niet vasthoudt, kan die
plots naar voren bewegen en u
verwonden.
• Let er bij het neerklappen van de
rugleuning op dat ze niet tegen
passagiers of lading stoot.

Centrale armsteun
Trek bij modellen die zijn uitgerust met
een centrale armsteun de armsteun uit de
rugleuning en duw ze naar voren om te
gebruiken.

WARNING
WAARSCHUWING
• Zit niet op de centrale armsteun
en plaats er ook geen zware
voorwerpen op.
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Achterbank (Extended Cab Model)

WARNING
WAARSCHUWING
• Klap de zitting niet op al rijdend.
• Zorg ervoor dat de lading niet boven de rugleuning komt. Anders kan uw
zicht naar achteren worden belemmerd en kan de lading naar voren worden
geslingerd wanneer u plots hard remt.
• Klap de zitting langzaam op.
• Let op dat uw hand of voet niet beklemd raakt bij het op- of neerklappen van de
zitting.
De zitting kan worden opgeklapt.

Seat cushion
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Hoofdsteunen afstellen

WARNING
WAARSCHUWING
• Rij nooit zonder hoofdsteunen. Bij een eventuele botsing is het hoofd dan niet
beschermd, met mogelijk ernstige letsels tot gevolg.
• Stel de hoofdsteun af vooraleer u wegrijdt. Wanneer u de hoofdsteun al rijdend
afstelt, neemt u daarbij niet de juiste rijhouding aan. Dit kan een ongeval
veroorzaken.
• Probeer de afgestelde hoofsteun te bewegen om te controleren of die goed is
vergrendeld.
• Gebruik de passende hoofdsteun voor elke zetel.

Voorzetels
Stel de hoofdsteun zo af dat het midden
van uw hoofd in het midden van de
hoofdsteun zit. Trek aan de hoofdsteun
om die hoger te zetten. Duw op de
vergrendelknop en de hoofdsteun om die
lager te zetten.

NOTE
OPMERKING
• De hoofsteun heeft 5 standen.

Lock button
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Achterbank (Crew Cab Model)
Storage position

Use position

Lock button

Zet een hoofdsteun altijd omhoog wanneer
een achterpassagier meerijdt.
Trek de hoofdsteun omhoog tot u een
klik hoort die aangeeft dat hij goed is
vergrendeld.
Druk op de vergrendelknop en duw op de
hoofdsteun om die omlaag te zetten.

NOTE
OPMERKING
• De hoofdsteunen op de achterbank
kunnen omhoog of omlaag worden
gezet.

Installeren en verwijderen
Druk op de vergrendelknop om een
hoofdsteun te verwijderen of te installeren.
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Volledig afstelbare stuurinrichting

Het stuurwiel kan naar boven en beneden, en naar voren en achteren worden
afgesteld.

WARNING
WAARSCHUWING
• Beweeg het ingestelde stuurwiel omhoog en omlaag voor u wegrijdt om te
controleren of het goed is vergrendeld.
• Stel de positie van het stuurwiel in vooraleer u gaat rijden. Het stuurwiel
verstellen tijdens het rijden is zeer gevaarlijk, want het zou los kunnen komen te
zitten waardoor niet nauwkeurig kan worden gestuurd.

Afstellen

Lock

Lock lever

Unlock

1. Hou het stuurwiel vast en breng
de blokkeerhendel omlaag om de
stuurkolom te ontgrendelen.
2. Ga in de juiste rijhouding zitten en
beweeg het stuurwiel dan omhoog en
omlaag, en naar voren en achteren
tot u de beste stand hebt gevonden.
3. Vergrendel het stuurwiel stevig
in de gekozen stand door de
blokkeerhendel omhoog te trekken.
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Spiegels
Ga in de juiste rijhouding op een correct afgestelde zetel zitten en controleer de stand
van de spiegels om er zeker van te zijn dat u een goed zicht naar achteren en opzij
hebt. Maak de vereiste afstellingen en reinig de spiegels als deze vuil zijn.

Achteruitkijkspiegel

WARNING
WAARSCHUWING
• Stel de spiegel af terwijl het voertuig stilstaat en niet terwijl u rijdt.

ADVICE
ADVIES
• Reinig het glas van de achteruitkijkspiegel niet met een product dat ammoniak
of azijnzuur bevat. De spiegelcoating kan hierdoor worden beschadigd.
Stel de spiegel zo af dat u een goed zicht
naar achteren hebt.
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Achteruitkijkspiegel met handmatige
dimfunctie
Normaal staat de hendel naar voren (dag).
Trek de hendel naar u toe wanneer u 's
nachts wordt verblind door de lichten van
achteropkomend verkeer. Zo raakt u niet
verblind.
Lever
Day

Night

NOTE
OPMERKING
• Stel de spiegel af met de hendel
naar voren (dag).

Achteruitkijkspiegel met
automatische dimfunctie

Indicator

Sensor

Switch

Een achteruitkijkspiegel met automatische
dimfunctie voorkomt verblinding
door het licht van de koplampen van
achteropkomend verkeer. Wanneer deze
functie is ingeschakeld, is de indicator
op de spiegel zichtbaar. Wanneer deze
functie is uitgeschakeld, is de indicator niet
zichtbaar.

NOTE
OPMERKING
• Bij het starten van de motor wordt
deze functie ingeschakeld.

Sensor

• Dek de sensor op de spiegel niet
af en raak hem ook niet aan om de
werking niet te verstoren.
• Wanneer de schakelpook
(modellen met handgeschakelde
versnellingsbak) of keuzehendel
(modellen met automatische
versnellingsbak) in de stand "R"
wordt gebracht, wordt de dimfunctie
automatisch uitgeschakeld.
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Zijspiegels
Stel nadat u de zetel hebt afgesteld voor een juiste rijhouding, de spiegels in zoals
hieronder beschreven zodat die een optimaal zicht naar achteren en opzij bieden.

Lateraal
Stel de spiegel zo af dat u de zijkant van
het voertuig kunt zien in het binnenste 1/3e
van de spiegel.

Verticaal

1/2
1/3

Stel de spiegel zo af dat u de achterste
onderhoek van het voertuig halverwege de
hoogte van de spiegel kunt zien.

WARNING
WAARSCHUWING
• Stel de spiegels af terwijl het voertuig stilstaat en niet terwijl u rijdt.
• Rij niet met de spiegels dichtgeklapt.

CAUTION
OPGELET
• Zorg ervoor dat uw aandacht bij het kijken in de niet wordt afgeleid van het
verkeer vóór u.
• In spiegels lijkt het alsof het voertuig achter u verder van u is verwijderd dan
het eigenlijk is. Gebruik deze spiegels heel omzichtig tot u de afstand van het
achteropkomende verkeer juist kunt bepalen.
• Denk aan de spiegels wanneer u een ander voertuig op een smalle weg
passeert, wanneer u een garage inrijdt of wanneer u dicht langs voetgangers
rijdt.
Spiegelregelschakelaar
→ Zie pagina

4-138
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Veiligheidsgordels
Zowel de bestuurder als de passagier(s)
moeten de veiligheidsgordel omdoen
vooraleer het voertuig gaat rijden. Zorg
dat u vertrouwd bent met het juiste
gebruik van de veiligheidsgordels en alle
belangrijke punten op de volgende pagina's
in acht neemt. Een juist gebruik van de
veiligheidsgordels is van vitaal belang voor
uw veiligheid.

WARNING
WAARSCHUWING
• Het dragen van veiligheidsgordels is wettelijk verplicht. De bestuurder is
verantwoordelijk voor het zelf dragen van de veiligheidsgordel maar moet er
ook op toezien dat alle passagiers hun veiligheidsgordel omdoen. Zwangere
vrouwen en personen met een aandoening van borstkas of buik dienen met hun
arts te overleggen omtrent het dragen van een veiligheidsgordel.
• Klik de veiligheidsgordels vast vooraleer u gaat rijden.
• Laat ook kinderen een veiligheidsgordel dragen Voor kinderen die te klein
zijn om een veiligheidsgordel correct te kunnen dragen, moet u een geschikt
kinderzitje (CRS) gebruiken.
• Laat kinderen niet met veiligheidsgordels spelen. Een veiligheidsgordel die rond
het lichaam is getwist, met name bij kinderen, kan ernstige letsels tot gevolg
hebben zoals verstikking bijvoorbeeld. Knip een veiligheidsgordel die rond het
lichaam van een kind is getwist en vastzit door met een schaar e.d.
• Demonteer of modificeer veiligheidsgordels niet.
• Let op dat er geen stof of ander vuil (zoals munten en paper clips) in gespen en
oprolmechanismen terechtkomen.
• Plaats geen voorwerpen in de buurt van veiligheidsgordels die deze kunnen
beschadigen.
• Controleer regelmatig of veiligheidsgordels, gespen, slotplaten,
oprolmechanismen en verankeringen goed werken.
• Laat de veiligheidsgordels inspecteren en, indien nodig, vervangen door de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer wanneer het weefsel rafels en/of slijtage begint
te vertonen of als de gesp of andere mechanische onderdelen niet meer goed
werken. U, uw passagiers en vooral uw kind lopen het risico ernstig of dodelijk
gewond te raken bij gebruik van een zitje met defecte veiligheidsgordel.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
• Als uw voertuig bij een botsing betrokken is geweest, hebben de
veiligheidsgordels die op dat moment werden gedragen mogelijk hun
oorspronkelijke sterkte verloren, ook al ogen ze intact. Laat deze gordels
nakijken en, indien nodig, door uw dichtstbijzijnde Isuzu-dealer vervangen.
• Vervang veiligheidsgordels door originele Isuzu veiligheidsgordels en installeer
die correct op de betreffende zitplaatsen.

NOTE
OPMERKING
• De veiligheidsgordel van bestuurder en voorpassagier is uitgerust met een
gordelspanner en spankrachtbegrenzer.
• Bij Crew Cab modellen kunnen ook de buitenste veiligheidsgordels op de
achterbank zijn uitgerust met een gordelspanner en spankrachtbegrenzer.
• De driepuntsgordels zijn voorzien van een noodblokkeerfunctie (ELR).
[Spankrachtbegrenzingsfunctie]
• De spankrachtbegrenzings laat de veiligheidsgordel wat ontspannen terwijl de
belasting die op de gordel werkt op een constant niveau wordt gehouden. Dit
vermindert de kracht die wordt uitgeoefend op de borst van de inzittende.
[ELR-functie]
• De ELR laat de veiligheidsgordel vrij op- en ontrollen wanneer de inzittende zich
beweegt. De veiligheidsgordel wordt echter geblokkeerd wanneer de inzittende
bij een botsing of plots remmen met kracht naar voren beweegt.
• De ELR blokkeert de veiligheidsgordel ook wanneer deze snel wordt
uitgetrokken. Als dit gebeurt, moet u de gordel laten oprollen en weer langzaam
uittrekken.
• U kan de ELR-functie testen door snel aan een veiligheidsgordel te trekken.
[Ontwerp van de middelste gordel om een verkeerde bevestiging te voorkomen]
• De centrale veiligheidsgordel achterin is zo ontworpen dat hij niet kan worden
verward met de buitenste veiligheidsgordels.
Zetels
→ Zie pagina 3-58
Veiligheidsgordel met voorspanner
→ Zie pagina 3-103
Baby- en kinderzitjes (CRS)
→ Zie pagina 3-81
Veiligheidsgordelwaarschuwingslampje
→ Zie pagina 4-50
Verzorging van de veiligheidsgordels
→ Zie pagina
6-138
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Veiligheidsgordels vastklikken/losmaken

De bescherming die veiligheidsgordels bieden, kan sterk afnemen als ze niet juist
worden gedragen en soms kan een verkeerd gedragen veiligheidsgordel zelfs de kans
op letsel vergroten.
Position the shoulder belt so it is on your shoulder
(not touching your neck, chin or face).

Make sure the seat belt is not twisted
when you put it on.
Position the lap belt as low
on your hip bone as possible.

WARNING
WAARSCHUWING
• De veiligheidsgordels van het voertuig zijn ontworpen voor volwassenen. Als
een veiligheidsgordel de nek of kin van een kind raakt of niet over het heupbeen
loopt, moet u een kinderveiligheidssysteem (CRS) gebruiken dat is afgestemd
op de lengte en het gewicht van het kind. Wanneer de veiligheidsgordel zonder
hulpmiddel wordt gebruikt, kan die bij een botsing een grote druk op de buik
of de maag van het kind uitoefenen. Een klein kind dat niet alleen rechtop kan
zitten, moet altijd meerijden in een CRS.
• Gebruik een veiligheidsgordel niet gelijktijdig voor meerdere personen. Als de
gordel door meer dan één persoon wordt gedragen, zal de gordel niet juist
werken bij een botsing of plots remmen. Als u een kind in de armen of op de
schoot hebt, zal u dit bij een noodstop of een botsing niet kunnen vasthouden en
zal het vooruit worden geslingerd of verpletterd. Dit kan ernstig letsel tot gevolg
hebben.
• De veiligheidsgordels bieden alleen maximaal bescherming wanneer de
bestuurder en de passagier(s) de gordels omdoen terwijl ze rechtop zitten met
de rug tegen de rugleuning.
• Bij het dragen van een veiligheidsgordel met de rugleuning zeer ver naar
achteren geklapt, kan de inzittende bij een botsing of plots remmen onder de
gordel door glijden met ernstig letsel tot gevolg. De veiligheidsgordels werken
het best wanneer de inzittende rechtop zit met de rug tegen de rugleuning.
• De schoudergordel moet over uw schouder lopen, maar mag niet uw gezicht,
kin of hals raken. De schoudergordel kan bij een botsing of plotseling remmen
letsel veroorzaken als die uw gezicht, kin of hals raakt.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
• Draag de veiligheidsgordel zo laag mogelijk over uw heupen en niet rondom uw
middel. Wanneer de veiligheidsgordel om uw middel loopt, drukt de gordel bij
een botsing of plots remmen hard op uw buik waardoor er een grotere kans op
letsel bestaat.
• Draai de veiligheidsgordel vlak vooraleer u er het kinderzitje mee bevestigt. Een
gedraaide veiligheidsgordel biedt geen volledige bescherming omdat de gordel
de schokken niet goed kan verspreiden in geval van een botsing of bij plotseling
remmen.
• Steek de slotplaat in de gesp tot u een klik hoort. Een onvolledig ingestoken
slotplaat is gevaarlijk bij een botsing of plots remmen.
• Een gordel die niet strak genoeg zit, biedt onvoldoende bescherming bij een
ongeval en verhoogt dus het letselrisico.
• Plaats nooit de schoudergordel onder de oksel van een kind.
• Zorg ervoor dat elke slotplaat en gesp goed zijn vergrendeld bij gebruik van de
centrale veiligheidsgordel achterin.

Buckle

Cl
ick

Driepuntsgordels vastklikken

Latch plate

1. Ga in de juiste houding op de zetel
zitten.
2. Neem de slotplaat vast en trek
de veiligheidsgordel naar buiten.
Controleer of de gordel niet is
gedraaid en steek dan de slotplaat in
de gesp tot u een klikt hoort.

3. Plaats de gordel zo laag mogelijk over
de heupen en span die strak aan door
het schouderstuk omhoog te trekken.
4. Gebruik de schouderverankering om
de schoudergordel van bestuurder en
passagier correct af te stellen.

    
 

Schouderverankering afstellen
→ Zie pagina 3-80
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Driepuntsgordels losmaken

Button

Druk op de knop van de gesp. Laat de
gordel zichzelf langzaam oprollen terwijl u
de slotplaat vasthoudt tot de gordel volledig
is opgerold.

ADVICE
ADVIES
Latch plate

• Terwijl de veiligheidsgordel zichzelf
oprolt, zou die een ruit of andere
onderdelen van het interieur kunnen
beschadigen als u de slotplaat niet
vasthoudt. Hou de slotplaat vast
zodat de gordel zichzelf langzaam
oprolt.
• Controleer of de veiligheidsgordel
volledig is opgerold voor u de deur
sluit. (Hij mag niet slap hangen.)
Een slappe gordel kan in de deur of
de zetelrail bekneld raken.
• Trek de gordel weer uit wanneer die
niet volledig is opgerold. Laat de
gordel traag oprollen terwijl u de lip
vasthoudt.
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Centrale veiligheidsgordel achterin

WARNING
WAARSCHUWING
Buckle
(buckle B) and
latch plate
(latch plate B)

Anchor buckle
(buckle A)
and anchor
latch plate
(latch plate A)

• Zorg ervoor dat elke slotplaat
en gesp goed zijn vergrendeld
bij gebruik van de centrale
veiligheidsgordel achterin.

Centrale veiligheidsgordel achterin
verwijderen

WARNING
WAARSCHUWING
• Verwijder de centrale
veiligheidsgordel achterin niet bij
normaal gebruik.
• Als de slotplaat A van de centrale
veiligheidsgordel achterin is
verwijderd, breng dan altijd de
centrale veiligheidsgordel achterin
in de originele toestand met de
voorgeschreven procedure.
• Terwijl de veiligheidsgordel zichzelf
oprolt, zou die een ruit of andere
onderdelen van het interieur kunnen
beschadigen als u de slotplaat niet
vasthoudt. Hou de slotplaat vast
zodat de gordel zichzelf langzaam
oprolt.
1. Breng het nylondeksel van gesp A
omlaag.

Buckle A
Nylon cover
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2. Steek slotplaat B in gesp A.

Latch plate B

Latch plate A
Buckle A

Release slot

3. Plaats het nylondeksel terug.

a

Nylon cover

a: 10 mm

Centrale veiligheidsgordel achterin
bevestigen
Latch plate A

Latch plate B
Buckle A

Buckle B

WARNING
WAARSCHUWING
• Controleer bij gebruik van de
centrale veiligheidsgordel achterin
of slotplaat A goed is bevestigd in
gesp A en slotplaat B in gesp B. Een
foutief bevestigde veiligheidsgordel
biedt mogelijk minder bescherming.
Dit kan ernstig letsel tot gevolg
hebben.
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1. Trek de gordel uit zodat slotplaat B
naar het midden van het voertuig is
gericht. Zorg ervoor dat de gordel niet
twist bij het uittrekken.

Latch plate B

2. Steek slotplaat A in gesp A tot u een
klik hoort.
Buckle A

Latch plate A

3. Trek de veiligheidsgordel in de
richting van het pijltje en controleer of
slotplaat A en gesp A goed vastzitten.
Seat belt

Buckle A
Latch plate A
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Schouderverankering afstellen

Stel de hoogte van de schouderverankering aan bestuurders- en passagierszijde af in
functie van uw lichaamslengte.

WARNING
WAARSCHUWING
• Stel de schouderverankering nooit in al rijdend. Dit is zeer gevaarlijk.
• De veiligheidsgordel biedt minder bescherming wanneer hij niet goed is
vastgemaakt. De schouderverankering moet zo hoog mogelijk worden afgesteld
om de gordel over de schouder te laten lopen zonder uw nek of gezicht te raken.
• Controleer na het afstellen of de schouderverankering goed is vergrendeld.

Lock knob

Om de hoogte in te stellen, beweegt u de
schouderverankering op of neer met de
vergrendelknop uitgetrokken.
Laat de vergrendelknop los in de gewenste
stand.

NOTE
OPMERKING
• De schouderverankering heeft 4
standen.
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Baby- en kinderzitjes (CRS)
Laat kinderen alleen meerijden met een veiligheidgordel om of in een kinderzitje.
Gebruik een aangepast zitje voor kinderen die te klein zijn om een veiligheidsgordel
correct te dragen.

WARNING
WAARSCHUWING
• Respecteer de wettelijke voorschriften en instructies terzake.
• Gebruik een kinderzitje dat is afgestemd op de leeftijd, het gewicht en
lichaamsgrootte van het kind.
• Gebruik een kinderzitje tot een kind voldoende groot is geworden om een
veiligheidsgordel te dragen.
• Gebruik geen kinderzitje dat is blootgesteld aan een zware impact, zoals bv. een
aanrijding.

Baby- en kinderzitjes
Hieronder vindt u een typisch voorbeeld.

Voor baby's
Dit type kinderzitje is speciaal ontworpen
om de botskrachten gelijkmatig te verdelen
over de rug van de baby, waarbij de
kwetsbare zone ter hoogte van hoofd en
nek maximaal wordt ontzien.
Het voldoet aan de normen van groep 0 en
0+ van de UN (ECE) R44 reglementering.
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Voor jonge kinderen
Dit type kinderzitje is bedoeld voor
kinderen die al kunnen zitten en makkelijk
het hoofd rechtop kunnen houden. Er zijn
ook kinderzitjes die tegen te rijrichting in
kunnen worden gemonteerd om een baby
in mee te voeren.
Deze voldoen aan de normen van groep 0+
en I van de UN (ECE) R44 reglementering.

Gebruik een dergelijk kinderzitje wanneer
kinderen hun zitje zijn ontgroeid maar nog
te klein zijn voor een kinderkussen. Op een
kinderkussen zit een kind met comfortabel
gebogen knieën, waarbij het de standaard
veiligheidsgordel kan dragen en een goed
zicht rondom heeft. Een stijf kinderkussen
met rugleuning, zijkanten en gordelgeleider
geeft de beste bescherming. Bij het
bepalen of een kinderkussen aangewezen
is, is de lichaamslengte belangrijker dan
leeftijd of gewicht.
Deze voldoen aan de normen van
groep II en III van de UN (ECE) R44
reglementering.

Oudere kinderen
Een kind mag alleen een standaard
veiligheidsgordel dragen wanneer:
• het met comfortabel over de rand van
de zitting gebogen knieën tegen de
rugleuning aan kan zitten,
• de heupgordel laag en strak over de
heupen zit en niet over de maag, •
de schoudergordel in het midden van
schouder en borst zit,
• het tijdens de hele rit op deze manier
kan blijven zitten.
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Geschikte zitposities
Niet alle kinderzitjes zijn geschikt voor alle zitposities in de wagen. Raadpleeg bij
gebruik van een kinderzitje de volgende pagina's om na te gaan op welke zitpositie het
kan worden bevestigd.
CRS-normen en categorieën
→ Zie pagina
3-84
Geschikte zitposities → Zie pagina 3-85
Tabel met aanbevolen kinderzitjes
→ Zie pagina
3-91
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CRS-normen en categorieën

Controleer de norm en categorie van het kinderzitje zoals vermeld op het label.

NOTE
OPMERKING
• De markering kan verschillen naargelang het product.
• UN (ECE) R44 en UN (ECE) R129 zijn UNECE CRS-reglementeringen.

CRS-normen

ECE R44

ECE R129

ECE R44/XX
UNIVERSAL
0 - 13 kg

E xx

UN ECE R129/XX
i-Size UNIVERSAL
ISOFIX
50cm-100cm
NJ

XXXXXX

E xx

Gebruik een kinderzitje dat voldoet aan UN
(ECE) R44 of UN (ECE) R129.
Controleer of er een goedkeuringslabel is
bevestigd op het zitje. Kinderzitjes met een
goedkeuringslabel zijn conform.
• UN (ECE) R44 goedkeuringslabel:
geeft het gewichtsbereik van
kinderen aan.
• UN (ECE) R129 goedkeuringslabel:
geeft het lengte- en gewichtsbereik
van kinderen aan.

XXXXXX

CRS-categorieën

ECE R44

ECE R129

ECE R44/XX
UNIVERSAL
0 - 13 kg

E xx

UN ECE R129/XX
i-Size UNIVERSAL
ISOFIX
50cm-100cm
NJ

XXXXXX

E xx
XXXXXX

Controleer het goedkeuringslabel op het
kinderzitje om na te gaan welke van de
volgende categorieën van toepassing zijn.
Raadpleeg bij twijfel de handleiding van
het kinderzitje of neem contact op met de
fabrikant van het kinderzitje.
• Universeel
• Semi-universeel
• Beperkt
• Voertuigspecifiek
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Geschikte zitposities
De volgende symbolen en zitposities geven aan welke types kinderzitjes geschikt zijn
voor welke zitposities.
Symbool

Beschrijving

U

Geschikt voor universeel kinderzitje dat wordt bevestigd met de
veiligheidsgordel.

L

Geschikt voor kinderzitje in "Aanbevolen kinderzitjes en compatibiliteit".

X

Niet geschikt voor een kinderzitje.
Geschikt voor i-Size en ISOFIX kinderzitje.
Zetel uitgerust met harnasverankering.
Voertuig zonder AAN/UIT-schakelaar voorpassagiersairbag: gebruik
nooit een naar naar achteren gericht kinderzitje.
Voertuig met AAN/UIT-schakelaar voorpassagiersairbag: gebruik nooit
een naar achteren gericht kinderzitje met de voorpassagiersairbag
"AAN".

*1

Schuif de passagierszetel volledig naar achteren.

*2

Zet de rugleuning rechtop. Stel de zetel zo af dat er zo weinig mogelijk
ruimte is tussen rugleuning en kinderzitje.

*3

Verwijder de hoofdsteun voor het installeren van een kinderzitje.
Verwijder de hoofdsteun niet bij gebruik van een kinderkussen.

*4

Voertuig zonder AAN/UIT-schakelaar voorpassagiersairbag: gebruik
alleen een naar voren gericht kinderzitje.
Voertuig met AAN/UIT-schakelaar voorpassagiersairbag: gebruik alleen
een naar voren gericht kinderzitje met de voorpassagiersairbag "AAN".

Tabel met aanbevolen kinderzitjes
→ Zie pagina
3-91
AAN/UIT-schakelaar
voorpassagiersairbag
→ Zie pagina
3-121
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Regular Cab Model

Kuipzetel

Zitpositie

1

Beschrijving

U

*1, *2, *3, *4

1

Bank

X
1

Extended Cab Model
Kuipzetel zonder achterbank

Zitpositie

1

1

Kuipzetel met achterbank

X

1

X

Beschrijving

U

*1, *2, *3, *4
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Crew Cab Model
Kuipzetel met achterbank

Zitpositie

1

U

2

U

3

U

4

U

2
3
1

4

Bank met achterbank

2

X

3

1

4

Beschrijving

*1, *2, *3, *4

L

*3

*3

L

*3
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Details voor installatie kinderzitje

Regular Cab/Extended Cab modellen

1
Zitpositie

Voertuig zonder
AAN/UITschakelaar
voor
passagiersairbag

Voertuig met AAN/UIT-schakelaar
voor passagiersairbag
AAN/UIT-schakelaar
passagiersairbag
AAN

UIT

Ja
Alleen naar
voren gericht

Ja
Alleen naar
voren gericht

Ja

i-Size zitpositie
(Ja/Nee)

Nee

Nee

Nee

Zitpositie geschikt voor
laterale bevestiging (L1/L2/
Nee)

Nee

Nee

Nee

Geschikt voor achterwaartse
bevestiging (R1/R2X/R2/R3/
Nee)

Nee

Nee

Nee

Geschikt voor voorwaartse
bevestiging
(F2X/F2/F3/Nee)

Nee

Nee

Nee

Geschikt voor
zitkussenbevestiging
(B2/B3/Nee)

Nee

Nee

Nee

Zitpositie geschikt voor
universele gordel (Ja/Nee)
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Crew Cab Model

1

Zitpositie

Voertuig met AAN/UITschakelaar
Voertuig
voor passagiersairbag
zonder
AAN/UIT-schakelaar
AAN/UITpassagiersairbag
schakelaar
voor
ON
OFF
passagiersairbag

2, 4

3

Ja
Alleen naar
voren gericht

Ja
Alleen
naar
voren
gericht

Ja

Ja

Ja

i-Size zitpositie
(Ja/Nee)

Nee

Nee

Nee

Ja

Nee

Zitpositie geschikt voor
laterale bevestiging (L1/
L2/Nee)

Nee

Nee

Nee

Nee

Nee

Geschikt voor
achterwaartse
bevestiging (R1/R2X/R2/
R3/Nee)

Nee

Nee

Nee

R1/R2X/
R2/R3

Nee

Geschikt voor
voorwaartse bevestiging
(F2X/F2/F3/Nee)

Nee

Nee

Nee

F2X/F2/
F3

Nee

Geschikt voor
juniorzetelbevestiging
(B2/B3/Nee)

Nee

Nee

Nee

B3

Nee

Zitpositie geschikt voor
universele gordel (Ja/
Nee)

ISOFIX kinderzitjes zijn ingedeeld volgens bevestigingstype. Kinderzitjes kunnen
worden gebruikt in de zitposities voor bovenvermelde bevestigingen.
De onderstaande tabel geeft een overzicht van de bevestigingstypes. Is het
bevestigingstype van uw kinderzitje niet vermeld (of is de nodige informatie niet
vermeld in de tabel), raadpleeg dan de handleiding van het kinderzitje of neem contact
op met de fabrikant van het kinderzitje.
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Bevestigingstype

Beschrijving

F3

Hoog naar voren gericht kinderzitje voor peuters

F2

Laag naar voren gericht kinderzitje voor peuters

F2X

Laag naar voren gericht kinderzitje voor peuters

R3

Groot naar achteren gericht kinderzitje voor peuters

R2

Klein naar achteren gericht kinderzitje voor peuters

R2X

Klein naar achteren gericht kinderzitje voor peuters

R1

Naar achteren gericht kinderzitje voor baby's

L1

Links opzij gericht kinderzitje (reiswieg)

L2

Rechts opzij gericht kinderzitje (reiswieg)

B2

Zitkussen

B3

Zitkussen
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Aanbevolen kinderzitjes en compatibiliteit
Voor ASEAN (Singapore, Maleisië, Thailand, Indonesië, Filipijnen,
Vietnam, Laos, Cambodia, Myanmar)
Gewichtsgroep

Aanbevolen kinderzitje

0+

Tot 13 kg /
28.7 lb

Britax
BABY-SAFE Plus ISOFIX
BASE
(Ja/Nee)

I

9 tot 18 kg /
19.8 tot 39.7 lb

Maxi-Cosi
2-weg Pearl & 2-weg Fix
(Ja/Nee)

Zitpositie

1

2, 4

3

Nee

Ja

Nee

Nee

Ja

Nee

Voor EU
Gewichtsgroep

Aanbevolen kinderzitje

Zitpositie

1

2, 4

3

Nee

Ja

Nee

0+

Tot 13 kg /
28.7 lb

BeSafe
iZi Combi X4 ISOfix
(Ja/Nee)

I

9 tot 18 kg /
19.8 tot 39.7 lb

BeSafe
iZi Combi X4 ISOfix
(Ja/Nee)

Nee

Ja

Nee

II

15 tot 25 kg /
33.1 tot 55.1 lb

Römer KIDFIX XP
Römer KIDFIX2 R
(Ja/Nee)

Nee

Ja

Nee

III

22 tot 36 kg /
48.5 tot 79.4 lb

Römer KIDFIX XP
Römer KIDFIX2 R
(Ja/Nee)

Nee

Ja

Nee
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WARNING
WAARSCHUWING
[Voor modellen met kuipzetels
vooraan]
• Schuif de passagierszetel naar
voren als de schouderverankering
van de veiligheidsgordel zich voor
de gordelgeleider van het kinderzitje
bevindt.
[Voor Crew Cab modellen]
• Bij het bevestigen van een kinderzitje
op de achterbank stelt u de voorzetel
zo af dat die het kind of kinderzitje
niet raakt.
• Kan het kinderzitje niet correct
worden geïnstalleerd omdat het de
bestuurderszetel raakt, installeer het
dan achter de passagierszetel. Stel
de passagiersstoel zo af dat die het
kinderzitje niet raakt.
• Bij sommige types kinderzitjes
kan de veiligheidsgordel mogelijk
niet naast het kinderzitje worden
bevestigd omdat het zitje uw lichaam
of de veiligheidsgordel raakt,
waardoor die minder bescherming
biedt. Verander dan van positie.
Zorg ervoor dat bij gebruik van
een veiligheidsgordel naast een
kinderzitje de gordel strak rond uw
schouder en laag op de heupen
zit. Anders kan er ernstig of zelfs
dodelijk letsel ontstaan.
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Verankeringen boven en onder voor ISOFIX kinderzitjes
(Crew Cab Model)
De buitenste zitplaatsen achterin zijn voorzien van bevestigingspunten voor ISOFIX
kinderzitjes.

WARNING
WAARSCHUWING
• Bevestigingspunten van baby- en kinderzitjes zijn niet bestand tegen een
zwaardere belasting dan dat van een correct geplaatst zitje. Ze mogen nooit
worden gebruikt voor veiligheidsgordels voor volwassenen, veiligheidsharnassen
of voor het bevestigen van andere voorwerpen of uitrusting aan de auto.

Verankeringen onderaan
De buitenste zitplaatsen zijn onderaan
voorzien van verankeringspunten.

NOTE
OPMERKING
• Om de onderste verankeringspunten
voor een kinderzitje makkelijk te
vinden, wordt de positie hiervan
aangegeven door een knop op de
rugleuning.
Lower anchorage
for rear right side

Lower anchorage
for rear left side
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Harnasverankeringen
De harnasverankering voor het kinderzitje
bevindt zich achteraan de achterbank.

CAUTION
OPGELET

Top tether anchorage

• Bevestig de harnashaak
niet rechtstreeks via het
verankeringspunt achter de centrale
zitplaats.
• De harnasverankering dient om een
kinderzitje te installeren. Maak er
niets anders aan vast.
• Installeer geen kinderzitje op de
centrale zitplaats.

NOTE
OPMERKING
• Trek de verankering uit wanneer die
verborgen zit achter de rugleuning.
Rugleuning neerklappen
→ Zie pagina 3-63
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Een kinderzitje installeren
In Crew Cab modellen raden wij aan kinderzitjes op de achterbank te monteren.
Zet de rugleuning van de passagierzetel rechtop en schuif de zetel volledig naar
achteren alvorens een kinderzitje te installeren. Stel de zetel zo af dat er zo weinig
mogelijk ruimte is tussen rugleuning en kinderzitje. Wanneer u een naar achteren
gericht kinderzitje installeert op de passagierszetel, zet dan altijd de AAN/UITschakelaar van de voorpassagiersairbag "UIT" (modellen met AAN/UIT-schakelaar
voorpassagiersairbag).
AAN/UIT-schakelaar
voorpassagiersairbag
→ Zie pagina
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WARNING
WAARSCHUWING
• Volg nauwgezet de montage-instructies om een kinderzitje te bevestigen.
• Een defecte veiligheidsgordel kan uw kind niet vrijwaren van ernstig of dodelijk
letsel. Laat een defecte veiligheidsgordel meteen repareren door uw Isuzudealer. Gebruik nooit een kinderzitje met een defecte veiligheidsgordel.
• Installeer een kinderzitje zoals voorgeschreven door de fabrikant en controleer
of het goed is bevestigd. Door een verkeerde installatie kan het kind ernstig of
zelfs dodelijk gewond raken bij een noodstop of ongeval.
• Zorg ervoor dat een ongebruikt zitje stevig aan de zetel is bevestigd. Plaats een
kinderzitje nooit gewoon op een zetel zonder het te bevestigen.
• Plaats nooit een naar achteren gericht kinderzitje op een zetel waarvan de
airbag niet is uitgeschakeld om te vermijden dat een kind ernstig of zelfs dodelijk
gewond raakt.

NOTE
OPMERKING
• Het label op de zonneklep aan
passagierszijde is voorzien van de
volgende waarschuwingssymbolen.
Dit label staat hier afgebeeld.
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Inbouwprocedure
Kinderzitje met ISOFIX harnasverankering
Procedure nr. 1) → 5)
Kinderzitje zonder ISOFIX
harnasverankering
Procedure nr. 1) → 2)

WARNING
WAARSCHUWING
• Controleer bij gebruik van een ISOFIX verankering onder/ISOFIX
harnasverankering of uw i-Size/ISOFIX kinderzitje voldoet aan UN (ECE) R44 of
UN (ECE) R129.
• Het veiligheidsharnas van een kinderzitje moet worden bevestigd aan de
verankering bovenaan.
• Verwijder de hoofdsteun voor het installeren van een kinderzitje.
• Controleer bij gebruik van de ISOFIX verankering onderaan of er geen
obstructies zijn en de veiligheidsgordel niet gekneld zit.
• Stel de zetel niet af nadat het kinderzitje is bevestigd.
1. Verwijder de hoofdsteun.

Lock button

Seat belt

ISOFIX

2. Maak het kinderzitje vast met de
veiligheidsgordel of de ISOFIX
verankeringen. Raadpleeg de
handleiding van het kinderzitje.
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CAUTION
OPGELET
• Installeer geen kinderzitje op de
centrale zitplaats.

3. Voer de harnasgordel door de
verankering van buiten naar binnen
toe.

4. Bevestig de haak aan de verankering
achter de centrale zitplaats.
5. Pas de lengte van de harnasgordel zo
aan dat het kinderzitje stevig tegen de
zetel zit.
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CAUTION
OPGELET
• Bevestig de harnashaak
niet rechtstreeks via het
verankeringspunt achter de centrale
zitplaats.
• De harnasverankering dient om een
kinderzitje te installeren. Maak er
niets anders aan vast.

Kinderzitje verwijderen
Kinderzitje met ISOFIX harnasverankering
Procedure nr. 1) → 4)
Kinderzitje zonder ISOFIX
harnasverankering
Procedure nr. 3) → 4)

WARNING
WAARSCHUWING
• Plaats de hoofdsteun terug nadat een kinderzitje is verwijderd.
1. Maak de harnasgordel los.
2. Maak de haak los van de verankering
achter de centrale zitplaats en trek de
harnasgordel uit.
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Seat belt

ISOFIX

3. Maak de veiligheidsgordel of de
ISOFIX verankeringen los om het
kinderzitje te verwijderen.

4. Installeer de hoofdsteun.

Lock button
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Veiligheidsgordel met voorspanner en SRS airbagsysteem
Een veiligheidsgordel met voorspanner en SRS airbagsysteem treden in werking bij
een botsing waarvan de impact een bepaald niveau overschrijdt.
Neem de volgende punten in acht om te voorkomen dat u en uw passagiers ernstig of
dodelijk letsel oplopen als gevolg van impacts die het resultaat zijn van de werking van
de veiligheidsgordel met voorspanner en de airbag.

WARNING
WAARSCHUWING
• Het SRS airbagsysteem werkt het meest efficiënt in combinatie met een
veiligheidsgordel met voorspanner.
• Een veiligheidsgordel met voorspanner en SRS airbagsysteem werken mogelijk
niet, afhankelijk van de situatie op het ogenblik van de botsing. Zie "Wanneer en
hoe de veiligheidsgordel met voorspanner en het SRS airbagsysteem in werking
treden" voor meer details.
Wanneer en hoe de veiligheidsgordel
met voorspanner en het SRS
airbagsysteem in werking treden
→ Zie pagina
3-108

Werkingscontrole
Het SRS airbagwaarschuwingslampje geeft
de status van het SRS airbagsysteem aan.
Dit waarschuwingslampje moet oplichten
en na ong. 6 seconden doven wanneer de
power mode op "ON” wordt gezet (modellen
met passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive
entry and start system) wordt gezet.
Als dit waarschuwingslampje blijft branden,
bestaat de kans dat de airbag(s) niet juist
functioneren wanneer dit nodig is. Rij pas
weg nadat het waarschuwingslampje is
gedoofd.
Airbag assembly for driver seat
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WARNING
WAARSCHUWING
• Doen de volgende omstandigheden zich voor, dan is er een fout opgetreden.
Laat uw voertuig zo spoedig mogelijk nakijken door de dichtstbijzijnde Isuzudealer.
- Als het SRS airbagwaarschuwingslampje niet oplicht met de power mode op
"ON" (modellen met Passive Entry and Start System) of het contact op "ON"
(modellen zonder Passive Entry and Start System).
- Als het SRS airbagwaarschuwingslampje niet dooft.
- Als het SRS airbagwaarschuwingslampje oplicht tijdens het rijden.
• Als u niet goedgekeurde wijzigingen aan het voertuig aanbrengt of niet
goedgekeurde accessoires installeert, bestaat de kans dat de veiligheidsgordel
met voorspanner en airbag niet juist functioneren.
• Als het stuurwiel wordt vervangen door een stuurwiel dat niet-standaard
is of een sticker op het stuurwielkussen wordt geplakt, bestaat het gevaar
dat het systeem niet functioneert of dat de sticker eraf vliegt wanneer het
systeem geactiveerd wordt. Het bevestigen van stickers of het aanbrengen
van accessoires of luchtverfrissers of dergelijke bovenop het dashboard is ook
gevaarlijk. Deze kunnen de normale werking van de airbag hinderen of eraf
vliegen wanneer het systeem geactiveerd wordt.
• Breng in geen geval zetelhoezen aan. Indien een zetelhoes is aangebracht of
er zich voorwerpen in het werkingsgebied van de (centrale) zijairbag bevinden,
werken de zijairbags niet correct. Bovendien kunnen er voorwerpen worden
weggeslingerd wanneer het systeem wordt geactiveerd.
• Ook kunnen voorwerpen zoals kleerhangers of dergelijke die zijn bevestigd
aan de handgreep of kleerhaak, de normale werking van de gordijnairbag
belemmeren en worden weggeslingerd wanneer het systeem in werking treedt.
• Oefen niet al teveel kracht uit en klop ook niet hard ter hoogte van de airbag
of onderaan de B-/C-stijl. Hierdoor zou de airbag of de veiligheidsgordel per
ongeluk in werking kunnen treden.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
• In de volgende gevallen zijn speciale voorzorgsmaatregelen nodig. Neem
contact op met uw Isuzu-dealer alvorens het volgende te doen. Wanneer
dit wordt nagelaten, kan dit tot gevolg hebben dat de veiligheidsgordel
met voorspanner en airbag onvoorzien geactiveerd worden, waardoor de
veiligheidsgordel onverwachts wordt aangespannen of de airbag plotseling wordt
opgeblazen en letsel aan de inzittende wordt toegebracht. Verkeerd uitvoeren
van deze procedures kan de werking van het systeem nadelig beïnvloeden en
een storing of defect veroorzaken.
- Repareren of vervangen van een stuurwiel, instrumentenbord, middenconsole,
onderdelen rond het gaspedaal, voorzetels en onderdelen rond de zijkant van
het dak of onderaan de B-/C-stijl.
- Repareren, vervangen of opruimen van de veiligheidsgordels met voorspanner
en airbag of het slopen van een voertuig uitgerust met veiligheidsgordels met
voorspanner en airbag.
- Bij installatie van audio-apparatuur en accessoires of modificatie zoals
koetswerkopbouw.
- Modificaties aan de voorkant van het voertuig (bumper, onderstel, enz.),
montage van uitrusting (sneeuwploeg, etc.), modificaties aan het onderstel
of wijzigingen aan de voertuighoogte met niet-toegelaten technieken en/of
materialen.
- Repareren of spuiten van panelen aan de voorkant van het voertuig of
cabinepanelen.

CAUTION
OPGELET
• Laat in de volgende situaties uw voertuig onmiddellijk inspecteren door de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
- Het SRS waarschuwingslampje geeft een abnormale toestand aan.
- De veiligheidsgordel met voorspanner en airbag zijn door een impact
geactiveerd. (Het SRS airbagwaarschuwingslampje gaat branden.)
- Uw voertuig heeft een frontale impact van beduidend niveau gekregen, ook
wanneer de veiligheidsgordel met voorspanner en airbag niet door de impact
is geactiveerd.
- De veiligheidsgordel is gerafeld of versleten.
- De buitenkant van het stuurwielkussen en dashboard barsten of andere
beschadiging vertoont, of een impact heeft gekregen.
- Wanneer de buitenkant van de airbagbekleding barsten of andere
beschadiging vertoont of een impact heeft gekregen.
SRS airbagwaarschuwingslampje
→ Zie pagina
4-53
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Veiligheidsgordel met voorspanner
Wanneer het voertuig bij een frontale of laterale botsing een impact krijgt die een
bepaald niveau overschrijdt, zorgt de voorspanner ervoor dat de veiligheidsgordel
onmiddellijk wordt opgerold en aangespannen waardoor de beschermende werking
van de veiligheidsgordel wordt versterkt.
Veiligheidsgordels → Zie pagina 3-72

Veiligheidsgordels met
gordelspanners voorin
Deze houden bestuurder en passagiers
stevig op hun plaats.

Veiligheidsgordels met
voorspanners achterin (Crew Cab
Models, indien voorzien)
Deze houden de achterpassagiers stevig
op hun plaats. De centrale veiligheidsgordel
heeft geen gordelspanner.

WARNING
WAARSCHUWING
• De veiligheidsgordel met voorspanner helpt het risico van ernstig letsel beperken
in het geval het voertuig een frontale of laterale impact krijgt die een bepaald
niveau overschrijdt. Het maximale effect wordt enkel verkregen wanneer de
veiligheidsgordel correct gedragen wordt.
• De veiligheidsgordel met voorspanner spant de veiligheidsgordel onmiddellijk
aan om het risico van ernstig letsel te helpen verminderen. Als de
veiligheidsgordel met gordelspanner geactiveerd wordt, bestaat de kans dat u
een lichte verwonding of brandwonden oploopt door wrijving.

CAUTION
OPGELET
• De veiligheidsgordel niet verwijderen noch demonteren. Wanneer het systeem
onverhoeds wordt geactiveerd, kunnen onderdelen wegvliegen die u letsel
toebrengen of defecten veroorzaken.

ADVICE
ADVIES
• De veiligheidsgordel met voorspanner kan niet opnieuw worden gebruikt
wanneer deze eenmaal tijdens een botsing geactiveerd is. De veiligheidsgordel
moet onmiddellijk vervangen worden door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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NOTE
OPMERKING
• Ook als de gordelspanner niet werkt, functioneert de veiligheidsgordel nog als
een normale veiligheidsgordel (met noodblokkeerfunctie).
• De gordelspanner produceert een geluid op het moment dat die de
veiligheidsgordel aanspant.
• Wanneer de veiligheidsgordel met gordelspanner en airbagsysteem door
een impact geactiveerd worden, gaat het SRS airbagwaarschuwingslampje
branden.
Veiligheidsgordels → Zie pagina
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Aanvullend beveiligingssysteem (SRS) airbag
De airbags worden geactiveerd bij een frontale of laterale botsing met een zekere
impact. Samen met de veiligheidsgordels met gordelspanners voorin helpen ze de
impact op het lichaam verdelen en verminderen.

Frontairbags
Deze werken alleen wanneer bij een frotale botsing een aantal voorwaarden zijn
vervuld.
• Frontairbags:
Beperken de impact op het hoofd van de bestuurder en voorpassagiers.
• Knie-airbag:
Beperken de impact op de benen van de bestuurder.

Zijairbags
Deze werken alleen wanneer bij een laterale botsing een aantal voorwaarden zijn
vervuld.
• Zijairbags:
Beperken de impact op de borst van de bestuurder en voorpassagiers.
• Gordijnairbags:
Beperken de impact op het hoofd van de bestuurder en voorpassagiers.
Beperken de impact op het hoofd van de passagiers op de buitenste zitplaatsen
bij modellen met een achterbank.
• Centrale zijairbag (indien aanwezig):
Voorkomt dat bestuurder en voorpassagier tegen elkaar stoten.
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Activering van een SRS airbag
5

4

2

6

1

4

Nr.

Beschrijving

1

Frontairbag (bestuurderszijde)

2

Frontairbag (passagierszijde)

3

Knie-airbag (bestuurderszijde)

4

Zijairbag

5

Gordijnairbag

6

Centrale zijairbag (indien aanwezig)

3
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WARNING
WAARSCHUWING
• Het SRS airbagsysteem werkt het meest efficiënt in combinatie met een
veiligheidsgordel met voorspanner.
• De airbag is geen vervanging voor de veiligheidsgordel. Draag altijd de
veiligheidsgordel.
• Een airbag wordt onmiddellijk met aanzienlijke kracht opgeblazen om ernstig
letsel te vermijden. Als de airbag wordt opgeblazen, bestaat de kans dat u een
lichte verwonding of brandwonden oploopt als gevolg van hitte veroorzaakt door
wrijving.
• In het geval het voertuig een impact krijgt die een bepaald niveau overschrijdt
en activering van de airbags veroorzaakt, kan de voorruit breken door de
vervorming van het voertuig.
• De voorruit kan ook worden beschadigd door de activering van de frontairbags.
• De airbag kan niet opnieuw worden gebruikt nadat die is geactiveerd. Laat deze
onmiddellijk vervangen door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

ADVICE
ADVIES
• Het activeren van een airbag gaat gepaard met lawaai en witte rook die evenwel
niet door brand ontstaat. Deze witte rook is niet schadelijk voor uw gezondheid.
Als echter restanten (gas en dergelijke) in uw ogen en op uw huid terecht zijn
gekomen, moeten die zo spoedig mogelijk met water worden afgespoeld. Bij
personen met een gevoelige huid kan irritatie ontstaan maar dit is zeldzaam.
• Onmiddellijk nadat de airbag is opgeblazen, wordt het metalen gedeelte dat de
airbag opblaast heet. Raak dit niet aan.

NOTE
OPMERKING
• De frontairbags lopen na activering snel leeg om het zicht niet te belemmeren.
• Wanneer de veiligheidsgordel met voorspanner en airbags door een impact
geactiveerd worden, gaat het SRS airbagwaarschuwingslampje branden.
• De zijairbags werken onafhankelijk van de frontairbags. Samen met de
frontairbag wordt ook de veiligheidsgordel met gordelspanner geactiveerd.
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Wanneer en hoe de veiligheidsgordel met voorspanner en
het SRS airbagsysteem in werking treden
De veiligheidsgordel met voorspanner en het airbagsysteem worden geactiveerd in
het geval het voertuig bij een frontale of laterale botsing een impact ontvangt die een
bepaald niveau overschrijdt. Aangezien het koetswerk een deel van de botskrachten
absorbeert, wordt het systeem mogelijk niet geactiveerd door de vermindering van
kracht van de impact of de intensiteit of richting van de impact. Zelfs wanneer de
voorsteven sterk is vervormd door de botsing, blijft de impact op de zetel soms
beperkt. De ernst van de vervorming en beschadiging van het voertuig valt niet
noodzakelijkerwijs samen met de activering van de airbag.

Wanneer worden de veiligheidsgordel met voorspanner en de
frontairbags geactiveerd?
Wanneer het voertuig frontaal tegen
een geparkeerd/stilstaand voertuig
of een rijdend voertuig botst met een
bepaald impactniveau of hoger

Wanneer het voertuig frontaal tegen
een vaste muur botst met een bepaald
impactniveau of hoger

WARNING
WAARSCHUWING
• Onmiddellijk nadat de airbag is opgeblazen, wordt het metalen gedeelte dat
de airbag opblaast heet. Raak dit niet aan. Dit kan ernstig letsel zoals een
brandwond veroorzaken.

NOTE
OPMERKING
• De frontairbag aan passagierszijde kan ook worden geactiveerd wanneer
niemand in de passagierszetel zit.
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Bij een zijdelingse aanrijding met
een bepaald impactniveau of hoger
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Wanneer worden de
veiligheidsgordel met voorspanner
en de zijairbags geactiveerd?

WARNING
WAARSCHUWING
• Onmiddellijk nadat de airbag is
opgeblazen, wordt het metalen
gedeelte dat de airbag opblaast
heet. Raak dit niet aan. Dit kan
ernstig letsel zoals een brandwond
veroorzaken.

NOTE
OPMERKING
• De zijairbag aan passagierszijde kan
ook worden geactiveerd wanneer
niemand in de passagierszetel zit.
• De zijairbags kunnen ook worden
geactiveerd bij een halffrontale
botsing.
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Wanneer worden de veiligheidsgordel met voorspanner en de
frontairbags waarschijnlijk niet geactiveerd?
In de volgende gevallen is de kans klein dat de veiligheidsgordel met voorspanner en
de frontairbags geactiveerd worden, ook als deze in orde zijn.
Wanneer het voertuig tegen een paal of
boom botst

Wanneer het voertuig onder een
obstakel of voertuig terechtkomt

Bij een halffrontale aanrijding
(eenzijdige aanrijding)

Bij een frontale hoekaanrijding
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Wanneer worden de veiligheidsgordel met voorspanner en de zijairbags
waarschijnlijk niet geactiveerd?
In de volgende gevallen is de kans klein dat de veiligheidsgordel met voorspanner en
de zijairbags geactiveerd worden, ook als deze in orde zijn.
Wanneer het voertuig zijdelings tegen
een paal of boom botst

Wanneer het voertuig zijdelings
wordt aangereden ter hoogte van het
motorcompartiment of de laadbak

Bij een frontale hoekaanrijding met het
voertuig

Bij een frontale hoekaanrijding

3-112

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET
HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR
HET
VERTREK
In welke andere gevallen dan bij een
botsing worden de veiligheidsgordel
met voorspanner en de frontairbags
geactiveerd?
• Wanneer het voertuig in een gat of
gleuf in de weg valt
• Wanneer het voertuig hard tegen een
obstakel botst, zoals een uitstekend
voorwerp op de weg
• Wanneer het voertuig met hoge
snelheid tegen een stoeprand botst
• Wanneer het voertuig los van de
grond komt, tegen de grond slaat en
een harde impact ontvangt aan de
onderzijde

WARNING
WAARSCHUWING
• Onmiddellijk nadat de airbag is opgeblazen, wordt het metalen gedeelte dat
de airbag opblaast heet. Raak dit niet aan. Dit kan ernstig letsel zoals een
brandwond veroorzaken.

In welke andere gevallen dan bij een
botsing worden de veiligheidsgordel
met voorspanner en de zijairbags
geactiveerd?
• Wanneer het voertuig slipt en de
stoeprand raakt

WARNING
WAARSCHUWING
• Onmiddellijk nadat de airbag is opgeblazen, wordt het metalen gedeelte dat
de airbag opblaast heet. Raak dit niet aan. Dit kan ernstig letsel zoals een
brandwond veroorzaken.
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Wanneer worden de veiligheidsgordel met voorspanner en de
frontairbags niet geactiveerd?
In de volgende gevallen worden de veiligheidsgordel met voorspanner en de
frontairbags niet geactiveerd, ook als deze in orde zijn.
Wanneer het voertuig langs achteren
wordt aangereden

Wanneer het voertuig kantelt of over
de kop gaat

Wanneer het voertuig in de flank wordt
aangereden
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Wanneer worden de veiligheidsgordel met voorspanner en de zijairbags
niet geactiveerd?
In de volgende gevallen worden de veiligheidsgordel met voorspanner en de zijairbags
niet geactiveerd, ook als deze in orde zijn.
Wanneer het voertuig frontaal tegen
een geparkeerd/stilstaand voertuig
of een rijdend voertuig botst met een
bepaald impactniveau of hoger

Wanneer het voertuig kantelt of over
de kop gaat

Wanneer het voertuig langs achteren
wordt aangereden
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WARNING
WAARSCHUWING
• Herspuiten van cabinepanelen, reparatie ter hoogte van het zijpaneel, stuurwiel,
instrumentenbord, middenconsole, plafond en voorzetels, installatie van
accessoires zoals audio-apparatuur en reparatie ter hoogte van het dashboard
kunnen een nadelige invloed hebben op het SRS airbagsysteem of ernstig
of dodelijk letsel veroorzaken door de impact van de airbag wanneer deze
onverhoeds geactiveerd wordt. Voer deze reparaties nooit zelf uit, maar
raadpleeg uw Isuzu-dealer.
• Als u wijzigingen aanbrengt aan de voorzijde van het voertuig (bumper, frame
enz.), uitrusting installeert (sneeuwploeg, bijvoorbeeld), het chassis aanpast
of de hoogte van het voertuig verandert met behulp van niet goedgekeurde
methoden en/of materialen, bestaat de kans dat het airbagsysteem niet normaal
functioneert. Neem contact op met uw Isuzu-dealer.
• Wanneer een airbag wordt opgeruimd, is speciale behandeling vereist. Neem
contact op met uw Isuzu-dealer voor het afdanken van een voertuig uitgerust
met een SRS airbagsysteem.

CAUTION
OPGELET
• Laat in de volgende situaties uw voertuig onmiddellijk inspecteren door de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
- Wanneer het SRS airbagwaarschuwingslampje tijdens het rijden niet uit gaat
of gaat branden.
- Wanneer de airbag wordt opgeblazen.
- Wanneer de frontairbags niet werden opgeblazen, hoewel het voertuig een
tamelijk zware frontale impact te verwerken kreeg.
- Wanneer de zijairbags niet werden opgeblazen, hoewel het voertuig een
tamelijk zware laterale impact te verwerken kreeg.
- Wanneer de buitenkant van het stuurwielkussen of dashboard barsten of
andere beschadiging vertoont, of een impact heeft gekregen.
- Wanneer de buitenkant van de airbagbekleding barsten of andere
beschadiging vertoont of een impact heeft gekregen.
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NOTE
OPMERKING
• Het activeren van een airbag gaat gepaard met lawaai en witte rook die evenwel
niet door brand ontstaat. Deze witte rook is niet schadelijk voor uw gezondheid.
Als echter restanten (gas en dergelijke) in uw ogen en op uw huid terecht zijn
gekomen, moeten die zo spoedig mogelijk met water worden afgespoeld. Bij
personen met een gevoelige huid kan irritatie ontstaan maar dit is zeldzaam.
• Airbags die werden geactiveerd, kunnen niet opnieuw worden gebruikt. Laat
deze door uw Isuzu-dealer vervangen.
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Wanneer werkt een SRS airbag optimal?

WARNING
WAARSCHUWING
• Stel voor u gaat rijden uw zetel in
de juiste rijpositie af en draag de
veiligheidsgordel op correcte wijze.
Ga niet dichter bij het stuur zitten dan
nodig is en leun er niet overheen.
(Laat minstens ongeveer 25 cm
ruimte tussen uw bovenlichaam en
het midden van het stuurwiel.) Laat
passagiers niet met de handen of
voeten op het dashboard en er ook
niet te dicht bij zitten met het gezicht
of bovenlichaam. Wanneer de
airbags geactiveerd worden, bestaat
de kans dat u of de passagier
brandwonden of ernstig letsel aan
arm of gezicht oploopt.
• Leun niet tegen de deur en de zijkant
van het dak. Wanneer de zij- en
gordijnairbags geactiveerd worden,
bestaat de kans dat u brandwonden
of ernstig letsel aan arm of gezicht
oploopt.
• Bij modellen met een centrale
zijairbag mag u niet meer dan
noodzakelijk leunen op het binnenste
zijkussen van de zetel. Wanneer de
airbag wordt geactiveerd, bestaat de
kans dat u brandwonden of ernstig
letsel aan arm of gezicht oploopt.
WAARSCHUWING (vervolg)
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Sticker
Air freshener

Sticker

WAARSCHUWING (vervolg)
• Als het stuurwiel wordt vervangen
door een stuurwiel dat nietstandaard is of een sticker op het
stuurwielkussen wordt geplakt,
bestaat het gevaar dat het systeem
niet functioneert of dat de sticker
eraf vliegt wanneer het systeem
geactiveerd wordt. Het bevestigen
van stickers of het aanbrengen van
accessoires of luchtverfrissers of
dergelijke bovenop het dashboard
of rond het instrumentenbord is ook
gevaarlijk. Deze kunnen de normale
werking van de airbag hinderen of
eraf vliegen wanneer het systeem
geactiveerd wordt.
• Breng bij modellen met (centrale)
zijairbag in geen geval zetelhoezen
aan. Indien een zetelhoes is
aangebracht of er zich voorwerpen
in het werkingsgebied van de
(centrale) zijairbag bevinden, werken
de zijairbags niet correct. Bovendien
kunnen er voorwerpen worden
weggeslingerd wanneer het systeem
wordt geactiveerd.

Hook

Grip

• Bij modellen met gordijnairbags
kunnen harde voorwerpen zoals
kleerhangers of dergelijke die aan
de handgreep of kleerhaak zijn
bevestigd de normale werking van
de gordijnairbag belemmeren en
worden weggeslingerd wanneer het
systeem in werking treedt.
• Bij modellen met knie-airbag, met
uitzondering van modellen modellen
met passive entry and start system,
mogen geen zware of scherpe
voorwerpen aan de contactsleutel
worden bevestigd. Dit is gevaarlijk
omdat deze de werking van de knieairbag kan verstoren of ze kunnen
worden weggeslingerd door het
activeren van de airbag.

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET
HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR
HET
VERTREK

3-119

Wanneer u een kind in het voertuig meeneemt

WARNING
WAARSCHUWING
• Neem de volgende voorzorgsmaatregelen wanneer een kind in het voertuig
meerijdt. Anders kan het kind dodelijk gewond raken door de impact van een
airbag die wordt opgeblazen.
- Rij niet met een kind dat voor een airbag staat of op uw schoot zit. Dit is
gevaarlijk omdat het kind een zeer krachtige impact kan ontvangen door een
airbag die wordt opgeblazen.
- Plaats nooit een naar achteren gericht kinderzitje op een zetel waarvan de
airbag niet is uitgeschakeld om te vermijden dat een kind ernstig of zelfs
dodelijk gewond raakt. Het label op de zonneklep aan passagierszijde is
voorzien van de volgende waarschuwingssymbolen.
• In Crew Cab modellen raden wij aan kinderen op de achterzetel te laten
meerijden.

AAN/UIT-schakelaar
voorpassagiersairbag
→ Zie pagina
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Behandeling van een SRS airbag

WARNING
WAARSCHUWING
• De airbag niet verwijderen of demonteren. Dit kan een defect of onvoorziene
activering veroorzaken.
• Niets in de buurt van de airbag plaatsen. U kunt letsel oplopen wanneer een
voorwerp door de opblaaskracht van een airbag rondgeslingerd wordt.
• Gebruik bij het uitrusten het stuurwiel niet als kussen en laat uw armen of
benen er niet op rusten. Als het voertuig stilstaat met de power mode op "ON"
(modellen met Passive Entry and Start System) of het contact op "ON" (modellen
zonder Passive Entry and Start System) en het voertuig een frontale impact
te verwerken krijgt die een bepaald niveau overschrijdt, zal de airbag worden
opgeblazen en u mogelijk letsel toebrengen.
• Rij niet met het voertuig terwijl er iets tussen u en de airbag geplaatst is of
als u iets op uw schoot houdt. Als de airbag wordt opgeblazen, kunnen deze
voorwerpen in uw gezicht worden geslingerd. Dit hindert ook de normale
activering van de airbag, wat gevaarlijk is.
• De airbagsensor niet door water nat laten worden of aan een schok blootstellen.
Het systeem kan defect raken; dit is zeer gevaarlijk.
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AAN/UIT-schakelaar voorpassagiersairbag
Met deze AAN/UIT-schakelaar kan de frontairbag en zijairbag aan de kant
van de voorpassagier worden uitgeschakeld. De AAN/UIT-schakelaar van de
voorpassagiersairbag moet "UIT" worden gezet wanneer een naar achteren gericht
kinderzitje op de voorpassagierszetel wordt geplaatst.

WARNING
WAARSCHUWING
• Schakel de voorpassagiersairbag niet onnodig "UIT". De AAN/UIT-schakelaar
van de voorpassagiersairbag moet altijd "AAN" staan, behalve wanneer een
naar achteren gericht kinderzitje op de voorpassagierszetel wordt geplaatst.
• Plaats nooit een naar naar achteren gericht kinderzitje op de voorpassagierszetel
met de AAN/UIT-schakelaar van de voorpassagiersairbag "AAN". Het activeren
van de voorpassagiersairbag kan een kind ernstig of zelfs dodelijk verwonden.
• Laat niemand meerijden in de voorpassagierszetel met de AAN/UIT-schakelaar
van de voorpassagiersairbag "UIT". De passagier is dan immers onvoldoende
beschermd en zou bij een frontale of laterale botsing ernstig of zelfs dodelijk
gewond kunnen raken.

NOTE
OPMERKING
• De voorspanner van de veiligheidsgordel aan passagierszijde werkt ook met de
AAN/UIT-schakelaar van de voorpassagiersairbag op "UIT".
De AAN/UIT-schakelaar van de
voorpassagiersairbag bevindt zich onder
het dashboard aan passagierszijde. Open
het handschoenenkastje om de stand
van de schakelaar te controleren. Zorg
ervoor dat de AAN/UIT-schakelaar van
de voorpassagiersairbag altijd in de juiste
stand staat voor u vertrekt.
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Controlelampje voorpassagiersairbag AAN/
Controlelampje voorpassagiersairbag UIT

Passenger side Passenger side
SRS airbag OFF SRS airbag ON
indicator light
indicator light

Controlelampje
voorpassagiersairbag AAN

Controlelampje
voorpassagiersairbag UIT

Het controlelampje voorpassagiersairbag
AAN en het controlelampje
voorpassagiersairbag UIT bevinden zich
onderaan in het midden van het dashboard.
Het controlelampje voorpassagiersairbag
AAN en het controlelampje
voorpassagiersairbag UIT lichten op
wanneer de power mode op "ON” (modellen
met passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive
entry and start system) wordt gezet.
De controlelampjes doven na ongeveer
4 seconden. Ongeveer 2 seconden
nadat ze zijn gedoofd, licht één van de
controlelampjes op, afhankelijk van de
stand van de AAN/UIT-schakelaar van de
voorpassagiersairbag.
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De status van de voorpassagiersairbag in de onderstaande tabel kan worden
gecontroleerd aan de hand van het controlelampje dat oplicht.
Neem onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als het
controlelampje voorpassagiersairbag AAN of controlelampje voorpassagiersairbag UIT
niet goed werkt.
Controlelampje licht op

Status voorpassagiersairbag

Positie AAN/UIT-schakelaar
voorpassagiersairbag:
Stand "AAN"

Controlelampje
voorpassagiersairbag AAN

Ingeschakeld

Stand "UIT"
Controlelampje
voorpassagiersairbag UIT

Uitgeschakeld

3-124

HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR HET
HANDELINGEN EN AFSTELLINGEN VOOR
HET
VERTREK
Voorpassagiersairbag uitschakelen

NOTE
OPMERKING
• Bedien de schakelaar met de power mode op "OFF” (modellen met passive
entry and start system) of het contact op "LOCK" (modellen zonder passive
entry and start system).
1. Steek de sleutel in de AAN/
UIT-schakelaar van de
voorpassagiersairbag en zet die op
"UIT".

NOTE
OPMERKING
• Gebruik bij modellen met
Passive Entry and Start System
de mechanische sleutel in de
elektronische sleutel.
2. Laat de schakelaar in de stand "UIT"
en verwijder de sleutel.

NOTE
OPMERKING
Controlelampje
voorpassagiersairbag UIT

• Door de sleutel weer in te steken,
keert de schakelaar terug in de
stand "AAN".

3. Controleer of het controlelampje
voorpassagiersairbag UIT oplicht
wanneer de power mode op "ON”
(modellen met passive entry and
start system) of het contact op "ON"
(modellen zonder passive entry
and start system) wordt gezet. Het
controlelampje voorpassagiersairbag
UIT blijft branden met de schakelaar
in de stand "UIT".
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Voorpassagiersairbag inschakelen

NOTE
OPMERKING
• Bedien de schakelaar met de power mode op "OFF” (modellen met passive
entry and start system) of het contact op "LOCK" (modellen zonder passive
entry and start system).
1. Steek de sleutel in de AAN/
UIT-schakelaar van de
voorpassagiersairbag en zet die op
"AAN".

NOTE
OPMERKING
• Gebruik bij modellen met
Passive Entry and Start System
de mechanische sleutel in de
elektronische sleutel.

Controlelampje
voorpassagiersairbag AAN

2. Laat de schakelaar in de stand "AAN"
en verwijder de sleutel.
3. Controleer of het controlelampje
voorpassagiersairbag AAN oplicht
wanneer de power mode op "ON”
(modellen met passive entry and
start system) of het contact op "ON"
(modellen zonder passive entry
and start system) wordt gezet. Het
controlelampje voorpassagiersairbag
AAN blijft branden met de schakelaar
in de stand "AAN".
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BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

MOTOR STARTEN EN STOPPEN

● Motor starten

4-4

● Opwarmsysteem

4-10

● Motor stoppen
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BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
Motor starten

Zorg ervoor dat de schakelaars, zoals die van de voorruitenwissers, verlichting en
airconditioning, in de stand "OFF" staan.
Zet de power mode op "ON" (modellen met passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system) om te controleren of
de waarschuwings- en controlelampjes normaal oplichten en er voldoende brandstof in
de tank zit.

ADVICE
ADVIES
• Als u een sleutel gebruikt waaraan vuil, stof, enz. kleeft, kan het contactslot
beschadigd worden. Veeg vuil of stof, enz. af vooraleer u de sleutel in het
contact stopt.
• Gebruik geen starthulpmiddelen zoals ether in het luchtinlaatsysteem. Dit kan
meteen motorschade veroorzaken.
• Start de motor niet, wacht dan minstens 1 minuut alvorens weer op de startknop
te drukken (modellen met passive entry and start system) of de contactsleutel
(modellen zonder passive entry and start system) om te draaien.
• Jaag een koude motor na het starten niet te hoog in de toeren.
Startknop (modellen met Passive Entry
and Start System)
→ Zie pagina 4-112
Startknop (modellen zonder Passive
Entry and Start System)
→ Zie pagina 4-115

Motor starten

WARNING
WAARSCHUWING
• Hou het contactslot nooit langer dan ongeveer 10 seconden in de stand
"START” (modellen zonder passive entry and start system). Wanneer u de
startmotor te lang laat werken, kan dit een lege batterij of oververhitting en zelfs
brand veroorzaken.

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
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CAUTION
OPGELET
[Modellen met manuele versnellingsbak]
• Trek de handrem stevig aan nadat u in de bestuurderszetel plaats hebt
genomen en vooraleer de motor te starten. Trap bij het starten van de motor
ook het koppelingspedaal in en zorg ervoor dat de schakelpook in vrijloop staat.
• Indien u de motor van buitenaf start met de schakelpook in een andere stand
dan vrijloop, kan het voertuig bewegen. Dit is zeer gevaarlijk. Start nooit de
motor van buitenaf.
[Modellen met automatische versnellingsbak]
• Trek de handrem stevig aan nadat u in de bestuurderszetel plaats hebt
genomen en vooraleer de motor te starten. Trap bij het starten van de motor
ook het rempedaal in en zorg ervoor dat de keuzehendel in de stand "P" staat.
• Hoewel de motor kan worden gestart met een automatische versnellingsbak in
de stand "N", is het om veiligheidsredenen toch aan te raden om dit te doen in
de stand "P".

ADVICE
ADVIES
• Trap het gaspedaal niet in voor het starten van de motor. Wanneer het
gaspedaal wordt ingetrapt voor de power mode op "ON" (modellen met passive
entry and start system) of het contact op "ON" (modellen zonder passive entry
and start system) wordt gezet, werkt de brandstofverrijking mogelijk niet goed.
Het starten gaat dan een stuk moeilijker.
• Bij lage omgevingstemperaturen is het mogelijk dat een koude motor meer rook
(witte rook) uitstoot dan normaal.

NOTE
OPMERKING
[Voorverwarming]
• Bij dieselmotoren komt de verbranding tot stand door compressie, waardoor
ze moeilijker starten wanneer ze koud zijn omdat de compressie alleen
niet een temperatuur kan opwekken die hoog genoeg is om de brandstof
te laten ontbranden. "Voorverwarming" betekent verwarming van de
samengeperste lucht in de verbrandingskamers om het starten van de motor
te vergemakkelijken. Start de motor pas nadat het voorgloeicontrolelampje is
gedoofd.
Startknop (modellen met Passive Entry
and Start System)
→ Zie pagina 4-112
Startknop (modellen zonder Passive
Entry and Start System)
→ Zie pagina 4-115
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Modellen met Passive Entry and
Start System

Voorgloeicontrolelampje

1. Controleer of de handremhendel
stevig is aangetrokken.
Controleer bij een voertuig met
manuele versnellingsbak of de
schakelpook in de stand "N" staat en
trap het koppelings- en rempedaal
volledig in.
Controleer bij een voertuig met
automatische versnellingsbak of de
versnellingshendel in de stand "P"
staat en trap het rempedaal volledig
in.
2. Druk op de startknop met ingetrapt(e)
pedaal/pedalen. Wanneer de
startknop wordt ingedrukt, licht het
voorgloeicontrolelampje ong. 0,5
seconden op als de motor warm is.
Met koude motor blijft het ong. 7
seconden langer branden.
3. De motor wordt dan automatisch
gestart.

NOTE
OPMERKING
• Bij wagens met passive entry and
start system dat de elektronische
sleutel detecteert, kan de motor
worden gestart en de power mode
worden omgeschakeld.
• De motor kan worden gestart in
de power modes "OFF", "ACC” en
"ON".
• Wanneer de motor koud is en het
voorgloeisysteem werkt, worden
stroomverbruikers uitgeschakeld
vooraleer de motor wordt gestart.
• Om de motor te stoppen terwijl
die wordt gestart, drukt u op de
startknop om de power mode op
"ACC" of "OFF” te zetten.
OPMERKING (vervolg)
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OPMERKING (vervolg)
• De startmotor werkt maximaal 20
seconden lang.
• De power mode wordt op “ON”
gezet wanneer de motor start.
[Motorstart is vertraagd]
• Het voorgloeicontrolelampje licht
op wanneer de motor koud is. Het
starten wordt dan vertraagd tot
de gloeibougies voldoende warm
zijn. Blijf het koppelingspedaal
(met manuele versnellingsbak)
of rempedaal (met automatische
versnellingsbak) intrappen tot de
motor start.
[De motor start niet]
• Bij wagens met manuele
versnellingsbak kan de motor
alleen worden gestart met de
schakelpook in de stand "N" en
het koppelingspedaal ingetrapt.
Bij wagens met automatische
versnellingsbak kan de motor
alleen worden gestart met de
versnellingshendel in de stand “P”
of “N” en het koppelingspedaal
ingetrapt.
• Start de motor niet, controleer dan
of de schakelpook in de stand "N"
(met manuele versnellingsbak)
of de versnellingshendel in de
stand "P" staat (met automatische
versnellingsbak) en zet de power
mode op "OFF". Probeer dan de
motor te starten op de juiste manier.
OPMERKING (vervolg)

4-8
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OPMERKING (vervolg)
• De motor start of stopt mogelijk niet
met een korte druk op de startknop.
• De motor start mogelijk niet meteen
wanneer hij binnen een korte
tijdspanne herhaaldelijk werd gestart
en gestopt. Wacht in dat geval
minstens 10 seconden alvorens
u de motor opnieuw probeert te
starten.
• Als het controlelampje van de
startknop groen knippert na een
startpoging, kan de motor niet
worden gestart omdat het stuurslot
niet is ontgrendeld. Probeer de
motor opnieuw te starten nadat u
het stuur naar links en rechts hebt
gedraaid.
Het stuurslot kan niet worden
ontgrendeld met een lege batterij.
• Startpogingen kunnen mogelijk
worden afgebroken om te vermijden
dat de batterij leeg raakt.
• Volg de “noodstartprocedure
(modellen met Passive Entry and
Start System)” als de motor niet
kan worden gestart. De motor kan
hiermee wel worden gestart.

Startknop (modellen met Passive Entry
and Start System)
→ Zie pagina 4-112
Noodstartprocedure (modellen met
Passive Entry and Start System)
→ Zie pagina 7-11
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Modellen zonder Passive Entry and
Start System

Voorgloeicontrolelampje

1. Controleer of de handremhendel
stevig is aangetrokken.
Controleer bij een voertuig met
manuele versnellingsbak of de
schakelpook in de stand "N" staat en
trap het koppelings- en rempedaal
volledig in.
Controleer bij een voertuig met
automatische versnellingsbak of de
versnellingshendel in de stand "P"
staat en trap het rempedaal volledig
in.
2. Wanneer het contact op
“ON” wordt gezet, licht het
voorgloeicontrolelampje ong. 0,5
seconden op als de motor warm is.
Met koude motor blijft het ong. 7
seconden langer branden.
3. Controleer of het
voorgloeicontrolelampje is gedoofd
en zet vervolgens het contactslot in
de stand "START" om de motor te
starten.

4-10
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Opwarmsysteem

Deze wagen is uitgerust met een opwarmsysteem. Dit systeem verhoogt automatisch
het stationair toerental om de motor op te warmen en de verwarming sneller te
laten werken wanneer de motor wordt gestart in koud weer (buitentempreatuur van
ong. 5°C of minder). Het stationair toerental wordt verhoogd dot ong. 1.400 t/min.
Dit duidt niet op een abnormale werking. Het opwarmsysteem werkt niet bij hogere
buitentemperaturen (vanaf ong. 10°C) of met warme motor. Het opwarmsysteem stopt
ook met werken in de volgende omstandigheden.
• Het rempedaal wordt ingetrapt
• Het koppelingspedaal wordt ingetrapt (met manuele versnellingsbak)
• De schakelpook wordt in een andere stand gebracht dan "N" (met manuele
versnellingsbak)
• De versnellingshendel wordt in een andere stand gebracht dan “P” of “N” (met
automatische versnellingsbak)

NOTE
OPMERKING
• Het stationair toerental wordt langzaam vertraagd wanneer het opwarmsysteem
wordt ingeschakeld door het rempedaal of koppelingspedaal in te trappen.
• Het stationair toerental wordt meteen vertraagd wanneer het opwarmsysteem
wordt ingeschakeld door de schakelpook of de versnellingshendel te bedienen.
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Motor stoppen
Modellen met Passive Entry and
Start System
1. Breng de wagen volledig tot
stilstand en zet de handrem op.
Zet de schakelpook van voertuigen
met manuele versnellingsbak in
vrijloop. Zet de versnellingshendel
van voertuigen met automatische
versnellingsbak in de stand "P".
2. Druk één keer op de startknop om de
motor te stoppen.

WARNING
WAARSCHUWING
• In geval van nood kan de motor al rijdend worden gestopt als volgt:
- Hou de startknop minstens 3 seconden ingedrukt.
- Druk binnen de 2 seconden 3 keer op de startknop.
• Zie "noodstartprocedure (modellen met Passive Entry and Start System)” voor
meer details hieromtrent.

ADVICE
ADVIES
• De power mode wordt op “OFF” gezet wanneer de motor stopt. Bij voertuigen
met automatische versnellingsbak wordt de power mode op "ACC" gezet
wanneer de versnellingshendel in een andere stand wordt gebracht dan "P".
Zet de power mode op "OFF" nadat de motor is gestopt om te vermijden dat de
batterij leeg raakt.

Startknop (modellen met Passive Entry
and Start System)
→ Zie pagina 4-112
Noodstartprocedure (modellen met
Passive Entry and Start System)
→ Zie pagina 7-10
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Modellen zonder Passive Entry and
Start System
1. Breng de wagen volledig tot
stilstand en zet de handrem op.
Zet de schakelpook van voertuigen
met manuele versnellingsbak in
vrijloop. Zet de versnellingshendel
van voertuigen met automatische
versnellingsbak in de stand "P".
2. Zet het contactslot in de stand "ACC"
of "LOCK".

ADVICE
ADVIES
• Draai het contactslot naar de
stand "ACC" of "LOCK" nadat de
motor is gestopt om te voorkomen
dat de batterij leeg raakt. Zet het
contactslot in de stand "LOCK" als u
het voertuig gedurende langere tijd
achterlaat.
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Aflezen van de instrumenten (overzicht van de instrumenten)
1

2

3

4

5

6

Nr.

Naam

Zie pagina

Nr.
4

Brandstofmeter

4-18

5

Snelheidsmeter

4-15

Kilometerteller

4-16

Dagteller

4-16

1

Toerenteller

4-15

2

Koelvloeistoftemperatuurmeter

4-17

6
3

Multi-infodisplay (MID)

4-26

Naam

Zie pagina
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Toerenteller

De toerenteller geeft het motortoerental
in toeren per minuut (t/min) aan. ("1"
op de schaal staat voor 1.000 t/min.)
De rode zone geeft gevaarlijk hoge
motortoerentallen aan die niet zijn
toegestaan.
Rij nooit met de naald van de toerenteller
in de rode zone.
Schaalverdeling en rode zone van de
toerenteller verschillen van model tot
model.

ADVICE
ADVIES
• Wees uiterst voorzichtig bij het
terugschakelen op een steile helling.
Het motortoerental kan het kritieke
toerental gemakkelijk overschrijden,
wat de motor ernstig kan
beschadigen.
Juiste schakelpunten
→ Zie pagina
Manuele versnellingsbak
→ Zie pagina

2-34
4-146

Snelheidsmeter
De snelheidsmeter geeft de rijsnelheid aan
in km/h en/of MPH.

4-16
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Kilometerteller en dagteller
Kilometerteller
De totale afstand die door uw voertuig is
afgelegd, wordt aangegeven in km of mijl.
Multi-infodisplay (MID) → Zie pagina
4-26
Odometer

Dagteller
Trip meter

Gebruik de dagteller voor het meten van
de afstand tussen bepaalde punten of
de afstand die gedurende een bepaalde
periode is afgelegd. Bij km-weergave staat
de waarde achter het decimale punt voor
100 m. Bij mijlweergave staat de waarde
achter het decimale punt voor 0.1 mijl.
Multi-infodisplay (MID) → Zie pagina
4-26
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Koelvloeistoftemperatuurmeter

Safety
zone

Motoroververhittingswaarschuwingslampje

English

Turkish

Met de power mode op "ON" (modellen
met Passive Entry and Start System) of het
contact op "ON" (modellen zonder Passive
Entry and Start System), geeft deze meter
de temperatuur van de koelvloeistof aan.
"C" betekent koud en "H" betekent heet.
Raakt de motor oververhit, dan geeft de
koelvloeistoftemperatuurmeter “H” aan,
licht het waarschuwingslampje op en
weerklinkt de zoemer. Wanneer de motor
draait, moet de naald in de veiligheidszone
te blijven.

ADVICE
ADVIES
• Als de naald tijdens het rijden
hoger komt dan de bovenste
limiet van de veiligheidszone in
de "H" zone komt, is de kans
groot dat de motor oververhit
raakt. Parkeer onmiddellijk op een
veilige plaats buiten het verkeer en
neem de nodige maatregelen om
oververhitting van de motor tegen te
gaan.
• Een naald die de "H" zone nadert
maar in de veiligheidszone blijft,
duidt niet op een defect. Controleer
echter wel het motorkoelvloeistofpeil
in het reservoir. Vul koelvloeistof bij
indien nodig.
• De motor kan vastlopen als deze
onmiddellijk na het rijden wordt
afgezet. Zorg ervoor dat de motor
niet oververhit raakt.

Zoemer
→ Zie pagina 4-106
Koelvloeistof → Zie pagina 6-36
Wanneer de motor oververhit is → Zie
pagina 7-22

4-18

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
Brandstofmeter
Met de power mode op "ON" (modellen
met Passive Entry and Start System) of het
contact op "ON" (modellen zonder Passive
Entry and Start System), geeft deze meter
aan hoeveel brandstof er nog in de tank zit.
"F" betekent dat de tank vol is terwijl "E"
aangeeft dat de tank bijna leeg is.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer er nog weinig brandstof
in de tank zit, geeft de meter het
minimumpeil aan en begint hij te
knipperen.
• Na het tanken duurt het een tijdje
voor de meter stabiliseert nadat
de power mode op "ON" is gezet
(modellen met Passive Entry and
Start System) of het contact op "ON"
is gezet (modellen zonder Passive
Entry and Start System).
• Bij het tanken met afgezette motor
maar de power mode op "ON"
(modellen met Passive Entry and
Start System) of het contact op
"ON" (modellen zonder Passive
Entry and Start System), duurt het
een tijdje voor de meter het juiste
peil aangeeft. Zet in dat geval de
power mode op "OFF" of "ACC" en
vervolgens op "ON" (modellen met
Passive Entry and Start System) of
het contact op "LOCK" of "ACC" en
vervolgens weer op "ON" (modellen
zonder Passive Entry and Start
System).
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Brandstofpeilwaarschuwingslampje

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

4-19

Wanneer de brandstoftank bijna leeg
is, licht het waarschuwingslampje op en
verschijnt er een melding op het MID
gedurende ong. 5 seconden.

ADVICE
ADVIES
• Als de brandstoftank van uw
voertuig leeg is gereden, moet
een ontluchtingsprocedure worden
gevolgd.

Waarschuwingslampje laag
brandstofpeil → Zie pagina 4-69
Wanneer de brandstoftank leeg is→ Zie
pagina 7-18
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Overzicht van waarschuwings- en controlelampjes

Waarschuwingslampjes
Wanneer de power mode op "ON” (modellen met passive entry and start system) of
het contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system) wordt gezet,
licht het waarschuwingslampje op. Na het starten van de motor dooft het lampje binnen
enkele seconden.
Indien het lampje niet oplicht of dooft, is er mogelijk iets mis. Laat uw voertuig nakijken
door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
Symbool

Naam

WerkingsZie pagina
controle

Veiligheidsgordelwaarschuwingslampje voorzetels

4-50

SRS airbag-waarschuwingslampje

4-53

Remsysteemwaarschuwingslampje

4-54

Handremwaarschuwingslampje

―

4-55

ABS-waarschuwingslampje

4-56

ESC waarschuwingslampje

4-57
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Naam

Symbool

4-21

WerkingsZie pagina
controle

Motoroliedrukwaarschuwingslampje

4-58

Motoroliewaarschuwingslampje

4-58

Alternatorwaarschuwingslampje

4-63

Storingscontrolelampje (MIL)

―

4-64

SVS controlelampje

4-65

Waterafscheider-waarschuwingslampje

4-65

Brandstoffilterwaarschuwingslampje

4-65

Waarschuwingslampje transmissie controleren

4-66

Waarschuwingslampje automatischetransmissievloeistoftemperatuur

4-66

Waarschuwingslampje 4WD controleren

4-67

Brandstofpeilwaarschuwingslampje

4-69

LED-waarschuwingslampje

4-70

Koplampregelingswaarschuwingslampje

4-70
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Symbool

Naam

WerkingsZie pagina
controle

Centraal waarschuwingslampje

4-72

Waarschuwingslampje open deur

―

4-73

Waarschuwingslampje “sleutel in contact”

―

4-74

Controlelampje sperdifferentieel achter (geel)

4-74

AdBlue®-waarschuwingslampje

4-75

Ureum SCR-waarschuwingslampje

4-75

Waarschuwingslampje stuurinrichting

4-75
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Controlelampjes
Wanneer de power mode op "ON” (modellen met passive entry and start system) of
het contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system) wordt gezet,
licht het controlelampje op. Na het starten van de motor dooft het lampje binnen enkele
seconden.
Indien het lampje niet oplicht of dooft, is er mogelijk iets mis. Laat uw voertuig nakijken
door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
Symbool

Naam

WerkingsZie pagina
controle

Richtingaanwijzercontrolelampje - links

4-76

Richtingaanwijzercontrolelampje - rechts

4-76

Verlichtingscontrolelampje

4-76

Grootlichtcontrolelampje

4-77

Controlelampje antidiefstalsysteem

―

4-77

Voormistlichtcontrolelampje

4-77

Achtermistlichtcontrolelampje

4-77

Voorgloeicontrolelampje

―

4-78

Controlelampje sperdifferentieel achter (groen)

4-78

TCS OFF controlelampje

4-79

4-24
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Naam

Symbool

Werkings- Zie pagina
controle

ESC OFF controlelampje

4-80

BSM OFF controlelampje

4-81

Waarschuwingslampje parkeerhulpsysteem UIT

4-82

4WD controlelampje

4-84

4WD Low controlelampje

4-84

Controlelampje Hill Descent Control

4-84

Controlelampje vrijloopstopsysteem

4-85

Waarschuwingslampje vrijloopstopsysteem UIT

4-86

DPD-regeneratiecontrolelampje

4-88

Controlelampje automatische grootlichten

4-87

Controlelampje autonoom noodremsysteem UIT

4-87

Controlelampje rijstrookwaarschuwing UIT

4-88

Controlelampje rijstrookpreventie UIT

4-88
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Verlichting centraal display

Light sensor

Met de power mode op "ON" (modellen
met Passive Entry and Start System) of
het contact op "ON" (modellen zonder
Passive Entry and Start System), wordt de
verlichting automatisch geregeld volgens de
lichtsterkte in de wagen. De basisinstelling
is "Automatic". In de stand "Manual" kan
de verlichting van instrumenten en MID
individueel worden geregeld.
Voer de instelling "Manual" uit onder
"Illumination mode" in de basisfunctie van
MID na het omschakelen van "Automatic"
naar "Manual" onder "Illumination mode".
Multi-infodisplay (MID)
→ Zie pagina 4-26

CAUTION
OPGELET
• Plaats geen voorwerpen voor
de sensor. Hierdoor vermindert
de gevoeligheid van de sensor
waardoor die niet meer goed werkt.

4-26
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Multi-infodisplay (MID)
Multi-information display (MID)

Display area 1

Display area 3

Display area 2

Display area 4

Het MID op het instrumentenbord kan de
volgende informatie weergeven.
Schermgrote weergave:
• Waarschuwingsinfo
• Bedieningsinfo
• Instelscherm
Weergavezone 1:
• Klok
• Kalender
• Buitentemperatuur
• Rijsnelheid
• Autonomie
• Kilometerteller
• Veiligheidsgordelwaarschuwingslampje
tweede zetelrij
• Navigatiebalk
Weergavezone 2:
• Waarschuwingsinfo
• Bedieningsinfo
• Audio-info
• Navigatie-info
Weergavezone 3:
• Koelvloeistoftemperatuurmeter
• Brandstofmeter
Weergavezone 4:
• Bedieningsinfo

MID-schakelaar
Nr.

1

2

3

Beschrijving

1

Linkerschakelaar MID

2

Bevestigingsschakelaar MID

3

Rechterschakelaar MID
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Startscherm en onderhoudsherinnering
Met de power mode op "ON" (modellen
met Passive Entry and Start System) of het
contact op "ON" (modellen zonder Passive
Entry and Start System), verschijnt het
animatiescherm van het MID en worden de
startcontroles uitgevoerd. De startcontroles
bevestigen dat er geen problemen zijn met
de volgende items.
• Parkeerhulpsysteem
• Blind spot monitor (BSM)/Rear cross
traffic alert (RCTA)
• Stereo camera

NOTE
OPMERKING
• Het animatiescherm verschijnt
alleen bij modellen die zijn
uitgerust met een stereo camera,
parkeerhulpsysteem, blind spot
monitor (BSM) of rear cross traffic
alert (RCTA).

Kleur

Beschrijving

Groen

Parkeerhulpsysteem ingeschakeld

Geel

Parkeerhulpsysteem uitgeschakeld

Grijs

Werkingsstatuscontrole niet beschikbaar

Groen

BSM en RCTA ingeschakeld

Geel

BSM en RCTA uitgeschakeld

Grijs

Werkingsstatuscontrole niet beschikbaar

Groen

Stereo camera ingeschakeld

Geel

Stereo camera uitgeschakeld

Grijs

Werkingsstatuscontrole niet beschikbaar

Grijs

Systeem niet geïnstalleerd
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Engels

Turks

Is de afstand voor een
onderhoudsherinnering bijna bereikt, dan
verschijnt de onderhoudsherinnering op het
MID.
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Navigatiebalk
Basisfuncties en de navigatiebalkschermen
worden weergegeven.
Wanneer een pictogram op de
navigatiebalk wordt geselecteerd
met de rechterschakelaar MID en de
linkerschakelaar MID, verschijnt de
informatie in de onderstaande tabel op het
MID-scherm voor elk pictogram.
Pictogram

Beschrijving

Pagina

Trip meter A and operation-related information display

4-31

Trip meter B and operation-related information display

4-31

Eco graph display

4-32

Audio system linked display

4-32

Exhaust gas reduction system status display

4-33

Driving support system information display

4-35

Illumination mode display

4-37

4-30
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Pictogram

Beschrijving

Pagina

Vehicle drive status display

4-38

Settings display

4-39

NOTE
OPMERKING
• Het pictogram voor "Settings" verschijnt alleen weergegeven bij stilstand.
• Een navigatiebalk verschijnt wanneer de MID-schakelaar links of rechts
wordt ingedrukt. Het pictogram van de huidige weergave licht helder op in de
navigatiebalk.
• Is "Automatic" mode geselecteerd als instelling voor "Illumination mode" bij
"Settings", dan verschijnt "Illumi level" niet in de navigatiebalk.
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Operation-Related Information Display (Trip Meter A/B)

NOTE
OPMERKING
• De waarden van "Operation-Related Information Display" kunnen worden
gereset door de MID mode bevestigingsschakelaar ingedrukt te houden.
1

2
3
5

Nr.

4

Display

Beschrijving

1

Dagteller

Gebruik de dagteller voor het meten van
de afstand tussen bepaalde punten of
de afstand die gedurende een bepaalde
periode is afgelegd.
Bij km-weergave staat de waarde achter het
decimale punt voor 100 m. Bij mijlweergave
staat de waarde achter het decimale punt
voor 0.1 mijl.

2

Gemiddeld verbruik dagteller

Het gemiddeld verbruik van dagteller (A of B)
wordt aangegeven.

3

Gemiddelde rijsnelheid

Gemiddelde snelheid vanaf het ogenblik dat
de waarden voor het laatst werden gereset
tot de volgende reset worden weergegeven.

4

Verstreken tijd

Verstreken tijd vanaf het ogenblik dat de
waarden voor het laatst werden gereset tot
tot de volgende reset wordt weergegeven.

5

Kilometerteller

De totale afstand die door uw voertuig is
afgelegd, wordt aangegeven in km of mijl.

4-32

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
Eco Graph Display

Nr.

2

1

4

3

Toont het brandstofverbruik en de
gaspedaalpositie tijdens het rijden.

Display

Beschrijving

1

Weergave van het actuele
brandstofverbruik

Het actuele brandstofverbruik wordt
weergegeven

2

Gemiddeld brandstofverbruik sinds
tanken

Historiek van het gemiddeld
brandstofverbruik om de 10 minuten.

Instant gaspedaalpositie

De actuele gaspedaalpositie wordt
weergegeven.

3
4

Historiek gemiddelde gaspedaalpositie Historiek van de gemiddelde
gaspedaalpositie om de 10 minuten.

Audio System Linked Display
Weergave van informatie over het audiosysteem.

NOTE
OPMERKING
• Raadpleeg de handleiding van het audiosysteem voor meer details over deze
functie.
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Exhaust Gas Reduction System Status Display
Weergave van informatie over de werkingsstatus van de uitlaatgaszuivering.
Melding

Taal

Engels
Autonomie met
resterend AdBlue®
Turks

Display-indicatie

Beschrijving

Dit toont de afstand die
nog kan worden afgelegd
met de resterende
hoeveelheid AdBlue® in
de tank.
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Engels

Turks

Urea SCR Range
Dit toont de afstand die bij benadering
nog kan worden afgelegd op basis van de
resterende hoeveelheid AdBlue® in de tank.
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Driving Support System Information Display
Weergave van informatie over de voorligger en de rijstroken die worden gedetecteerd
door de stereo camera.
Het ELK waarschuwingsscherm verschijnt.

Adaptive Cruise Control (ACC)
1

2

Nr.

Display

Beschrijving

1

Indicator voorligger

Verschijnt wanneer een voorligger wordt
gedetecteerd.

2

Weergave tussenafstand

Dit toont de afstand tot een voorligger in 3
levels.

Lane Departure Warning (LDW), Lane Departure Prevention (LDP), Lane
Keep Assist System (LKAS)
1

Nr.

2

Display

1

Markering linkerrijstrook

2

Markering rechterrijstrook

Beschrijving
Weergave van informatie over
gedetecteerde rijstroken.
Dit toont de werkingsstatus van elk systeem.
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Emergency Lane Keeping (ELK)

Display
ELK waarschuwingsscherm

Beschrijving
Dit toont de werkingsstatus van ELK.
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Illumination Mode
English

Wanneer het lichtsterkte-pictogram wordt
geselecteerd in de navigatiebalk, verschijnt
"Illumination mode" op het MID scherm.
"Illumination mode" kan worden ingesteld
door op de bevestigingsschakelaar
MID te drukken. Meters en MID
kunnen apart worden ingesteld op zes
helderheidsniveaus. Regel de helderheid
door de MID-schakelaar links of rechts in te
drukken.

Turkish

: MID mode confirm switch - press once
: MID mode confirm switch - press and hold
English

Turkish

English

English

MID mode R switch/
MID mode L switch press once: adjust brightness

MID mode R switch/
MID mode L switch press once: adjust brightness

Turkish

Turkish

MID mode R switch/
MID mode L switch press once: adjust brightness

MID mode R switch/
MID mode L switch press once: adjust brightness

CAUTION
OPGELET
• Wanneer de koplampen overdag worden ingeschakeld met de “MANUAL”
mode, is het MID mogelijk donker en moeilijk zichtbaar.

NOTE
OPMERKING
• Met de koplampen UIT, verschijnt "
• Met de koplampen AAN, verschijnt "

".
".
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Vehicle Drive Status Display

Toont de rijstatus van het voertuig.
Display-indicatie

Beschrijving

Wanneer "2H (2WD)” wordt geselecteerd met de 4WD
schakelaar, verschijnt "2H" op het MID.

Wanneer 4H (4WD high) wordt geselecteerd met de
4Wd-schakelaar. verschijnt "4H" op het MID.

Wanneer 4L (4WD low) wordt geselecteerd met de
4WD-schakelaar, verschijnt "4L" op het MID.

Wanneer het achterste sperdifferentieel is vergrendeld,
verschijnt " " op het voertuigbeeld op het MID.
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Settings (Meter Settings)
English

Turkish

Display-indicatie

Wanneer het settings-pictogram wordt
geselecteerd in de navigatiebalk,
verschijnt "Settings" op het MID scherm.
"Settings" kan worden ingesteld door op de
bevestigingsschakelaar MID te drukken.
De instellingen van het instrumentenbord
kunnen worden gewijzigd.
Wanneer een item wordt bevestigd of
"END" geselecteerd, verschijnt het vorige
scherm opnieuw.
Doel

Zie pagina

Taal

De schermtaal kan worden gewijzigd.

4-40

Maintenance settings

Er kunnen onderhoudsherinneringen
worden ingsteld.

4-40

Eenheid

De eenheden van het MID kunnen
worden gewijzigd.

4-41

Customize

De items van het MID kunnen worden
gewijzigd.

4-42

De items van het MID kunnen worden
gewijzigd.

4-43

Optional display
Meter settings settings
Clock

De tijd kan worden ingesteld.

4-43

Calendar

De datum kan worden ingesteld.

4-44

Illumination mode

De regelmethode voor de helderheid van
het MID kan worden ingesteld.

4-45

Body electrical settings

De instellingen van de elektrische
onderdelen van het voertuig kunnen
worden gewijzigd.

4-46

Driving support settings

De instellingen van de rijhulpfuncties van
het voertuig kunnen worden gewijzigd.

4-48

NOTE
OPMERKING
• Instelitems voor uitrusting en functies die het voertuig niet heeft, verschijnen
niet op het MID.
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Taal
De volgende talen kunnen worden geselecteerd.
Display-indicatie
Engels
Thais
Spaans
Arabisch
Portugees
Duits
Frans
Russisch
Italiaans

Maintenance Settings
Voor de volgende items kan een onderhoudsherinnering worden ingesteld, samen met
de kilometerstand waarbij dit moet gebeuren.
De kilometerstand voor onderhoudsherinneringen kan worden ingesteld per 1.000 km.

NOTE
OPMERKING
• Onderhoudsherinneringen voor "Engine oil" en "Air cleaner element" zijn af
fabriek ingesteld.
Display-indicatie
Engine oil
Air cleaner element
Tire
User

OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON
OFF
ON

—
1.000 km - 20.000 km
—
1.000 km - 40.000 km
—
1.000 km - 50.000 km
—
1.000 km - 50.000 km
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NOTE
OPMERKING
• Wanneer u "OFF" selecteert in het instelscherm voor de onderhoudsinterval,
verschijnen er geen meldingen.
• Wanneer er nog 1000 km (600 mijl) rest tot de onderhoudsinterval is bereikt,
wordt de betreffende melding ong. 3 seconden weergegeven wanneer de power
mode op "ON” wordt gezet (modellen met passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system).

Meter settings (Unit)
De volgende items kunnen worden ingesteld via "Unit":
Display-indicatie
km/l
Fuel economy display

l/100km
mpg

Outside temperature
Speed

°C
°F
Km/h
MPH
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Meter settings (Customize)
De volgende items kunnen worden ingesteld via "Customize":
Display-indicatie
Animation screen

Stand by animation

Enable
Disable
Clock
Kalender

Left

Outside temperature
Speedometer
Range
Odometer
Clock
Calendar

Top screen items

Center

Outside temperature
Speedometer
Range
Odometer
Clock
Calendar

Right

Outside temperature
Speedometer
Range
Odometer

Meter settings (Optional display settings)
De instellingen van "Gear position indicator" en "Phone call" kunnen worden gewijzigd.
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Display-indicatie

Optional display settings

Gear position
indicator

Current and
recommend
Current only
OFF

Phone call

Enable
Disable

Meter settings (Clock)
De tijd en het tijdformaat kunnen worden ingesteld. Volg onderstaande procedure om
de tijd in te stellen.
1. Stel het tijdformaat in (12H of 24H).
2. De instelbare eenheid knippert. Stel in met de rechterschakelaar MID en
linkerschakelaar MID en druk vervolgens op de bevestigingsschakelaar MID.
Druk op de bevestigingsschakelaar MID om te bevestigen en naar het volgende
item te gaan.

NOTE
OPMERKING
• Stel in deze volgorde de uren, het tiental minuten en de afzonderlijke minuten
in.

3. De instelling is voltooid na het bevestigen van de minuten.
Display-indicatie
12 hour AM-PM
24 hour
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Meter settings (Calendar)
De datum en het datumformaat kunnen worden ingesteld. Volg onderstaande
procedure om de datum in te stellen.
1. Stel YY-MM-DD (jaar-maand-dag), DD-MM-YY(dag-maand-jaar) or MM-DD-YY
(maand-dag-jaar) in als datumformaat.
2. Het instelbare item knippert. Druk één keer op de dagtellerknop om te selecteren
en hou die ingedrukt om te bevestigen. Ingedrukt houden om te bevestigen en
naar het volgende item te gaan.

NOTE
OPMERKING
• Jaar, maand, datum, uur, tiental minuten en afzonderlijke minuten kunnen in
deze volgorde worden ingesteld.
3. De instelling is voltooid na het bevestigen van de minuten. De kalenderweergave
keert terug.
Display-indicatie
Edit Year
YY-MM-DD

Edit Month
Edit Day (tens of minutes)
Edit Day (single minutes)
Edit Year

DD-MM-YY

Edit Month
Edit Day (tens of minutes)
Edit Day (single minutes)
Edit Year

MM-DD-YY

Edit Month
Edit Day (tens of minutes)
Edit Day (single minutes)
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Illumination mode
De volgende items kunnen worden ingesteld via Illumination mode:
Display-indicatie
High
Automatic

Normal
Low

Manual

—

NOTE
OPMERKING
• De standaardinstelling is "Normal" bij "Automatic".
• In de stand "High" van “Automatic” wordt de helderheid geregeld met hoge
gevoeligheid. De gevoeligheid "Normal" zit tussen "High" en "Low" in. "Low"
regelt met lage gevoeligheid. De standaardinstelling is "Normal".
• Wanneer “Auto” wordt gebruikt nadat de helderheid werd geregeld in “Manual”
mode, wordt de verlichting automatisch geregeld op basis van de helderste
stand met de lichtschakelaar uitgeschakeld voor “Manual” mode en de
donkerste stand met de lichtschakelaar ingeschakeld.
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Settings (User Customization Function)
English

Turkish

Wanneer het settings-pictogram wordt
geselecteerd in de navigatiebalk,
verschijnt "Settings" op het MID scherm.
"Settings" kan worden ingesteld door op de
bevestigingsschakelaar MID te drukken.
De instellingen van de
personaliseringsfunctie kunnen worden
gewijzigd.
Wanneer een item wordt bevestigd of
"END" geselecteerd, verschijnt het vorige
scherm opnieuw.

Body electrical settings
De volgende items kunnen worden gewijzigd.
Display-indicatie

Pagina
Disable

Door lock

Auto unlock type

KEY*1
IGN
Shift-P*2

*1: Modellen met keyless entry system
*2: Modellen met automatische versnellingsbak
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Display-indicatie
Communicatiemodus

Passive Entry and
Start System

Walk away lock
Walk away lock chime
Welcome light

4-47
Pagina

Radio ON
Radio OFF
Enable
Disable
Enable
Disable
Enable
Disable

3-26
3-35
3-35
3-27

0
Auto light sensitivity

1
2

4-119

3
Headlight battery saver
Light
Coming home light
Interior light linked RKE
Comfort turn signal
Wiper

Automatic wiper

Enable
Disable
Enable
Disable
Enable
Disable
Enable
Disable
Enable
Disable

4-121
4-123
3-19
4-124
4-133
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Driving support settings
De volgende items kunnen worden gewijzigd.
Display-indicatie
Traffic sign display

Pagina
Enable
Disable

4-288

Visual and audible
Traffic sign
recognition

Speed warning

Visual only

4-288

Off
2 km/h (1 MPH)
Warning threshold

5 km/h (3 MPH)

4-288

10 km/h (6 MPH)
Automatic high beam Mode
Speed limiter

Mode
Brake and warning intervention

Automatic
emergency braking

Enable
Disable

4-336

Intelligent

4-296

Manual

4-292

Enable
Disable

4-248

Far
Warning sensitivity

Normal

4-247

Near

Lane departure prevention
Lane support settings
Emergency lane keeping
Attention assist
Lane departure
warning

Lane departure warning

Blind spot monitor

Warning

Rear cross traffic
alert

Warning
Trailer mode

Parking aid settings
Bull bar mode

Assist and warning

4-310

Warning only

4-310

Off

4-301
4-310

Enable
Disable
Enable
Disable
Enable
Disable
Enable
Disable
Enable
Disable
Off
Trailer hitch only
Without bull bar
With bull bar

4-320
4-332
4-301
4-198
4-207
4-216
4-217
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Display-indicatie
Trailer mode
Parking aid settings
Bull bar mode

4-49
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Off
Trailer hitch only
Without bull bar
With bull bar

4-216
4-217

NOTE
OPMERKING
• Voer instellingen alleen uit bij stilstand.
• Indien dit al rijdend gebeurt, worden de instellingen gereset.
• De items voor "Driving support settings" worden weergegeven ook al is het
voertuig niet uitgerust met een stereo camera, parkeerhulpsysteem, blind spot
monitor (BSM) of rear cross traffic alert (RCTA).

Head Up Display
Head up display

Het head up display projecteert LEDlicht op de voorruit om de bestuurder te
waarschuwen.
Wanneer de power mode op "ON”
(modellen met passive entry and start
system) of het contact op "ON" (modellen
zonder passive entry and start system)
wordt gezet, schakelt het LED-licht
aan. Vervolgens dooft het na een paar
seconden.
Indien het niet oplicht of dooft, is er
mogelijk iets mis. Laat uw voertuig nakijken
door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

ADVICE
ADVIES
• Plaats geen drankjes ter hoogte van
het head up display. Indien er water
of andere vloeistoffen terechtkomen
op het head up display, kan dit
defect raken.
• Plaats geen voorwerpen ter hoogte
van het head up display en kleef er
ook geen stickers op. Anders zou de
werking verstoord kunnen raken.
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Waarschuwings- en controlelampjes
Veiligheidsgordelwaarschuwingslampje voorzetels
Dit waarschuwingslampje licht op wanneer
de veiligheidsgordel van de bestuurder
of voorpassagier niet is vastgeklikt met
de power mode op "ON" (modellen met
passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive
entry and start system).
Het waarschuwingslampje knippert vanaf
een rijsnelheid van ongeveer 20 km/
h. De waarschuwingszoemer werkt dan
gedurende ongeveer 90 seconden.

NOTE
OPMERKING
• Het waarschuwingslampje dooft
en de zoemer stopt wanneer de
bestuurder de veiligheidsgordel
vastklikt.
• De waarschuwing voor de
passagiersgordel werkt wanneer er
iemand in de passagierszetel zit.
Dit kan ook het geval zijn wanneer
er bagage op de passagierszetel is
geplaatst zonder dat er iemand zit.
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Veiligheidsgordelwaarschuwingslampje tweede zetelrij
Modellen voor Europa en Israël
Dit waarschuwingslampje licht op wanneer
de veiligheidsgordel van de passagier niet
is vastgeklikt met de power mode op "ON"
(modellen met passive entry and start
system) of het contact op "ON" (modellen
zonder passive entry and start system).
Het waarschuwingslampje knippert vanaf
een rijsnelheid van ongeveer 20 km/
h. De waarschuwingszoemer werkt dan
gedurende ongeveer 90 seconden.

NOTE
OPMERKING
• Het waarschuwingslampje dooft
en de zoemer stopt wanneer de
passagier de veiligheidsgordel
vastklikt.
• De waarschuwing voor de tweede
zetelrij werkt wanneer er iemand in
de passagierszetel zit. Dit kan ook
het geval zijn wanneer er bagage
op de passagierszetel is geplaatst
zonder dat er iemand zit.
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Behalve modellen voor Europa en
Israël
Indien één van de veiligheidsgordels op de
tweede zetelrij niet wordt gebruikt wanneer
de power mode op "ON” (modellen met
passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive
entry and start system) wordt gezet, licht
het waarschuwingslampje op gedurende
ongeveer 60 seconden.
Indien de veiligheidsgordel
wordt losgeklikt nadat het
veiligheidsgordelwaarschuwingslampje
tweede zetelrij is gedoofd, licht dit ongeveer
30 seconden op en dooft het vervolgens.
Indien de veiligheidsgordel wordt losgeklikt
bij een snelheid vanaf ongeveer 20 km/
h, knippert het waarschuwingslampje en
werkt de waarschuwingszoemer gedurende
ongeveer 30 seconden. Het lampje dooft
na enige tijd.

NOTE
OPMERKING
• Het waarschuwingslampje dooft
en de zoemer stopt wanneer de
passagier de veiligheidsgordel
vastklikt.
• Wanneer de power mode op "ON”
(modellen met passive entry and
start system) of het contact op "ON"
(modellen zonder passive entry
and start system) wordt gezet, licht
dit waarschuwingslampje op zelfs
zonder passagiers op de tweede
zetelrij.
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SRS airbagwaarschuwingslampje
Dit waarschuwingslampje moet oplichten
en na ong. 6 seconden doven wanneer de
power mode op "ON” wordt gezet (modellen
met passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive
entry and start system) wordt gezet.
Als dit waarschuwingslampje oplicht, werkt
de veiligheidsgordel met gordelspanner en
airbag mogelijk niet goed bij een botsing.

WARNING
WAARSCHUWING
• Doen de volgende omstandigheden zich voor, dan is er een fout opgetreden.
Laat uw voertuig zo spoedig mogelijk nakijken door de dichtstbijzijnde Isuzudealer.
- Als het SRS airbagwaarschuwingslampje niet oplicht met de power mode op
"ON" (modellen met Passive Entry and Start System) of het contact op "ON"
(modellen zonder Passive Entry and Start System).
- Als het SRS airbagwaarschuwingslampje niet dooft.
- Als het SRS airbagwaarschuwingslampje oplicht tijdens het rijden.

NOTE
OPMERKING
• Het is normaal dat het waarschuwingslampje ongeveer 6 seconden oplicht en
vervolgens dooft wanneer de power mode op "ON” wordt gezet (modellen met
passive entry and start system) of het contact op "ON" (modellen zonder passive
entry and start system) wordt gezet. Het SRS airbagwaarschuwingslampje kan
soms meteen weer gaan branden nadat de motor is gestart, maar er is niets
aan de hand als het lampje na enkele seconden weer dooft.
• Het SRS airbagwaarschuwingslampje kan plots oplichten wanneer de power
mode op "ACC” (modellen met passive entry and start system) of het contact
op "ACC" (modellen zonder passive entry and start system) wordt gezet of
elektrische apparatuur wordt bediend maar dit is niet abnormaal.
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Remsysteemwaarschuwingslampje
Dit waarschuwingslampje licht op terwijl de
motor draait (na het starten) in de volgende
situaties:
• Wanneer het remvloeistofpeil is
gedaald (als gevolg van remslijtage,
vloeistoflekkage, enz.)
• Bij een model met
antiblokkeerremsysteem (ABS), als
er een afwijking in het EBD is (het
ABS waarschuwingslampje gaat ook
branden.)
ABS waarschuwingslampje → Zie
pagina 4-56

CAUTION
OPGELET
• Als het remsysteemwaarschuwingslampje oplicht terwijl de motor draait, moet
u het voertuig onmiddellijk op een veilige plaats buiten het verkeer parkeren
en onmiddellijk contact opnemen met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor
inspectie.
• Stop het voertuig meteen op een veilige plaats en neem contact op
met uw Isuzu-dealer wanneer het ABS waarschuwingslampje en
remsysteemwaarschuwingslampje blijven branden. Dit betekent dat het ABS
niet werkt en het voertuig zeer onstabiel zal remmen. Bovendien kunnen de
achterste remmen sneller blokkeren bij een noodstop. Dit kan resulteren in een
ongeluk.
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Handremwaarschuwingslampje
Dit waarschuwingslampje licht op wanneer
de handrem wordt aangetrokken.

CAUTION
OPGELET
• Het feit dat het
waarschuwingslampje brandt
betekent niet noodzakelijk dat
de handrem voldoende stevig is
aangetrokken. De handremhendel
moet voldoende aangetrokken en
vergrendeld worden.
• Wees voorzichtig en ga niet
met het voertuig rijden wanneer
de handremhendel nog is
aangetrokken.

Handremwaarschuwingslampje
English

Turkish

Als met aangetrokken handrem wordt
gereden en de snelheid 5 km/h bereikt,
verschijnt deze melding op het display en
weerklinkt er een zoemer. Zet de handrem
af wanneer dit waarschuwingslampje
oplicht.
Waarschuwingszoemer
→
Zie pagina 4-106
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ABS waarschuwingslampje

CAUTION
OPGELET

Het waarschuwingslampje licht op
wanneer er een probleem is met het
antiblokkeerremsysteem (ABS). In dit
geval functioneert het ABS niet meer maar
werken de remmen nog steeds als een
normale voetrem.
Dit waarschuwingslampje licht ook op met
de sperdifferentieelschakelaar op "ON"
(modellen met sperdifferentieel achter).

• Als het ABS waarschuwingslampje oplicht tijdens het rijden, het voertuig
onmiddellijk op een veilige plaats buiten het verkeer stoppen en de volgende
maatregelen nemen.
- Zet de motor af.
- Start de motor opnieuw. Controleer of het ABS waarschuwingslampje gaat
branden en vervolgens dooft. Als dit het geval is, is er geen probleem. Het
ABS werkt normaal.
- Rij traag vooruit. Verhoog de snelheid geleidelijk tot 15 km/h. Als het lampje
dooft, werkt ABS normaal.
• Stop het voertuig meteen op een veilige plaats en neem contact op
met uw Isuzu-dealer wanneer het ABS waarschuwingslampje en
remsysteemwaarschuwingslampje blijven branden. Dit betekent dat het ABS
niet werkt en het voertuig zeer onstabiel zal remmen. Bovendien kunnen de
achterste remmen sneller blokkeren bij een noodstop. Dit kan resulteren in een
ongeluk.
• Als het ABS waarschuwingslampje niet dooft of bij herhaling dooft, het voertuig
zo spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten inspecteren/
repareren.
• Ook als er zich in het ABS een probleem heeft voorgedaan, zullen de remmen
nog als normale remmen blijven werken. In dit geval heeft het ABS geen invloed
op de werking van het remsysteem.
Antiblokkeerremsysteem (ABS) → Zie
pagina 4-159
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ESC waarschuwingslampje
Dit waarschuwingslampje licht op wanneer
er een probleem is met de elektronische
stabiliteitscontrole (ESC) en/of Hill Descent
Control. Het ESC waarschuwingslampje
knippert wanneer ESC werkt.
Dit waarschuwingslampje licht ook
op wanneer de 4L (4WD low) wordt
geselecteerd met de 4WD schakelaar.
Het ESC waarschuwingslampje
knippert ook wanneer alleen de
tractiecontrolefunctie (TCS) van het ESC
systeem werkt.
Als het ESC waarschuwingslampje
het volgende te zien geeft, is ESC
mogelijk defect. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
• Wanneer het ESC
waarschuwingslampje blijft branden
tijdens het rijden.
• Als het ESC
airbagwaarschuwingslampje niet
oplicht wanneer de power mode op
"ON” wordt gezet (modellen met
passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder
passive entry and start system) wordt
gezet.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer het ESC waarschuwingslampje brandt, werkt TCS/ESC niet maar dit
heeft geen effect op de rijfunctie.
• Het ESC waarschuwingslampje kan oplichten wanneer de batterijkabels zijn
losgekoppeld of de batterij bijna leeg is. ESC werkt niet wanneer het ESC
waarschuwingslampje brandt maar wanneer het ESC waarschuwingslampje
dooft nadat een tijdje is gereden, werkt ESC opnieuw. Blijft het ESC echter
branden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
→ Zie pagina 4-164
Hill Descent Control → Zie pagina
4-175
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Motoroliedrukwaarschuwingslampje
Terwijl de motor draait, licht dit
waarschuwingslampje op als de
motoroliedruk, die de motoronderdelen
smeert, abnormaal is.

ADVICE
ADVIES
• Als het motoroliedrukwaarschuwingslampje oplicht terwijl de motor draait, het
voertuig onmiddellijk op een veilige plaats buiten het verkeer stoppen. Zet de
motor meteen af en controleer het motoroliepeil.
• Als het motoroliedrukwaarschuwingslampje oplicht terwijl de motor draait,
kan het smeersysteem defect zijn. Laat uw voertuig onmiddellijk door de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer inspecteren.
Motorolie → Zie pagina 6-22

Motoroliewaarschuwingslampje
Dit waarschuwingslampje licht op
wanneer het motoroliepeil te laag is
of de motorolie moet worden ververst.
Dit waarschuwingslampje kan sneller
oplichten dan gepland volgens
het onderhoudsschema. Indien dit
waarschuwingslampje oplicht, dan
meteen de motorolie verversen en het
motoroliefilter vervangen.
Verversen van de motorolie en
vervangen van het oliefilter → Zie
pagina 6-27
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Motoroververhittingwaarschuwingslampje
English

Turkish

Het waarschuwingslampje licht op
wanneer de motor oververhit raakt.
Raakt de motor oververhit, dan geeft de
koelvloeistoftemperatuurmeter “H” aan,
licht het waarschuwingslampje op en
weerklinkt de zoemer. Breng het voertuig
onmiddellijk op een veilige plaats tot
stilstand, controleer het voertuig en neem
de nodige maatregelen.

WARNING
WAARSCHUWING
• Verwijder de radiatordop niet wanneer de motorkoelvloeistof nog heet is.
Hete stoom komt naar buiten waardoor u brandwonden kunt oplopen. Vul pas
motorkoelvloeistof bij nadat de motorkoelvloeistoftemperatuur gedaald is.

CAUTION
OPGELET
• Indien u verder rijdt terwijl het oververhittingswaarschuwingslampje blijft
branden, kan de motor vastlopen.

ADVICE
ADVIES
• Een oververhitte motor niet onmiddellijk stoppen. Anders kan de motor
vastlopen. Zorg ervoor dat de motor niet oververhit raakt.
Zoemer
→ Zie pagina 4-106
Koelvloeistof bijvullen → Zie pagina
6-40
Wanneer de motor oververhit is → Zie
pagina 7-22
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Onderhoudsherinnering
Engels

Turks

Indien de ingestelde
onderhoudsherinneringsafstanden
bijna zijn bereikt, verschijnt de
onderhoudsherinnering op het MID
wanneer de power mode op "ON" (modellen
met passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive
entry and start system) wordt gezet.

NOTE
OPMERKING
• Onderhoudsherinneringen voor
"Engine oil" en "Air cleaner
element" zijn af fabriek ingesteld.
De af fabriek ingestelde
onderhoudsherinneringsafstand
voor "Engine oil" is 10.000
km. De af fabriek ingestelde
onderhoudsherinneringsafstand
voor "Air cleaner element" is 40.000
km.
Multi-infodisplay (MID) → Zie pagina
4-26
Motorolie
→ Zie pagina
6-22
Luchtfilter
→ Zie pagina 6-51
Velgen en banden
→ Zie pagina
6-65
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Schakelindicator (GSI)
Model met manuele versnellingsbak
De schakelindicator geeft aan wanneer
het best wordt geschakeld om zuinig te
rijden. Naast de huidige versnelling op het
instrumentarium, wordt ook de versnelling
aangegeven waarin zuiniger kan worden
gereden.
Gear shift indicator (GSI)

CAUTION
OPGELET
• De versnelling die de schakelindicator aangeeft, is slechts een aanbeveling. Er
moet eventueel een andere versnelling worden gekozen. Kies altijd de juiste
versnelling volgens de ondergrond en rijsituatie.

NOTE
OPMERKING
• De huidige versnelling en aanbevolen versnelling worden niet aangegeven in
de volgende omstandigheden:
- Wanneer de auto stilstaat.
- Wanneer 4L (4WD low) is geselecteerd (modellen met 4WD)
- Wanneer de schakelpook in de stand “N (neutraal)” of "R (achteruit)" staat.
• De huidige versnelling wordt mogelijk niet correct aangegeven in de volgende
omstandigheden:
- Wanneer de koppeling slipt.
- Wanneer wielspin optreedt.
- Wanneer de banden niet de voorgeschreven maat hebben.
- Wanneer de bandenspanning te laag is.
- Bij plots of hard accelereren.
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Schakelindicator
Model met automatische
versnellingsbak
De schakelindicator geeft de stand van de
keuzehendel of de gekozen versnelling (in
manuele modus) aan.
Display
Shift indicator

Beschrijving

P

Parkeren

R

Achteruit

N

Neutraal

D

Rijden (automatisch)

M1 - M6
Geen
weergave

-

Rijden (manueel)
Schakelen
Storing

ADVICE
ADVIES
• Verschijnt "-" met tussenpozen, laat
dan uw voertuig zo spoedig mogelijk
inspecteren door de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer.
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Alternatorwaarschuwingslampje
Dit waarschuwingslampje licht op terwijl
de motor draait en er een probleem is met
het laadsysteem (zoals een loszittende of
gebroken riem).

ADVICE
ADVIES
• Als dit waarschuwingslampje oplicht terwijl de motor draait, het voertuig
onmiddellijk op een veilige plaats buiten het verkeer parkeren en onmiddellijk
contact opnemen met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor inspectie.
Veiligheidsgordels → Zie pagina 6-50
Behandeling van de batterij → Zie
pagina 6-119
Wanneer de batterij leeg is → Zie pagina
7-16
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Storingscontrolelampje (MIL)
Als dit controlelampje oplicht terwijl de
motor draait, is er een probleem met het
elektronisch motormanagement of het
dieselpartikelfilter (DPD) of selectieve
katalytische reductie (SCR) met ureum.
Als dit controlelampje niet oplicht wanneer
de power mode op "ON” (modellen met
passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive
entry and start system) wordt gezet, is er
mogelijk een storing opgetreden in het
motormanagement. Neem contact op met
de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

CAUTION
OPGELET
• Wanneer dit controlelampje oplicht en de motor stilvalt, is de
motorbeveiligingsfunctie mogelijk geactiveerd. Zet de power mode op "OFF"
(modellen met passive entry and start system) of het contact op "LOCK"
(modellen zonder passive entry and start system) en wacht minstens 15
seconden alvorens u de motor opnieuw start.
Laat het systeem zo snel mogelijk nakijken door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer,
ook al rijdt het voertuig nog.

ADVICE
ADVIES
• Als dit controlelampje oplicht terwijl de motor draait, ga dan trager rijden en laat
het voertuig onmiddellijk inspecteren door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
• Als dit controlelampje tijdens het rijden nu en dan of permanent oplicht, moet
u uw voertuig laten nakijken. Laat het systeem zo snel mogelijk nakijken door
uw Isuzu-dealer, ook al kunt u nog rijden en hoeft het voertuig niet te worden
gesleept. Indien u blijft rijden zonder het voertuig te laten nakijken, kan het
emissieregelsysteem worden beschadigd. Dit kan ook een negatieve invloed
hebben op brandstofverbruik en prestaties.

Dieselpartikelfilter (DPD) → Zie pagina
4-346
Selectieve katalytische reductie (SCR)
met ureum → Zie pagina 4-349
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Onderhoudscontrolelampje
Als dit controlelampje oplicht tijdens het
rijden, onmiddellijk contact opnemen
met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor
inspectie.

Waterafscheiderwaarschuwingslampje

CAUTION
OPGELET

Het waterafscheiderwaarschuwingslampje
licht op wanneer het water in de
waterafscheider moet worden afgetapt.
Tap het water af zoals beschreven onder
"Water in het brandstoffilter aftappen" en
controleer of het waarschuwingslampje
dooft.

• Indien dit waarschuwingslampje oplicht terwijl de motor draait, moet het water
in het brandstoffilter meteen worden afgetapt. Wanneer u blijft rijden terwijl het
waarschuwingslampje brandt, kan het injectiesysteem defect raken.
Water in het brandstoffilter aftappen →
Zie pagina 6-54
Brandstofsysteem ontluchten→ Zie
pagina 7-19

Brandstoffilterwaarschuwingslampje
Het brandstoffilterwaarschuwingslampje
licht op wanneer het filterelement is
verzadigd.
Als dit waarschuwingslampje oplicht, moet
u uw voertuig zo spoedig mogelijk laten
inspecteren/onderhouden door uw Isuzudealer.
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Transmissiewaarschuwingslampje
Model met automatische
versnellingsbak
Als dit lampje knippert nadat de motor is
gestart, is er iets mis met de elektronische
transmissiesturing.

ADVICE
ADVIES
• Als dit waarschuwingslampje knippert, moet u de automatische versnellingsbak
zo spoedig mogelijk laten inspecteren door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
• Terwijl het waarschuwingslampje knippert, kan de computer de transmissie in
noodmodus laten werken.

Waarschuwingslampje automatische-transmissievloeistoftemperatuur
Model met automatische
versnellingsbak
Dit waarschuwingslampje licht op wanneer
de temperatuur van de automatische
versnellingsbak te hoog oploopt tijdens het
rijden.

ADVICE
ADVIES
• Als dit waarschuwingslampje oplicht tijdens het rijden, is de automatischetransmissievloeistof abnormaal heet. Stop dan meteen op een veilige plaats
waar u het verkeer niet hindert, zet de versnellingshendel in de stand "P" en laat
de motor stationair draaien. Rij niet verder vooraleer het waarschuwingslampje
is gedoofd.
• Als dit waarschuwingslampje niet dooft, moet u het smeersysteem van de
automatische versnellingsbak zo spoedig mogelijk laten inspecteren door de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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CHECK 4WD waarschuwingslampje
4WD modellen
Wanneer dit waarschuwingslampje blijft
branden, is het 4WD-systeem defect.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer.

CAUTION
OPGELET
• Als het CHECK 4WD waarschuwingslampje niet dooft of herhaaldelijk oplicht,
het voertuig zo spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten
inspecteren/repareren.
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Ijzelwaarschuwingslampje
English

CAUTION
OPGELET

Turkish

Dit waarschuwingslampje licht op wanneer
de buitentemperatuur laag is en er kans is
op ijzelvorming. Er verschijnt dan ook een
melding op het MID gedurende ongeveer 5
seconden.
Doordat indicatie is gebaseerd op de
buitentemperatuur die wordt gedetecteerd
door de buitentemperatuursensor en niet
op de temperatuur van het wegdek, is
dit geen nauwkeurige indicatie van de
wegdekconditie.

• Bij lage buitentemperaturen kan het wegdek bevroren zijn, ook al licht het
ijzelwaarschuwingslampje niet op. Concentreer op veilig rijden en kijk naar de
staat van het wegdek.
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Waarschuwingslampje laag brandstofpeil
Wanneer de brandstoftank bijna leeg
is terwijl de motor draait, licht het
waarschuwingslampje op en verschijnt er
een melding op het MID gedurende ong. 5
seconden.
Waarschuwingsmelding
English

Turkish

ADVICE
ADVIES
• Als het brandstofwaarschuwingslampje oplicht, moet u zo snel mogelijk tanken.
• Als de brandstoftank van uw voertuig leeg is, moet een ontluchtingsprocedure
worden gevolgd.
Brandstofmeter
→ Zie pagina4-18
Wanneer de brandstoftank leeg is→ Zie
pagina 7-18
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LED-koplampwaarschuwingslampje
Model met LED-koplampen

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

English

Turkish

Wanneer er iets fout is met de LEDkoplampen, licht het waarschuwingslampje
op en verschijnt er een melding op het MID
gedurende ong. 5 seconden.
Laat uw voertuig nakijken door de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

NOTE
OPMERKING
• Het LED-koplampwaarschuwingslampje licht op wanneer er iets mis is met de
LED-koplampen terwijl die zijn ingeschakeld. Het waarschuwingslampje dooft
wanneer de LED-koplampen zijn uitgeschakeld, ook al is er iets mis mee.
• Het LED-koplampwaarschuwingslampje licht mogelijk niet op terwijl er toch iets
mis is met de LED-koplampen wanneer die maar even werken, bijvoorbeeld bij
het geven van lichtsignalen.

Koplampregelingswaarschuwingslampje
Dit waarschuwingslampje licht op wanneer
er iets mis is met de automatische
koplampregeling.
Laat uw voertuig nakijken door de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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Waarschuwingslampje defect achterlicht
Waarschuwingsmelding
English

Turkish

English

Turkish

Wanneer er iets mis is met de achterlichten,
verschijnt de waarschuwingsmelding op het
MID gedurende ong. 5 seconden.
Laat uw voertuig nakijken door de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Waarschuwingslampje defect achtermistlicht
Waarschuwingsmelding
English

Turkish

Wanneer er iets mis is met het
achtermistlicht, verschijnt de
waarschuwingsmelding op het MID
gedurende ong. 5 seconden.
Laat uw voertuig nakijken door de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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Hoofdwaarschuwingslampje

Waarschuwingsmelding
(waarschuwingslampje en
controlelampje)
English

Turkish

Dit waarschuwingslampje licht op
wanneer er iets mis is met een
waarschuwingslampje of controlelampje. Er
verschijnt dan ook een melding op het MID
gedurende ongeveer 5 seconden.
Dit waarschuwingslampje licht ook
op wanneer er iets mis is met het
botswaarschuwingslampje.
Raadpleeg de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer
wanneer dit waarschuwingslampje oplicht.
Dit waarschuwingslampje licht op samen
met de volgende controlelampjes om aan
te geven dat er iets mis is met het voertuig.
• BSM OFF controlelampje
• Controlelampje parkeerhulpsysteem
UIT
• Controlelampje autonoom
noodremsysteem UIT
• Controlelampje rijstrookwaarschuwing
UIT
• Controlelampje rijstrookpreventie UIT
BSM OFF controlelampje
→ Zie pagina 4-81
Controlelampje parkeerhulpsysteem UIT
→ Zie pagina 4-82
Controlelampje autonoom
noodremsysteem UIT
→ Zie
pagina 4-87
Controlelampje rijstrookwaarschuwing
UIT
→ Zie pagina 4-88
Controlelampje rijstrookpreventie UIT
→ Zie pagina 4-88
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Waarschuwingslampje “deur open”

Waarschuwingsmelding

Het deurwaarschuwingslampje licht op als
een deur niet goed is gesloten wanneer
de power mode op "ON” (modellen met
passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive
entry and start system) wordt gezet.
Bij modellen met MID verschijnt
tegelijkertijd deze melding op het display.

Modellen met Passive Entry and
Start System
De waarschuwingszoemer werkt wanneer
iemand de deuren probeert te vergrendelen
met de vergrendelknop op de handgreep of
de elektronische sleutel. Met deze melding
worden de deuren niet vergrendeld, zelfs
indien de vergrendelknop op de handgreep
of de elektronische sleutel wordt ingedrukt.
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina 3-20
Waarschuwingszoemer → Zie pagina
4-106
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Sleutelwaarschuwingslampje
Dit waarschuwingslampje licht op bij het
storing in het passive entry and start
system, het power management of het
stuurslot.

ADVICE
ADVIES
• Als het waarschuwingslampje bij herhaling of permanent oplicht, het voertuig
zo spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten inspecteren/
repareren.
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina 3-20

Waarschuwingslampje sperdifferentieel achter
Dit waarschuwingslampje licht op wanneer
er iets mis is met het sperdifferentieel
achter.
Sperdifferentieelschakelaar
→ Zie pagina 4-128
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Ureum SCR-waarschuwingslampje
Dit waarschuwingslampje licht op wanneer
er iets mis is met het ureum SCR-systeem.

Waarschuwingslampje stuurinrichting
Dit waarschuwingslampje licht op
wanneer er iets mis is met de elektrische
stuurbekrachtiging.
Licht dit lampje op, breng dan de
auto op een veilige plaats tot stilstand
en start de motor opnieuw. Licht het
waarschuwingslampje nog altijd op, laat
dan uw voertuig zo spoedig mogelijk
inspecteren door de dichtstbijzijnde Isuzudealer.

CAUTION
OPGELET
• Wanneer dit waarschuwingslampje
brandt, werkt de elektrische
stuurbekrachtiging niet en gaat het
sturen stroef.

AdBlue® waarschuwingslampje
Dit waarschuwingslampje licht op wanneer
u blijft rijden terwijl de AdBlue® tank leeg is.
Omgaan met AdBlue®
→ Zie pagina 2-92
Wordt het voorgeschreven type AdBlue®
gebruikt?
→ Zie pagina 2-92
®
AdBlue bijvullen
→ Zie pagina 2-93
®
AdBlue tank
→ Zie pagina 3-55
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Richtingaanwijzercontrolelampje

ADVICE
ADVIES

Deze lampjes knipperen wanneer een
richtingaanwijzer wordt bediend met de
power mode op "ON" (modellen met
passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive
entry and start system).
Beide lampjes knipperen wanneer de
waarschuwingsknipperlichten worden
ingeschakeld ongeacht de power mode
(modellen met Passive Entry and Start
System) of de stand van het contact
(modellen zonder Passive Entry and Start
System).
Bij modellen met noodstopsignaal (ESS)
knipperen beide richtingaanwijzers terwijl
ESS werkt.
Richtingaanwijzerschakelaar → Zie
pagina 4-124
Waarschuwingsknipperlichtschakelaar
→ Zie pagina 4-127
Noodstopsignaal (ESS)
→ Zie pagina 4-172

• Deze controlelampjes knipperen niet als de gloeilampen zijn doorgebrand, of
gaan abnormaal knipperen als gloeilampen met een verkeerde wattage gebruikt
worden.

Verlichtingscontrolelampje
Dit controlelampje licht op met de
lichtschakelaar op "AUTO" (met koplampen
" of "
".
of achterlichten "AAN"), "
Lichtschakelaar
→ Zie pagina 4-117
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Grootlichtcontrolelampje
Dit controlelampje licht op wanneer de
grootlichten zijn ingeschakeld of wanneer
wordt omgeschakeld tussen grootlicht en
dimlicht (lichtsignaal).
Lichtschakelaar
→ Zie pagina 4-117

Controlelampje antidiefstalsysteem
Dit controlelampje licht op of knippert
wanneer het antidiefstalsysteem in werking
treedt.
Antidiefstalsysteem → Zie pagina 3-8

Voormistlichtcontrolelampje
Dit controlelampje blijft branden wanneer
de voormistlichten ingeschakeld zijn.
Voormistlichtschakelaar → Zie pagina
4-126

Achtermistlichtcontrolelampje
Dit controlelampje blijft branden wanneer
het achtermistlicht is ingeschakeld.
Achtermistlichtschakelaar → Zie pagina
4-126
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Voorgloeicontrolelampje
Dit controlelampje licht op in de
volgende gevallen en dooft wanneer de
voorgloeibougie voldoende is opgewarmd:
• Als de power mode op "ON" wordt
gezet (modellen met passive entry
and start system).
• Als wordt geprobeerd de motor te
starten (modellen met passive entry
and start system).
• Als het contact op "ON" wordt gezet
(modellen zonder passive entry and
start system).
De motor starten
→ Zie pagina 4-4

Controlelampje sperdifferentieel achter
Dit controlelampje knippert met de
differentieelschakelaar AAN en blijft
branden wanneer het sperdifferentieel
is vergrendeld. Wanneer de
differentieelschakelaar wordt afgezet
terwijl dit controlelampje brandt, wordt
het differentieel ontgrendeld en dooft het
controlelampje.
Sperdifferentieelschakelaar
→ Zie pagina 4-128
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TCS OFF controlelampje
Wanneer TCS wordt uitgeschakeld door op
ESC OFF te drukken, licht het TCS OFF
controlelampje op het instrumentenbord
op. Dit waarschuwingslampje licht ook
op wanneer de 4L (4WD low) wordt
geselecteerd met de 4WD schakelaar.
Wanneer dit controlelampje het volgende
doet, werkt TCS mogelijk niet goed. Neem
contact op met de dichtstbijzijnde Isuzudealer.
• Wanneer het TCS OFF controlelampje
oplicht tijdens het rijden (wanneer
de ESC OFF schakelaar niet wordt
bediend).
• Als het TCS OFF controlelampje niet
oplicht wanneer de power mode op
"ON” (modellen met passive entry and
start system) of het contact op "ON"
(modellen zonder passive entry and
start system) wordt gezet.
Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
→ Zie pagina 4-164
Model met vierwielaandrijving (4WD) →
Zie pagina 4-337
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ESC OFF controlelampje
Wanneer ESC wordt uitgeschakeld door op
ESC OFF te drukken, licht het ESC OFF
controlelampje op het instrumentenbord
op. Dit waarschuwingslampje licht ook
op wanneer de 4L (4WD low) wordt
geselecteerd met de 4WD schakelaar.
Wanneer het ESC OFF controlelampje
het volgende doet, werkt ESC mogelijk
niet goed. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
• Wanneer het ESC OFF controlelampje
oplicht tijdens het rijden (wanneer
de ESC OFF schakelaar niet wordt
bediend).
• Als het ESC OFF controlelampje niet
oplicht wanneer de power mode op
"ON” (modellen met passive entry and
start system) of het contact op "ON"
(modellen zonder passive entry and
start system) wordt gezet.
Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
→ Zie pagina 4-164
Model met vierwielaandrijving (4WD) →
Zie pagina 4-337
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BSM OFF controlelampje

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

Centraal waarschuwingslampje

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

Wanneer Blind Spot Monitor
(BSM) wordt uitgeschakeld met de
personaliseringsfunctie via het MID, licht
het BSM OFF controlelampje op het
instrumentenbord op.
Dit lampje gaat ook in de volgende gevallen
branden.
• BSM of RCTA werkt niet door een
storing van een ander onderdeel of
systeem van het voertuig.
• Wanneer BSM of RCTA tijdelijk zijn
uitgeschakeld door radarsensoren
die extreem warm of koud worden,
verschijnt de waarschuwing "Radar
unavailable" ongeveer 5 seconden
op het MID waarna dit controlelampje
oplicht.
• Wanneer BSM of RCTA tijdelijk
zijn uitgeschakeld door vuil op de
radarsensoren of een andere oorzaak,
verschijnt de waarschuwing "Radar
unavailable" ongeveer 5 seconden
op het MID waarna dit controlelampje
oplicht.
• Bij een storing in BSM of RCTA
verschijnt de melding "Radar
failure" ongeveer 5 seconden op
het MID, waarna dit controlelampje
en het hoofdwaarschuwingslampje
tegelijkertijd oplichten. Raadpleeg
in dit geval de dichtstbijzijnde Isuzudealer.
Blind Spot Monitor (BSM)
→ Zie pagina 4-190
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
→ Zie pagina 4-199
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Controlelampje parkeerhulpsysteem UIT

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

Hoofdwaarschuwingslampje

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

Wanneer het parkeerhulpsysteem wordt
uitgeschakeld door op de OFF schakelaar
te drukken, licht het controlelampje
parkeerhulpsysteem UIT op het
instrumentenbord op.
Dit lampje gaat ook in de volgende gevallen
branden.
• Het parkeerhulpsysteem werkt niet
door een storing van een ander
onderdeel of systeem van het
voertuig.
• Wanneer het sonarsysteem tijdelijk
niet normaal functioneert door storing
of andere factoren, verschijnt de
waarschuwing "Sonar unavailable"
ongeveer 5 seconden op het MID
waarna dit controlelampje oplicht.

• Wanneer het parkeerhulpsysteem
tijdelijk is uitgeschakeld door vuil op
de sonarsensoren of een andere
oorzaak, verschijnt de waarschuwing
"Sonar clean-up" ongeveer 5
seconden op het MID waarna dit
controlelampje oplicht.
• Bij een storing in het
parkeerhulpsysteem verschijnt
de waarschuwing "Sonar failure"
ongeveer 5 seconden op het MID,
waarna dit controlelampje en
het hoofdwaarschuwingslampje
tegelijkertijd oplichten. Raadpleeg
in dit geval de dichtstbijzijnde Isuzudealer.
Parkeerhulpsysteem
→ Zie pagina 4-208
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Controlelampje cruise control

English

Turkish

Dit controlelampje licht wit op wanneer
de cruisecontrol-hoofdschakelaar wordt
ingedrukt.
Dit controlelampje licht groen op wanneer
de cruisecontrol-instelschakelaar wordt
ingedrukt.
Wanneer de cruise control van modellen
met stereo camera automatisch wordt
uitgeschakeld, wordt dit controlelampje
wit in plaats van groen nadat de melding
"Cruise control canceled" ongeveer 5
seconden is verschenen op het MID.
Wanneer de cruise control van modellen
met stereo camera wordt uitgeschakeld,
dooft dit controlelampje nadat de melding
"Cruise control canceled" ongeveer 5
seconden is verschenen op het MID.
Cruise Control
→ Zie pagina 4-153

Controlelampje adaptieve cruise control

English

Turkish

Dit controlelampje licht wit op wanneer de
adaptieve cruise control wordt ingesteld.
Dit controlelampje licht groen op wanneer
de adaptieve cruise control werkt.
Wanneer de adaptieve cruise control
automatisch wordt uitgeschakeld, wordt
dit controlelampje wit in plaats van groen
nadat de melding "Cruise control canceled"
ongeveer 5 seconden is verschenen op het
MID.
Adaptive Cruise Control (ACC)
→ Zie pagina 4-255

Controlelampje intelligente snelheidsbegrenzer
Dit controlelampje licht wit op wanneer
de intelligente snelheidsbegrenzer wordt
ingesteld.
Dit controlelampje licht groen op wanneer
de intelligente snelheidsbegrenzer werkt.
Intelligent Speed Limiter (ISL)
→ Zie pagina 4-293
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Controlelampje manuele snelheidsbegrenzer
Dit controlelampje licht wit op wanneer
de manuele snelheidsbegrenzer wordt
ingesteld.
Dit controlelampje licht groen op wanneer
de manuele snelheidsbegrenzer werkt.
Manual Speed Limiter (MSL)
→ Zie pagina 4-289

4WD controlelampje
Wanneer "4H (4WD high)" of "4L (4WD
low)” wordt geselecteerd met de 4WD
schakelaar, licht dit controlelampje op.
Controleer telkens wanneer u de 4WD
schakelaar gebruikt of dit controlelampje
normaal is opgelicht of gedoofd alvorens te
gaan rijden.
4WD schakelaar → Zie pagina 4-338

4WD Low controlelampje
Wanneer "4L (4WD low)” wordt
geselecteerd met de 4WD schakelaar, licht
dit controlelampje op.
Controleer telkens wanneer u de 4WD
schakelaar gebruikt of dit controlelampje
normaal is opgelicht of gedoofd alvorens te
gaan rijden.
4WD schakelaar → Zie pagina 4-338

Controlelampje Hill Descent Control
Wanneer de hill descent control-schakelaar
wordt ingedrukt en hill descent control is
geactiveerd, licht dit controlelampje op.
Als het Hill-start Assist-systeem werkt,
knippert dit controlelampje.
Hill Descent Control → Zie pagina
4-175
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Controlelampje vrijloopstopsysteem

English

Turkish

English

Turkish

Wanneer de motor wordt afgezet door het
vrijloopstopsysteem, licht dit controlelampje
op en dooft het nadat de motor is gestart.
Dit controlelampje knippert enkele
seconden in de volgende omstandigheden
en de motor wordt automatisch
weer gestart. Er weerklinkt dan een
waarschuwingszoemer (korte, herhaalde
zoemtonen) en er verschijnt een melding
op het MID gedurende enkele seconden.
• De bestuurdersdeur wordt geopend
• De veiligheidsgordel van de
bestuurder wordt losgeklikt
Vrijloopstopsysteem
→ Zie pagina 4-181
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Controlelampje vrijloopstopsysteem UIT

English

Turkish

Dit controlelampje gaat branden
wanneer het vrijloopstopsysteem wordt
uitgeschakeld.
Dit lampje gaat in de volgende gevallen
knipperen. Er weerklinkt dan een
waarschuwingszoemer (continu zoemtoon)
en er verschijnt een melding op het MID.
Dit blijft zo tot de power mode op "OFF”
(modellen met passive entry and start
system) of het contact op "LOCK" (modellen
zonder passive entry and start system)
wordt gezet of de motor handmatig weer
wordt gestart.
• Als de motorkap wordt geopend
• Bij een storing in het
vrijloopstopsysteem of een
gerelateerd systeem
Doet het controlelampje
vrijloopstopsysteem UIT het volgende,
dan is het vrijloopstopsysteem of een
gerelateerd systeem mogelijk defect. Neem
contact op met de dichtstbijzijnde Isuzudealer.
• Wanneer het controlelampje
vrijloopstopsysteem UIT knippert en
de waarschuwingszoemer niet werkt.
• Wanneer het controlelampje
vrijloopstopsysteem UIT blijft branden
met de power mode op "ON"
(modellen met Passive Entry and
Start System) of het contact op "ON"
(modellen zonder Passive Entry and
Start System).
UIT-schakelaar vrijloopstopsysteem
→ Zie pagina 4-184
Waarschuwingszoemer → Zie pagina
4-106
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Controlelampje automatische grootlichten
Dit controlelampje licht op wanneer
Automatic High Beam (automatische
grootlichten) werkt.
Automatic High Beam (AHB)
→ Zie pagina 4-333

Controlelampje autonoom noodremsysteem UIT
Dit controlelampje licht op wanneer
Autonomous Emergency Braking
(autonoom noodremsysteem) werkt.
Dit lampje gaat ook in de volgende gevallen
branden.
• Bij een storing in de stereo camera
• Wanneer de stereo camera tijdelijk is
uitgeschakeld

NOTE
OPMERKING
• Terwijl AEB is uitgeschakeld, zal
AEB worden ingeschakeld wanneer
de startknop (modellen met Passive
Entry and Start System) of het
contactslot (modellen zonder
Passive Entry and Start System)
op "OFF" wordt gezet om de motor
af te zetten en vervolgens weer op
"ON" wordt gezet.
• Wanneer dit controlelampje brandt,
werken AEB en de pedaalbeveiliging
niet.
Autonoom noodremsysteem (AEB)
→ Zie pagina 4-237
Pedaalbeveiliging
→ Zie pagina 4-249
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Controlelampje rijstrookwaarschuwing UIT
Dit controlelampje licht op wanneer
Lane Departure Warning (LDW)
(rijstrookwaarschuwing) werkt.
Rijstrookwaarschuwing (LDW) → Zie
pagina 4-297

Controlelampje rijstrookpreventie UIT
Dit controlelampje licht op wanneer
Emergency Lane Keeping (ELK)
(rijstrookpreventie) werkt.
Rijstrookpreventie (ELK)
→ Zie pagina 4-311

DPD regeneratiecontrolelampje
Wanneer het partikelfilter manueel moet
worden geregenereerd, knippert dit
controlelampje
Nadat de manuele regeneratie is gestart,
blijft dit controlelampje branden.
Wanneer de manuele regeneratie is
voltooid, dooft dit controlelampje.
Dieselpartikelfilter (DPD) → Zie pagina
4-346
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Waarschuwingslampje open motorkap
Engels

Deze melding verschijnt wanneer de
motorkap is geopend of niet volledig
gesloten.

Turks

Waarschuwingslampje “lichten aan”
Engels

Turks

Deze melding verschijnt op het display
wanneer de lichten zijn ingeschakeld en de
volgende voorwaarden zijn vervuld.
" of "
".
• Lichtschakelaar op "
• Power mode op "OFF” (modellen met
passive entry and start system) of het
contact op "LOCK" (modellen zonder
passive entry and start system).
• De bestuurdersdeur is geopend.
Tegelijkertijd weerklinkt er ook een
waarschuwingszoemer. Wanneer
de lichtschakelaar op "OFF" wordt
gezet, dooft het lampje en stopt de
waarschuwingszoemer.
Waarschuwingszoemer
→
Zie pagina 4-106
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Waarschuwingslampje “sleutel in contact”
Engels

Turks

Bij modellen zonder passive entry and start
system verschijnt deze melding op het
display wanneer het contact op "ACC" of
"LOCK" wordt gezet en de bestuurdersdeur
wordt geopend terwijl de sleutel nog in
het contactslot zit. Tegelijkertijd weerklinkt
er ook een waarschuwingszoemer.
Wanneer de sleutel wordt uitgetrokken,
verdwijnt de indicatie en stopt de
waarschuwingszoemer.
Waarschuwingszoemer
→
Zie pagina 4-106
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Waarschuwingslampje “geen elektronische sleutel”
English

Turkish

Modellen met Passive Entry and
Start System
Deze melding verschijnt in de volgende
gevallen.
• Bij een poging om een ontgrendelde
deur te vergrendelen met de
elektronische sleutel niet binnen het
werkingsbereik voor het vergrendelen/
ontgrendelen van de deuren.
• De elektronische sleutel bevindt
zich buiten de wagen en de deuren
zijn gesloten met de power mode in
"ACC" of "ON".
• Met power mode op "OFF" en de
startknop wordt ingedrukt terwijl de
elektronische sleutel zich niet binnen
het werkingsbereik voor het starten
van de motor bevindt.
De waarschuwingszoemer weerklinkt dan.

NOTE
OPMERKING
• Met de elektronische sleutel binnen het werkingsbereik om de deuren te
vergrendelen/ontgrendelen, verschijnt deze melding mogelijk toch door
verstoorde radiogolven. De melding kan ook verschijnen met de elektronische
sleutel binnen het werkingsbereik voor het starten van de motor in de wagen
boven het dashboard, in opbergvakken zoals het handschoenenkastje of een
deurvak of onder of voor de bestuurders- of passagierszetel.
• Wanneer de autobatterij bijna leeg is of weinig spanning levert, kan dit
waarschuwingslampje oplichten wanneer de vergrendeltoets op de handgreep
of de startknop wordt ingedrukt. Controleer in dat geval de staat van de batterij.
• Deze melding verschijnt niet wanneer de elektronische sleutel via een open
zijruit buiten de wagen wordt gebracht.
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina 3-20
Waarschuwingszoemer → Zie pagina
4-106
Behandeling van de batterij → Zie
pagina 6-119
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Waarschuwingslampje “stuurslot vergrendeld”
Engels

Turks

Modellen met Passive Entry and
Start System
Deze melding verschijnt als het stuurslot
niet is ontgrendeld nadat de startknop is
ingedrukt.
Er weerklinkt dan een
waarschuwingszoemer en het
controlelampje van de startknop knippert
groen.
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina 3-20
Waarschuwingszoemer → Zie pagina
4-106
Startknop (modellen met Passive Entry
and Start System)
→ Zie pagina 4-112
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Schakelstandwaarschuwingslampje
Model met manuele versnellingsbak
Engels

Turks

Model met automatische
versnellingsbak
Engels

Turks

Modellen met Passive Entry and
Start System
Deze melding verschijnt in de volgende
gevallen.
• Als de elektronische sleutel buiten de
wagen wordt gebracht en de deuren
worden gesloten met power mode
op "OFF" en de versnellingshendel
in een andere stand dan "P" (met
automatische versnellingsbak).
• Als de versnellingshendel in een
andere stand dan “P” wordt gebracht
met geopende bestuurdersdeur (met
automatische versnellingsbak).
• Als wordt geprobeerd de motor
te starten door op de startknop te
drukken met de versnellingshendel in
een andere stand dan "P" of "N" (met
automatische versnellingsbak).
• Als wordt geprobeerd de motor
te starten door op de startknop te
drukken met de schakelpook in
een andere stand dan vrijloop (met
manuele versnellingsbak).
• Als wordt geprobeerd de power mode
van "ON" op "OFF" te zetten met de
versnellingshendel in een andere
stand dan "P" (met automatische
versnellingsbak).
De waarschuwingszoemer weerklinkt dan.
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina 3-20
Waarschuwingszoemer → Zie pagina
4-106
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Engels

Turks

Uitschakelwaarschuwingslampje
Engels

Turks

Modellen met Passive Entry and
Start System
Deze melding verschijnt op het display
als wordt geprobeerd de deuren te
vergrendelen met de vergrendeltoets op de
handgreep of de elektronische sleutel met
power mode op “ON” of “ACC”. De deuren
worden niet vergrendeld.
De waarschuwingszoemer weerklinkt dan.
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina 3-20
Waarschuwingszoemer → Zie pagina
4-106
Startknop (modellen met Passive Entry
and Start System)
→ Zie pagina 4-112
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Waarschuwingslampje “batterij elektronische sleutel bijna leeg”
Engels

Modellen met Passive Entry and
Start System
Deze melding verschijnt als de power
mode van "ON" op "OFF" (of "ACC") wordt
gezet met lage batterijspanning van de
elektronische sleutel.
De waarschuwingszoemer weerklinkt dan.

Turks

NOTE
OPMERKING
• Als deze melding verschijnt, werkt het passive entry and start system mogelijk
niet. Vervang de batterij van de elektronische sleutel zo spoedig mogelijk. Werkt
het passive entry and start system niet, gebruik dan de mechanische sleutel
om de deuren te vergrendelen/ontgrendelen en de elektronische sleutel om te
motor te starten (zie "Wanneer de batterij van de elektronische sleutel leeg is").
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina 3-20
Vervangen van de batterij in de
afstandsbediening → Zie pagina 3-14
Waarschuwingszoemer → Zie pagina
4-106
Wanneer de batterij van de elektronische
sleutel leeg is → Zie pagina 7-7
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System Check-waarschuwingslampje
English

Turkish

Modellen met Passive Entry and
Start System
Deze melding verschijnt als er zich een
storing voordoet in het passive entry and
start system wanneer wordt geprobeerd
de wagen te vergrendelen met de
vergrendeltoets op de handgreep of een
druk op de startknop.
Daarnaast gebeurt ook nog het volgende:
• De waarschuwingszoemer werkt.
• Het waarschuwingslampje “sleutel in
contact” kan oplichten.
• Het controlelampje van de startknop
knippert mogelijk.

ADVICE
ADVIES
• Als het waarschuwingslampje bij herhaling of permanent oplicht, het voertuig
zo spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten inspecteren/
repareren.

NOTE
OPMERKING
• Als deze melding verschijnt, werkt het passive entry and start system niet.
• De melding kan ook verschijnen wanneer de zekering is doorgeslagen.
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina 3-20
Waarschuwingslampje "sleutel in
contact"
→ Zie pagina 4-74
Startknop (modellen met Passive Entry
and Start System)
→ Zie pagina 4-112
Waarschuwingszoemer → Zie pagina
4-106
Noodstartprocedure (modellen met
Passive Entry and Start System)
→ Zie pagina 7-11
Zekeringen en relais vervangen → Zie
pagina 7-24
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Waarschuwingslampje Power Management System
English

ADVICE
ADVIES

Turkish

Modellen met Passive Entry and
Start System
Deze melding verschijnt als er zich een
storing voordoet in het power management
system wanneer de startknop wordt
ingedrukt. De waarschuwingszoemer werkt
en het waarschuwingslampje van het
waarschuwingslampje “sleutel in contact”
licht op.

• Als het waarschuwingslampje bij herhaling of permanent oplicht, het voertuig
zo spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten inspecteren/
repareren.
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina 3-20
Waarschuwingslampje "sleutel in
contact"
→ Zie pagina 4-74
Waarschuwingszoemer → Zie pagina
4-106
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Stuurslotwaarschuwingslampje
English

ADVICE
ADVIES

Turkish

Modellen met Passive Entry and
Start System
Deze melding verschijnt als er zich
een storing voordoet in het stuurslot
wanneer de startknop wordt ingedrukt.
De waarschuwingszoemer werkt en
het waarschuwingslampje van het
waarschuwingslampje “sleutel in contact”
licht op.

• Als het waarschuwingslampje bij herhaling of permanent oplicht, het voertuig
zo spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten inspecteren/
repareren.
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina 3-20
Waarschuwingslampje "sleutel in
contact"
→ Zie pagina 4-74
Waarschuwingszoemer → Zie pagina
4-106
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Accessory Mode-controlelampje
Model met manuele versnellingsbak
Engels

Turks

Model met automatische
versnellingsbak
Engels

Turks

Modellen met Passive Entry and
Start System
Deze melding verschijnt op het display
met de power mode op "ACC". De
waarschuwingszoemer werkt als de
bestuurdersdeur wordt geopend met de
power mode op “ACC”.
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina 3-20
Waarschuwingszoemer → Zie pagina
4-106
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Waarschuwingslampje “motor starten met lege batterij van de
elektronische sleutel”
Engels

Turks

Model met manuele versnellingsbak
Engels

Turks

Modellen met Passive Entry and
Start System
Deze melding verschijnt op het display
wanneer de batterij van de elektronische
sleutel leeg is.
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina 3-20
Wanneer de batterij van de elektronische
sleutel leeg is → Zie pagina 7-7
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Model met automatische
versnellingsbak
Engels

Turks
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AdBlue®-waarschuwingslampje
Engels

Turks

Deze melding verschijnt 5 seconden op het
display wanneer AdBlue® bijna op is en de
resterende afstand tot de motor niet meer
kan worden gestart minder wordt dan 2.400
km.
Daarna verschijnt de melding 5 seconden
op het display wanneer de power mode op
"ON" (modellen met passive entry and start
system) of het contact op "ON" (modellen
zonder passive entry and start system)
wordt gezet.

ADVICE
ADVIES
• Vul AdBlue® bij wanneer deze
melding verschijnt.
AdBlue® bijvullen
→ Zie pagina 2-93

Waarschuwingslampje "AdBlue® bijvullen"
Engels

Turks

Deze melding verschijnt op het display
wanneer AdBlue® bijna op is en de
resterende afstand tot de motor niet meer
kan worden gestart minder wordt dan 1.005
km.

ADVICE
ADVIES
• Vul AdBlue® bij wanneer deze
melding verschijnt.
AdBlue® bijvullen
→ Zie pagina 2-93
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Waarschuwingslampje "starten niet mogelijk"
(AdBlue® bijvullen)
Engels

Deze melding verschijnt op het display als
de AdBlue® tank leeg raakt tijdens het rijden
ook al is "Fill up AdBlue®" aangegeven.
Wanneer de motor dan wordt afgezet, kan
die niet opnieuw worden gestart.

Turks

ADVICE
ADVIES
• Vul AdBlue® bij wanneer deze
melding verschijnt.
AdBlue® bijvullen
→ Zie pagina 2-93
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Waarschuwingslampje "verkeerde AdBlue®"
Engels

Turks

Deze melding verschijnt op het display
als het systeem een andere vloeistof dan
AdBlue® in de tank detecteert. Ook de
resterende afstand die nog kan worden
afgelegd tot de motor niet meer kan worden
gestart, is aangegeven.

ADVICE
ADVIES
• Indien na het verschijnen van
deze melding door wordt gereden
zonder de nodige maatregelen te
nemen, zal het SCR-systeem defect
raken. Laat het voertuig zo spoedig
mogelijk controleren en repareren
bij de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Waarschuwingslampje "starten niet mogelijk"
(verkeerde AdBlue®)
Engels

Turks

Deze melding verschijnt op het
display wanneer door wordt gereden
terwijl "Incorrect AdBlue® detected" is
aangegeven.
Wanneer de motor dan wordt afgezet, kan
die niet opnieuw worden gestart.

ADVICE
ADVIES
• Als "Incorrect AdBlue® detected"
is aangegeven, moet het SCRsysteem worden nagekeken. Laat
het voertuig zo spoedig mogelijk
controleren en repareren bij de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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Waarschuwingslampje "AdBlue® systeem defect"
Engels

Turks

Deze melding verschijnt op het display
wanneer er iets mis is met het SCRsysteem. Ook de resterende afstand die
nog kan worden afgelegd tot de motor niet
meer kan worden gestart, is aangegeven.

ADVICE
ADVIES
• Indien na het verschijnen van
deze melding door wordt gereden
zonder de nodige maatregelen te
nemen, zal het SCR-systeem defect
raken. Laat het voertuig zo spoedig
mogelijk controleren en repareren
bij de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Waarschuwingslampje "starten niet mogelijk" (AdBlue®systeem defect)
Engels

Turks

Deze melding verschijnt op het display
wanneer door wordt gereden terwijl
"AdBlue® system malfunction" is
aangegeven.
Wanneer de motor dan wordt afgezet, kan
die niet opnieuw worden gestart.

ADVICE
ADVIES
• Als "AdBlue® system malfunction"
is aangegeven, moet het SCRsysteem worden nagekeken. Laat
het voertuig zo spoedig mogelijk
controleren en repareren bij de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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Waarschuwingszoemer

Een waarschuwingszoemer weerklinkt in de volgende omstandigheden.
Waarschuwing

Zoemerpatroon

Conditie

Motoroververhitting

Continue zoemtoon

Wanneer de motor oververhit raakt.

Sleutel in contact
(modellen zonder
passive entry and
start system)

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer de bestuurdersdeur wordt
geopend terwijl de sleutel in het contact zit
en dit op "ACC" of "LOCK" staat

Lichten UIT

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer de lichten zijn ingeschakeld en
de volgende voorwaarden zijn vervuld.
" of "
".
• Lichtschakelaar op "
• Power mode op "OFF” (modellen met
passive entry and start system) of het
contact op "LOCK" (modellen zonder
passive entry and start system).
• De bestuurdersdeur is geopend.

Handrem afzetten

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer het voertuig ongeveer 5
km/h snel rijdt terwijl de handrem is
aangetrokken

Veiligheidsgordel
(bestuurderszetel)

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer het voertuig 20 km/h snel
rijdt terwijl de veiligheidsgordel niet is
vastgeklikt

Veiligheidsgordel
(voorpassagierszetel)

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer het voertuig 20 km/h snel
rijdt terwijl de veiligheidsgordel niet is
vastgeklikt

Veiligheidsgordel op
tweede zetelrij

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer het voertuig 20 km/h snel
rijdt terwijl de veiligheidsgordel niet is
vastgeklikt

Automatische
versnellingsbak

Drie herhaalde
zoemtonen

Wanneer in een te lage versnelling wordt
geschakeld terwijl de snelheid te hoog is.
Wanneer in een te hoge versnelling wordt
geschakeld terwijl de snelheid te laag is.

In achteruit schakelen

Drie herhaalde
zoemtonen

Wanneer de schakelpook in de stand "R
(achteruit)" wordt gezet

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer rijsnelheid, motortoerental,
schakelpookpositie (modellen
met manuele versnellingsbak) of
versnellingshendelpositie (modellen
met automatische versnellingsbak) of
koppelingspedaalconditie (modellen met
manuele versnellingsbak) niet op elkaar
zijn afgestemd of de vierwielaandrijving
niet naar behoren werkt.
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Waarschuwing

Zoemerpatroon

Korte, herhaalde
zoemtonen

Vrijloopstopsysteem
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Conditie
• Als de bestuurdersdeur wordt geopend
terwijl de motor automatisch is afgezet
door het vrijloopstopsysteem.
• Als de veiligheidsgordel van de
bestuurder wordt losgeklikt terwijl de
motor automatisch is afgezet door het
vrijloopstopsysteem.
• Als in een versnelling is geschakeld
terwijl de motor automatisch is afgezet
door het vrijloopstopsysteem (modellen
manuele versnellingsbak).
Als de motorkap wordt geopend terwijl
de motor automatisch is afgezet door het
vrijloopstopsysteem.

Continu zoemtoon

Korte herhaalde
zoemtonen
(externe zoemer)
Geen elektronische
sleutel
(modellen met passive
entry and start
system)

Korte herhaalde
zoemtonen
(interne zoemer)
Korte herhaalde
zoemtonen
(externe zoemer)

Als het vrijloopstopsysteem of een
gerelateerd systeem defect raakt terwijl
de motor automatisch is afgezet door het
vrijloopstopsysteem.
Bij een poging om een ontgrendelde deur
te vergrendelen met de elektronische
sleutel niet binnen het werkingsbereik
voor het vergrendelen/ontgrendelen van
de deuren.
De elektronische sleutel bevindt zich
buiten de wagen en de deuren zijn
gesloten met de power mode in "ACC" of
"ON".

Drie zoemtonen
(interne zoemer)

Met power mode "OFF" en de
motorstartknop wordt ingedrukt terwijl de
elektronische sleutel zich niet binnen het
werkingsbereik voor het starten van de
motor bevindt.

Drie zoemtonen
(interne zoemer)

Als het stuurslot niet is ontgrendeld nadat
de startknop is ingedrukt.

Deur open
Korte herhaalde
(modellen met passive
zoemtonen
entry and start
(externe zoemer)
system)

Wanneer iemand de deuren probeert te
vergrendelen met de vergrendelknop op
de handgreep of de elektronische sleutel.

Stuurslot niet afgezet
(models with passive
entry and start
system)
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Waarschuwing

Zoemerpatroon

Conditie

Continu zoemtoon
(externe zoemer)

Als de elektronische sleutel buiten de
wagen wordt gebracht en de deuren
worden gesloten met power mode op
"OFF" en de versnellingshendel in een
andere stand dan "P" (met automatische
versnellingsbak).

Korte herhaalde
zoemtonen
(interne zoemer)

Als de versnellingshendel in een
andere stand dan “P” wordt gebracht
met geopende bestuurdersdeur (met
automatische versnellingsbak).

Schakelstand
(modellen met passive
Drie zoemtonen
entry and start
(interne zoemer)
system)

Als wordt geprobeerd de motor te starten
door op de startknop te drukken met
de versnellingshendel in een andere
stand dan "P" of "N" (met automatische
versnellingsbak).

Drie zoemtonen
(interne zoemer)

Als wordt geprobeerd de motor te starten
door op de startknop te drukken met de
schakelpook in een andere stand dan
vrijloop (met manuele versnellingsbak).

Drie zoemtonen
(interne zoemer)

Als wordt geprobeerd de power mode
van "ON" op "OFF" te zetten met de
versnellingshendel in een andere
stand dan "P" (met automatische
versnellingsbak).

Uitschakelen
(modellen met passive Korte zoemtoon
entry and start
(externe zoemer)
system)

Als wordt geprobeerd de deuren te
vergrendelen met de vergrendeltoets op
de handgreep of de elektronische sleutel
met power mode op “ON” of “ACC”.

Batterij elektronische
sleutel bijna leeg
Drie zoemtonen
(modellen met passive
(interne zoemer)
entry and start
system)

Als de power mode van "ON" op
"OFF" (of "ACC") wordt gezet met lage
batterijspanning van de elektronische
sleutel.

Drie zoemtonen
(interne zoemer)
Systeem controleren Continu zoemtoon
(modellen met passive (interne zoemer)
entry and start
Korte zoemtoon
system)
(externe zoemer)
Continu zoemtoon
(externe zoemer)

Als er zich een storing voordoet in
het passive entry and start system
wanneer wordt geprobeerd de wagen te
vergrendelen met de vergrendelknop op
de handgreep of een druk op de startknop.

Power management
system
Drie zoemtonen
(modellen met passive
(interne zoemer)
entry and start
system)

Als er zich een storing voordoet in het
power management system wanneer de
startknop wordt ingedrukt.
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Waarschuwing

Zoemerpatroon
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Conditie

Stuurslot
(modellen met passive Drie zoemtonen
entry and start
(interne zoemer)
system)

Als er zich een storing voerdoet in het
stuurslot wanneer de startknop wordt
ingedrukt.

Accessory mode
Korte herhaalde
(modellen met passive
zoemtonen
entry and start
(interne zoemer)
system)

Als de bestuurdersdeur wordt geopend
met de power mode op “ACC”.

Buitensluitpreventie
Korte herhaalde
(modellen met passive
zoemtonen
entry and start
(externe zoemer)
system)

Bij een poging om de deuren te
vergrendelen met de vergrendelknop op
de handgreep of de elektronische sleutel
binnen het werkingsbereik om de motor te
starten.

Buitensluitpreventie
Korte herhaalde
(modellen met passive
zoemtonen
entry and start
(externe zoemer)
system)

Wanneer iemand probeert de deuren te
vergrendelen met de vergrendelknop op
de handgreep met de sleutel in de wagen.

Rear cross traffic alert Korte, herhaalde
(RCTA)
zoemtonen

Bij het achteruitrijden en een ander
voertuig nadert achteraan van links of
rechts (met RCTA ingeschakeld).

Korte, herhaalde
zoemtonen
Parkeerhulpsysteem
Continu zoemtoon

Autonomous
Emergency
Braking (autonoom
noodremsysteem)
(AEB)

Pedaalbeveiliging

Adaptive Cruise
Control (ACC)

Wanneer een obstakel bij het parkeren te
dicht nadert (met het parkeerhulpsysteem
ingeschakeld). Naarmate de afstand
tussen voertuig en obstakel kleiner
wordt, weerklinkt de zoemtoon sneller en
uiteindelijk continu wanneer het obstakel
te dicht wordt genaderd.

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer het systeem oordeelt dat het
voertuig dreigt te botsen tegen een
obstakel ervoor

Continu zoemtoon

Wanneer het systeem oordeelt dat er
een grote kans is op een botsing met een
obstakel voor het voertuig

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer het systeem oordeelt dat het
gaspedaal meer wordt ingetrapt dan nodig
is terwijl het voertuig stilstaat of traag
rijdt en de camera een obstakel voor het
voertuig detecteert.

Twee zoemtonen
(interne zoemer)

Wanneer ACC automatisch is
uitgeschakeld door het systeem

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer het systeem oordeelt dat de
rijsnelheid manueel moet worden verlaagd
door de bestuurder.
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Waarschuwing

Zoemerpatroon

Traffic Sign
Recognition (TSR)

Continu zoemtoon

Lane Departure
Warning (LDW)

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer het systeem oordeelt dat het
voertuig de rijstrook dreigt te verlaten

Attention assist

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer het systeem oordeelt dat het
voertuig gaat zwalpen.

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer het stuurwiel minstens 20
seconden niet wordt bediend terwijl het
systeem werkt.

Continu zoemtoon

Wanneer het stuurwiel minstens 25
seconden niet wordt bediend terwijl het
systeem werkt.

Emergency Lane
Keeping (ELK)

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer ELK botsingen helpt voorkomen
door stuurimpulsen.

Snelheidsbegrenzer
(MSL/ISL)

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer de rijsnelheid de ingestelde
snelheid met ongeveer 5 km/h
overschrijdt.

Lane Keep Assist
System (LKAS)

Conditie

ADVICE
ADVIES
• De waarschuwingszoemer werkt mogelijk niet als er een probleem is met het
systeem. In dat geval moet het systeem geïnspecteerd worden. Neem contact
op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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SCHAKELAARS

● Startknop (modellen met Passive Entry and Start System)

4-112

● Contactslot (modellen zonder Passive Entry and Start
System)

4-115

● Lichtschakelaar

4-117

● Lichtbundelregelaar

4-125

● Mistvoorlichtschakelaar

4-126

● Mistachterlichtschakelaar

4-126

● Waarschuwingsknipperlichtschakelaar

4-127

● Schakelaar sperdifferentieel achter

4-128

● Voorruitenwisser- en voorruitensproeierschakelaar

4-131

● Claxonknop

4-137

● Afstandsbediende spiegelschakelaar

4-138

● Schakelaar inklapbare zijspiegel

4-139

● Verlichtingsregelaar

4-140

● Zetelverwarmingsschakelaar

4-141

● Achterruitverwarmingsschakelaar

4-142
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Startknop (modellen met Passive Entry and Start System)

Indicator light

Deze knop dient om de motor te starten/
stoppen en de power mode om te
schakelen.
Schakel de power mode om met
een druk op de startknop zonder het
rempedaal (modellen met automatische
versnellingsbak) of koppelingspedaal
(modellen met manuele versnellingsbak) in
te trappen terwijl u de elektronische sleutel
bij u hebt. Bij elke druk op de knop schakelt
de power mode achtereenvolgens om van
"OFF" naar "ACC" en naar "ON".
OFF
: In deze mode is het stuurwiel
vergrendeld om diefstal te
voorkomen.
ACC
: In deze mode kunnen het
audiosysteem en overige
accessoires gebruikt worden
terwijl de motor stilligt.
ON
: Terwijl de motor draait, blijft deze
power mode actief.
Alle elektrische componenten
kunnen worden gebruikt.

NOTE
OPMERKING
• Bij een update met de procedure
"Olie verversen en oliefilter
vervangen" moet de motor zijn
afgezet wanneer de power mode op
"ON” wordt gezet.
Verversen van de motorolie en
vervangen van het oliefilter → Zie
pagina 6-27
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: Push the engine start/stop button
: Push the engine start/stop button (selector lever is in "P")
: Push the engine start/stop button (selector lever is other than "P")
Power mode

Manual transmission model
(clutch pedal is not depressed)

Automatic transmission model
(brake pedal is not depressed)

OFF

ACC

ON

ADVICE
ADVIES
• Raak de startknop niet aan met vuile handen (olie e.d.).
• Mors geen drank of ander soort vloeistof over de startknop. Gebeurt dit toch,
neem dan onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
• Probeer een geblokkeerde startknop niet te bedienen maar neem onmiddellijk
contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer
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NOTE
OPMERKING
• Bij wagens met passive entry and start system dat de elektronische sleutel
detecteert, kan de motor worden gestart en de power mode worden
omgeschakeld.
• De power mode schakelt mogelijk niet op wanneer de startknop te snel
wordt ingedrukt. Druk voorzichtig op de knop tot de gewenste power mode is
bekomen.
• Bij voertuigen met automatische versnellingsbak kan de power mode alleen op
"OFF" worden gezet wanneer de versnellingshendel in de stand "P" staat.
• Het controlelampje van de startknop licht geel op met de power mode op "ACC"
of "ON".
• Met de power mode op "ACC", verschijnt de melding "ACCESSORY MODE" op
het MID.
• Met de power mode op “ACC” werkt de batterijspaarfunctie en schakelt de
power mode na 60 minuten om naar “OFF”. De deuren worden dan ontgrendeld.
De instellingen van de batterijspaarfunctie en ontgrendelingsfunctie kunnen
worden gewijzigd. Laat deze instellingen wijzigen door uw Isuzu-dealer.
• Met de power mode op "ON” is het instrumentenbord verlicht.
• Als de power mode van "ON" op "OFF" wordt gezet en de bestuurdersdeur is
geopend of gesloten terwijl de wagen stilstaat, wordt het stuurwiel vergrendeld.
• Als de startknop wordt ingedrukt terwijl de wagen stilstaat met de power mode
op “OFF”, wordt het stuurwiel ontgrendeld.
• Neem onmiddellijk contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als de
startknop niet oplicht, ook al wordt de lichtschakelaar bediend.
• Als het controlelampje van de startknop groen knippert na een startpoging, kan
de motor niet worden gestart omdat het stuurslot niet is ontgrendeld. Probeer de
motor opnieuw te starten nadat u het stuur naar links en rechts hebt gedraaid.
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Contactslot (modellen zonder Passive Entry and Start
System)

WARNING
WAARSCHUWING
• Zet tijdens het rijden het contactslot nooit in de stand "LOCK". De sleutel kan
dan uit het slot worden getrokken, waardoor het stuurwiel vergrendelt. Dit is
zeer gevaarlijk.

ADVICE
ADVIES
• Als u een sleutel gebruikt waaraan vuil, stof, enz. kleeft, kan het contactslot
beschadigd worden. Veeg vuil of stof, enz. af vooraleer u de sleutel in het
contact stopt.
• Zet na het starten van de motor het contactslot niet in de stand "START".
Anders kan de startmotor beschadigd raken.
• Wanneer elektrische uitrusting zoals het audiosysteem gedurende langere tijd
gebruikt wordt terwijl de motor stilligt, kan de batterij volledig uitgeput raken.
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LOCK

: In deze positie kan de
contactsleutel worden ingestoken
of uitgetrokken.
Trek de sleutel uit en draai aan
het stuurwiel tot dit vergrendelt.
Het stuurwiel wordt vergrendeld
om diefstal te helpen voorkomen.
Om het contactslot in de stand
"LOCK" te zetten, de sleutel
in de stand "ACC" ingedrukt
houden en dan naar de stand
"LOCK" draaien.
ACC
: In deze stand kunnen het
audiosysteem en overige
accessoires gebruikt worden
terwijl de motor stilligt.
ON
: Terwijl de motor draait, blijft de
sleutel in deze stand.
Alle elektrische componenten
kunnen worden gebruikt.
Deze stand wordt ook gebruikt
om voor te verwarmen voor de
motor wordt gestart.
START : In deze positie wordt de motor
gestart. Laat de sleutel los zodra
de motor draait. De sleutel keert
automatisch terug naar de stand
"ON".

NOTE
OPMERKING
• Als de sleutel niet van de stand
"LOCK" naar de stand "ON" kan
worden gedraaid, het stuurwiel
iets naar rechts en links draaien
en daarbij proberen de sleutel te
draaien.
• Bij voertuigen met automatische
versnellingsbak kan de
contactsleutel alleen worden
verwijderd wanneer de
versnellingshendel in de stand "P"
staat.
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Lichtschakelaar
De lichtregelschakelaar bevindt zich op de
plaats die is aangegeven in de afbeelding.

Combination light
control switch

Verlichtingsregelschakelaar

Verlichtingscontrolelampje

Door de lichtschakelaar naar de stand
te draaien die is aangegeven in de
tabel, wordt de betreffende verlichting
ingeschakeld.
Met de lichten aan verschijnt
het lichtpositiesymbool op het
instrumentenbord.

ADVICE
ADVIES
• Beide lampjes werken ongeacht de
power mode (modellen met Passive
Entry and Start System) of de stand
van het contact (modellen zonder
Passive Entry and Start System).
Laat verlichting niet gedurende
lange tijd ingeschakeld wanneer de
motor stilligt. Anders kan de batterij
uitgeput raken, waardoor de motor
niet kan worden gestart.

NOTE
OPMERKING
• Door koplampen herhaaldelijk in en uit te schakelen, wordt de levensduur van
de lampen verkort.
• De contourverlichting werkt zoals de dagrijlichten bij modellen met LEDkoplampen. De werking hangt af van de rijsituatie.
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Naam

Positie
OFF

AUTO

Koplamp
Contourverlichting (model
met halogeenkoplampen)

Uit

Uit

Aan/Uit *2

Contourlicht/dagrijlichten
(model model met LEDkoplampen)

Aan *1

Aan *1 *3

Aan *1

Aan *5

Dagrijlichten (model met
halogeenkoplampen)

Aan *1

Aan/Uit *1 *4

Aan *1

Uit

Achterlicht

Aan

Aan

Nummerplaatverlichting
Verlichtingsregeling

*1: De verlichting werkt zoals de dagrijlichten wanneer de volgende voorwaarden zijn
vervuld.
1) Motor gestart. 2) Versnellingshendel in een andere stand dan "P" (alleen voor
modellen met automatische versnellingsbak). 3) Handrem afgezet.
*2: Met de power mode op "ON" (modellen met Passive Entry and Start System) of
het contact op "ON" (modellen zonder Passive Entry and Start System), wordt
de verlichting automatisch in- en uitgeschakeld volgens de lichtsterkte buiten de
wagen.
*3: Met de lichtschakelaar in de stand "AUTO" en de koplampen uitgeschakeld,
werken de dagrijlichten. Met de koplampen ingeschakeld werkt de verlichting als
contourverlichting en is de lichtsterkte lager dan als dagrijlichten.
*4: Met de lichtschakelaar in de stand "AUTO" en de contourverlichting uitgeschakeld,
werken de dagrijlichten. Wanneer de contourverlichting werkt, zijn de dagrijlichten
uitgeschakeld.
" is de verlichting zwakker dan in de stand "OFF" en
*5: Met de lichtschakelaar op "
werkt ze als contourverlichting.

4-119

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
Modellen met automatische koplampen

De automatische koplampen werken met de power mode op "ON” (modellen met
passive entry and start system) of het contact op "ON" (modellen zonder passive entry
and start system). Met de lichtschakelaar in de stand "AUTO" worden de koplampen
automatisch in- of uitgeschakeld afhankelijk van de lichtsterkte buiten de wagen.
Lichtsterkte buiten de wagen

Naam

Helder

Minder helder

Donker

Koplamp

Uit

Uit

Aan

Contourverlichting/
achterlichten/
kentekenplaatverlichting

Uit

Aan

Aan

De instellingen van de automatische koplampen kunnen door de gebruiker worden
gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie

Beschrijving
0

Light

Auto light
sensitivity

1
2
3

De gevoeligheid van de
automatische koplampen kan
worden ingesteld op 4 niveaus:
0 (laag) - 3 (Hoog)

NOTE
OPMERKING
• In een donkere omgeving
(lange tunnel, file in een tunnel,
parkeergarage etc.) met de
lichtschakelaar op "AUTO" kunnen
de lichten mogelijk niet meteen
doven in omgeving met meer licht.
De lichten kunnen dan worden
gedoofd door de lichtschakelaar op
"OFF" te zetten.
OPMERKING (vervolg)
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OPMERKING (vervolg)
• Zelfs bij slechte zichtbaarheid
door mist, sneeuw etc. kunnen de
lichten niet automatisch worden
ingeschakeld met de lichtschakelaar
op "AUTO" wanneer de omgeving
te helder is door daglicht of andere
omstandigheden. Schakel de lichten
dan handmatig in.

Rain and light sensor

• Kleef geen stickers e.d. op de
voorruit om de regen- en lichtsensor
vrij te houden.
Zo kan de omgevingslichtsterkte
correct worden gedetecteerd. De
sensor bevindt zich bovenaan de
voorruit.
• Indien zich een storing voordoet
in de regen- en lichtsensor met de
lichtschakelaar op "AUTO", worden
de lichten automatisch ingeschakeld
ongeacht de omgevingslichtsterkte.
Raadpleeg in dit geval de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
• Wanneer de temperatuur van de
regen- en lichtsensor te hoog of te
laag is, werken de automatische
koplampen mogelijk niet goed.
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Modellen met lichtbatterijspaarfunctie

Deze functie schakelt de lichten automatisch uit om de batterij te sparen. Met de power
mode op "OFF" (modellen met Passive Entry and Start System) of het contact op "ON"
(modellen zonder Passive Entry and Start System) en de lichten aan (lichtschakelaar
" of "
") worden de lichten automatisch uitgeschakeld wanneer de volgende
op "
voorwaarden zijn vervuld.
• De bestuurdersdeur wordt geopend
• Alle deuren zijn vergrendeld met passive entry and start system en keyless entry
system of de afstandsbediening (modellen met passive entry and start system en
keyless entry system).
De instellingen van de lichtbatterijspaarfunctie kunnen worden gewijzigd. Contacteer
de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor meer details.
De instellingen van de lichtbatterijspaarfunctie kunnen door de gebruiker worden
gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie
Light

Headlight battery
saver

Beschrijving
Enable

Lichtbatterijspaarfunctie
ingeschakeld

Disable

Lichtbatterijspaarfunctie
uitgeschakeld

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de lichtschakelaar op "AUTO" staat doven de lichten automatisch
wanneer de power mode op "OFF" (modellen met passive entry and start
system) of het contact op "LOCK" (modellen zonder passive entry and start
system) wordt gezet.
• Verricht één van de volgende handelingen om de lichten weer in te schakelen.
- Zet de power mode op "ON" (modellen met passive entry and start system)
of het contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system).
- Zet de lichtschakelaar op "OFF" en vervolgens weer op "

" of "

".
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Omschakelen tussen grootlicht en
dimlicht

Grootlichtcontrolelampje

Beweeg met ingeschakelde koplampen de
lichthendel naar voren en naar achteren om
te schakelen tussen grootlicht en dimlicht.
Selecteer grootlicht door de hendel naar
voren te bewegen en dimlicht door hem
naar achteren te bewegen.
Met ingeschakeld grootlicht blijft
het grootlichtcontrolelampje op het
instrumentenbord branden.
Wanneer een lamp niet gaat branden →
Zie pagina 7-24

Omschakelen tussen grootlicht en
dimlicht (lichtsignaal)

Grootlichtcontrolelampje

Het grootlicht gaat aan en uit door de
regelhendel iets naar u toe te trekken
en los te laten. Tegelijkertijd gaat
het grootlichtcontrolelampje op het
instrumentenpaneel aan en uit. Gebruik
deze functie voor het geven van een
lichtsignaal aan een ander voertuig of voor
andere doeleinden.
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Modellen met uitstapverlichting

Verlichtingscontrolelampje

Grootlichtcontrolelampje

Deze functie schakelt de koplampen
(dimlicht) en contourlichten aan om de
veiligheid bij het uitstappen te verhogen.
Met de power mode op "OFF" (modellen
met passive entry and start system) of
het contact op "LOCK" (modellen zonder
passive entry and start system) en de
lichtschakelaar op "OFF" of "AUTO"
werken de koplampen en contourverlichting
ongeveer 30 seconden als de lichthendel
naar voren is gebracht.
Met de lichten aan lichten het
lichtpositiesymbool en het
grootlichtcontrolelampje op het
instrumentenbord op.
De instellingen van de uitstapverlichting
kunnen worden gewijzigd. Contacteer de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor meer
details.
De instellingen van de uitstapverlichting
kunnen door de gebruiker worden gewijzigd
via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46

Display-indicatie
Light

Coming home
light

Beschrijving
Enable

Uitstapverlichting ingeschakeld

Disable

Uitstapverlichting
uitgeschakeld

NOTE
OPMERKING
• Verricht één van de volgende handelingen om de lichten uit te schakelen.
- Beweeg de hendel naar voren.
- Zet de power mode op "ON" (modellen met passive entry and start system)
of het contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system).

4-124

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
Richtingaanwijzerschakelaar
Beweeg bij het links of rechts afslaan
de lichthendel omhoog of omlaag om de
richtingaanwijzers te laten knipperen.
Het richtingaanwijzercontrolelampje op
het instrumentenbord knippert wanneer de
richtingaanwijzers werken.

ADVICE
ADVIES

Controlelampje richtingaanwijzers

• De richtingaanwijzers werken met
de power mode op "ON” (modellen
met passive entry and start system)
of het contact op "ON" (modellen
zonder passive entry and start
system). Laat de richtingaanwijzers
niet gedurende lange tijd werken
terwijl de motor stilligt. Anders kan
de batterij uitgeput raken, waardoor
de motor niet kan worden gestart.

NOTE
OPMERKING
• Schakel de richtingaanwijzers handmatig uit bij kleine stuurbewegingen.
• Hou de hendel iets omhoog of omlaag gedrukt om in te halen of van rijstrook te
veranderen.

Modellen met comfortrichtingaanwijzers
Deze functie laat de richtingaanwijzers drie keer knipperen. Beweeg de lichthendel
lichtjes omhoog of omlaag en laat die meteen los om de richtingaanwijzers drie keer te
laten knipperen.
De instellingen van de comfortrichtingaanwijzers kunnen worden gewijzigd. Contacteer
de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor meer details.
De instellingen van de comfortrichtingaanwijzers kunnen door de gebruiker worden
gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie
Light

Comfort turn
signal

Beschrijving
Enable

Comfortrichtingaanwijzers
ingeschakeld

Disable

Comfortrichtingaanwijzers
uitgeschakeld
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NOTE
OPMERKING
• Beweeg de hendel nogmaals lichtjes omhoog of omlaag om de
richtingaanwijzers uit te schakelen terwijl die knipperen.

Lichtbundelregelaar
De lichtbundel van de koplampen kan
in vier verschillende hoeken afgesteld
worden. Wanneer de lichtbundel van de
koplampen door het gewicht van de lading
omhoog gaat, kan hiermee de lichtbundel
worden verlaagd.
Wanneer uw voertuig niet is beladen,
moet deze schakelaar in de hoogste
stand worden gezet. (stand "0") Stel
de lichtbundel af aan de hand van de
onderstaande tabel.
Up

CAUTION
OPGELET
• Stel de lichtbundel niet te laag af.
Anders kan het verlichtingsbereik
zodanig verkleinen dat u betrokken
kunt raken bij een ongeluk.

Down

Positie

Belading:

0

Geen lading.

1

Belading tot ong. 300 kg.

2

Belading tot ong. 650 kg.

3

Maximale belading.
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Voormistlichtschakelaar

Voormistlichtcontrolelampje

Met de lichtschakelaar op "AUTO"
(achterlichten "AAN"), "
" of "
"
worden de voormistlichten ingeschakeld
door deze schakelaar op "
" te zetten.
Ook het voormistlichtcontrolelampje licht
dan op. Zet de schakelaar op "OFF" om
de mistlichten uit te schakelen. Wanneer
de achterlichten automatisch worden
uitgeschakeld met de lichtschakelaar op
"AUTO", worden ook de voormistlichten
uitgeschakeld. De mistvoorlichten zijn van
nut wanneer het zicht belemmerd wordt
zoals bij mist.

Achtermistlichtschakelaar

Achtermistlichtcontrolelampje

Met de lichtschakelaar op "AUTO"
" worden de
(koplampen "AAN") of "
achtermistlichten ingeschakeld door deze
schakelaar op " " te zetten. Ook het
achtermistlichtcontrolelampje licht dan op.
Wanneer deze schakelaar weer op " "
wordt gezet, worden de achtermistlichten
uitgeschakeld.
Wanneer de koplampen automatisch
worden uitgeschakeld met de
lichtschakelaar op "AUTO", worden ook de
achtermistlichten uitgeschakeld. Gebruik dit
wanneer het zicht belemmerd wordt zoals
bij mist.

CAUTION
OPGELET
• Wanneer deze schakelaar op
"
" wordt gezet terwijl de
achtermistlichten werken, worden
die uitgeschakeld. Schakel de
lichten weer in wanneer dat nodig
is.
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Waarschuwingsknipperlichtschakelaar

Controlelampje richtingaanwijzers

De waarschuwingsknipperlichten dienen
om andere voertuigen erop attent te maken
dat het voertuig op de weg stilstaat als
gevolg van een ongeluk of defect.
Met deze schakelaar worden alle
richtingaanwijzers samen met de
controlelampjes ingeschakeld om een
noodsituatie te signaleren, ongeacht
de power mode (modellen met passive
entry and start system) of de stand
van het contact (modellen zonder
passive entry and start system). Druk
nogmaals op de schakelaar om de
waarschuwingsknipperlichten uit te
schakelen.

ADVICE
ADVIES
• Laat de
waarschuwingsknipperlichten niet
gedurende langere tijd ingeschakeld
wanneer de motor stilligt. Anders
kan de batterij uitgeput raken,
waardoor de motor niet kan worden
gestart.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de waarschuwingsknipperlichtschakelaar wordt
bediend terwijl het noodstopsignaal
(ESS) werkt, stopt ESS en werken
de waarschuwingsknipperlichten
normaal.
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Schakelaar sperdifferentieel achter

Model met manuele versnellingsbak
Type 1

Type 2

Model met automatische
versnellingsbak

Druk op deze schakelaar om het
sperdifferentieel te vergrendelen.
Het sperdifferentieelcontrolelampje licht
dan op.
Druk nogmaals op deze schakelaar om het
sperdifferentieel te ontgrendelen.
Het sperdifferentieelcontrolelampje gaat uit.
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Controlelampje sperdifferentieel
achter (groen)

Waarschuwingslampje
sperdifferentieel
achter (geel)

WARNING
WAARSCHUWING
• Gebruik het sperdifferentieel alleen indien dat nodig is, bijvoorbeeld met één of
beide achterwielen in modder of zand, een besneeuwde helling of een andere
gladde ondergrond.

CAUTION
OPGELET
• Het sperdifferentieel wordt niet vergrendeld indien de volgende voorwaarden
niet zijn vervuld, ook al wordt de schakelaar bediend. Het controlelampje
sperdifferentieel achter knippert dan.
- Bij een rijsnelheid van meer dan ongeveer 8 km/h.
- Wanneer een andere stand dan 4L (4WD low) wordt geselecteerd met de
4WD-schakelaar.
• Vanaf een rijsnelheid van ongeveer 30 km/h wordt het sperdifferentieel
automatisch ontgrendeld.
• Bij herhaalde achterwielspin zonder het sperdifferentieel te vergrendelen, kan
het differentieel defect raken.
• Met vergrendeld sperdifferentieel is de draaicirkel groter.
• Vergrendel het sperdifferentieel alleen indien nodig. Rijden met een vergrendeld
sperdifferentieel op een droge ondergrond doet de banden sneller slijten,
veroorzaakt lawaai en trillingen en kan het sperdifferentieel beschadigen.
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ADVICE
ADVIES
• Bij het indrukken van de schakelaar wordt het sperdifferentieel mogelijk niet
meteen vergrendeld/ontgrendeld. Rij in dat geval wat vooruit en achteruit en
draai ondertussen het stuurwiel naar links en rechts.
• Als er iets mis is met de sperdifferentieelschakelaar kan het controlelampje
van het sperdifferentieel oplichten. Raadpleeg de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer
wanneer dit gebeurt.

NOTE
OPMERKING
• De volgende functies werken niet wanneer de schakelaar van het
sperdifferentieel achter wordt bediend.
- Antiblokkeerremsysteem (ABS)
- Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
- Traction Control
- Hill Start Assist
- Hill Descent Control
• Bovendien kunnen de volgende waarschuwings- of controlelampjes oplichten.
- ABS-waarschuwingslampje
- ESC-waarschuwingslampje
- TCS OFF controlelampje
- ESC OFF controlelampje
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Voorruitenwisser- en voorruitensproeierschakelaar
Windshield wiper and
windshield washer switch

De voorruitenwisser- en
voorruitensproeierschakelaar bevindt
zich op de plaats die is aangegeven in de
afbeelding.
De ruitenwissers en -sproeiers werken
met de power mode op "ON” (modellen
met passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive
entry and start system).

Voorruitenwisserschakelaar

ADVICE
ADVIES
• Maak de ruitenwisserbladen sneeuw- en ijsvrij alvorens de ruitenwissers te
gebruiken.
• Kijk of het wisserrubber niet aan de voorruit vastzit alvorens de ruitenwisser in
te schakelen. Als het wisserrubber aan de voorruit vastzit en u de ruitenwisser
inschakelt, kan de ruitenwisser stuk gaan of kan de wissermotor defect raken.
• Gebruik de ruitenwisser niet op een droge voorruit. Anders kan het oppervlak
van de voorruit beschadigd raken. Gebruik altijd de ruitensproeier bij het wissen
van een droge voorruit.
• Het beveiligingssysteem kan de ruitenwisser doen stoppen wanneer de motor
overbelast wordt. Draai in dit geval de schakelaar naar de stand "OFF" en
controleer enkele minuten later om te zien of de ruitenwisser weer normaal
functioneert. Als de ruitenwisser veelvuldig stopt, gebruik deze dan niet en
neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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MIST (Mist)
OFF (Off)
(Auto)
or (Intermittent)
LO (Low speed)

De voorruitenwisserschakelaar heeft de
volgende standen, die overeenkomen met
de status van de ruitenwisser.

HI (High speed)

Hendelpositie

Ruitenwisserstatus

MIST

Werkt alleen wanneer de hendel omhoog wordt gehouden

OFF

Gestopt

AUTO*1/

*2

AUTO: automatische werking bij regen (indien aanwezig)
: Interval (lichte regen) (indien aanwezig)

LO

Lage snelheid (matige regen)

HI

Hoge snelheid (hevige regen)

*1: modellen met automatische voorruitenwissers
*2: modellen met interval-voorruitenwissers
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Automatische voorruitenwissers
Met de voorruitenwisserschakelaar in de stand "AUTO" werken de ruitenwissers
automatisch afhankelijk van de regenval.
Regenval

Ruitenwisserstatus

Geen regen

Gestopt

Lichte regen

Interval*

Matige regen

Lage snelheid

Hevige regen

Hoge snelheid

*: de interval varieert automatisch afhankelijk van de regenval.
Low sensitivity
to rain
High sensitivity
to rain

Adjustment ring

De gevoeligheid van de regensensor kan
met de stelring worden ingesteld op 4
niveaus.
De instellingen van de automatische
ruitenwissers kunnen door de gebruiker
worden gewijzigd via het MID.
Met de automatische voorruitenwissers
uitgeschakeld en de schakelaar op "AUTO"
werken de ruitenwissers als wissers met
variabel interval.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46

Display-indicatie

Wiper

Beschrijving
Enable

Automatische
voorruitenwissers
ingeschakeld.

Disable

Automatische
voorruitenwissers
uitgeschakeld.

Automatic wiper

CAUTION
OPGELET
• Zet de voorruitenwisserschakelaar op "OFF" wanneer u de ruitenwissers niet
gebruikt. Bij het starten van de motor kunnen de ruitenwissers onverhoeds in
werking treden wanneer iets de regen- en lichtsensor raakt of de voorruit trilt.
Let op dat uw vingers niet beklemd raken door de wissers.
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Rain and light sensor

NOTE
OPMERKING
• Kleef geen stickers e.d. op de
voorruit om de regen- en lichtsensor
vrij te houden. De sensor zou
dan regen niet accuraat kunnen
detecteren. De sensor bevindt zich
bovenaan de voorruit.
• Vervang de voorruit alleen door een
originele Isuzu-voorruit. Indien de
voorruit door een andere voorruit
dan een origineel exemplaar van
Isuzu wordt vervangen, werken de
regen- en lichtsensor mogelijk niet
zoals het hoort. Neem contact op
met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer
om een voorruit te vervangen.
• Breng geen waterafstotende coating
aan op de voorruit. De regen- en
lichtsensor zou dan regen niet
accuraat kunnen detecteren.
• Vervang de wisserbladen wanneer
die niet meer goed functioneren.
De regen- en lichtsensor kan regen
mogelijk niet accuraat detecteren
wanneer de voorruit niet goed is
afgeveegd.
• Indien zich een storing voordoet
in de regen- en lichtsensor met de
lichtschakelaar op "AUTO", kunnen
de ruitenwissers in werking tregen
als het niet regent. Raadpleeg in
dit geval de dichtstbijzijnde Isuzudealer.
• Wanneer de temperatuur van de
regen- en lichtsensor te hoog of te
laag is, werken de automatische
voorruitenwissers mogelijk niet
goed.
OPMERKING (vervolg)
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OPMERKING (vervolg)
• De regen- en lichtsensor is van
het optische type en met de
ruitenwisserschakelaar op "AUTO"
kunnen de ruitenwissers dan
ook worden geactiveerd door
direct zonlicht, infraroodstralen,
etc. Wij raden dan ook aan de
ruitenwisserschakelaar op "OFF" te
zetten als het niet regent.

Ruitenwissers met variabel interval
Slow
Fast

Adjustment ring

De ruitenwissers werken met tussenpozen
wanneer de ruitenwisserschakelaar naar
" is gedraaid. De wisinterval
de stand "
kan worden geregeld over een bereik van
1,5 tot 15 seconden door aan deze ring te
draaien.

NOTE
OPMERKING
• Met de automatische
voorruitenwissers (indien aanwezig)
uitgeschakeld en de schakelaar op
"AUTO" werken de ruitenwissers als
wissers met variabel interval.
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Voorruitensproeierschakelaar
Wanneer aan deze schakelaar wordt
getrokken, wordt ruitensproeiervloeistof
over de voorruit gesproeid. Automatische
voorruitenwissers (indien aanwezig)
" of "AUTO") treden in werking
(stand "
samen met de voorruitensproeiers. De
voorruitensproeier werkt terwijl de voorruit
schoon wordt gewist.

CAUTION
OPGELET
• Bij extreem lage temperaturen kan de sproeivloeistof op de voorruit bevriezen
en uw zicht door de voorruit belemmeren. Warm in dat geval de voorruit op
alvorens de voorruitensproeier te gebruiken.

ADVICE
ADVIES
• Laat de schakelaar onmiddellijk los indien er bij modellen met
" of "AUTO") onvoldoende ruitensproeivloeistof
intervalruitenwissers (stand "
op de voorruit komt. Anders kan het oppervlak van de voorruit beschadigd
raken.
• Hou de schakelaar niet langer dan 30 seconden ingedrukt. Anders kan de
ruitensproeierpomp beschadigd raken.
• Als er geen ruitensproeivloeistof op de voorruit komt, de
voorruitensproeierschakelaar onmiddellijk loslaten. Anders kan de motor
vastlopen.
• In een koude klimaatzone moet sproeivloeistof met de juiste concentratie voor
het seizoen worden gebruikt om bevriezing te voorkomen.
Voorruitensproeivloeistof → Zie pagina
6-98
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Claxonknop
Druk op het kussen met claxonsymbool op
het stuurwiel om te claxonneren.
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Zijspiegelschakelaar

De zijspiegelschakelaar werkt alleen met de power mode op “ACC” of "ON” (modellen
met passive entry and start system) of het contact op “ACC” of "ON" (modellen zonder
passive entry and start system).

Afstellen
Remote control
mirror switch

1. Draai de zijspiegelschakelaar naar de
kant die u wil afstellen ("L" of "R").

2. Stel de spiegel af met de schakelaar.

WARNING
WAARSCHUWING
• Stel de spiegels af terwijl het
voertuig stilstaat en niet terwijl u rijdt.

ADVICE
ADVIES
• Probeer het spiegeloppervlak
niet te bewegen door dit met de
hand te forceren. Anders kan de
spiegelmotor beschadigd raken.
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Zijspiegelschakelaar (in-/uitklappen)
Retractable power
mirror switch

CLOSE

OPEN

De zijspiegelschakelaar (in-/uitklappen)
werkt alleen met de power mode op “ACC”
of "ON” (modellen met passive entry and
start system) of het contact op “ACC” of
"ON" (modellen zonder passive entry and
start system).
Druk op de kant " " van de schakelaar
om beide zijspiegels in te klappen.
Druk nogmaals op de kant " " van de
schakelaar om de spiegels uit te klappen.

WARNING
WAARSCHUWING
• Klap de spiegels niet al rijdend in of
uit omdat dit gevaarlijk is en u een
ongeval zou kunnen veroorzaken.
• Rij niet met ingeklapte zijspiegels.
Zorg ervoor dat beide zijspiegels zijn
uitgeklapt en afgesteld vooraleer u
gaat rijden.

CAUTION
OPGELET
• Raak de spiegels niet aan terwijl ze
bewegen. Anders loopt u het risico
dat u zich bezeert of een spiegel
defect raakt.

ADVICE
ADVIES
• Gebruik bij manueel in- en
uitklappen niet meer kracht dan
nodig.
• Hoewel de spiegels ook manueel in
en uit kunnen worden geklapt, raden
wij toch aan dit elektrisch te doen
om defecten te voorkomen.
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Verlichtingsregelaar
Met deze schakelaar wordt de helderheid
van de instrumentenverlichting geregeld.
Door de schakelaar omhoog en omlaag te
draaien, wordt de verlichting respectievelijk
sterker en zwakker.
De helderheid kan worden geregeld met
de lichtschakelaar in de stand "AUTO"
" of
(met achterlichten ingeschakeld), "
".
"
Bright

Dark

NOTE
OPMERKING
• De instrumentenverlichting
wordt niet geregeld met de
verlichtingsregelaar.
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Zetelverwarmingsschakelaar
Model met manuele versnellingsbak
Indicator light

Heated seat switch
(left front seat)

Heated seat switch
(right front seat)

Model met automatische
versnellingsbak
Indicator light

De zetelverwarming werkt met de power
mode op "ON” (modellen met passive entry
and start system) of het contact op "ON"
(modellen zonder passive entry and start
system).
Bij elke druk op de schakelaar varieert de
positie high, low en uit.
• High:
om de zetel snel te verwarmen. In de
stand High lichten twee lampjes op.
• Low:
om de zetel warm te houden. In de
stand Low licht één lampje op.

CAUTION
OPGELET
• De volgende personen
moeten opletten voor
lagetemperatuurbrandwonden.
- Baby's, bejaarden, zieken en
gehandicapten
- Kinderen
- Personen die slaapverwekende
medicatie nemen
- Personen met een gevoelige huid
- Personen die oververmoeid zijn

Heated seat switch
(left front seat)

Heated seat switch
(right front seat)

- Persons die alcohol hebben
gebruikt
• Leg geen dekens noch kussens op
een zetel om te vermijden dat die
oververhit raakt.
• Gebruik de zetelverwarming
niet wanneer u een dutje doet
in de auto ter voorkoming van
lagetemperatuurbrandwonden.
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ADVICE
ADVIES
• Gebruik de zetelverwarming niet zonder de motor te laten draaien. De
zetelverwarming verbruikt veel stroom en de batterij zou uitgeput kunnen raken.
• Plaats geen zware materialen noch scherpe spijkers en schroeven op de zetel.
Hierdoor kan de bedrading van de zetelverwarming worden beschadigd.
• Wrijf vloeistoffen die op een zetel worden gemorst meteen af met een droge
doek.
• Gebruik geen organische solventen zoals minerale olie, benzine, thinner en
dergelijke om de zetels te reinigen. De verwarming of bekleding kan hierdoor
worden beschadigd.

NOTE
OPMERKING
• De zetelverwarming wordt uitgeschakeld wanneer de motor wordt afgezet.

Achterruitverwarmingsschakelaar
Automatische airconditioning → Zie
pagina 5-5
Verwarming/Manuele airconditioning →
Zie pagina 5-15
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Pedalen

Model met manuele versnellingsbak

Footrest

WARNING
WAARSCHUWING
Brake pedal

Clutch pedal

Accelerator pedal

Model met automatische
versnellingsbak

Footrest

Ga in de juiste rijhouding op de zetel
zitten en gebruik uw rechtervoet om het
rempedaal en gaspedaal te bedienen. Kijk
eens goed naar de positie van de pedalen
en oefen een aantal keer om te voorkomen
dat u op het verkeerde pedaal trapt.

Brake pedal
Accelerator pedal

• Een blikje of flesje dat over de
vloer rolt kan het gebruik van het
rempedaal hinderen als dit onder
het pedaal klem raakt. Dit is zeer
gevaarlijk. Een vloermat moet juist
geplaatst worden. Een verkeerd
geplaatste vloermat kan de vrije
beweging van de pedalen hinderen.
Hou de vloer rondom de
bestuurderszetel opgeruimd en
schoon
→ Zie pagina 2-13
Bevestig de vloermatten op de juiste
manier
→ Zie pagina 2-14

ADVICE
ADVIES
• Jaag de motor niet te hoog in
de toeren: motoronderdelen en
brandstofverbruik lijden hieronder.
• Laat bij een voertuig met manuele
versnellingsbak uw voet niet op het
koppelingspedaal rusten tijdens
het rijden. Dit kan de koppeling
beschadigen.

Brake Override System (BOS)
Wanneer het gaspedaal en het rempedaal
samen worden ingetrapt, kan het
motorvermogen afnemen.

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

4-145

Handrem
Gebruik van de handrem

CAUTION
OPGELET
• Hoewel het handremwaarschuwingslampje gaat branden als de handrem wordt
aangetrokken, betekent dit niet dat de handrem volledig is aangetrokken, trek
de hendel dus altijd volledig.
• Enkel door het indrukken van de ontgrendelknop keert de hendel niet naar
zijn uitgangspositie terug. Daarom altijd de ontgrendelknop indrukken en de
handremhendel iets omhoog trekken.
• Indien de handremhendel tijdens het rijden niet volledig is teruggekeerd naar
zijn uitgangspositie, kan dit schade of brand veroorzaken.
Release button
Parking brake lever

!
Click k!
Clic

Trek bij het parkeren de
handrem volledig aan zonder de
ontgrendelknop in te drukken. Het
handremwaarschuwingslampje op het
instrumentenbord gaat branden wanneer
de hendel wordt aangetrokken.
Druk om de handrem af te zetten de
ontgrendelknop in, trek de hendel iets
omhoog en zet dan de hendel omlaag.
Het handremwaarschuwingslampje op het
instrumentenpaneel gaat uit.

CAUTION
OPGELET
• Trek de handremhendel
altijd volledig aan zonder de
ontgrendelknop in te drukken.
Handremwaarschuwingslampje
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Manual Transmission (Handgeschakelde versnellingsbak)
Trap het koppelingspedaal volledig in om te
schakelen.
Trek de ring omhoog terwijl u in achteruit
schakelt. Wanneer de transmissie in de
stand "R (achteruit)" wordt gezet, lichten de
achteruitrijlichten op en treedt een zoemer
in werking.

ADVICE
ADVIES

Collar

• Schakel bij het vooruitrijden enkel
in achteruit in bij het achteruitrijden
enkel in vooruit wanneer het
voertuig volledig tot stilstand is
gekomen. Schakel ook alleen met
volledig ingetrapt koppelingspedaal.
Anders kan de versnellingsbak
beschadigd raken..
• Trek de ring alleen omhoog om in
achteruit te schakelen.
• Doen de volgende omstandigheden
zich voor, dan is er mogelijk een
fout opgetreden. Laat het voertuig
zo spoedig mogelijk controleren
en repareren bij de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer.
- De ring kan niet omhoog worden
getrokken.
- Er kan niet in achteruit worden
geschakeld, ook al wordt de ring
omhoog getrokken.
- De ring keert niet terug naar de
uitgangspositie, ook al wordt in
vrijloop geschakeld.
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Automatische transmissie
Beweeg de versnellingshendel in elke positie. Trap altijd het rempedaal in alvorens de
versnellingshendel vanuit "P" in een andere stand te zetten.
Zie "Model met automatische versnellingsbak" voor specifieke instructies omtrent
automatische versnellingsbakken.

NOTE
OPMERKING
• Het schakelpatroon is aangegeven op de schakelpookknop.
• Het schakelpatroon en de schakelstand verschijnen op het MID.
Model met automatische
versnellingsbak → Zie pagina 2-56
Schakelindicator
→ Zie pagina 4-62
Shift pattern
Park

Reverse

Neutral
Upshift

Push button
Drive
(auto mode)

Drive
(manual mode)
Downshift

: Operate the selector lever while pressing
the push button with the brake pedal depressed.
: Operate the selector lever while pressing
the push button.
: Operate the selector lever without pressing
the push button.
: Operate the selector lever without pressing
the push button. The selector lever will return
to the manual mode position when you release
your hand after operating the lever in the
direction of the arrow.
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Stand

Schakelindicator
op dashboard

P

P

Parkeren:
om te parkeren en de motor te starten.

R

R

Achteruit:
om achteruit te rijden.

N

N

Neutraal:
in deze stand kan de motor weliswaar worden gestart
maar voor alle veiligheid neemt u beter de gewoonte aan
om de motor te starten met de versnellingshendel in de
stand "P".

D

D

Rijden (automatisch):
het systeem selecteert automatisch de juiste versnelling
(1e tot 6e) volgens de rijsnelheid.

+, -

M1 - M6

Schakelstand

Rijden (manueel):
door manueel "+" (opschakelen) of "-" (terugschakelen) te
selecteren, kan de bestuurder de juiste versnelling kiezen
(1e tot 6e versnelling).

WARNING
WAARSCHUWING
• Bedient u de keuzehendel altijd met ingedrukte knop, dan kan de hendel in
sommige gevallen per ongeluk in de stand "P" of "R" worden gezet.
• Neem de gewoonte aan om de keuzehendel van "N" naar "D" of "D" naar "N"
te verplaatsen zonder de knop in te drukken. Bedieningsfouten kunnen ernstige
ongevallen tot gevolg hebben.

ADVICE
ADVIES
• Rijden met een verkeerde versnelling in de handmatige stand doet de
transmissie defect raken. Kies geen al te lage versnelling bij het bergoprijden of
slepen. Dit veroorzaakt oververhitting.
• Verschijnt "-" met tussenpozen op de schakelindicator op het instrumentenbord,
laat dan uw voertuig zo spoedig mogelijk inspecteren door de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer.
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NOTE
OPMERKING
• Om veiligheidsredenen voorkomt de schakelvergrendeling dat de
versnellingshendel in een andere stand dan "P" kan worden gebracht tenzij het
rempedaal is ingetrapt en de power mode op "ON" (modellen met passive entry
and start system) of het contact op "ON" (modellen zonder passive entry and
start system) staat. Bij het wegrijden houdt u het rempedaal ingetrapt terwijl u
de versnellingshendel bedient.
Schakelvergrendeling → Zie pagina
4-152
Schakelindicator
→ Zie pagina 4-62

Rijden (automatisch)
Het schakelen verloopt automatisch.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer u het gaspedaal volledig intrapt, schakelt de transmissie automatisch
terug waardoor het motortoerental oploopt om vlot te kunnen accelereren.
• Op steile hellingen of bij het trekken van een zware aanhanger, detecteert
het systeem onvoldoende koppel in hogere versnellingen en voorkomt het
opschakelen en forceert het terugschakelen. Op steile hellingen schakelt het
systeem automatisch terug wanneer wordt geremd.
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Rijden (manueel)
Wanneer de keuzehendel vanuit de stand
"D" naar rechts wordt geduwd, wordt van
automatisch schakelen overgegaan naar
manueel schakelen. In manual mode wordt
geschakeld door de keuzehendel naar "+"
(opschakelen) of "-" (terugschakelen) te
bewegen.

NOTE
OPMERKING
• Bij elke beweging naar "+" (opschakelen) of "-" (terugschakelen), wordt een
versnelling hoger of lager geschakeld.
• Schakel de versnelling in die overeenkomt met de rijsnelheid. Als een verkeerde
versnelling wordt gekozen, klinkt een waarschuwingszoemer en wordt niet
geschakeld.
• Wanneer het voertuig tot stilstand komt, wordt automatisch in 1e geschakeld.
• Om terug te keren naar de automatische stand zet u de versnellingshendel in
de stand "D".
• Op een gladde ondergrond kan manueel in 2e versnelling worden weggereden.

2e startstand

→ Zie pagina 4-151
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2e startstand
Rij alleen weg in 2e versnelling op gladde ondergrond zoals bv. sneeuw, ijzel, etc.
1. Trap het rempedaal in en stop het
voertuig.
2. Breng de versnellingshendel vanuit
de stand "D" (auto mode) in de
handmatige stand (naar rechts).
Duw de versnellingshendel naar "+"
(opschakelen).
3. Controleer of de schakelindicator
verandert van "1" naar "2".

Brake

RTUL4

ADVICE
ADVIES
• Wanneer de 2e start mode in normale rijomstandigheden wordt gebruikt,
zal de automatische-transmissievloeistoftemperatuur te hoog oplopen en de
transmissie defect raken.

NOTE
OPMERKING
• Om de 2e start mode uit te schakelen, zet u de versnellingshendel in de stand
"D" (auto mode) of kiest u een andere versnelling dan "2".
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Schakelvergrendeling

De versnellingshendel kan vanuit de stand "P" niet in een andere stand worden gezet
wanneer het rempedaal niet wordt ingetrapt. Bedien de versnellingshendel altijd met
ingetrapt rempedaal.

NOTE
OPMERKING
• De schakelvergrendeling is een veiligheidssysteem dat een verkeerde
bediening van het model met automatische versnellingsbak voorkomt.

Schakelvergrendeling uitschakelen
Kan de versnellingshendel niet vanuit de stand "P" in een andere stand worden
gebracht terwijl het rempedaal is ingetrapt, ga dan voorlopig als volgt tewerk om de
versnellingshendel te bedienen.

WARNING
WAARSCHUWING
• Kan de versnellingshendel vanuit de stand "P" niet in een andere stand kan
worden gebracht nadat de onderstaande handelingen herhaaldelijk werden
uitgevoerd, dan is de schakelvergrendeling mogelijk defect. Laat uw voertuig zo
spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer inspecteren.

or

Push button

1. Trap het rempedaal volledig in en zet
de handrem op.
2. Plaats de contactsleutel in de
vrijmaakgleuf.

ADVICE
ADVIES
• Hou hem vast met een doek om
schade te voorkomen.

Shift lock
release slot

3. Druk op de knop op de
versnellingshendel en verplaats de
hendel terwijl u de sleutel in de gleuf
duwt.
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Cruisecontrol
Met de cruisecontrolfunctie kunt u met een constante snelheid rijden zonder het
gaspedaal te bedienen. Cruisecontrol werkt bij een snelheid van ongeveer 30 km/
h tot 160 km/h (type 1) of vanaf ongeveer 40 km/h (type 2). Deze functie mag alleen
worden gebruikt wanneer niet vaak moet worden gestopt en gestart, zoals bv. op een
autosnelweg.

Cruisecontrolschakelaar (Type 1)
1 2 3

4 5

Nr.

Beschrijving

1

SET schakelaar/- schakelaar

2

RES schakelaar

3

SET schakelaar/+ schakelaar

4

Hoofdschakelaar

5

CANCEL-schakelaar

Cruisecontrolschakelaar (Type 2)
1

2

3 4

Nr.

Beschrijving

1

SET schakelaar/- schakelaar

2

RES schakelaar/+ schakelaar

3

Hoofdschakelaar

4

CANCEL-schakelaar

WARNING
WAARSCHUWING
• Gebruik de cruisecontrol niet op de volgende wegen, waarbij het gebruik gevaar
zou kunnen inhouden.
- Wegen met druk verkeer, zoals wegen in stadsgebieden
- Wegen met scherpe bochten en steile aflopende hellingen
- Wegen die met ijs of sneeuw bedekt zijn of andere gladde ondergrond
• Maak bij het trekken van een voertuig geen gebruik van de cruisecontrol-functie.
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CAUTION
OPGELET
• Vergeet niet dat het voertuig met ingeschakelde cruisecontrol niet vertraagt
wanneer men het gaspedaal loslaat. Bij bergop- of bergafrijden kan het voertuig
trager of sneller gaan rijden, ook al is de cruisecontrol ingeschakeld. Gebeurt
dit bergop, trap dan het gaspedaal in om de gewenste snelheid aan te houden.
Gebeurt dit bergaf, trap dan het rempedaal in om de cruisecontrol uit te
schakelen en te vertragen.
• Hou bij het instellen van de rijsnelheid rekening met de weg, de
rijomstandigheden en de snelheidsbeperkingen.
• Wanneer de cruisecontrol werkt, wordt niet automatisch geremd voor eventuele
voorliggers. Bedien het gas- en rempedaal indien dat nodig is.
• Merkt u iets abnormaals op terwijl de cruisecontrol is ingeschakeld, schakel die
dan uit met de hoofdschakelaar en laat uw voertuig zo snel mogelijk nakijken
door uw Isuzu-dealer.
• Controleer bij modellen met adaptieve cruisecontrol op het display welke stand
(adaptieve of gewone cruisecontrol) is geselecteerd.
- Het controlelampje adaptieve cruisecontrol licht op wanneer adaptieve
cruisecontrol is geselecteerd.
- Het cruisecontrol-controlelampje licht op wanneer cruisecontrol is
geselecteerd.

Instellen van de gewenste rijsnelheid
Hoofdschakelaar
Type 1

Type 2

Controlelampje cruise control (wit)

1. Druk de hoofdschakelaar in om
het systeem te activeren. Het
cruisecontrol-controlelampje licht wit
op.
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SET schakelaar
Type 1

Type 2

Controlelampje cruise control
(groen)
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2. Gebruik het gaspedaal om de
gewenste rijsnelheid in te stellen
vanaf ongeveer 30 km/h (type 1) of
ongeveer 40 km/h (type 2). Bedien
de SET schakelaar wanneer de
gewenste snelheid bereikt is. Het
systeem stelt de rijsnelheid in op
het moment dat u de schakelaar
bedient, zodat u kunt rijden terwijl de
ingestelde snelheid automatisch wordt
aangehouden zonder gebruik van
het gaspedaal. Tegelijkertijd licht het
cruisecontrol-controlelampje groen
op.

Accelereren tijdens het rijden met cruisecontrol
Trap het gaspedaal in als u tijdelijk wilt accelereren om een ander voertuig in te halen
tijdens het rijden met gebruik van de cruisecontrol. Wanneer u het gaspedaal loslaat,
keert de snelheid terug naar de oorspronkelijke ingestelde rijsnelheid.

Instelling van de cruisecontrol wijzigen
+ schakelaar

Verhogen van de rijsnelheid
Type 1

Type 2

Wanneer de "+" schakelaar wordt bediend,
neemt de snelheid toe zolang deze
schakelaar ingedrukt blijft.
Nadat de snelheid is verhoogd tot de
gewenste rijsnelheid en de "+" schakelaar
wordt losgelaten, wordt de snelheid
ingesteld op de verhoogde rijsnelheid. Wilt
u de snelheid snel verhogen, trap dan het
gaspedaal in en accelereer tot de gewenste
rijsnelheid. Bedien vervolgens de "SET"
schakelaar.
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Rijsnelheid licht verhogen
Als bij modellen met cruisecontrolschakelaar (type 1) de "+" schakelaar wordt
bediend en onmiddellijk losgelaten, neemt
de ingestelde rijsnelheid toe met 1 km/uur
per bedieningsstap.
Wanneer de schakelaar ingedrukt blijft,
verhoogt de rijsnelheid in stappen van 5
km/h.
Als bij modellen met cruisecontrolschakelaar (type 2) de "+" schakelaar wordt
bediend en onmiddellijk losgelaten, neemt
de ingestelde rijsnelheid toe met 1 km/uur
per bedieningsstap.

Verminderen van de rijsnelheid

- schakelaar
Type 1

Type 2

Wanneer de "-" schakelaar wordt bediend,
neemt de snelheid af zolang deze
schakelaar ingedrukt blijft.
Nadat de snelheid is verlaagd tot de
gewenste rijsnelheid en de "-" schakelaar
wordt losgelaten, wordt de snelheid
ingesteld op de verlaagde rijsnelheid. Wilt
u de snelheid snel verlagen, trap dan het
rempedaal in om de cruisecontrol uit te
schakelen en vertraag tot de gewenste
rijsnelheid. Bedien vervolgens de "SET"
schakelaar.

Rijsnelheid licht verlagen
Als bij modellen met cruisecontrolschakelaar (type 1) de "-" schakelaar wordt
bediend en onmiddellijk losgelaten, neemt
de ingestelde rijsnelheid af met 1 km/uur
per bedieningsstap.
Wanneer de schakelaar ingedrukt blijft,
verlaagt de rijsnelheid in stappen van 5 km/
h.
Als bij modellen met cruisecontrolschakelaar (type 2) de "+" schakelaar wordt
bediend en onmiddellijk losgelaten, neemt
de ingestelde rijsnelheid af met 1 km/uur
per bedieningsstap.
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Uitschakelen van de cruisecontrol
Hoofdschakelaar
Type 1

Type 2

CANCEL-schakelaar
Type 1

English

Type 2

Turkish

Druk de hoofdschakelaar opnieuw in
om het systeem uit te schakelen. Het
cruisecontrol-controlelampje dooft.
Wanneer de cruisecontrol automatisch
wordt uitgeschakeld, verschijnt de melding
"Cruise control canceled" ongeveer 5
seconden op het MID. Daarna dooft het
cruisecontrol-controlelampje.
De cruisecontrol schakelt in de volgende
gevallen automatisch uit.
• Wanneer het rempedaal wordt
ingetrapt.
• Wanneer het koppelingspedaal
wordt ingetrapt (model met manuele
versnellingsbak).
• Wanneer de rijsnelheid afneemt tot
ongeveer 30 km/h of minder (type 1)
of ongeveer 40 km/h of minder (type
2)
• Bij een storing in het
motormanagement.
• Bij het schakelen.
• Bij het bedienen van de "CANCEL"
schakelaar.
• Wanneer werd gestopt en de
versnellingshendel in de stand "N"
werd gezet (model met automatische
versnellingsbak).
• Wanneer de elektronische
stabiliteitscontrole (ESC) of
tractiecontrole (TCS) is ingeschakeld.

ADVICE
ADVIES
• Schakel de cruisecontrol uit
wanneer die niet wordt gebruikt.
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Weer gaan rijden met cruisecontrol

Als u de cruisecontrol onder de volgende omstandigheden heeft uitgeschakeld, kunt
u terugkeren naar de instelling voor het uitschakelen door de "RES" schakelaar in te
drukken. Het cruisecontrol-controlelampje licht dan groen op.
• Wanneer het rempedaal wordt ingetrapt.
• Bij het schakelen.
• Bij het bedienen van de "CANCEL" schakelaar.
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Antiblokkeerremsysteem (ABS)
Tijdens plots remmen of remmen op een glad wegdek zoals een besneeuwde weg
kunnen de wielen blokkeren en slippen. ABS is een systeem dat voorkomt dat de
wielen blokkeren door tijdens het remmen een gladde ondergrond te detecteren en
zo het voertuig onder controle helpt houden. Het ABS biedt enkel hulp bij gladde
rijomstandigheden en kan bij onaangepaste snelheden geen ongevallen voorkomen.
Rij altijd veilig.

CAUTION
OPGELET
• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter),
werkt het ABS niet.
• De remafstand is langer op een glad wegdek dan op een normale verharde
weg, ook met een voertuig dat is uitgerust met ABS. Bovendien kan de
remafstand enigszins langer zijn in diepe sneeuw en op een onverharde weg
wanneer het ABS werkt. Hou daarom altijd rekening met de weg en de staat
van de banden (type en slijtage), neem veilige rijgewoonten aan en hou altijd
voldoende afstand tot voorliggers.
• Het ABS voorkomt geen ongevallen als u niet veilig rijdt. Rij altijd met een
veilige snelheid.
• Monteer banden van de voorgeschreven maat, van hetzelfde merk en met
hetzelfde profiel (inclusief winterbanden) op alle wielen. Als verschillende
banden gemonteerd worden, wordt de remafstand langer en neemt de
rijstabiliteit af. Dit is zeer gevaarlijk.
• Sturen tijdens plots remmen (wanneer het ABS werkt) zal enigszins anders
aanvoelen dan wanneer niet wordt geremd. Hou hier rekening mee en stuur
omzichtig.

ADVICE
ADVIES
• Rijden in zand of op een modderige weg kan een nadelig effect hebben op de
remmen en de ABS sensors. Spuit het voertuig schoon om zand en modder te
verwijderen na het rijden in zand of modder.
• Breng alvorens het voertuig schoon te spuiten de noodzakelijke bescherming
aan om te voorkomen dat water op de ABS-onderdelen terecht komt (sensors
en actuators). Let er vooral bij gebruik van hogedrukspuiten op dat er geen
water rechtstreeks op de ABS onderdelen en hun kabelbundelstekkers wordt
gespoten.
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NOTE
OPMERKING
[Dit zijn geen tekenen van een defect ABS]
• Meteen na het starten van de motor is een elektromotorgeluid hoorbaar vanuit
het motorcompartiment. Dit geluid komt van de zelfcontrole van het ABS.
Bovendien is het mogelijk dat u enige trilling voelt wanneer het rempedaal op dit
moment ingetrapt wordt.
• Wanneer het ABS werkt, is trilling voelbaar via het rempedaal en het stuurwiel
en kunt u het systeem horen werken. Dit is normaal wanneer het ABS juist
werkt.
• Er is een grotere kans dat het ABS werkt bij het remmen in bochten of het rijden
over oneffenheden. De binnenste wielen of de wielen die over een oneffenheid
zijn gereden hebben immers de neiging te blokkeren.
• Het ABS werkt niet onmiddellijk na het starten van het voertuig. Het ABS wordt
uitgeschakeld bij het vertragen vanaf een snelheid die gelijk is aan of hoger ligt
dan de minimale snelheid.
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ABS werkingssignalen en fouten
Werkingstekens van het ABS
Wanneer het ABS werkt, is een lichte
trilling in het rempedaal en het stuurwiel
voelbaar en is het werkingsgeluid van het
ABS hoorbaar.
ABS-waarschuwingslampje

ABS defect
Als het ABS waarschuwingslampje
het volgende te zien geeft, is het ABS
mogelijk defect. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
• Als het ABS waarschuwingslampje
tijdens het rijden oplicht.
• Als het lampje niet oplicht wanneer de
power mode op "ON" (modellen met
passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder
passive entry and start system) wordt
gezet.

NOTE
OPMERKING
• Ook als er zich met het ABS een
probleem heeft voorgedaan, zullen
de gewone remmen nog normaal
blijven werken. Het ABS functioneert
echter niet.
ABS waarschuwingslampje → Zie
pagina 4-56
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Rijden met een voertuig uitgerust met ABS

Het ABS is geen systeem dat rijden en stoppen mogelijk maakt in onveilige
rijomstandigheden. Rij altijd veilig.

CAUTION
OPGELET
• Blijf bij een noodstop het rempedaal ingetrapt houden zodat het ABS optimaal
kan werken.
• Rem bij een noodstop niet pompend te remmen (rempedaal afwisselend
intrappen en loslaten). Pompend remmen vergroot de remafstand.
• De remafstand is langer op een glad wegdek dan op een normale verharde
weg, ook met een voertuig dat is uitgerust met ABS. Wanneer het ABS in
werking treedt in de volgende rijomstandigheden, kan de remafstand wat langer
dan die van voertuigen die niet zijn uitgerust met ABS. Hou dus altijd rekening
met de conditie van weg en banden (bandentype en slijtage), hou veilige
rijgewoonten aan en hou voldoende afstand ten opzichte van voorliggers.
- Bij het rijden op een onverharde weg of op een weg bedekt met diepe
sneeuw.
- Wanneer sneeuwkettingen worden gebruikt.
- Bij het rijden over wegnaden of oneffenheden zoals lichtreflectoren op de
weg.
- Bij het rijden over een hobbelige weg, met stenen verharde weg of
onverharde weg.
- Bij het rijden over een ijzeren plaat of putdeksel.
• Het ABS voorkomt geen wielspin bij wegrijden vanuit stilstand, accelereren en
in bochten waarbij de remmen niet gebruikt worden. Op een zeer glad, bevroren
wegdek kunnen de banden hun grip verliezen en bestaat de kans dat het
voertuig met behulp van het stuurwiel niet meer goed onder controle gehouden
kan worden, wat zeer onstabiel rijden tot gevolg heeft. Rij altijd met een veilige
snelheid die aangepast is aan zowel de conditie van de weg als die van de
banden en vermijd plots remmen.
• Als krachtig op de motor wordt geremd op een zeer glad, bevroren wegdek,
kunnen de aangedreven wielen blokkeren (het ABS werkt dan niet), waardoor
men de controle over het stuur kan verliezen. Als dit gebeurt met een voertuig
met handgeschakelde versnellingsbak, ontkoppelen of in neutraal ("N")
schakelen om te voorkomen dat de motorrem inwerkt op de aangedreven
wielen. Rij dan verder in de juiste versnelling.
• Wanneer het ABS werkt, is er een lichte trilling (vooral met de rechter- en
linkerwielen op een verschillende ondergrond) en trekneiging waarneembaar in
rempedaal en stuurwiel. Bovendien is het werkingsgeluid van de ABS actuators
hoorbaar. Dit duidt niet op een abnormale conditie. Blijf kalm en gebruik het
stuurwiel op de juiste manier.

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

4-163

Elektronische remkrachtverdeling (EBD)
EBD is een functie die gebruik maakt van het ABS om de remkracht optimaal te
verdelen over de voor- en achterwielen ter compensatie voor veranderingen in
belasting of een verplaatsing van de belasting door versnellen of vertragen, om zo
voortijdig blokkeren van de achterwielen te voorkomen.

CAUTION
OPGELET
• Als er zich een probleem zou voordoen met de EBD functie, gaan het ABS
waarschuwingslampje en remwaarschuwingslampje tegelijkertijd branden.
• De achterwielen zullen gemakkelijker blokkeren als EBD niet goed werkt. Laat
het voertuig zo spoedig mogelijk controleren en repareren bij de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer EBD werkt, is het mogelijk dat het rempedaal enigszins tegenduwt
of dat u een geluid hoort dat lijkt op dat wat door het ABS geproduceerd wordt
wanneer dit in werking is. Geen van deze duidt op een abnormale conditie.
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Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)

ESC verbetert de rijveiligheid en -stabiliteit. ESC doseert de aandrijfkracht en rem
individuele wielen af om wielspin bij het wegrijden of accelereren op glad wegdek
te beperken, de aandrijfkracht te behouden, slippen te vermijden en de rijstabiliteit
te verbeteren. ESC werkt met diverse sensoren die snelle veranderingen in de
voertuigcondities detecteren tijdens het rijden. Het tractiecontrolesysteem (TCS)
doseert het motorvermogen en desgevallend ook remkracht naar bepaalde wielen om
wielspin te voorkomen bij het (weg)accelereren.
Normaal worden ESC en TCS automatisch ingeschakeld wanneer de motor wordt
gestart.
Met de ESC OFF schakelaar kan ESC worden uitgeschakeld of alleen het TCS worden
uitgeschakeld.

CAUTION
OPGELET
• Wanneer de 4WD schakelaar op 4L (4WD low) (modellen met 4WD) wordt
gezet, licht het ESC waarschuwingslampje, ESC OFF controlelampje en TCS
OFF controlelampje op en werken ESC en TCS niet. De remregeling van TCS
werkt dan wel nog.
• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter),
werken ESC en TCS niet.
• Het ESC waarschuwingslampje knippert wanneer ESC werkt.
• Het ESC waarschuwingslampje knippert ook wanneer alleen het TCS werkt.
• Het ESC waarschuwingslampje knippert op glad wegdek of bij hard accelereren.
Geef dan minder gas en rij voorzichtiger.
• Het ESC waarschuwingslampje knippert ook wanneer volgas wordt gegeven op
wegen die niet glad zijn, zoals bv. droog asfalt. Dit is normaal en helpt slippen
en controleverlies voorkomen.
• Ook bij een model uitgerust met ESC moeten voor het rijden op met sneeuw
bedekte of bevroren wegen sneeuwkettingen of winterbanden worden
gemonteerd en voorzichtig worden gereden. ESC is geen systeem dat de
rijstabiliteit aanzienlijk verbetert en bijgevolg dient voorzichtig te worden
gereden op ijzel en sneeuw.
• Wanneer sneeuwkettingen zijn aangebracht, kan op een gladde helling
makkelijker worden weggereden door het TCS uit te schakelen. Hou er echter
rekening mee dat de rijstabiliteit afneemt wanneer het TCS wordt uitgeschakeld.
• Monteer banden van de voorgeschreven maat, van hetzelfde type en met
hetzelfde profiel (inclusief winterbanden) op alle wielen. Monteer geen banden
met verschillende slijtagegraad. Bij het monteren van banden met verschillende
maten, types of slijtagegraad werkt ESC mogelijk niet naar behoren.
OPGELET (vervolg)
OPGELET (vervolg)
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• Wanneer de bandendiameter verschilt, bv. bij het gebruik van sneeuwkettingen
of een reservewiel, kan ESC mogelijk niet naar behoren werken.
• Indien ophangings-, rem- of motorgerelateerde onderdelen worden aangepast
of niet worden vervangen door originele Isuzu-onderdelen, kan ESC mogelijk
niet naar behoren werken.
• Monteer geen sperdifferentieel (LSD). Dit kan de werking van ESC verstoren.
• Laat een stuurwiel of stuurwielgerelateerde onderdelen altijd vervangen
of repareren door uw Isuzu-dealer. Er zit een sensor op het stuurwiel die
rijcondities detecteert en de werking van ESC kan zijn verstoord wanneer het
stuurwiel niet goed is uitgelijnd.
• Sleep de wagen niet met de power mode op "ON" (modellen met Passive Entry
and Start System) of het contact op "ON" (modellen zonder Passive Entry and
Start System) en alleen de voorwielen of achterwielen van de grond. ESC kan
dan in werking treden en een ongeval veroorzaken.

NOTE
OPMERKING
[Dit zijn geen tekenen van een defecte ESC]
• Meteen na het starten van de motor is een elektromotorgeluid hoorbaar vanuit
het motorcompartiment. Dit geluid komt van de zelfcontrole van de ESC.
Bovendien is het mogelijk dat u enige trilling voelt wanneer het rempedaal op dit
moment ingetrapt wordt.
• Wanneer ESC werkt, kan het rempedaal zachter of harder aanvoelen.
Bovendien kan het koetswerk trillen of kunnen werkingsgeluiden hoorbaar zijn.
Dat is normaal.
• ECS werkt niet onmiddellijk na het starten van het voertuig. ECS werkt bij een
snelheid die gelijk is aan of hoger ligt dan de minimale snelheid.

4-166

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
ESC OFF schakelaar

Wanneer men zich vast heeft gereden in modder of verse sneeuw en ESC en TCS
werkt wanneer men probeert weg te rijden, neemt het motorvermogen mogelijk niet
toe wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt. Door in dit geval de ESC OFF schakelaar
in te trappen, kan men makkelijker wegrijden. ESC kan worden uitgeschakeld met de
ESC OFF schakelaar of men kan ook alleen het TCS (dat wielspin voorkomt bij het
wegrijden of accelereren) van ESC uitschakelen.

TCS uitschakelen
Om het ESC uit te schakelen nadat de
motor is gestart, drukt u ongeveer 1
seconde op de ESC OFF schakelaar om
het TCS uit te schakelen waardoor het
TCS OFF controlelampje oplicht. Door de
schakelaar nogmaals ongeveer 1 seconde
in te drukken, wordt het TCS opnieuw
ingeschakeld.
Wanneer de 4WD schakelaar op 4L (4WD
low) (modellen met vierwielaandrijving)
wordt gezet, gaat het TCS OFF
controlelampje op het instrumentenbord
branden en wordt het TCS uitgeschakeld.
Door de schakelaar nogmaals ongeveer
1 seconde in te drukken, wordt het TCS
opnieuw ingeschakeld.
TCS OFF controlelampje

CAUTION
OPGELET
• Wanneer u het TCS uitschakelt,
helpt het niet meer in gladde
rijomstandigheden. Wees altijd
voorzichtig bij het rijden op gladde
wegen.
• Tijdens normaal rijden het TCS
inschakelen.
• ESC werkt ook al is het TCS
uitgeschakeld. Met de 4WD
schakelaar op 4L (4WD low)
(modellen met 4WD) werkt het ESC
niet.
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NOTE
OPMERKING
• Wanneer de motor wordt afgezet en
opnieuw gestart met uitgeschakeld
TCS, wordt het TCS automatisch
weer ingeschakeld.

ESC uitschakelen
Om het ESC uit te schakelen nadat de
motor is gestart, drukt u ongeveer 5
seconde op de ESC OFF schakelaar om
het TCS uit te schakelen waardoor het
TCS OFF controlelampje oplicht. Door
de schakelaar nogmaals ongeveer 1
seconde in te drukken, wordt ESC opnieuw
ingeschakeld.

CAUTION
OPGELET
• Wanneer u ESC uitschakelt,
helpt het niet meer in gladde
rijomstandigheden. Wees altijd
voorzichtig bij het rijden op gladde
wegen.
ESC OFF controlelampje

• Tijdens normaal rijden ESC
inschakelen.
• Wanneer ESC wordt uitgeschakeld,
is ook het TCS uitgeschakeld - rij
dus voorzichtig op gladde wegen.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de motor wordt afgezet en
opnieuw gestart met uitgeschakelde
ESC, wordt ESC automatisch weer
ingeschakeld.
• Met de 4WD schakelaar op 4L (4WD
low) (modellen met 4WD) wordt
ESC automatisch uitgeschakeld.
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ABS-werkingssignalen en fouten

ESC waarschuwingslampje

Werkingssignalen van het ECS
Het ESC waarschuwingslampje knippert
wanneer ESC werkt.

ESC defect
TCS OFF controlelampje

ESC OFF controlelampje

Als het ESC waarschuwingslampje
het volgende te zien geeft, is ESC
mogelijk defect. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
• Het ESC waarschuwingslampje blijft
branden tijdens het rijden.
• Het TCS OFF controlelampje en ESC
OFF controlelampje lichten op tijdens
het rijden (zonder dat de ESC OFF
schakelaar wordt bediend).
• Als het lampje niet gaat branden
wanneer de power mode op "ON"
(modellen met passive entry and
start system) of het contact op "ON"
(modellen zonder passive entry and
start system) wordt gezet.

NOTE
OPMERKING
• Als ESC defect is, heeft dit invloed
op normaal rijden. ESC functioneert
echter niet.
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Rijden met een voertuig uitgerust met ESC

CAUTION
OPGELET
• ESC is geen systeem dat rijden mogelijk maakt in onveilige rijomstandigheden.
Rij altijd veilig.
• Concentreer u altijd op veilig rijden en wees niet overmoedig omdat het voertuig
is uitgerust met ESC; rij dus niet te snel en stuur niet te bruusk.
• ESC verhoogt de bandengrip niet, het helpt wel wielspin en -slip beperken en
maakt het wegrijden en accelereren op gladde ondergrond makkelijker dan met
een voertuig dat niet is uitgerust met ESC. Op een bevroren of glad wegdek
neemt de bandengrip af, waardoor ook de bestuurbaarheid vermindert en de
rijstabiliteit afneemt. Rij altijd met een veilige snelheid die aangepast is aan
zowel de conditie van het wegdek als aan die van de banden en rij nooit te
hard.
• ESC is een systeem dat de aandrijfkracht en rijstabiliteit helpt behouden. Zorg
ervoor dat het systeem altijd is ingeschakeld. Rij met een aangepaste snelheid
wanneer het toch is uitgeschakeld.
• Ook als het voertuig is uitgerust met ESC dient plots intrappen van het
gaspedaal en ontkoppelingspedaal (model met manuele versnellingsbak) en
bruusk sturen te worden vermeden. Vooral op een glad wegdek moet langzaam
worden weggereden, juist zoals u zou doen met een voertuig zonder ESC.
• Het ESC waarschuwingslampje knippert wanneer ESC werkt.
• Het ESC waarschuwingslampje knippert ook wanneer alleen het TCS werkt.
• Het ESC waarschuwingslampje knippert op glad wegdek of bij hard accelereren.
Geef dan minder gas en rij voorzichtiger.
• Het ESC waarschuwingslampje knippert ook wanneer volgas wordt gegeven op
wegen die niet glad zijn, zoals bv. droog asfalt. Dit is normaal en helpt slippen
en controleverlies voorkomen.
• Ook bij een model uitgerust met ESC moeten voor het rijden op met sneeuw
bedekte of bevroren wegen sneeuwkettingen of winterbanden worden
gemonteerd en voorzichtig worden gereden.
• Wanneer sneeuwkettingen zijn aangebracht, kan op een gladde helling
makkelijker worden weggereden door het TCS uit te schakelen. Hou er echter
rekening mee dat de rijstabiliteit afneemt wanneer het TCS wordt uitgeschakeld.
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NOTE
OPMERKING
• Wanneer ESC werkt, kan het rempedaal zachter of harder aanvoelen.
Bovendien kan het koetswerk trillen of kunnen werkingsgeluiden hoorbaar zijn.
Dat is normaal.
• Bij verregaande slijtage of beschadiging van onderdelen gerelateerd aan
ophanging, remmen, banden, enz., kan het ESC waarschuwingslampje
oplichten. ESC werkt dan mogelijk niet naar behoren.
• Het ESC waarschuwingslampje kan oplichten met het voertuig op een
draaischijf aan de ingang van een parkeergarage, op een bewegend object,
enz. Start in dat geval de motor opnieuw in normale omstandigheden.
• Het ESC waarschuwingslampje kan oplichten op extreem hellende wegen
(bochten van een racecircuit, enz.). ESC werkt dan mogelijk niet naar behoren
zodat u beter niet op dergelijke wegen rijdt.
• Het ESC waarschuwingslampje kan oplichten wanneer de batterijkabels zijn
losgekoppeld of de batterij bijna leeg is. ESC werkt niet wanneer het ESC
waarschuwingslampje brandt maar wanneer het ESC waarschuwingslampje
dooft nadat een tijdje is gereden, werkt ESC opnieuw. Blijft het ESC echter
branden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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Brake Assist-functie
Deze functie verhoogt automatisch de remkracht bij een noodstop.
Deze functie wordt ook geactiveerd wanneer het autonoom noodremsysteem) (AEB) in
werking treedt of wanneer het rempedaal wordt ingetrapt bij een botswaarschuwing.

WARNING
WAARSCHUWING
• De Brake Assist-functie is geen automatisch remsysteem. Deze functie werkt bij
een noodstop maar garandeert niet dat de wagen tot stilstand komt in onveilige
omstandigheden. Bovendien werkt deze functie niet in bepaalde situaties. Rij
altijd veilig.

CAUTION
OPGELET
• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter),
werkt de Brake Assist-functie niet.
• Als het ESC waarschuwingslampje brandt, werkt de Brake Assist-functie niet.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer Brake Assist werkt, doet zich het volgende voor maar dit duidt niet op
een abnormale werking. Blijf het rempedaal intrappen.
- Motorgeluid is hoorbaar.
- Het rempedaal vibreert.
- Het rempedaal voelt anders aan.
• Wanneer het rempedaal wordt losgelaten terwijl Brake Assist werkt, kan deze
functie worden uitgeschakeld.
• Het rempedaal voelt anders aan. Zo kan het rempedaal stugger aanvoelen alsof
het omlaag wordt getrokken.
• Nadat Brake Assist is gestopt, voelt het rempedaal weer normaal aan.
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Noodstopsignaal (ESS)

Het noodstopsignaal (ESS) is een functie die achteropkomend verkeer waarschuwt
door alle richtingaanwijzers automatisch snel te laten knipperen bij een noodstop vanaf
een snelheid van ongeveer 60 km/h om een botsing te helpen voorkomen.
Controlelampje richtingaanwijzers

Wanneer het ESS werkt, knipperen beide
richtingaanwijzercontrolelampjes op het
instrumentenbord.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer het ABS in werking treedt op een glad wegdek, kan ook het ESS
worden geactiveerd.
• In de volgende situaties stopt het ESS en doven alle richtingaanwijzers.
- Wanneer niet meer wordt geremd.
- Wanneer het rempedaal wordt losgelaten.
- Wanneer het ABS stopt.
- Wanneer de waarschuwingsknipperlichtschakelaar wordt ingedrukt.
• Wanneer de waarschuwingsknipperlichtschakelaar wordt ingedrukt en alle
richtingaanwijzers knipperen, werkt het ESS niet.
• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter),
werkt het ESS niet.
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Hill Start Assist
Hill Start Assist helpt de bestuurder door te vermijden dat het voertuig achteruitbolt bij
het wegrijden op een steile helling. Wanneer de bestuurder de voet van het rempedaal
verplaatst naar het gaspedaal, blijven de remmen nog een tweetal seconden werken.
Hill Start Assist werkt wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld:
• Voertuig vertrekt vooruit of achteruit op een helling.
• Voertuig staat stil met rempedaal stevig ingetrapt.
• De handrem is afgezet.

WARNING
WAARSCHUWING
• Hill Start Assist is niet bedoeld om de wagen te stoppen op hellingen. De wagen
kan in beweging komen wanneer de druk op het rempedaal vermindert bij het
parkeren op een helling, ook al werkt het systeem normaal. Daarom moet het
rempedaal altijd stevig worden ingetrapt.
• Overschat de efficiëntie van Hill Start Assist niet. Doet u dit toch, dan kan de
wagen plots in beweging komen en zo een ongeval veroorzaken. Vertrek altijd
na de omgeving grondig te hebben gecontroleerd en op de juiste manier.
• Vertrek meteen nadat u de voet van het rempedaal hebt gehaald. Indien de
wagen uit inertie op een helling e.d. achteruit begint te bollen, kan de motor
stilvallen waardoor de remwerking afneemt en de besturing zwaar wordt, wat
een ongeval kan veroorzaken.

CAUTION
OPGELET
• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter),
werkt de Hill Start Assist niet.
• Hill Start Assist werkt mogelijk niet wanneer het ESC waarschuwingslampje
brandt. Wees heel voorzichtig als het ESC waarschuwingslampje brandt bij het
wegrijden.
• De lading kan de wagen doen achteruitbollen op zeer steile hellingen of slechte
wegen (met ijzel of modder).
• Hill Start Assist werkt mogelijk niet wanneer het rempedaal onvoldoende
hard wordt ingetrapt bij stilstand, afhankelijk van het aantal passagiers of de
belading.
• Hill Start Assist kan de wagen niet langer dan 2 seconden immobiliseren.
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NOTE
OPMERKING
• Het volgende kan zich voordoen terwijl Hill Start Assist werkt en duidt niet op
een storing:
- Het ingetrapte rempedaal geeft een ander gevoel.
- Het rempedaal vibreert.
- Het rempedaal maakt geluid.
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Hill Descent Control
Hill Descent Control is een systeem dat de bestuurder helpt door via de remwerking
een constant lage snelheid aan te houden bij het afrijden van steile hellingen of op
gladde wegen waar de motorrem alleen niet volstaat. Terwijl Hill Descent Control werkt,
kan de snelheid worden geregeld met behulp van het gaspedaal of rempedaal.

CAUTION
OPGELET
• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter),
werkt Hill Descent Control niet.
• Betrouw niet teveel op Hill Descent Control. Bij het afrijden van zeer steile
hellingen, beijzelde of modderige wegen, of bij zware belading kan een
constante snelheid soms moeilijk worden aangehouden. Bedien desgevallend
het rempedaal om in dergelijke situaties een ongeval te vermijden.
• Bij intensief gebruik kan de temperatuur van het remsysteem hoog oplopen,
waardoor Hill Descent Control wordt uitgeschakeld.

NOTE
OPMERKING
• Het volgende kan zich voordoen terwijl Hill Descent Control werkt en duidt niet
op een storing:
- De motor kan bepaalde geluiden produceren.
- Bij het intrappen biedt het rempedaal meer weerstand of het rempedaal geeft
een vreemd gevoel.
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Werking van Hill Descent Control

Model met manuele versnellingsbak
Type 1

Type 2

1. Hill Descent Control wordt geactiveerd
wanneer de Hill Descent Control
schakelaar wordt ingedrukt.
Wanneer Hill Descent Control is
geactiveerd, brandt het Hill Descent
Control controlelampje op het
instrumentenpaneel.
2. Zet de schakelpook van modellen
met manuele versnellingsbak in een
andere stand dan “N” en vertrek.
Zet de versnellingshendel van
modellen met automatische
versnellingsbak in een andere stand
dan “P” of “N” en vertrek.

NOTE
OPMERKING
• Bij modellen met manuele
versnellingsbak zijn de versnellingen
"1", "2" of "R" aanbevolen. Bij
modellen met automatische
versnellingsbak zijn de posities "D"
of "R" aanbevolen.

Model met automatische
versnellingsbak

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
Controlelampje Hill Descent Control
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3. Hill Descent Control werkt wanneer de
volgende voorwaarden zijn vervuld:
Wanneer Hill Descent Control werkt,
knippert het Hill Descent Control
controlelampje.
• Steile helling
• Rijsnelheid maximaal 30 km/h.
• Gaspedaal niet ingetrapt.

NOTE
OPMERKING
• Het systeem bedient automatisch
de remmen om de snelheid aan te
houden waarmee werd gereden op
het moment dat Hill Descent Control
begon te werken.
• Wanneer Hill Descent Control werkt,
werken de remlichten.
• Terwijl Hill Descent Control werkt,
kan het rempedaal worden ingetrapt
om de snelheid te verlagen of
het gaspedaal om de snelheid te
verhogen tot maximum 30 km/h.
• Wanneer Hill Descent Control is
geactiveerd, kan het systeem ook in
werking treden op een vlakke weg
of bij het keren.
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Hill Descent Control uitschakelen

CAUTION
OPGELET
• Terwijl ESC of TCS werkt, is Hill Descent Control uitgeschakeld. Regel dan de
rijsnelheid door het rempedaal in te trappen.
• Wanneer de temperatuur van het remsysteem te hoog oploopt, kan Hill Descent
Control worden uitgeschakeld.

Controlelampje Hill Descent Control

ESC waarschuwingslampje

Terwijl Hill Descent Control werkt, keert
Hill Descent Control terug naar de
ingeschakelde toestand en gaat het
Hill Descent Control controlelampje
branden wanneer één van de volgende
voorwaarden is vervuld:
• Versnellingshendel in de stand "P"
of "N" (model met automatische
versnellingsbak).
• De helling wordt minder steil.
• De rijsnelheid wordt hoger dan
ongeveer 30 km/h.
• De wagen stopt.
Terwijl Hill Descent Control werkt of is
ingeschakeld, wordt Hill Descent Control
uitgeschakeld gaat het Hill Descent Control
controlelampje uit wanneer één van de
volgende voorwaarden is vervuld:
• Wanneer de Hill Descent Control
schakelaar wordt ingedrukt,
• De rijsnelheid wordt hoger dan
ongeveer 50 km/h.
• Wanneer er zich een storing voordoet
in Hill Descent Control gerelateerde
systemen of het remsysteem.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer er zich een storing
voordoet in Hill Descent Control
gerelateerde systemen of het
remsysteem licht het ESC
waarschuwingslampje op.
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Trailer Sway Control
Trailer Sway Control is een systeem dat het voertuig helpt stabiliseren door in te
grijpen op het motorvermogen en het remsysteem wanneer een aanhangwagen begint
te slingeren.
Begint een aanhangwagen te slingeren, blijf dan rechtuitrijden en minder geleidelijk
aan gas om de snelheid te verlagen.

WARNING
WAARSCHUWING
• Trailer Sway Control werkt niet altijd wanneer een aanhangwagen begint te
slingeren. Trailer Sway Control werkt mogelijk niet afhankelijk van het voertuig,
de aanhangwagen, de rijomstandigheden, de weg, het weer en andere
omstandigheden. Reken dus niet teveel op Trailer Sway Control en rij altijd
veilig.
• Versnel niet als een aanhangwagen gaat slingeren.
• Rem niet hard als een aanhangwagen gaat slingeren.
• Probeer slingeren niet tegen te gaan door stuurcorrecties als een
aanhangwagen gaat slingeren.

CAUTION
OPGELET
• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter),
werkt Trailer Sway Control niet.
• Indien een aanhangwagen begint te slingeren bij een snelheid van ongeveer 65
km/h of meer, kan Trailer Sway Control in werking treden.
• Controleer de staat van het voertuig en de aanhangwagen wanneer die begint
te slingeren.
• Worden geen problemen vastgesteld met het voertuig noch de aanhangwagen,
rij dan verder met een lagere snelheid dan die waarbij de aanhangwagen ging
slingeren.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer Trailer Sway Control werkt, knippert het ESC waarschuwingslampje.
• In de volgende situaties kan Trailer Sway Control worden geactiveerd, ook al
wordt geen ander voertuig getrokken.
- Het voertuig is overladen of de lading is te hoog gestapeld.
- Bij het rijden met hoge snelheden op bochtige wegen.
- Bij voortdurend van rijstrook veranderen.
• Wanneer Trailer Sway Control werkt, wordt de remkracht automatisch
afgewisseld tussen de linker- en rechterkant. Het voertuig vertraagt dan terwijl
het slingeren afneemt.
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ESC waarschuwingslampje

NOTE
OPMERKING
• Als ESC wordt uitgeschakeld, wordt
Trailer Sway Control automatisch
ook uitgeschakeld. Wees
voorzichtig bij het trekken van een
aanhangwagen.
• Wanneer Trailer Sway Control
werkt, werken de remlichten.
• Met de 4WD schakelaar op 4L (4WD
low) (modellen met 4WD) werkt
Trailer Sway Control niet.
• Zelfs zonder aanhangwagen kan
Trailer Sway Control soms in
werking treden afhankelijk van de
rijomstandigheden.
• Wanneer er zich een storing
voordoet in Trailer Sway Control
gerelateerde systemen of het
remsysteem, licht het ESC
waarschuwingslampje op.

Aanhangwagen trekken → Zie pagina
2-47

Multi-Collision Brake (MCB)
Multi-Collision Brake is een functie die de rijsnelheid verlaagt door automatisch te
remmen bij een botsing waarbij de airbags worden geactiveerd. Zo wordt de ernst van
een tweede aanrijding beperkt en voorkomt dat het voertuig aan de andere kant van
de weg of ernaast belandt.
Wanneer een airbag in werking treedt bij een botsing, wordt automatisch geremd en
werken de remlichten. Wanneer de snelheid is gedaald tot 8 km/h wordt Multi-Collision
Brake uitgeschakeld en doven de remlichten.
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NOTE
OPMERKING
• Multi-Collision Brake werkt wanneer de onderstaande voorwaarden zijn vervuld.
- De snelheid is minstens 8 km/h wanneer de airbag wordt geactiveerd.
- Het airbagsysteem werkt zoals het hoort.
- Het remsysteem werkt zoals het hoort.
- De elektronische stabiliteitscontrole is ingeschakeld.
• Multi-Collision Brake werkt niet wanneer de onderstaande voorwaarden zijn
vervuld.
- Wanneer de airbags niet worden geactiveerd bij een botsing (bv. lichte
aanrijding of aanrijding langs achteren).
- Wanneer systeemcomponenten worden beschadigd bij een botsing.
- Wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt terwijl Multi-Collision Brake werkt.

Idling Stop System (vrijloopstopsysteem)
Het vrijloopstopsysteem is een systeem dat de motor automatisch afzet en weer start
om het brandstofverbruik te beperken, de uitstoot te reduceren en het geluidsniveau te
verlagen wanneer de auto stilstaat, bv. in de file of aan verkeerslichten.

ADVICE
ADVIES
• Laat het vrijloopstopsysteem alleen werken wanneer de wagen maar even
stilstaat, bv. aan verkeerslichten. Zet de motor bij langdurige stilstand af door
de power mode op "OFF" (modellen met passive entry and start system) of het
contact op "LOCK" (modellen zonder passive entry and start system) te zetten.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer er iets mis is met het vrijloopstopsysteem, knippert het UIT
controlelampje en werkt het vrijloopstopsysteem niet meer.
Controlelampje parkeerhulpsysteem UIT
→ Zie pagina 4-86
Waarschuwingszoemer → Zie pagina
4-106
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Gebruik van het vrijloopstopsysteem
Model met manuele versnellingsbak

Clutch

(Neutral)

Controlelampje vrijloopstopsysteem

1. Trap het rempedaal en vervolgens
het koppelingspedaal in om de wagen
volledig tot stilstand te brengen.
2. Hou het koppelingspedaal ingetrapt
en zet de schakelpook in de
vrijloopstand.
3. Wanneer het koppelingspedaal
wordt losgelaten, slaat de motor
automatisch af. Het controlelampje
vrijloopstopsysteem zal op dat
moment gaan branden.
4. Wanneer het koppelingspedaal wordt
ingetrapt, start de motor automatisch
opnieuw. Het controlelampje
vrijloopstopsysteem dooft dan.

Model met automatische
versnellingsbak

Brake

(Auto mode)

Controlelampje vrijloopstopsysteem

1. De motor wordt automatisch
afgezet wanneer de wagen volledig
tot stilstand is gekomen door het
rempedaal in te trappen met de
keuzehendel in de stand "D". Het
controlelampje vrijloopstopsysteem
zal op dat moment gaan branden.
2. Wanneer het rempedaal wordt
losgelaten, start de motor automatisch
opnieuw. Het controlelampje
vrijloopstopsysteem dooft dan.
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CAUTION
OPGELET
• Hou het rempedaal stevig ingetrapt wanneer de motor automatisch is afgezet
door het vrijloopstopsysteem. Wanneer de druk op het rempedaal afneemt, kan
de motor opnieuw starten en de wagen in beweging komen.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer het automatisch startsysteem in werking treedt meteen nadat de
motor automatisch is afgezet door het vrijloopstopsysteem, kan de startmotor
mogelijk niet meteen in werking treden om de onderdelen van het startsysteem
te beschermen.

Start Assist-functie
Deze functie bedient de remmen even nadat het rempedaal is losgelaten om te
voorkomen dat de wagen achteruit loopt bij het vertrekken vanuit stilstand nadat de
motor automatisch is afgezet.

CAUTION
OPGELET
• De Start Assist-functie werkt niet wanneer het opnieuw starten van de motor is
uitgeschakeld terwijl de motor automatisch werd afgezet.
• Wanneer het sperdifferentieel actief is (modellen met sperdifferentieel achter),
werkt de Start Assist-functie niet.

NOTE
OPMERKING
• De Start Assist-functie werkt niet alleen op hellingen maar ook op een vlakke
ondergrond.

4-184

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
UIT-schakelaar vrijloopstopsysteem

Controlelampje vrijloopstopsysteem
UIT

Druk op de UIT-schakelaar
vrijloopstopsysteem om het systeem uit te
schakelen.
Wanneer de UIT-schakelaar
vrijloopstopsysteem wordt ingedrukt, wordt
het vrijloopstopsysteem uitgeschakeld en
licht het controlelampje vrijloopstopsysteem
UIT op.
Door de UIT-schakelaar
vrijloopstopsysteem nogmaals in te
drukken, wordt het systeem weer
ingeschakeld.
Wanneer de UIT-schakelaar
vrijloopstopsysteem wordt ingedrukt
terwijl de motor is afgezet door het
vrijloopstopsysteem, wordt de motor
opnieuw gestart. Het controlelampje
vrijloopstopsysteem zal op dat moment
gaan branden.

NOTE
OPMERKING
Controlelampje vrijloopstopsysteem

• Indien het vrijloopstopsysteem
is uitgeschakeld en de motor is
afgezet, wordt het systeem opnieuw
ingeschakeld wanneer de motor
weer wordt gestart.
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Wanneer de motor niet automatisch wordt afgezet door
het vrijloopstopsysteem
Het vrijloopstopsysteem werkt niet wanneer de onderstaande voorwaarden zijn
vervuld.
Wordt de motor niet automatisch afgezet door het vrijloopstopsysteem, dan verschijnen
de volgende icoontjes op het MID afhankelijk van wat het automatisch afzetten van de
motor heeft verhinderd.
Display-indicatie

Conditie
• Wanneer het rempedaal niet hard genoeg wordt
ingetrapt. (Model met automatische versnellingsbak)

Wanneer het rempedaal hard wordt ingetrapt, verdwijnt het icoontje op het MID en
wordt de motor automatisch afgezet.
Display-indicatie

Conditie
• Haal uw voet van het koppelingspedaal. (Model met
manuele versnellingsbak)

Wanneer het rempedaal wordt losgelaten, verdwijnt het icoontje op het MID en wordt
de motor automatisch afgezet.
Het vrijloopstopsysteem wordt opnieuw ingeschakeld vanaf een snelheid van
ongeveer 10 km/h indien de werkingsvoorwaarden zijn vervuld, ook al heeft het
vrijloopstopsysteem niet gewerkt; Wordt de motor niet automatisch afgezet door het
vrijloopstopsysteem, dan verschijnen de volgende icoontjes op het MID afhankelijk van
wat het automatisch afzetten van de motor heeft verhinderd.
Display-indicatie

Conditie
• Keuzehendel in de handgeschakelde stand.

• Voertuig staat stil met het stuurwiel gedraaid.

• Koelvloeistoftemperatuur te hoog of te laag.

• Prestaties van de airconditioning hebben voorrang.
• Ventilator op maximum.
• Achterruitverwarming aan.
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Display-indicatie

Conditie
• Batterijlaadmodus geactiveerd.
• Batterijtemperatuur te hoog of te laag.
• Enige tijd nadat de batterijkabels weer zijn aangesloten,
bijvoorbeeld na het vervangen van de batterij.
• Batterij onvoldoende opgeladen (na langdurig stallen van
de wagen, veel stroomverbruik of defecte batterij)
• Voertuig geparkeerd op een steile helling.
• ABS werkt.
• Gaspedaal ingetrapt.
• Lage rembekrachtigerdruk.
• Motortoerental te hoog of te laag.
• Buitentemperatuur te hoog of te laag.
• Rijsnelheid niet hoger dan ongeveer 10 km/h nadat de
motor is gestart.
• Voertuig tot stilstand gebracht door plots remmen.
• Motorkap geopend.
• Bestuurdersdeur geopend.
• Veiligheidsgordel bestuurder niet vastgeklikt.
• Motor gestart met geopende motorkap.
• Controlelampje vrijloopstopsysteem UIT licht op of
knippert.
• Sperdifferentieel vergrendeld. (modellen mMet
sperdifferentieel achter)
• 4L (4WD low) is geselecteerd. (modellen met
vierwielaandrijving)
• DPD regeneratie bezig.
• Autonoom noodremsysteem (AEB) treedt in werking en
het voertuig is tot stilstand gebracht.
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Motor opnieuw starten door het vrijloopstopsysteem
Indien de volgende voorwaarden zijn vervuld terwijl de motor automatisch is afgezet
door het vrijloopstopsysteem, knippert het controlelampje vrijloopstopsysteem en
wordt de motor automatisch opnieuw gestart. Wanneer het afzetten van de motor door
het vrijloopstopsysteem wordt geannuleerd en de motor opnieuw start, verschijnen
de volgende icoontjes op het MID afhankelijk van wat de motor opnieuw heeft doen
starten.
Display-indicatie

Conditie

—

• Keuzehendel in een andere stand dan "D" of "N".
• Het stuurwiel wordt gedraaid.
• UIT-schakelaar vrijloopstopsysteem ingedrukt.
• Ingetrapt rempedaal beweegt omhoog of omlaag of wordt
verder ingetrapt.
• Prestaties van de airconditioning hebben voorrang.
• Ventilator op maximum.
• Achterruitverwarming aan.
• Batterijcapaciteit te hoog of te laag.
• Rembekrachtigerbelasting te laag.
• Voertuig begint te rijden.
• Er is iets mis met een gerelateerd systeem.
• Buitentemperatuur te hoog of te laag.
• Als er enige tijd is verlopen sinds de motor automatisch is
afgezet door het vrijloopstopsysteem (modellen manuele
airconditioning).

NOTE
OPMERKING
• De motor kan automatisch opnieuw worden gestart wanneer de druk van de
rembekrachtiger afneemt doordat het rempedaal nog harder wordt ingetrapt,
weer wordt ingetrapt etc.
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Indien de volgende voorwaarden zijn vervuld terwijl de motor automatisch is afgezet
door het vrijloopstopsysteem, weerklinkt een waarschuwingszoemer met tussenpozen
en wordt de motor automatisch opnieuw gestart.
Taal

Display-indicatie

Conditie

Engels
• De bestuurdersdeur wordt geopend.
Turks

Engels
• De veiligheidsgordel van de bestuurder wordt
losgeklikt.
Turks
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Wanneer de motor niet automatisch opnieuw wordt gestart
door het vrijloopstopsysteem
English

Turkish

Indien de volgende voorwaarden zijn
vervuld terwijl de motor automatisch is
afgezet door het vrijloopstopsysteem,
knippert het controlelampje
vrijloopstopsysteem UIT en wordt de motor
niet automatisch opnieuw gestart. Er
weerklinkt dan een waarschuwingszoemer
(continu zoemtoon) en er verschijnt een
melding op het MID. Dit gaat door tot
de power mode op "OFF" of het contact
op "LOCK" wordt gezet, of als de motor
handmatig wordt gestart.
• De motorkap wordt geopend.
• De UIT-schakelaar
vrijloopstopsysteem wordt ingedrukt
met de schakelpook in een andere
stand dan "N". (Model met manuele
versnellingsbak)
• Er is iets mis met een gerelateerd
systeem.
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Blind Spot Monitor (BSM)

Blind Spot Monitor (BSM) is een systeem dat de bestuurder helpt controleren
of de weg vrij is bij het veranderen van rijstrook. Dit systeem maakt gebruik van
radarsensoren om achteropkomend verkeer in naburige rijstroken te detecteren en
waarschuwt de bestuurder met een verklikkerlichtje in de zijspiegels.

WARNING
WAARSCHUWING
• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd
visueel de omgeving tijdens het rijden.
• BSM is een systeem dat de bestuurder helpt controleren of de weg vrij is bij het
veranderen van rijstrook. Louter en alleen hierop betrouwen kan leiden tot zware
ongevallen. In bepaalde omstandigheden werkt het systeem mogelijk niet en
bijgevolg dient de omgeving altijd ook visueel te worden gecontroleerd tijdens
het rijden.
• De sensoren detecteren mogelijk de volgende objecten moeilijk of helemaal
niet.
- Kleine motorfietsen, fietsen en voetgangers.
- Voertuigen die radargolven niet effectief reflecteren door hun vorm (bv.
sportwagens).
- Stilstaande objecten.
- Tegemoetkomend verkeer.
- Voertuigen in dezelfde rijstrook.
- Voertuigen 2 rijstroken verder.
- Voertuigen in de naburige rijstrook terwijl u aanstalten maakt om in te halen.
- Voertuigen die met een andere snelheid rijden dan de wagen.
- Voertuigen die zich heel dicht bevinden.
- Voertuigen die zich in het detectiebereik bevinden maar niet naderen (het
systeem oordeelt dat een voertuig nadert aan de hand van het detectiebereik
van de sensoren).
- Voertuigen in het detectiebereik die lange tijd ongeveer even snel rijden als
uw wagen.
- Voertuigen die in het detectiebereik blijven wanneer u vertrekt vanuit stilstand.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
• In de volgende situaties kunnen de sensoren minder goed detecteren en kan
BSM mogelijk niet goed werken.
- De positie of richting van de sensoren is gewijzigd door een sterke impact op
of rond de sensoren.
- De achterbumper is vervormd of beschadigd ter hoogte van de sensoren.
- Modder, sneeuw, ijs en/of ander vuil zit op of rond de sensoren.
- Bij slecht weer.
- Als de temperatuur rond de sensoren extreem hoog of laag is
- Bij een sterke hellingsgraad.
- Meerdere voertuigen naderen uw wagen continu met weinig tussenafstand.
- Voertuigen in de naburige rijstrook zijn te ver van uw wagen verwijderd, bv. in
brede rijstroken, aan de zijkant van een rijstrook etc.
- Bij een variabel verschil in snelheid tussen uw wagen en het voertuig in de
naburige rijstrook.
- Bij een hoogteverschil tussen uw wagen en de voertuigen in het
detectiebereik.
- Bij het rijden over een steile helling.
- Bij continu op- en afrijden van steile hellingen.
- Bij het rijden over heuvelachtig terrein.
- Bij het nemen van scherpe of lange bochten.
- Bij langdurig rijden op besneeuwde wegen.
• Schakel BSM uit bij het trekken van een ander voertuig omdat het systeem dan
niet normaal functioneert.
• In een zeer smalle rijstrook worden mogelijk voertuigen 2 rijstroken verder
gedetecteerd.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
• Het verklikkerlichtje van de dodehoekbewaking kan oplichten door de
aanwezigheid van de volgende stilstaande objecten op of naast de weg.
- Verkeersborden
- Geparkeerde voertuigen
- Vangrails of betonmuren dichtbij het voertuig
- Tunnelingangen
• Het verklikkerlichtje van de dodehoekbewaking kan oplichten in de volgende
situaties.
- Bij wielspin.
- Bij het afslaan op een kruispunt in een stedelijke omgeving of een kruispunt
met meerdere rijstroken.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de buitentemperatuur te hoog of te laag is, werkt BSM mogelijk niet
goed.
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Sensorpositie
Radarsensoren zijn links en rechts aan de
binnenkant van de achterbumper geplaatst.

ADVICE
ADVIES

Radar sensors

• Hou de zone rond de sensoren
altijd schoon. Als er zich vuil op de
sensoren bevindt, werkt het systeem
mogelijk niet goed.
• Stel de sensoren en de omgeving
ervan niet bloot aan krachtige
schokken. Indien de positie of
richting van de sensoren verandert
door een impact, werkt het systeem
mogelijk niet goed. Neem contact op
met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer
wanneer de sensoren werden
blootgesteld aan een sterke impact.
• Installeer geen accessoires en
kleef geen stickers ter hoogte van
de sensoren op de achterbumper.
Anders kan de werking verstoord
raken. Neem contact op met
de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer
alvorens accessoires te installeren
op de achterbumper.
• Doe niets wat hieronder vermeld is
om defecten te voorkomen.
- Sensoren demonteren
- De sensoren of de achterbumper
rond de sensoren modificeren
- De sensoren of de achterbumper
rond de sensoren lakken
• Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als
de achterbumper moet worden
vervangen of verwijderd.
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Werkingsvoorwaarden van BSM

BSM werkt wanneer de onderstaande voorwaarden zijn vervuld.
• Power mode op "ON” (modellen met passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system).
• BSM ingeschakeld.
• Vanaf een snelheid van ongeveer 15 km/h.
• De schakelpook staat niet in de stand "R" bij een model met manuele
versnellingsbak en de versnellingshendel staat niet in de stand "R" bij een model
met automatische versnellingsbak.

Detectiebereik van de sensoren
De sensoren detecteren voertuigen in de aangegeven gebieden.
• Detectiebereik A (dodehoekbereik): van ong. 1 m voor de achterbumper tot ong.
7 m achter de achterbumper
• Detectiebereik B (nabijheidsbereik): ong. 7 tot 55 m achter de achterbumper
Detection area A

Detection area B

Detection area A

Detection area B

NOTE
OPMERKING
• Hoe groter het snelheidsverschil met achteropkomend verkeer in detectiebereik
B, hoe verder een naderend voertuig is verwijderd wanneer de verklikkerlichtjes
in werking treden.
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Blind Spot Indicator
Wanneer de sensoren voertuigen detecteren in het detectiebereik, treden de
verklikkerlichtjes in werking. Wanneer de richtingaanwijzerschakelaar aan de kant van
het gedetecteerde voertuig wordt bediend terwijl het verklikkerlichtje aan is, gaat dit
knipperen om de bestuurder te waarschuwen.
Rechts

De BSM verklikkerlichtjes bevinden zich op
het glas van de zijspiegels.

NOTE
OPMERKING
• Het verklikkerlichtje van de
dodehoekbewaking kan moeilijk
zichtbaar zijn in de volgende
situaties.
- Bij felle zon.
- Wanneer de koplampen van
achterliggers op de zijspiegels
schijnen.
Links

- Wanneer er modder, sneeuw, ijs
en/of ander vuil op de zijspiegels
zit.
- Wanneer de voorste zijruiten zijn
bewasemd of wanneer er modder,
sneeuw, ijs en/of ander vuil op zit.
• Met de lichtschakelaar op "AUTO"
" of "
"
(achterlichten AAN), "
doven de verklikkerlichtjes.
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Als het systeem niet beschikbaar is

BSM OFF controlelampje

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

BSM OFF controlelampje

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

Sensortemperatuur te hoog of te
laag
Wanneer het systeem wordt gebruikt
terwijl de temperatuur van de sensor
extreem hoog of laag is, wordt het systeem
tijdelijk uitgeschakeld. Er verschijnt dan
een waarschuwingsmelding op het MID
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna
het BSM OFF controlelampje oplicht.
Staat van de sensor controleren. Wanneer
de staat van de sensor verbetert, treedt het
systeem weer in werking en dooft het BSM
OFF controlelampje.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft
branden.

Wanneer een sensor vuil is
Als er modder, sneeuw, ijs en/of ander
vuil zit op of rond de sensoren, wordt het
systeem tijdelijk uitgeschakeld. Er verschijnt
dan een waarschuwingsmelding op het MID
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna
het BSM OFF controlelampje oplicht.
Staat van de sensor controleren. Verwijder
alle modder, sneeuw, ijs en/of ander vuil op
of rond de sensoren. Wanneer de staat van
de sensor verbetert, treedt het systeem
weer in werking en dooft het BSM OFF
controlelampje.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft
branden.

NOTE
OPMERKING
• Na een lange rit op besneeuwde wegen of in een omgeving zonder iets in
de buurt, kan de waarschuwingsmelding verschijnen op het MID en kan het
BSM OFF controlelampje oplichten, ook al zijn de sensoren niet vuil. Het
controlelampje gaat uit wanneer de rijsituatie verbetert.
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Centraal waarschuwingslampje

BSM OFF controlelampje
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Nadat de werking van het systeem
werd verstoord
Bij een systeemstoring verschijnt de
waarschuwingsmelding ongeveer 5
seconden op het MID, waarna het
hoofdwaarschuwingslampje en het BSM
OFF controlelampje tegelijkertijd oplichten.
Raadpleeg in dit geval de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer.

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

NOTE
OPMERKING
• Als BSM wordt uitgeschakeld door een storing in een ander systeem of
onderdeel, licht het BSM OFF controlelampje op. Wanneer de staat van het
andere systeem of onderdeel verbetert, treedt het systeem weer in werking en
dooft het BSM OFF controlelampje. Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft branden.
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BSM uitschakelen

BSM kan worden uitgeschakeld indien u dat wil.
De instellingen van BSM kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie
Blind spot monitor Waarschuwing

BSM OFF controlelampje

Beschrijving
Enable

BSM inschakelen

Disable

BSM uitschakelen

Wanneer BSM is uitgeschakeld, licht het
BSM OFF controlelampje op.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer BSM is uitgeschakeld,
wordt het systeem opnieuw
ingeschakeld wanneer de
motor wordt gestart, ook al is
BSM uitgeschakeld met de
personaliseringsfunctie.
• BSM is een systeem dat de
bestuurder helpt controleren of de
weg vrij is bij het veranderen van
rijstrook. Schakel BSM dan ook
alleen uit wanneer dat nodig is.
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Rear Cross Traffic Alert (RCTA)
Rear cross traffic alert (RCTA) is een systeem dat de bestuurder helpt om het
verkeer in het oog te houden bij het achteruitrijden. Het systeem maakt gebruik van
radarsensoren om voertuigen te detecteren die van links of rechts komen bij het
achteruitrijden en waarschuwt de bestuurder met behulp van de BSM verklikkerlichtjes
op de zijspiegels en een zoemer.

WARNING
WAARSCHUWING
• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd
visueel de omgeving tijdens het rijden.
• RCTA is een systeem dat de bestuurder helpt om het verkeer in het oog te
houden bij het achteruitrijden. Louter en alleen hierop betrouwen kan leiden
tot zware ongevallen. In bepaalde situaties werkt het systeem niet en bijgevolg
moet u de omgeving altijd visueel controleren bij het achteruitrijden.
• De sensoren detecteren mogelijk de volgende objecten moeilijk of helemaal
niet.
- Kleine motorfietsen, fietsen en voetgangers.
- Stilstaande objecten.
- Voertuigen die radargolven niet effectief reflecteren door hun vorm (bv.
sportwagens).
- Een voertuig dat achteruitrijdt in de parkeerplaats naast uw wagen.
- Een voertuig dat nadert in de parkeerplaats naast uw wagen.
- Een voertuig dat nadert achteraan de wagen.
- Een voertuig dat wegrijdt van de wagen.
• In de volgende situaties kunnen de radarsensoren minder goed detecteren en
kan RCTA mogelijk niet goed werken.
- De positie of richting van de sensoren is gewijzigd door een sterke impact op
of rond de sensoren.
- Modder, sneeuw, ijs en/of ander vuil zit op of rond de sensoren.
- Bij slecht weer.
- Meerdere voertuigen naderen uw wagen continu met weinig tussenafstand.
- Als de temperatuur rond de sensoren extreem hoog of laag is
- Bij een sterke hellingsgraad.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
- Wanneer het detectiebereik van de sensoren is geblokkeerd door een muur,
geparkeerde voertuigen, etc.
- Als de auto schuin geparkeerd is.
- Als er een trekhaak is gemonteerd.
- Als er een voertuig nadert met hoge snelheid.
- Bij het achteruitrijden om een hellende parkeerplaats te verlaten.
- Wanneer de schakelpook (model met manuele versnellingsbak) of
versnellingshendel (model met automatische versnellingsbak) net in de stand
"R" is gezet.
• Schakel RCTA uit bij het trekken van een ander voertuig omdat het systeem dan
niet normaal functioneert.
• Plaats niets in de buurt van de sensoren. Dit zou de werking van de sensoren
kunnen verstoren waardoor het systeem niet goed functioneert.
• In de volgende gevallen kan het BSM controlelampje knipperen en een zoemer
werken.
- Wanneer een voertuig voorbijrijdt.
- Wanneer een voertuig op een weg naast de parkeerplaats rijdt.
- Wanneer er zich stilstaande objecten (vangrails, muren, verkeersborden,
geparkeerde voertuigen etc.) achter de wagen bevinden.

Een voertuig dat nadert achteraan de wagen.
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Wanneer het detectiebereik van de sensoren is geblokkeerd door een muur,
geparkeerde voertuigen, etc.

Als de auto schuin geparkeerd is.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de buitentemperatuur te hoog of te laag is, werkt RCTA mogelijk niet
goed.
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Sensorpositie
Radarsensoren zijn links en rechts aan de
binnenkant van de achterbumper geplaatst.

ADVICE
ADVIES

Radar sensors

• Hou de zone rond de sensoren
altijd schoon. Als er zich vuil op de
sensoren bevindt, werkt het systeem
mogelijk niet goed.
• Stel de sensoren en de omgeving
ervan niet bloot aan krachtige
schokken. Indien de positie of
richting van de sensoren verandert
door een impact, werkt het systeem
mogelijk niet goed. Neem contact op
met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer
wanneer de sensoren werden
blootgesteld aan een sterke impact.
• Installeer geen accessoires en
kleef geen stickers ter hoogte van
de sensoren op de achterbumper.
Anders kan de werking verstoord
raken. Neem contact op met
de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer
alvorens accessoires te installeren
op de achterbumper.
• Doe niets wat hieronder vermeld is
om defecten te voorkomen.
- Sensoren demonteren
- De sensoren of de achterbumper
rond de sensoren modificeren
- De sensoren of de achterbumper
rond de sensoren lakken
• Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als
de achterbumper moet worden
vervangen of verwijderd.
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Werkingsvoorwaarden van RCTA
RCTA werkt wanneer de onderstaande voorwaarden zijn vervuld.
• Power mode op "ON” (modellen met passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system).
• RCTA ingeschakeld.
• Wanneer de rijsnelheid ongeveer 10 km/h of minder is.
• Wanneer de schakelpook (model met manuele versnellingsbak) of
versnellingshendel (model met automatische versnellingsbak) net in de stand "R"
is gezet.

Detectiebereik van de sensoren
De sensoren detecteren voertuigen in de aangegeven gebieden.

Detection area

NOTE
OPMERKING
• Hoe hoger de snelheid van de voertuigen die achteraan links of rechts naderen,
hoe verder het voertuig is verwijderd wanneer het BSM verklikkerlichtje en de
zoemer in werking treden.
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Blind Spot Indicator/Zoemer

Wanneer de sensoren voertuigen detecteren in het detectiebereik, knippert het BSM
verklikkerlichtje en klinkt er een zoemer om de bestuurder te waarschuwen.
Rechts

De BSM verklikkerlichtjes bevinden zich op
het glas van de zijspiegels.

NOTE
OPMERKING
• Het verklikkerlichtje van de
dodehoekbewaking kan moeilijk
zichtbaar zijn in de volgende
situaties.
- Bij felle zon.

Links

- Wanneer de koplampen van
achterliggers op de zijspiegels
schijnen.
- Wanneer er modder, sneeuw, ijs
en/of ander vuil op de zijspiegels
zit.
- Wanneer de voorste zijruiten zijn
bewasemd of wanneer er modder,
sneeuw, ijs en/of ander vuil op zit.
• Met de lichtschakelaar op "AUTO"
" of "
"
(achterlichten AAN), "
doven de verklikkerlichtjes.

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

4-205

Als het systeem niet beschikbaar is
BSM OFF controlelampje

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

BSM OFF controlelampje

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

Sensortemperatuur te hoog of te
laag
Wanneer het systeem wordt gebruikt
terwijl de temperatuur van de sensor
extreem hoog of laag is, wordt het systeem
tijdelijk uitgeschakeld. Er verschijnt dan
een waarschuwingsmelding op het MID
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna
het BSM OFF controlelampje oplicht.
Staat van de sensor controleren. Wanneer
de staat van de sensor verbetert, treedt het
systeem weer in werking en dooft het BSM
OFF controlelampje.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft
branden.

Wanneer een sensor vuil is
Als er modder, sneeuw, ijs en/of ander
vuil zit op of rond de sensoren, wordt het
systeem tijdelijk uitgeschakeld. Er verschijnt
dan een waarschuwingsmelding op het MID
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna
het BSM OFF controlelampje oplicht.
Staat van de sensor controleren. Verwijder
alle modder, sneeuw, ijs en/of ander vuil op
of rond de sensoren. Wanneer de staat van
de sensor verbetert, treedt het systeem
weer in werking en dooft het BSM OFF
controlelampje.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft
branden.
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Centraal waarschuwingslampje

BSM OFF controlelampje

Nadat de werking van het systeem
werd verstoord
Bij een systeemstoring verschijnt de
waarschuwingsmelding ongeveer 5
seconden op het MID, waarna het
hoofdwaarschuwingslampje en het BSM
OFF controlelampje tegelijkertijd oplichten.
Raadpleeg in dit geval de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer.

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

NOTE
OPMERKING
• Als RCTA wordt uitgeschakeld door een storing in een ander systeem of
onderdeel, licht het BSM OFF controlelampje op. Wanneer de staat van het
andere systeem of onderdeel verbetert, treedt het systeem weer in werking en
dooft het BSM OFF controlelampje. Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft branden.
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RCTA uitschakelen
RCTA kan worden uitgeschakeld indien u dat wil.
De instellingen van RCTA kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie
Rear cross traffic
alert

Waarschuwing

Beschrijving
Enable

RCTA inschakelen

Disable

RCTA uitschakelen

NOTE
OPMERKING
• Wanneer RCTA is uitgeschakeld, wordt het systeem opnieuw ingeschakeld
wanneer de motor wordt gestart, ook al is RCTA uitgeschakeld met de
personaliseringsfunctie.
• Wanneer een uitgeschakeld RCTA weer wordt ingeschakeld, duurt het enige tijd
vooraleer RCTA weer normaal functioneert.
• RCTA is een systeem dat de bestuurder helpt om het verkeer in het oog te
houden bij het achteruitrijden. Schakel RCTA dan ook alleen uit wanneer dat
nodig is.
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Parkeerhulpsysteem

Het parkeerhulpsysteem helpt de bestuurder bij het parkeren van de wagen. Het
systeem maakt gebruik van ultrasoonsensoren om obstakels rond de wagen te
detecteren en informeert de bestuurder via het MID en een zoemer.

WAARSCHUWING
WARNING
• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd
visueel de omgeving tijdens het rijden.
• Het parkeerhulpsysteem helpt de bestuurder bij het parkeren van de wagen.
Louter en alleen hierop betrouwen kan leiden tot zware ongevallen. In bepaalde
situaties werkt het systeem niet en bijgevolg moet u de omgeving altijd visueel
controleren bij het parkeren van de wagen.
• De sensoren detecteren mogelijk de volgende objecten moeilijk of helemaal
niet.
- Voetgangers
- Bewegende objecten zoals voertuigen en dieren
- Objecten vlak onder de bumper
- Smalle of lage objecten
- Dunne obstakels zoals een draad, een hekwerk of een touw
- Objecten gemaakt van geluidsabsorberende materialen zoals sneeuw, kledij
en sponzen
- Scherpe voorwerpen
- Hoekige voorwerpen
- Hooggeplaatste objecten, bijvoorbeeld opgehangen objecten
- Objecten die zich al dichtbij de sensor bevinden voor het systeem in werking
trad
• In de volgende situaties kunnen de sensoren minder goed detecteren en kan
het systeem mogelijk niet goed werken.
- Als de temperatuur rond de sensoren extreem hoog of laag is
- Bij slecht weer.
- Wanneer er veel water op de sensoren spat zoals bijvoorbeeld bij felle regen
of in andere situaties.
- Wanneer de sensoren nat worden bij het rijden op overstroomde wegen.
- Bij een sterke hellingsgraad.
- Wanneer objecten of wanden zich dicht bij de wagen bevinden, zoals
bijvoorbeeld in een smalle tunnel, op een smalle brug of weg of in een smalle
garage.
- Bij het rijden over een steile helling.
- Op een steile helling in de rijrichting.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
- Bij aanwezigheid van stoepranden in de rijrichting.
- Bij het rijden over oneffen wegen.
- Modder, sneeuw, ijs en/of ander vuil zit op of rond de sensoren.
- Wanneer sensoren of de omgeving ervan zijn geblokkeerd.
- De positie of richting van de sensoren is gewijzigd door een sterke impact op
of rond de sensoren.
- Op oneffen, hellende of slechte wegen met kiezel of in het terrein met
begroeiing.
- Bij de aanwezigheid van hoogfrequent geluid in de omgeving, zoals de claxon
van een ander voertuig, het geluid van een motorfiets, het luchtremgeluid van
een vrachtwagen of ultrasoongolven zoals die van een sensor van een ander
voertuig in de buurt.
- Als een obstakel zich te dicht bij de sensoren bevindt.
• De zoemer werkt met enige vertraging bij het detecteren van een obstakel en de
detectiestatus wordt aangegeven op het display. Zelfs bij extreem lage snelheid
kan het voertuig het obstakel zijn genaderd voor de zoemer in werking treedt en
de detectiestatus wordt aangegeven op het MID.
• Afhankelijk van de vorm en/of staat van een obstakel, kan het systeem dit
mogelijk niet detecteren ook al werd het ervoor wel al gedetecteerd.
• Wanneer bij het trekken van een ander voertuig achteruit wordt gereden, kunnen
de achterste sensoren reageren op dit voertuig waardoor de waarschuwing blijft.
Stel het parkeerhulpsysteem dan ook als volgt in voor u een ander voertuig
trekt.
- Wanneer alleen een trekhaak is gemonteerd: Trailer hitch only
- Bij het trekken van een ander voertuig: Uit

Trailer Mode/Bull Bar Mode
→ Zie pagina 4-216

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de buitentemperatuur te hoog of te laag is, werkt het
parkeerhulpsysteem mogelijk niet goed.
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Sensorpositie en detectiebereik
Sensorpositie
De ultrasoonsensoren bevinden zich
op 4 plaatsen vooraan (bij modellen
met parkeersensoren vooraan) en op 4
plaatsen achteraan de wagen.
Nr.

1

5

2

6

3

4

7

8

Beschrijving

1

Buitenste sensor vooraan (rechts)

2

Binnenste sensor vooraan (rechts)

3

Binnenste sensor vooraan (links)

4

Buitenste sensor vooraan (links)

5

Buitenste sensor achteraan (links)

6

Binnenste sensor achteraan (links)

7

Binnenste sensor achteraan (rechts)

8

Buitenste sensor achteraan (rechts)
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ADVICE
ADVIES
• Hou de zone rond de sensoren altijd schoon. Als er zich vuil op de sensoren
bevindt, werkt het systeem mogelijk niet goed.
• Stel de sensoren en de omgeving ervan niet bloot aan krachtige schokken.
Indien de positie of richting van de sensoren verandert door een impact, werkt
het systeem mogelijk niet goed. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzudealer wanneer de sensoren werden blootgesteld aan een sterke impact.
• Breng geen accessoires noch stickers aan op de sensoren of in de zone
errond. Anders kan de werking verstoord raken. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer alvorens accessoires te installeren ter hoogte van
de sensoren.
• Doe niets wat hieronder vermeld is om defecten te voorkomen.
- Sensoren demonteren
- Aanpassing van sensoren of onderdelen in de buurt ervan.
- Spuiten van sensoren of onderdelen in de buurt ervan.
• Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer indien de sensoren
of onderdelen in de buurt ervan moeten worden gerepareerd, vervangen,
verwijderd of gemonteerd.
• Spuit bij het wassen van de wagen geen water rechtstreeks op de sensoren
of errond met een hogedrukreiniger. Anders zouden sensoren defect kunnen
raken.

Detectiebereik
De sensoren detecteren obstakels in de aangegeven gebieden.
b

a

c

Nr.

d

Beschrijving

a

Ongeveer 60 cm (buitenste sensor vooraan)

b

Ongeveer 60 cm (buitenste sensor achteraan)

c

Ongeveer 100 cm (binnenste sensor vooraan)

d

Ongeveer 150 cm (binnenste sensor achteraan)
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WARNING
WAARSCHUWING
• Het detectiebereik en de reactiesnelheid van de sensoren zijn beperkt. Louter
en alleen hierop betrouwen kan leiden tot zware ongevallen. In bepaalde
situaties werkt het systeem niet en bijgevolg moet u de omgeving altijd visueel
controleren bij het parkeren van de wagen.

Werking van het parkeerhulpsysteem
Het parkeerhulpsysteem werkt wanneer de onderstaande voorwaarden zijn vervuld.
• Power mode op "ON” (modellen met passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system).
• Parkeerhulpsysteem ingeschakeld.
• Wanneer de rijsnelheid ongeveer 10 km/h of minder is.

Bij het achteruitrijden
Het parkeerhulpsysteem werkt wanneer de schakelpook (model met manuele
versnellingsbak) of versnellingshendel (model met automatische versnellingsbak) in de
stand "R" is gezet.
Terwijl het systeem werkt, wordt de detectiestatus van de voorste sensoren (modellen
met sensoren vooraan) en de achterste sensoren aangegeven op het MID.
Wanneer de sensoren een obstakel detecteren, verschijnt de afstand tussen voertuig
en obstakel op het MID en weerklinkt een zoemer in verhouding tot de afstand.

NOTE
OPMERKING
• De binnenste sensoren vooraan detecteren geen obstakels.

Bij het vooruitrijden (modellen met sensoren vooraan)
Bij modellen met manuele versnellingsbak werkt het parkeerhulpsysteem met de
schakelpook in elke andere stand dan "R" of "N".
Bij modellen met automatische versnellingsbak werkt het parkeerhulpsysteem met de
versnellingshendel in de stand "D".
Wanneer het systeem werkt, wordt de detectiestatus van de voorste sensoren
aangegeven op het MID.
Wanneer de sensoren een obstakel detecteren, verschijnt de afstand tussen voertuig
en obstakel op het MID en weerklinkt een zoemer in verhouding tot de afstand.

NOTE
OPMERKING
• De achterste sensoren detecteren geen obstakels.
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Weergave van de detectiestatus
2

De detectiestatus wordt getoond op het
MID. Wanneer de sensoren een obstakel
detecteren, wordt de afstand tussen
voertuig en obstakel rood aangegeven. De
afstand tot het obstakel wordt voor elke
sensor apart aangegeven.

3

1

4

Nr.

5

8
6

7

RTUL4

Beschrijving

1

Buitenste sensor vooraan (links)

2

Binnenste sensor vooraan (links)

3

Binnenste sensor vooraan (rechts)

4

Buitenste sensor vooraan (rechts)

5

Buitenste sensor achteraan (links)

6

Binnenste sensor achteraan (links)

7

Binnenste sensor achteraan (rechts)

8

Buitenste sensor achteraan (rechts)
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De weergave van de detectiestatus en de afstand tot het obstakel is toegelicht in de
volgende tabel.
Display
Modellen
met
sensoren
vooraan en
achteraan

Modellen
met
sensoren
achteraan

Afstand tussen voertuig en obstakel (bij benadering)
Voor
Binnenste
sensor

75 - 100 cm
(30 - 39 in)

60 - 75 cm
(24 - 30 in)

45 - 60 cm
(18 - 24 in)

Binnen
45 cm
(18 in)

*: Als trailer hitch mode is geselecteerd.

Achter
Buitenste
sensor

Binnenste
sensor

Buitenste
sensor

75 - 150 cm
(30 - 59 in)
—

—
*80 - 150 cm
(31 - 59 in)

50 - 60 cm
(20 - 24 in)

40 - 50 cm
(16 - 20 in)

Binnen
40 cm
(16 in)

60 - 75 cm
(24 - 30 in)
*70 - 80 cm
(28 - 31 in)

45 - 60 cm
(18 - 24 in)
*60 - 70 cm
(24 - 28 in)

Binnen
45 cm
(18 in)
*Binnen
60 cm
(24 in)

50 - 60 cm
(20 - 24 in)

40 - 50 cm
(16 - 20 in)

Binnen
40 cm
(16 in)
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Zoemer
Wanneer de sensoren een obstakel detecteren, weerklinkt de zoemer op 4 niveaus
afhankelijk van de afstand tussen voertuig en obstakel.
Naarmate de afstand tussen voertuig en obstakel kleiner wordt, weerklinkt de
zoemtoon sneller en uiteindelijk continu wanneer het obstakel te dicht wordt genaderd.
Wanneer meerdere sensoren obstakels tegelijkertijd detecteren, geeft de zoemer de
kortste afstand tussen voertuig en obstakel aan.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de buitenste sensoren een obstakel detecteren, weerklinkt de zoemer
op 3 niveaus.
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Trailer Mode/Bull Bar Mode

Trailer mode
Bij het trekken van een aanhangwagen moeten de instellingen van het
parkeerhulpsysteem worden gewijzigd.

CAUTION
OPGELET
• Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer vooraleer een trekhaak
wordt gemonteerd.
De instellingen van het parkeerhulpsysteem kunnen door de gebruiker worden
gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie

Parking aid
settings

Beschrijving
Uit

Selecteer dit om de trailer
mode uit te schakelen.

Trailer hitch only

Selecteer dit wanneer een
trekhaak is gemonteerd
maar geen aanhangwagen
wordt getrokken. Wanneer
deze stand is geselecteerd,
verandert het detectiebereik
van de binnenste sensor
achteraan.

Trailer mode

NOTE
OPMERKING
• Gebruik een originele Isuzu-trekhaak en bekabeling om een aanhangwagen
te trekken. Het parkeerhulpsysteem achteraan is automatisch uitgeschakeld
en de waarschuwingszoemer werkt niet. Wanneer een aanhangwagen wordt
losgekoppeld, schakelt deze stand automatisch over naar "Trailer hitch only"
en wordt het parkeerhulpsysteem achteraan ingeschakeld. Deze instelling
hoeft niet te worden gewijzigd met de personaliseringsfunctie. Contacteer de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor meer details.
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Bull Bar Mode
Verander de instellingen van het parkeerhulpsysteem wanneer een bull bar is
gemonteerd.

CAUTION
OPGELET
• Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer vooraleer een bull bar
wordt gemonteerd.
De instellingen van het parkeerhulpsysteem kunnen door de gebruiker worden
gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie

Parking aid
settings

Beschrijving
Without bull bar

Selecteer dit om de bull bar
mode uit te schakelen.

With bull bar

Selecteer dit wanneer een bull
bar is gemonteerd. Wanneer
deze stand is geselecteerd,
detecteren de voorste sensoren
geen obstakels.

Bull bar mode

NOTE
OPMERKING
• Wanneer een originele Isuzu bull bar is gemonteerd, werkt de voorste sonar
normaal. Selecteer dit dit geval "Without bull bar". Contacteer de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer voor meer details.
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Als het systeem niet beschikbaar is

Controlelampje parkeerhulpsysteem
UIT

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

Controlelampje parkeerhulpsysteem
UIT

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

Wanneer een sensor niet normaal
kan detecteren
Wanneer een sensor niet normaal
kan detecteren, werkt het systeem
tijdelijk niet. Er verschijnt dan een
waarschuwingsmelding op het MID
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna
het controlelampje parkeerhulpsysteem UIT
oplicht. Staat van de sensor controleren.
Wanneer de staat van de sensor verbetert,
treedt het systeem weer in werking en dooft
het controlelampje parkeerhulpsysteem
UIT.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft
branden.

Wanneer een sensor vuil is
Als er modder, sneeuw, ijs en/of ander
vuil zit op of rond de sensoren, wordt
het systeem tijdelijk uitgeschakeld. Er
verschijnt dan een waarschuwingsmelding
op het MID gedurende ongeveer 5
seconden, waarna het controlelampje
parkeerhulpsysteem UIT oplicht. Staat
van de sensor controleren. Verwijder alle
modder, sneeuw, ijs en/of ander vuil op of
rond de sensoren. Wanneer de staat van
de sensor verbetert, treedt het systeem
weer in werking en dooft het controlelampje
parkeerhulpsysteem UIT.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft
branden.
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Centraal waarschuwingslampje

Controlelampje parkeerhulpsysteem
UIT
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Nadat de werking van het systeem
werd verstoord
Bij een systeemstoring verschijnt de
waarschuwingsmelding ongeveer 5
seconden op het MID, waarna het
hoofdwaarschuwingslampje en het
controlelampje parkeerhulpsysteem UIT
tegelijkertijd oplichten.
Raadpleeg in dit geval de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer.

Waarschuwingsmelding
English

Turkish

NOTE
OPMERKING
• Als het parkeerhulpsysteem wordt uitgeschakeld door een storing in een ander
systeem of onderdeel, licht het controlelampje parkeerhulpsysteem UIT op.
Wanneer de staat van het andere systeem of onderdeel verbetert, treedt het
systeem weer in werking en dooft het BSM OFF controlelampje. Neem contact
op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als het controlelampje blijft branden.
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UIT-schakelaar parkeerhulpsysteem

Model met manuele versnellingsbak

Model met automatische
versnellingsbak

Het parkeerhulpsysteem kan worden
uitgeschakeld indien u dat wil.
Wanneer het parkeerhulpsysteem wordt
uitgeschakeld door op de UIT-schakelaar
te drukken, licht het controlelampje
parkeerhulpsysteem UIT op het
instrumentenbord op.
Druk nogmaals op de UIT-schakelaar
parkeerhulpsysteem om het weer
in te schakelen. Het controlelampje
parkeerhulpsysteem UIT dooft en het
systeem is ingeschakeld.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de motor opnieuw
wordt gestart, wordt het systeem
ingeschakeld ook al werd het
uitgeschakeld door de UITschakelaar parkeerhulpsysteem in
te drukken.
• Wanneer een uitgeschakeld
parkeerhulpsysteem weer wordt
ingeschakeld, duurt het enige
tijd vooraleer het weer normaal
functioneert.

Controlelampje parkeerhulpsysteem
UIT

• Het parkeerhulpsysteem helpt
de bestuurder bij het parkeren
van de wagen. Schakel het
parkeerhulpsysteem dan ook alleen
uit wanneer dat nodig is.
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Stereo Camera
Stereo camera

De stereo camera detecteert objecten
(voertuigen, obstakels, rijstroken,
verkeersborden of voetgangers) voor de
wagen.
De stereo camera bevindt zich bovenaan
de voorruit.
De volgende systemen maken gebruik van
de stereo camera.
• Autonoom noodremsysteem (AEB)
• Pedaalbeveiliging
• Adaptive cruise control (ACC)
• Traffic sign recognition (TSR)
• Manual speed limiter (MSL)
• Intelligent speed limiter (ISL)
• Lane departure warning (LDW)
• Lane departure prevention (LDP)
• Attention assist
• Lane keep assist system (LKAS)
• Emergency lane keeping (ELK)
• Automatic high beam (AHB)

WARNING
WAARSCHUWING
• De stereo camera kan niet all
objecten (voertuigen, obstakels,
rijstroken, verkeersborden of
voetgangers) detecteren wegens
de functionele beperkingen van de
stereo camera.
• Controleer tijdens het rijden dan ook
altijd zelf de omgeving en bedien
het rempedaal of verricht andere
handelingen indien nodig.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
• Betrouw niet uitsluitend op de
stereo camera tijdens het rijden.
De stereo camera is bedoeld
om ongevalschade te beperken
en stress bij de bestuurder te
verminderen door die bij te staan.
Check bij een waarschuwing de
omgeving en verricht de nodige
handelingen zoals bijvoorbeeld
remmen in functie van de situatie.
• De stereo camera ontslaat u als
bestuurder niet van de verplichting
steeds oplettend te zijn en helpt
evenmin wanneer het zicht is beperkt
door slecht weer. Het is ook niet
bedoeld om in alle omstandigheden
ongevallen te voorkomen. Het
vermogen van de stereo camera om
objecten te herkennen en de wagen
onder controle te houden, is beperkt.
Leer de waarschuwingen herkennen
en het systeem correct gebruiken.
Bij onoordeelkundig gebruik kan de
werking minder goed zijn, wat tot
ongevallen kan leiden.
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Omgaan met de stereo camera
Let op het volgende voor een correcte werking van de stereo camera. Onoordeelkundig
gebruik kan leiden tot een gebrekkige detectie en mogelijk ongevallen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

•

•
•

•

Raak de lens van de stereo camera niet aan.
Maak de lens van de stereo camera niet schoon.
Wijzig de positie van de stereo camera niet en pas componenten errond niet aan.
Stel de lensbehuizing van de stereo camera of de omgeving errond niet bloot aan
een sterke schok.
De stereo camera niet verwijderen of demonteren.
Stel de stereo camera niet bloot aan water of andere vloeistoffen.
Kleef geen folie, stickers, etc. op de lens van de stereo camera (ook geen
transparante).
Gebruik geen rokerige deodorants, etc.
Vervang wisserbladen meteen indien nodig. Wanneer de voorruit niet goed
schoon wordt gewist, kan de werking van de stereo camera worden verstoord
waardoor het systeem niet goed meer functioneert.
Zorg ervoor dat bagage op het dak het zicht van de stereo camera niet
belemmert. Anders kan de werking van het systeem worden verstoord. Neem
voor verdere informatie contact op met een Isuzu-dealer.
Hou de voorruit altijd schoon (buiten en binnen). Wanneer de voorruit bewasemd,
vuil of vet is, kan de werking van de stereo camera worden verstoord waardoor
het systeem niet goed meer functioneert.
Contactuur een Isuzu-dealer wanneer de voorruit gekrast, gebarsten etc. is.
Wanneer u blijft rijden terwijl de zone rond de stereo camera is vervormd of
beschadigd, bijvoorbeeld door een botsing, of de voorruit ter hoogte van de
stereo camera is gebarsten of beschadigd, kan de stereo camera objecten niet
correct detecteren met mogelijk werkingsfouten en een ongeval tot gevolg.
Installeer geen niet-originele Isuzu-accessoires en kleef geen folie, stickers, etc.
op de volgende plaatsen. Anders kan het gezichtsveld van de stereo camera
worden belemmerd, waardoor die niet betrouwbaar detecteert en de werking van
systemen die gebruik maken van de stereo camera wordt verstoord. Deze items
moeten mogelijk worden verwijderd, ook al bevinden die zich op een andere
plaats, indien hun reflecties op de voorruit de werking van de stereo camera
verstoren.
- Verboden zone
- Voorruit
- Op het dashboard
- Motorkap
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• Vervang de voorruit alleen door een originele Isuzu-voorruit. Indien de voorruit
niet door een origineel exemplaar van Isuzu wordt vervangen, werkt de stereo
camera mogelijk niet zoals het hoort.
• Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer om een voorruit te
repareren of te vervangen.
Stereo camera

Prohibited area

ADVICE
ADVIES
• Maak de lens van de stereo camera niet schoon en raak ze ook niet aan. Als de
lens vuil is, moet de stereo camera worden vervangen.
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Detectiefunctie van de stereo camera
De stereo camera detecteert alleen objecten binnen het gezichtsveld. Bovendien
worden objecten in het gezichtsveld van de stereo camera pas na enkele seconden
gedetecteerd. De stereo camera detecteert minder goed objecten bij slechte
zichtbaarheid door mist, felle regen, etc.
De werking van de stereo camera is vergelijkbaar met die van het menselijk oog.
Wanneer het zicht van de bestuurder is bemoeilijkt, kan de stereo camera dus ook
minder goed voertuigen, obstakels en rijstroken herkennen.

WARNING
WAARSCHUWING
• In de volgende situaties is er veel kans dat de stereo camera geen objecten
voor de wagen detecteert. Systemen die gebruik maken van de stereo camera
kunnen dan ook tijdelijk zijn uitgeschakeld. Deze systemen treden weer in
werking wanneer de omstandigheden verbeteren.
- In slecht weer (mist, felle regen of sneeuwval).
- Bij felle lichtbronnen voor de wagen (achterlichten, koplampen van
tegenliggers etc.).
- Wanneer de omgeving dezelfde kleur heeft, bijvoorbeeld in de sneeuw.
- Wanneer het donker is zonder iets in de buurt.
- Bij verminderd zicht door uitlaatgassen, opspattend water, sneeuw,
waterdamp, zand, rook, etc.
- Bij het naderen van een object bij schemerlicht 's avonds of 's morgens, 's
nachts of in een parkeergarage.
- Wanneer een object zich buiten het bereik van de koplampen of op een
donkere plek bevindt.
- Wanneer de voorruit bewasemd of vuil is door sneeuw, ijs, stof en/of ander
vuil.
- Wanneer het gezichtsveld van de stereo camera is belemmerd door mist,
sneeuw, vuil, rijm, stof of krassen in de voorruit, of wanneer licht wordt
gereflecteerd door dit vuil.
- Wanneer de voorruit niet goed schoon wordt gewist door de ruitenwissers.
- Bij slecht gewiste zones.
- Als er een niet-originele Isuzu-wisserblad is gemonteerd.
- Als de voorruit is behandeld met een coating.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
- Bij gebruik van een niet-originele Isuzu-voorruit.
- Als de bovenkant van het dashboard glimt door behandeling met een bepaald
product.
- Wanneer de voorruit iets reflecteert.
- Wanneer de lens wordt geblokkeerd door een hand e.d.
- Bij vuil, vingerafdrukken of krassen op de lens.
- Als het gezichtsveld van de stereo camera is belemmerd (door een sticker of
folie op de voorruit, voorruit gekrast, gebarsten, etc., lange voorwerpen zoals
een dakdrager of ski's op de wagen)
- Wanneer de wagen sterk schommelt bij het laden of lossen van een zware
lading.
- Wanneer de bandenspanning niet klopt.
- Wanneer versleten banden of banden met een sterk verschillende
slijtagegraad zijn gemonteerd.
- Wanneer banden met de verkeerde maat zijn gemonteerd.
- Wanneer sneeuwkettingen worden gebruikt.
- Bij een abnormale wielbalans (uitlijningsfout, verlies van een balansgewicht
etc.).
- Bij een verkeerde uitlijning.
- Na een voorlopige reparatie van een lekke band.
- Wanneer de wagen onstabiel rijdt na een ongeval of een defect.
- Na het vervangen van de ophanging (ook met originele Isuzu-onderdelen).
- Wanneer het omgevingslicht sterk varieert, bijvoorbeeld bij het in- of uitrijden
van een tunnel of onder een brug.
- Bij het rijden langs overhangende vlaggen, takken, struiken etc.
- Wanneer de stereo camera is verplaatst of vervormd door een impact.
- Bij het rijden 's nachts of in een tunnel zonder dat de lichten zijn ingeschakeld.
- Bij het rijden op steile hellingen, in scherpe bochten of over naden in het
wegdek.
- Wanneer bochten snel veranderen van vorm.
- Op oneffen wegdek.
- Wanneer de koplampen niet correct zijn afgesteld.
- Als de koplampen en/of mistlampen werden aangepast.
- Wanneer er modder, sneeuw, ijs en/of ander vuil op de koplampen zit.
• In de volgende omstandigheden kunnen systemen die gebruik maken van de
stereo camera tijdelijk worden uitgeschakeld. Deze systemen treden weer in
werking wanneer de omstandigheden verbeteren.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
- Wanneer de wagen sterk schommelt bij het laden of lossen.
- Wanneer de temperatuur in de wagen hoog oploopt, bijvoorbeeld na lang
parkeren in de zon, of te laag zakt, bijvoorbeeld na lang parkeren in de
vrieskou.
- Meteen na het starten van de motor.
• In de volgende situaties of met de volgende objecten detecteert de stereo
camera bepaalde objecten minder snel of helemaal niet.
- Bij voorliggers met een kleine (bijvoorbeeld aanhangwagens), lage of
ongelijkmatige achtersteven (bijvoorbeeld trucks zonder lading, zij- of
achterkleppen, voertuigen met een lading die achteraan uitsteekt, voertuigen
met een speciale vorm zoals autotransporten en side cars, lage voertuigen
etc.)
- Slingerende voorliggers.
- Voorliggers die het zonlicht of ander licht sterk reflecteren.
- Tegemoetkomend verkeer of voertuigen die achteruitrijden.
- Lateraal bewegende voertuigen.
- Voorliggers waarvan de achterlichten niet werken 's nachts of in een tunnel.
- Een muur of andere objecten voor de gestopte wagen.
- Een ander obstakel in de buurt van de wagen.
- Een obstakel zoals een hek, muur of poort met een gelijkmatig patroon
(bijvoorbeeld bakstenen met strepen) of geen patroon etc.
- Een obstakel met de vorm van een paal zoals een verkeersbord of
verlichtingspaal.
- Een laag obstakel.
- Een obstakel zoals een spiegelwand, deur of glas.
- Een object met lage hoogte zoals een klein dier of een baby.
- Vangrail.
- Mast of boom.
- Een object dicht bij de bumper van de wagen.
- Een voorligger bevindt zich maar gedeeltelijk binnen het detectiebereik van
de stereo camera.
- Een object dat te klein is om door de stereo camera te worden gedetecteerd.
- Wanneer een object niet lateraal is uitgelijn met de wagen.
- In een bocht of enige tijd na het nemen van een bocht.
- Bij een zeer groot verschil in snelheid tussen uw wagen en een voorligger.
- Als de auto te dicht bij een voorligger rijdt.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
- Een voorligger die plots uitwijkt, versnelt of vertraagt.
- Wanneer een object zich buiten het bereik van de koplampen bevindt.
- Een object dat van opzij vlak voor uw wagen komt.
- Bij het veranderen van rijstrook wordt te dicht achter een voorligger gereden.
• In de volgende situaties detecteert de stereo camera rijstroken minder snel of
helemaal niet.
- Te smalle of te brede rijstroken.
- De breedte van de rijstrook varieert.
- De vorm van de rijstrook verandert sterk (bijvoorbeeld aan het begin of
einde van bochten, bij snelheidsbeperkende systemen, bochtige wegen of
rijstrookvertakkingen).
- Ontbrekende of vervaagde wegmarkeringen.
- Wegmarkeringen in dezelfde kleur als de weg.
- Gele wegmarkeringen.
- Dubbele wegmarkeringen.
- Wegmarkeringen waarvan slechts één kant is getekend.
- Meerdere wegmarkeringen naast elkaar.
- Lijnen die niet kunnen worden onderscheiden van wegmarkeringen,
bijvoorbeeld na wegenwerken.
- Bij half rijden over een rijstrook door een wegversmalling.
- Vage of vuile wegmarkeringen.
- Moeilijk zichtbare wegmarkeringen door zand of stof.
- Een muur of paal naast de rijstrook.
- Schaduwen van bijvoorbeeld vangrails op de rijstrook.
- Verzonken reflectoren, stenen, etc.
- Bij het rijden op een natte weg, bijvoorbeeld in de regen, na regenval of een
weg met plassen.
- Wegmarkeringen op een stoeprand e.d. of naast de weg.
- Curbstones of zijwanden aan de rand van de weg.
- Bij het rijden op een weg die glimt door reflecties e.d.
- Meteen na het veranderen van rijstrook of een kruispunt.
- Als de wagen te dicht bij een voorligger rijdt.
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Detectie van voetgangers en fietsers door de stereo camera
De stereo camera detecteert objecten
zoals voetgangers en fietsers op basis
van hun grootte, vorm en beweging.
Voetgangers worden gedetecteerd
wanneer de contouren van hun hoofd en
beide schouders duidelijk zichtbaar zijn.

WARNING
WAARSCHUWING
• De stereo camera kan voetgangers/fietsers niet altijd detecteren. In de volgende
situaties worden voetgangers/fietsers mogelijk niet gedetecteerd.
- Wanneer voetgangers in een groep lopen.
- Wanneer een voetganger/fietser zich dicht bij een muur of een obstakel
bevindt.
- Wanneer een voetganger/fietser een paraplu gebruikt.
- Wanneer een voetganger/fietser dezelfde kleur heeft als de achtergrond en zo
opgaat in de achtergrond.
- Wanneer een voetganger/fietser een groot voorwerp draagt.
- Wanneer een voetganger/fietser vooroverbuigt, hurkt of neerligt.
- Wanneer een voetganger/fietser zich buiten het bereik van de koplampen of
op een donkere plek bevindt.
- Wanneer een voetganger/fietser plots van opzij komt.
- Wanneer een voetganger/fietser zich heel dicht bij uw wagen bevindt.
- Wanneer een voetganger op een kinderfiets, een fiets geladen met grote
objecten, een fiets met meer dan één persoon of een speciaal gevormde fiets
(bv. een tandem) rijdt.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
- Wanneer een voetganger/fietser kleiner is dan ong. 1 m of groter dan ong. 2 m.
- Wanneer de contouren van een voetganger/fietser vaag zijn, bijvoorbeeld
wanneer die een regenjas of lange rok draagt.
- Wanneer een voetganger/fietser zich te snel verplaatst.
- Wanneer een voetganger een kinderwagen, rolstoel, fiets etc. duwt.

Wanneer de stereo camera niet werkt
In de volgende gevallen is de stereo camera tijdelijk uitgeschakeld of defect.

WARNING
WAARSCHUWING
• Is de stereo camera tijdelijk uitgeschakeld of defect, dan werken ook de
systemen die ervan gebruik maken niet.

Waarschuwingsmelding
Engels

Turks

Wanneer de temperatuur van de
stereo camera tijdelijk extreem
hoog/laag is
Wanneer de temperatuur van de stereo
camera extreem hoog of laag is, wordt de
stereo camera tijdelijk uitgeschakeld.
Er verschijnt dan een
waarschuwingsmelding op het MID
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna
de volgende controlelampjes oplichten.
• Controlelampje autonoom
noodremsysteem UIT
• Controlelampje rijstrookwaarschuwing
UIT
• Controlelampje rijstrookpreventie UIT
Wanneer de staat van de stereo camera
verbetert, treedt de camera weer in werking
en dooft het controlelampje.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft
branden.
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ADVICE
ADVIES
• Is de stereo camera te warm,
bijvoorbeeld na langdurig parkeren
in de zon, koel die dan af met
behulp van de airconditioning.
Met name het gebruik van een
zonneklep die zonlicht reflecteert
kan de temperatuur van de stereo
camera doen oplopen.
• Is de stereo camera te koud,
bijvoorbeeld na langdurig parkeren
in de vrieskou, warm die dan op met
behulp van de airconditioning.
• Als de stereo camera tijdelijk is
uitgeschakeld, heeft dit geen invloed
op normaal rijden.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer er iets mis is met de
stereo camera, verschijnt de
waarschuwingsmelding ongeveer
om de 3 minuten op het MID
gedurende ong. 5 seconden.

4-232

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
Waarschuwingsmelding
Engels

Turks

Wanneer de stereo camera een
storing detecteert
In de volgende omstandigheden wordt de
stereo camera tijdelijk uitgeschakeld.
• Wanneer de stereo camera een
potentiële afwijking detecteert door
de manier waarop een lading wordt
geladen of gelost.
• Wanneer AEB 3 keer in werking is
getreden na het starten van de motor.
• Wanneer de automatische afstelling
van de stereo camera ontoereikend
is.
• Wanneer er iets mis is met systemen
die gebruik maken van de stereo
camera.
• Wanneer de batterijspanning
abnormaal hoog is.
Er verschijnt dan een
waarschuwingsmelding op het MID
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna
de volgende controlelampjes oplichten.
• Controlelampje autonoom
noodremsysteem UIT
• Controlelampje rijstrookwaarschuwing
UIT
• Controlelampje rijstrookpreventie UIT
Wanneer de staat van de stereo camera
verbetert, treedt de camera weer in werking
en dooft het controlelampje.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft
branden.
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ADVICE
ADVIES
• De stereo camera wordt
automatisch afgesteld tijdens het
rijden. Na de automatische afstelling
werkt het systeem weer normaal.
Dit kan enige tijd duren.
• Als de stereo camera tijdelijk is
uitgeschakeld, heeft dit geen invloed
op normaal rijden.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer er iets mis is met de
stereo camera, verschijnt de
waarschuwingsmelding ongeveer
om de 3 minuten op het MID
gedurende ong. 5 seconden.
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Waarschuwingsmelding
Engels

Turks

Wanneer het zicht van de stereo
camera beperkt is
Doordat objecten voor de wagen moeilijk
worden gedetecteerd wanneer het zicht
van de stereo camera beperkt is, wordt het
systeem tijdelijk uitgeschakeld.
• Wanneer de omgeving van de
stereo camera is bedekt met vuil,
waterdamp, mist, waterdruppels, ijs,
etc.
• Bij slecht weer (felle regen, sneeuw of
mist)
• Bij fel zonlicht of reflectie door het
wegdek, of wanneer de weg is bedekt
met ijs of sneeuw en zonlicht wordt
gereflecteerd op de stereo camera
Er verschijnt dan een
waarschuwingsmelding op het MID
gedurende ongeveer 5 seconden, waarna
de volgende controlelampjes oplichten.
• Controlelampje autonoom
noodremsysteem UIT
• Controlelampje rijstrookwaarschuwing
UIT
• Controlelampje rijstrookpreventie UIT
Wanneer de staat van de stereo camera
verbetert, treedt de camera weer in werking
en dooft het controlelampje.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer als het controlelampje blijft
branden.
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ADVICE
ADVIES
• Wanneer de luchtvochtigheid
in de wagen hoog is of het
temperatuurverschil tussen de
omgeving en het interieur groot
is, kan de voorruit bewasemen.
Gebruik de ventilatie om dit tegen te
gaan.
• Gebruik de ruitenwissers om een
vuile voorruit schoon te wissen.
• Is het systeem tijdelijk uitgeschakeld
door slecht weer of een sterke
lichtbron voor de wagen, dan treedt
het na enige tijd opnieuw in werking
wanneer de omstandigheden tijdens
het rijden zijn verbeterd.
• Als de stereo camera tijdelijk is
uitgeschakeld, heeft dit geen invloed
op normaal rijden.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer er iets mis is met de
stereo camera, verschijnt de
waarschuwingsmelding ongeveer
om de 3 minuten op het MID
gedurende ong. 5 seconden.
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Centraal waarschuwingslampje

Waarschuwingsmelding
Engels

Turks

Wanneer de stereo camera defect is
De stereo camera kan door meerdere
oorzaken uitvallen.
• De stereo camera bevindt zich in een
abnormale staat.
• Als de temperatuur van de stereo
camera extreem hoog of laag is.
• Wanneer de stereo camera zwaar uit
positie is.
• Wanneer de stroomvoorziening van
de stereo camera uitvalt.
Als de stereo camera uitvalt, verschijnt
de waarschuwingsmelding ongeveer
5 seconden op het MID, waarna het
hoofdwaarschuwingslampje en de volgende
controlelampjes tegelijkertijd oplichten.
• Controlelampje autonoom
noodremsysteem UIT
• Controlelampje rijstrookwaarschuwing
UIT
• Controlelampje rijstrookpreventie UIT
Bij een storing valt de stereo camera uit tot
de motor wordt afgezet. Neem contact op
met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als de
stereo camera nog niet goed werkt nadat
de motor is gestart.

ADVICE
ADVIES
• Als de stereo camera is
uitgeschakeld, heeft dit geen invloed
op normaal rijden.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer er iets mis is met de
stereo camera, verschijnt de
waarschuwingsmelding ongeveer
om de 3 minuten op het MID
gedurende ong. 5 seconden.
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Autonoom noodremsysteem (AEB)
Wanneer de stereo camera een object voor de wagen detecteert (meestal een voertuig
dat een botsing kan veroorzaken) waarschuwt AEB hiervoor met een melding op het
MID en een zoemer.
Oordeelt het systeem dat een botsing onvermijdelijk is, dan activeert het automatisch
de remmen om de schade te beperken. Grijpt ook de bestuurder in, dan helpt de
remassistentie een botsing te vermijden.

WARNING
WAARSCHUWING
• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd
de omgeving tijdens het rijden.
• Vertrouw niet uitsluitend op het systeem. Louter en alleen hierop betrouwen
kan leiden tot zware ongevallen. AEB is geen systeem dat in all situaties een
ongeval kan voorkomen. Betrouw niet uitsluitend op het systeem tijdens het
rijden. In bepaalde situaties werkt het systeem niet en bijgevolg moet u de
omgeving altijd visueel controleren.
• Gebruik AEB niet om gewoon te stoppen.
• Check bij een AEB waarschuwing de omgeving en verricht de nodige
handelingen zoals bijvoorbeeld remmen in functie van de situatie.
• Controleer niet zelf de werking van AEB. In bepaalde situaties werkt het systeem
niet, wat tot ongevallen kan leiden.
• Controleer voor het vertrek of alle inzittenden hun veiligheidsgordel hebben
vastgeklikt want er kan hard worden geremt wanneer AEB in werking treedt.
• Schakel AEB uit met de personaliseringsfunctie wanneer de volgende
voorwaarden zijn vervuld. Gebruik AEB niet.
- Wanneer sneeuwkettingen worden gebruikt.
- Wanneer de wagen wordt gesleept.
- Wanneer de wagen wordt getransporteerd.
- Bij overhangende vlaggen, takken of struiken etc. die de wagen raken bij het
passeren.
- In een carwash.
- Wanneer de wagen onstabiel rijdt na een ongeval of een defect.
- Na een voorlopige reparatie van een lekke band.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
• Wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt wanneer AEB is geactiveerd, kan
minder hard automatisch worden geremd.
• Het systeem oordeelt op basis van het bedienen van het rempedaal of stuurwiel
dat de bestuurder een botsing probeert te vermijden, waardoor mogelijk niet
automatisch wordt geremd.
• Is het snelheidsverschil tussen uw wagen en een ander voertuig te groot, dan
is een botsing onvermijdelijk. Zelfs bij een klein snelheidsverschil treedt het
systeem mogelijk niet in werking wanneer een voertuig u de pas afsnijdt of in
andere omstandigheden zoals beperkte zichtbaarheid of een glad wegdek.
• In de volgende omstandigheden vertraagt de wagen mogelijk niet, ook al werkt
AEB.
- Voertuigcondities (belading, aantal passagiers etc.).
- Wegcondities (helling, gladheid, vorm, oneffenheid etc.).
- Onderhoudscondities (remgerelateerde onderdelen, bandenslijtage,
bandenspanning etc.).
- Wanneer de remmen koud zijn, bijvoorbeeld bij lage temperaturen of meteen
na het wegrijden.
- Gedurende enige tijd na het starten van de motor en het wegrijden (tot de
motor is opgewarmd).
- Wanneer de remmen minder goed werken door oververhitting bij bergafrijden
etc.
- Wanneer de remmen minder goed werken doordat ze nat zijn geworden na
het rijden door plassen of het wassen.
• Kan de stereo camera geen object (voertuig, obstakel, voetganger) detecteren
of is die tijdelijk uitgeschakeld of defect, dan werkt AEB niet.
Detectiefunctie van de stereo camera
→ Zie pagina 4-225
Detectie van voetgangers en fietsers
door de stereo camera
→ Zie pagina 4-229
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CAUTION
OPGELET
• Wanneer u wordt gewaarschuwd terwijl u een voorligger probeert in te halen,
mag u die niet te dicht naderen om te vermijden dat de remmen in werking
treden.
• Komen accessoires of lading voorbij de rand van de voorbumper, dan kan een
botsing niet worden vermeden omdat de voorkant van het voertuig dan langer
is.
• Wanneer automatisch wordt geremd, kan het rempedaal stugger aanvoelen
maar dat is normaal. De remkracht kan worden verhoogd door het rempedaal in
te trappen. Trap het rempedaal zonodig verder in.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer automatisch wordt geremd, kan een geluid hoorbaar zijn. Dit komt
door de remregeling en duidt niet op een defect.

Werking van AEB
Wanneer de stereo camera tijdens het rijden een obstakel detecteert voor de wagen,
wordt de bestuurder gewaarschuwd en automatisch geremd. Het systeem werkt in 3
stappen. De remlichten werken wanneer automatisch wordt geremd.
AEB OFF controlelampje

Het systeem werkt wanneer de
onderstaande voorwaarden zijn
vervuld.
• Power mode op "ON” (modellen met
passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder
passive entry and start system).
• Het voertuig rijdt vooruit met een
snelheid van minimum 10 km/h.
• Het controlelampje TRC OFF brandt
niet.
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NOTE
OPMERKING
• AEB werkt niet in de volgende gevallen.
- Bij het rijden met een snelheid van ongeveer 8 km/h of minder of ongeveer
160 km/h of meer.
- Wanneer ESC werkt of defect is.
- Bij een groot verschil in snelheid tussen uw wagen en een voorligger.
- Wanneer ABS werkt.
- Wanneer het systeem tijdelijk is uitgeschakeld door een belemmerd zicht van
de stereo camera.

1. Botswaarschuwing

Waarschuwingslampje
botswaarschuwing

Waarschuwingsmelding
Engels

Wanneer het systeem oordeelt dat het
voertuig dreigt te botsen tegen een
obstakel ervoor, wordt de bestuurder
gewaarschuwd.
Er verschijnt een waarschuwingsmelding
op het MID en er klinkt een
zoemer. Tegelijkertijd knippert het
waarschuwingslampje op het head up
display.
Wanneer de bestuurder remt en er
voldoende afstand wordt gehouden tussen
de wagen en de voorligger, verdwijnt de
waarschuwing.

NOTE
OPMERKING
• De Brake Assist-functie wordt
geactiveerd wanneer wordt geremd
tijdens een botswaarschuwing.

Turks

Forward Collision Warning (FCW) lampje
→ Zie pagina 4-244
Brake Assist-functie
→ Zie pagina 4-171
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2. Automatische remfunctie
Waarschuwingsmelding
Engels

Wanneer het systeem oordeelt dat er
een grote kans is op een botsing met
een obstakel voor het voertuig, wordt de
automatische remfunctie geactiveerd. Er
verschijnt een waarschuwingsmelding op
het MID. Tegelijkertijd klinkt een zoemer.
Wanneer het systeem oordeelt dat de
kans op een botsing is verkleind door
het ingrijpen van de bestuurder (die het
rempedaal of stuurwiel bedient), wordt de
automatische remfunctie uitgeschakeld.

Turks

Brake

Waarschuwingsmelding
Engels

Turks

3. Automatische remfunctie
uitschakelen
Nadat de wagen tot stilstand is gebracht
door de automatische remfunctie, verschijnt
een waarschuwingsmelding op het MID
en wordt de automatische remfunctie
uitgeschakeld.

CAUTION
OPGELET
• De automatische remfunctie
blijft slechts 2 seconden actief.
Trap dus zo snel mogelijk het
rempedaal in nadat de wagen
tot stilstand is gebracht door de
automatische remfunctie. Wanneer
de automatische remfunctie wordt
uitgeschakeld bij modellen met
automatische versnellingsbak,
kan de kruipfunctie de wagen in
beweging brengen met mogelijk een
ongeval tot gevolg.
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Situaties waarin AEB werkt

In de volgende situaties kan de automatische noodremfunctie in werking treden zonder
dat er een botsing dreigt.
• Bij het passeren van een tolpoort met een snelheid die hoger is dan de
voorgeschreven snelheid.
• Voor een slagboom volledig omhoog is gebracht.
• Wanneer te dicht bij een voorligger wordt gereden.
• Wanneer de hellingsgraad van een weg sterk wijzigt.

• Bij verminderde zichtbaarheid door opspattend water, weggeblazen sneeuw of
stof, wervelende waterspray, zand of uitlaatgassen van een voor- of tegenligger.
• Bij het rijden door een wolk van waterdamp of rook.
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• In slecht weer (mist, felle regen of sneeuwval).
• Wanneer de uitlaatgassen van een voorligger duidelijk zichtbaar zijn, bijvoorbeeld
in koud weer.

• Wanneer er zich een object bevindt naast de weg in een bocht of aan een
kruispunt.

•
•
•
•
•

Als u in een bocht een tegenligger voorbijrijdt.
Wanneer te dicht bij een voertuig of obstakel wordt gereden.
Wanneer heel dicht bij een voertuig of muur wordt gestopt.
Bij het rijden door opspattend water.
Wanneer de wagen op een ferry of schip wordt gereden.

4-244

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
Waarschuwingslampje botswaarschuwing (FCW)
Waarschuwingslampje
botswaarschuwing

Het waarschuwingslampje
botswaarschuwing (FCW) knippert
vlak voor de automatische remfunctie
wordt geactiveerd om de bestuurder
te waarschuwen voor een dreigende
aanrijding met een voetganger, fietser,
voertuig of obstakel voor de wagen.
Het waarschuwingslampje wordt ook op
de voorruit geprojecteerd door het head up
display.
Het hoofdwaarschuwingslampje licht
op wanneer er iets mis is met het
waarschuwingslampje botswaarschuwing.
Head Up Display
→ Zie pagina 4-49

Centraal waarschuwingslampje

Zoemer
Wanneer AEB werkt, klinkt een zoemer als volgt.
Waarschuwing

Zoemerpatroon

Conditie

Botswaarschuwing

Korte, herhaalde
zoemtonen

Wanneer het systeem oordeelt dat het
voertuig dreigt te botsen tegen een obstakel
ervoor

Auto braking

Continue zoemtoon

Wanneer het systeem oordeelt dat er
een grote kans is op een botsing met een
obstakel voor het voertuig
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Brake Assist-functie
De brake assist-functie wordt geactiveerd wanneer het autonoom noodremsysteem
(AEB) in werking treedt of wanneer het rempedaal wordt ingetrapt bij een
botswaarschuwing.
Brake Assist-functie
→ Zie pagina 4-171

Turn Assist
Modellen voor de Europese markt
AEB helpt de bestuurder bij het remmen om het risico op ongevallen te beperken
wanneer tegenliggers links of rechts afslaan op kruispunten.
Het systeem werkt bij rechts afslaan met een model met rechts stuur of bij links afslaan
met een model met links stuur.

WARNING
WAARSCHUWING
• AEB werkt in de volgende omstandigheden.
- Wanneer de richtingaanwijzers werken bij een rijsnelheid ongeveer 18 km/h of
minder.
- Wanneer een tegenligger nadert met een snelheid van ongeveer 40 km/h of
meer.
• Op sommige kruispunten werkt het systeem mogelijk niet goed.
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In de volgende situaties kan AEB in werking treden ook al is het risico op een botsing
klein.
• Wanneer een tegenligger voor de wagen passeert tijdens het afslaan.
• Wanneer de wagen bij het afslaan voor een tegenligger passeert.
• Wanneer een tegenligger tijdens het afslaan vlak voor het traject van de wagen
stopt.
• Wanneer een tegenligger links of rechts afslaan terwijl uw wagen afslaat op een
kruispunt.

• Wanneer het stuurwiel wordt gedraaid in de richting van het traject van een
tegenligger.
In de volgende situaties werkt AEB mogelijk niet goed.
• Wanneer een tegenligger tijdens het afslaan 2 of meer rijstroken van de agen is
verwijderd.
• Wanneer uw wagen bij het afslaan helemaal niet in de richting van de tegenligger
rijdt.
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Als AEB niet beschikbaar is
AEB OFF controlelampje

Als er iets mis is met AEB, licht het AEB
OFF controlelampje op. Op dit moment
werkt AEB niet.
AEB werkt ook niet als er iets mis is met de
stereo camera en het remsysteem.
Stereo camera → Zie pagina 4-221

Instellingen van AEB
De instellingen van AEB kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie

Automatic
emergency
braking

Warning
sensitivity

Beschrijving
Far

Het systeem waarschuwt
sneller voor een mogelijke
botsing.

Normaal

Het systeem waarschuwt
standaard voor een mogelijke
botsing.

Near

Het systeem waarschuwt later
voor een mogelijke botsing.
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AEB uitschakelen

AEB kan worden uitgeschakeld indien u dat wil. De instellingen van AEB kunnen door
de gebruiker worden gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie
Automatic
emergency
braking

Brake and
warning
intervention

AEB OFF controlelampje

Beschrijving
Enable

AEB inschakelen

Disable

AEB uitschakelen

Wanneer AEB is uitgeschakeld, licht het
AEB OFF controlelampje op.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer AEB is uitgeschakeld,
is de pedaalbeveiliging ook
uitgeschakeld.
• AEB (incl. remassistentie) werkt
niet wanneer het AEB OFF
controlelampje brandt.
• Wanneer AEB is uitgeschakeld,
wordt het systeem opnieuw
ingeschakeld wanneer de motor
wordt gestart, ook al is het
systeem uitgeschakeld met de
personaliseringsfunctie.
Pedaalbeveiliging
→ Zie pagina 4-249
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Pedaalbeveiliging
Wanneer het systeem oordeelt dat het gaspedaal per ongeluk te hard wordt ingetrapt
terwijl het voertuig stilstaat of traag rijdt, en de camera een obstakel voor het voertuig
detecteert, wordt het motorvermogen beperkt door de pedaalbeveiliging zodat het
voertuig trager gaat rijden en een eventuele botsing wordt voorkomen. Het systeem
werkt zowel op een vlakke weg als op een helling.

WARNING
WAARSCHUWING
• De werking van de pedaalbeveiliging is beperkt. Vertrouw niet uitsluitend op het
systeem. Controleer bij het wegrijden altijd de positie van de versnellingshendel
en de pedalen alsook de omgeving.
• De pedaalbeveiliging treedt in werking wanneer een obstakel voor de wagen
wordt gedetecteerd. Het systeem laat de wagen niet trager rijden wanneer geen
obstakel zichtbaar is, zoals bijvoorbeeld een klifrand of andere onzichtbare
obstakels.
• Trap het gaspedaal niet opzettelijk te hard in wanneer zich objecten in de buurt
bevinden.
• Indien uitsluitend op de pedaalbeveiliging wordt gerekend om de snelheid te
regelen, kan dit tot een ongeval leiden.
• De pedaalbeveiliging houdt de wagen niet stil.
• De pedaalbeveiliging doet de wagen niet in alle omstandigheden traag rijden.
Het systeem is ook niet bedoeld om ongevallen te voorkomen.
• Kan de stereo camera geen object (voertuig, obstakel, voetganger) detecteren
of is die tijdelijk uitgeschakeld of defect, dan werkt de pedaalbeveiliging niet.
• Zit de wagen vast op een spoorwegovergang, dan kan de stereo camera de
slagboom detecteren als een obstakel en kan de pedaalbeveiliging worden
geactiveerd. Blijf kalm en blijf het gaspedaal intrappen om de slagboom uit de
weg te duwen.
• Controleer niet zelf de werking van de pedaalbeveiliging. In bepaalde situaties
werkt de pedaalbeveiliging niet, wat tot ongevallen kan leiden.
• De pedaalbeveiliging werkt mogelijk niet afhankelijk van de afstand, het
snelheidsverschil of laterale afwijking tussen uw wagen en het obstakel (bv.
wanneer het zich niet vlak voor de wagen bevindt).
• Het systeem oordeelt op basis van het bedienen van het stuurwiel dat de
bestuurder een botsing probeert te vermijden, waardoor de pedaalbeveiliging
mogelijk niet werkt.
WAARSCHUWING (vervolg)

4-250

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

WAARSCHUWING (vervolg)
• Schakel de pedaalbeveiliging uit in de volgende gevallen.
- Wanneer de wagen wordt gesleept.
- Wanneer de wagen wordt getransporteerd.
- Bij het rijden langs overhangende vlaggen, takken, struiken of een
vinylgordijn.
- In een carwash.
- Bij gebruik van een chassis dynamometer of free roller.
- Bij het starten van de motor met de wagen opgetild om de wielen te laten
spinnen.
- Bij het racen op een circuit.
• Kan de stereo camera geen object (voertuig, obstakel, voetganger) detecteren
of is die tijdelijk uitgeschakeld of defect, dan werkt de pedaalbeveiliging niet.
Detectiefunctie van de stereo camera
→ Zie pagina 4-225
Detectie van voetgangers en fietsers
door de stereo camera
→ Zie pagina 4-229

NOTE
OPMERKING
• De pedaalbeveiliging werkt niet als AEB niet beschikbaar is.
• Terwijl de pedaalbeveiliging is uitgeschakeld, zal die worden ingeschakeld
wanneer de startknop (modellen met Passive Entry and Start System) of het
contactslot (modellen zonder Passive Entry and Start System) op "OFF" wordt
gezet om de motor af te zetten en de motor opnieuw wordt gestart.

Autonoom noodremsysteem (AEB)
→ Zie pagina 4-237
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Werking van de pedaalbeveiliging

Waarschuwingsmelding
Engels

Wanneer het systeem oordeelt dat het
gaspedaal meer wordt ingetrapt dan nodig
is om te vertrekken vanuit stilstand en de
camera een obstakel voor het voertuig
detecteert, wordt het motorvermogen
gereduceerd.
Tegelijkertijd klinkt een zoemer en
knippert het waarschuwingslampje
botswaarschuwing.

Turks
Vervolgens verschijnt een
waarschuwingsmelding op het MID.

Waarschuwingsmelding
Engels

Turks
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De pedaalbeveiliging werkt niet of wordt automatisch uitgeschakeld in de volgende
omstandigheden.
De pedaalbeveiliging werkt dan ook niet wanneer er een botsing dreigt.
• Waanneer het gaspedaal minstens 3 seconden wordt ingetrapt.
• Wanneer het gaspedaal wordt losgelaten.
• Wanneer plots of hard aan het stuurwiel wordt gedraaid.
• Wanneer het controlelampje AEB OFF brandt.
• Wanneer de versnellingshendel in de stand "P", "R" of "N" staat.
• Wanneer de motor niet draait.

Situaties waarin de pedaalbeveiliging werkt
In de volgende situaties kan de pedaalbeveiliging in werking treden zonder dat er een
botsing dreigt.
• Voor een slagboom volledig omhoog is gebracht.

• Wanneer de uitlaatgassen van een voorligger duidelijk zichtbaar zijn, bijvoorbeeld
in koud weer.

• Wanneer te dicht bij een voorligger wordt gereden.
• Wanneer de hellingsgraad van een weg sterk wijzigt.

• Bij het rijden door opspattend water, opgejaagde sneeuw, waterdamp, zand, rook,
etc., afkomstig van een voorligger.
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• Bij het rijden door opspattend water.
• Bij het rijden in slecht weer, zoals bijvoorbeeld zware sneeuwval of een
sneeuwstorm.
• Bij een obstakel in een bocht of op een kruispunt.

• Wanneer te dicht bij een voertuig of obstakel wordt gereden.
• Wanneer heel dicht bij een voertuig of muur wordt gestopt.
• Bij het rijden in een rivierbedding, struiken of een bos.

Wanneer de pedaalbeveiliging onbeschikbaar is
AEB OFF controlelampje

Als er iets mis is met de pedaalbeveiliging,
licht het AEB OFF controlelampje op. Op
dit moment werkt de pedaalbeveiliging niet.
Het systeem werkt ook niet als er iets mis
is met de stereo camera.
Stereo camera → Zie pagina 4-221
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Pedaalbeveiliging uitschakelen

De pedaalbeveiliging kan worden uitgeschakeld indien u dat wil. De instellingen van de
pedaalbeveiliging kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie
Automatic
emergency
braking

Brake and
warning
intervention

AEB OFF controlelampje

Beschrijving
Enable

Pedaalbeveiliging inschakelen

Disable

Pedaalbeveiliging uitschakelen

Wanneer AEB is uitgeschakeld, licht het
AEB OFF controlelampje op.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer AEB is uitgeschakeld,
is de pedaalbeveiliging ook
uitgeschakeld.
• De pedaalbeveiliging werkt
niet wanneer het AEB OFF
controlelampje brandt.
• Terwijl de pedaalbeveiliging is
uitgeschakeld, zal die worden
ingeschakeld wanneer de startknop
(modellen met Passive Entry and
Start System) of het contactslot
(modellen zonder Passive Entry and
Start System) op "OFF" wordt gezet
om de motor af te zetten en de
motor opnieuw wordt gestart.
Autonoom noodremsysteem (AEB)
→ Zie pagina 4-237
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Adaptive Cruise Control (ACC)
Adaptive Cruise Control (adaptieve cruisecontrol) is een systeem dat de bestuurder
bijstaat op autosnelwegen. Uw wagen volgt een voorligger die de stereo camera
detecteert tot de snelheid die is ingesteld door de bestuurder. Wanneer de voorligger
stopt, stopt de wagen ook. Het systeem houdt uw wagen echter niet stil. Adaptive
Cruise Control wordt immers uitgeschakeld 2 seconden nadat uw wagen tot stilstand is
gekomen en bijgevolg moet het rempedaal worden ingetrapt om stil te blijven staan.
Adaptive Cruise Control kan worden ingesteld voor snelheden tussen 30 km/h en 130
km/h.
Type 1

Adaptive Cruise Control-schakelaar
1 2

6

3

5

4

Nr.

Beschrijving

1

Tussenafstandschakelaar

2

SET/+ schakelaar

3

Hoofdschakelaar

4

CANCEL-schakelaar

5

RES schakelaar

6

SET/- schakelaar

Type 2
1 2

6

3

5 4

WARNING
WAARSCHUWING
• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd
de omgeving tijdens het rijden.
• Vertrouw niet uitsluitend op het systeem. De werking van Adaptive Cruise
Control heeft beperkingen. Louter en alleen hierop betrouwen kan leiden tot
zware ongevallen. Het systeem laat uw wagen niet autonoom rijden door
rekening te houden met alle mogelijke rijomstandigheden, bijvoorbeeld wanneer
u niet op de weg let of verstrooid bent of het zicht beperkt is. Het systeem is ook
niet bedoeld om ongevallen te voorkomen.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
• Hou bij het rijden altijd voldoende afstand tot voorliggers, let op de omgeving en
andere rijomstandigheden en rem zonodig of verricht andere handelingen om
veilig te rijden.
• Hou bij het instellen van de rijsnelheid rekening met de weg, de
rijomstandigheden en de snelheidsbeperkingen.
• Kan de stereo camera geen object (ander voertuig) detecteren of is die tijdelijk
uitgeschakeld of defect, dan werkt Adaptive Cruise Control niet.
• Zet de versnellingshendel niet in de stand "N", behalve in geval van nood. Met
de versnellingshendel in de stand "N" is Adaptive Cruise Control automatisch
uitgeschakeld en kan niet op de motor worden geremd. Dit kan resulteren in een
ongeval.
• Kan de stereo camera moeilijk objecten detecteren, rem dan zonodig of verricht
andere handelingen om veilig te rijden.
• Schakel Adaptive Cruise Control altijd uit wanneer u die niet gebruikt. Als
Adaptive Cruise Control ingeschakeld blijft, kan die per ongeluk worden
ingesteld met mogelijk een ongeval tot gevolg.
• Controleer de passagiers en de omgeving op veiligheid alvorens Adaptive
Cruise Control te gebruiken. Bedien het systeem niet van buiten de wagen.
• Het beoordelingsvermogen van Adaptive Cruise Control is beperkt. In de
volgende situaties wordt mogelijk onvoldoende vertraagd. Trap het rempedaal
dan zonodig in om sterker te vertragen.
- Wanneer een voorligger plots vertraagt of veel trager rijdt, ook al wordt die
gedetecteerd.
- Wanneer een ander voertuig plots voor de wagen schiet.
- Wanneer de afstand tot een voorligger plots verkleint door van rijstrook te
veranderen.
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CAUTION
OPGELET
• Nadat u een voorligger begint te volgen, wordt de snelheid van uw wagen
afgestemd op die van de voorligger. Wanneer de voorligger stopt, stopt de
wagen ook. Het systeem houdt uw wagen echter niet stil. Adaptive Cruise
Control wordt immers uitgeschakeld 2 seconden nadat uw wagen tot stilstand
is gekomen en bijgevolg moet het rempedaal worden ingetrapt om stil te blijven
staan. Detecteert de stereo camera een voorligger niet meer, dan stopt uw
wagen mogelijk niet. Hou voldoende afstand door het rempedaal te bedienen.
• Vertrekt de voorligger binnen de 2 seconden nadat die is gestopt, blijft Adaptive
Cruise Control werken en volgt uw wagen automatisch de voorligger. Werd
Adaptive Cruise Control geannuleerd, druk dan op de RES schakelaar om die
opnieuw te starten.
• De remwerking neemt mogelijk af in functie van de volgende omstandigheden
en situaties. Trap het rempedaal dan zonodig in om sterker te vertragen.
- Voertuigcondities (belading, aantal passagiers etc.).
- Wegcondities (helling, gladheid, vorm, oneffenheid etc.).
- Onderhoudscondities (remgerelateerde onderdelen, bandenslijtage,
bandenspanning etc.).
- Wanneer de remmen koud zijn, bijvoorbeeld bij lage temperaturen of meteen
na het wegrijden.
- Gedurende enige tijd na het starten van de motor en het wegrijden (tot de
motor is opgewarmd).
- Wanneer de remmen minder goed werken door oververhitting bij bergafrijden
etc.
- Wanneer de remmen minder goed werken doordat ze nat zijn geworden na
het rijden door plassen of het wassen.

Situaties waarin Adaptive Cruise Control niet goed
functioneert
Gebruik Adaptive Cruise Control niet in de volgende situaties. Dit kan resulteren in een
ongeval.
• Na een voorlopige reparatie van een lekke band.
• Wanneer sneeuwkettingen worden gebruikt.
• Wanneer de wagen onstabiel rijdt na een ongeval of een defect.
• Wanneer het waarschuwingslampje van het remsysteem brandt.
• Op gladde wegen.
• Bij het trekken van een voertuig, etc.
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Adaptive Cruise Control is bedoeld voor gebruik op autosnelwegen. Gebruik Adaptive
Cruise Control niet in situaties waarin de stereo camera geen objecten kan detecteren
of in de volgende situaties om ongevallen te voorkomen.
• Wanneer de zichtbaarheid is beperkt door mist of slecht weer (bv. felle regen of
hevige sneeuwval).
• Secundaire wegen (andere wegen dan autosnelwegen) om ongevallen te
voorkomen.
• In een scherpe bocht, bijvoorbeeld op een verkeerswisselaar of kruispunt, of bij
het oprijden van een snelwegparking, tolzone, etc. waar een voorligger mogelijk
niet wordt gedetecteerd.
• Op gladde wegen waar de wagen aan het slippen kan gaan en de bestuurder de
controle over de wagen kan verliezen.
• Bij veelvuldig versnellen en vertragen waardoor moeilijk afstand kan worden
gehouden.
• Op steile hellingen bergaf waar de ingestelde snelheid kan worden overschreden..
• Op lange steile hellingen waar de remmen oververhit kunnen raken.
• Wegen met meerdere steile hellingen bergop en bergaf waar het systeem
mogelijk geen voorliggers maar wel het wegdek detecteert, met mogelijk
ongepaste handelingen tot gevolg.
• Wegen met lange bochten.

In de volgende rijomstandigheden of condities van de wagen kan de stereo camera
mogelijk geen voorliggers detecteren. Voertuigen in naburige rijstroken of objecten
langs de weg kunnen ook verkeerdelijk worden gedetecteerd. Gebruik Adaptive Cruise
Control niet in dergelijke omstandigheden. Is de cruise control in gebruik, bedien dan
het rempedaal en verricht de nodige handelingen.
• Wanneer het volgen begint op korte afstand, bijvoorbeeld wanneer een voertuig
voor u invoegt.
• In bochten, aan het begin of einde van bochten en op wegen met lange bochten.
• Op op- en afritten van autosnelwegen (Adaptive Cruise Control is niet geschikt
voor dergelijke rijomstandigheden.)
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• In stedelijke omgevingen (Adaptive Cruise Control is niet geschikt voor dergelijke
rijomstandigheden. Gebruik Adaptive Cruise Control alleen op autosnelwegen.)
• Wanneer een voorligger aan de kant is gegaan en niet meer voor u rijdt.
• Als er zich een obstakel aan de kant van de weg bevindt.

•
•
•
•
•
•
•
•

Bij een groot snelheidsverschil met een voorligger.
Wanneer er een voertuig invoegt voor uw wagen.
Wanneer de afstand tussen voertuigen heel klein is.
Wanneer uw wagen gaat slingeren.
Op oneffen of ongebaande wegen.
Op wegen met ultrasmalle rijstroken, bv. bij wegenwerken.
Wanneer de wagen onstabiel rijdt na een ongeval of een defect.
Bij extreem zware belading.
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Werkingsvoorwaarden voor Adaptive Cruise Control
Adaptive Cruise Control werkt wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld:
• Alle deuren zijn gesloten.
• De veiligheidsgordel van de bestuurder is vastgeklikt.
• De versnellingshendel staat in de stand "D".
• Het rempedaal niet is ingetrapt en de parkeerrem staat niet op.
• Het controlelampje van de stereo camera brandt niet.
• Het ABS waarschuwingslampje, ESC waarschuwingslampje of TCS OFF
controlelampje brandt niet.
• Er wordt niet op een steile helling gereden.
• Er wordt niet bruusk gestuurd.
• De snelheid is niet hoger dan 130 km/h.

Instellen van de gewenste rijsnelheid
Hoofdschakelaar

Adaptive Cruise Controlcontrolelampje (wit)

1. Druk de hoofdschakelaar in om het
systeem te activeren.
Het Adaptive Cruise Controlcontrolelampje licht wit op.
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SET/+ schakelaar

Adaptive Cruise Controlcontrolelampje (groen)
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2. Stel de gewenste snelheid in. De
startwaarde is 30 km/h en kan worden
gewijzigd met de SET schakelaar.
Met een druk op de schakelaar
wordt de snelheid telkens met 1 km/
h verhoogd/verlaagd en door de
schakelaar ingedrukt te houden, wordt
de snelheid met 5 km/h verhoogd/
verlaagd. De snelheid waarbij de
SET schakelaar wordt losgelaten, is
ingesteld.
De ingestelde snelheid verschijnt op
het MID.
Tegelijkertijd licht het Adaptive Cruise
Control-controlelampje groen op.

WARNING
WAARSCHUWING
• Hou bij het instellen van de
rijsnelheid rekening met de weg,
de rijomstandigheden en de
snelheidsbeperkingen.

NOTE
OPMERKING
• Een voorligger kan niet worden
gevolgd met snelheden die hoger
liggen dan de ingestelde snelheid.
• In een bocht kan de wagen mogelijk
niet versnellen of vertragen, ook al
ligt de ingestelde snelheid hoger
dan de rijsnelheid.
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Werking van Adaptive Cruise Control
Wanneer een voorligger niet wordt
gedetecteerd (er is geen voorligger)
De ingestelde snelheid wordt
aangehouden.

Wanneer een voorligger wordt
gedetecteerd
Wanneer een voorligger wordt
gedetecteerd, verschijnt de indicator
voorligger op het MID.
De snelheid wordt verhoogd tot de
ingestelde snelheid en de afstand tot de
voorligger blijft constant.

Wanneer een voorligger niet meer
wordt gedetecteerd
Wanneer een voorligger niet meer wordt
gedetecteerd, verdwijnt de indicator
voorligger op het MID.
Uw wagen versnelt tot de ingestelde
snelheid en houdt die snelheid aan.
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CAUTION
OPGELET
• Wanneer automatisch wordt geremd, kan het rempedaal stugger aanvoelen
maar dat is normaal. De remkracht kan worden verhoogd door het rempedaal in
te trappen. Wanneer u het rempedaal loslaat, keert het terug naar de originele
status.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de remmen worden bediend door Adaptive Cruise Control, werken de
remlichten.
• Bij het afrijden van een helling, kan Adaptive Cruise Control remmen om de
ingestelde snelheid aan te houden, ook al wordt geen voorligger gedetecteerd.
• Wanneer automatisch wordt geremd, kan een geluid hoorbaar zijn. Dit komt
door de systeemwerking en is niet abnormaal.
• Trap het gaspedaal in om snel te accelereren.
• Trap eventueel het gaspedaal in om een voorligger in te halen tegen snelheden
die lager liggen dan de ingestelde snelheid.
• Een voertuig dat een ander voertuig volgt, heeft de volgende kenmerken.
- Is de snelheid van een voorligger lager dan de ingestelde snelheid en is de
tussenafstand groot, kan uw wagen meer versnellen dan verwacht om de
afstand te verkleinen.
- Wanneer een voorligger plots remt of een ander voertuig tussen uw wagen
en een voorligger gaat rijden, kan later worden geremd.
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Tijdelijk versnellen of vertragen

NOTE
OPMERKING
• Bij het volgen van een voorligger, versnelt of vertraagt uw wagen automatisch
in functie van de rijsnelheid van de voorligger. U dient echter zelf het gaspedaal
of rempedaal te bedienen om te versnellen of te vertragen naargelang de
omstandigheden, bijvoorbeeld om van rijstrook te veranderen of te vertragen
wanneer u een voorligger te dicht nadert.

Tijdelijk versnellen
Trap het gaspedaal in om tijdelijk te versnellen.
Wanneer het gaspedaal is losgelaten, gaat de wagen weer met een constante snelheid
rijden of de voorligger volgen met de origineel ingestelde snelheid.

Tijdelijk vertragen
Trap het rempedaal in om tijdelijk te
vertragen. Adaptive Cruise Control stopt
met werken en het Adaptive Cruise Controlcontrolelampje licht wit op.
SET/+ schakelaar

Wanneer het rempedaal is losgelaten en
de SET of RES schakelaar wordt ingedrukt,
gaat de wagen weer met een constante
snelheid rijden of de voorligger volgen met
de origineel ingestelde snelheid.
Het Adaptive Cruise Control-controlelampje
licht groen op.
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Tussenafstand instellen
Tussenafstandschakelaar

Weergave tussenafstand

De afstand tot een voorligger die wordt
gevolgd, kan worden ingesteld op 3
standen.
Druk op de tussenafstandschakelaar terwijl
een voorligger wordt gevolgd.
Bij elke druk op de schakelaar varieert de
instelling van de tussenafstand.
De tussenafstand wordt aangegeven op
het MID.
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MID weergave
Als het driving support system information
display wordt geselecteerd terwijl Adaptive
Cruise Control werkt, verschijnt andere
informatie dan de ingestelde snelheid
in weergavezone 1. Is iets anders dan
driving support system information display
geselecteerd, verschijnt informatie in
weergavezone 2. De ingestelde snelheid
verschijnt altijd in weergavezone 2.

Display area 1

Display area 2

Weergavezone 1:

Weergavezone 2:
1

1

2
2

Nr.

Display

Beschrijving

1

Indicator voorligger

Verschijnt wanneer een voorligger wordt
gedetecteerd.

2

Weergave tussenafstand

Dit toont de afstand tot een voorligger:
kort/middelmatig/lang
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De afstant tot een voorligger varieert in functie van de rijsnelheid en wordt groter
wanneer u sneller gaat rijden.
Weergave tussenafstand

Tussenafstand*
Kort

ong. 30 m

Middelmatig

ong. 45 m

Lang

ong. 60 m

*: wanneer de rijsnelheid ongeveer 100 km/h bedraagt.

4-267

4-268

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
Naderingswaarschuwing
Waarschuwingslampje
botswaarschuwing

Waarschuwingsmelding
Engels

Turks

Wanneer het systeem oordeelt dat de
bestuurder moet ingrijpen om te vertragen
wanneer Adaptive Cruise Control werkt,
verschijnt de waarschuwing "Brake!" op
het multi-infodisplay (MID) en weerklinkt
een zoemer. Tegelijkertijd knippert het
waarschuwingslampje op het head up
display.
De naderingswaarschuwing wordt
geactiveerd wanneer het systeem oordeelt
dat onvoldoende automatisch kan worden
geremd om voldoende afstand te houden.
Trap het rempedaal in om voldoende
afstand te houden.
Head Up Display
→
Zie pagina
4-49
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WARNING
WAARSCHUWING
• De waarschuwing "Brake!" verschijnt niet in de volgende omstandigheden.
- Wanneer het gaspedaal wordt ingetrapt.
- Wanneer het rempedaal wordt ingetrapt.
• De waarschuwing "Brake!" verschijnt niet in de volgende omstandigheden, ook
al is de tussenafstand te klein.
- Bij het rijden met een iets lagere of hogere snelheid dan een voorligger.
- Wanneer een voorligger sneller rijdt dan uw wagen (tussenafstand wordt
geleidelijk groter).
- Wanneer een ander voertuig plots voor de wagen schiet.
- Wanneer een voorligger plots vertraagt.
- Bij voortdurend bergop en bergaf rijden.
• Wanneer een voorligger stopt aan het eind van een rij aanschuivende voertuigen
bij een tolpoort of in een file of veel trager rijdt dan uw wagen, kan de voorligger
later worden gedetecteerd en de waarschuwingsmelding "Brake!" verschijnen.
• In de volgende omstandigheden kan de naderingswaarschuwing niet werken,
ook al is de tussenafstand klein.
- Bij het rijden met een iets lagere of hogere snelheid dan een voorligger.
- Wanneer een voorligger sneller rijdt dan uw wagen (tussenafstand wordt
geleidelijk groter).
- Wanneer een ander voertuig plots voor de wagen schiet.
- Wanneer een voorligger plots vertraagt.
- Bij voortdurend bergop en bergaf rijden.
• In de volgende situaties kan de naderingswaarschuwing worden geactiveerd
wanneer de stereo camera een voertuig in een naburige rijstrook of een object
langs de weg detecteert.
- Als de weg erg bochtig is of de rijstroken erg smal zijn.
- Bij onstabiel rijden door stuurbevelen etc.
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De ingestelde snelheid van Adaptive Cruise Control
verhogen/verlagen

SET schakelaar

Gebruik van de schakelaar
Druk op de SET schakelaar om de
ingestelde snelheid te verhogen/verlagen.
De rijsnelheid verhoogt/verlaagt wanneer
de schakelaar wordt ingedrukt en
de aangegeven snelheid op het MID
verandert. Door de schakelaar los te
laten bij de gewenste snelheid, wordt die
snelheid ingesteld.
Telkens wanneer de schakelaar wordt
ingedrukt en meteen losgelaten, wordt de
snelheid met 1 km/h verhoogd/verlaagd.
Door de schakelaar ingedrukt te houden,
wordt de snelheid met 5 km/h verhoogd/
verlaagd. Telkens wanneer de schakelaar
wordt bediend, verandert de aangegeven
snelheid op het MID.

Adaptive Cruise Controlcontrolelampje

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

4-271

Gebruik van het gaspedaal
1. Trap het gaspedaal in om te
versnellen.
SET/+ schakelaar

Adaptive Cruise Controlcontrolelampje

2. Wanneer het gaspedaal wordt
losgelaten, vertraagt de wagen
automatisch tot de ingestelde snelheid
of de snelheid van de voorligger. Het
systeem neemt dan de controle over.
Door het gaspedaal in te trappen
terwijl Adaptive Cruise Control werkt,
kan de snelheid worden verhoogd tot
(boven) de ingestelde snelheid. Vanaf
een snelheid van 150 km/h wordt
Adaptive Cruise Control geannuleerd
en heeft de bestuurder de controle. Er
klinkt dan een waarschuwingszoemer
en het Adaptive Cruise Controlcontrolelampje licht wit op.
Om Adaptive Cruise Control weer
te activeren, drukt u bij snelheden
onder 130 km/h op de SET of RES
schakelaar. Het Adaptive Cruise
Control-controlelampje licht groen
op wanneer Adaptive Cruise Control
weer werkt.
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NOTE
OPMERKING
• Bij het volgen van een voorligger
kan niet sneller worden gereden dan
die voorligger door op de schakelaar
te drukken omdat de snelheid is
afgestemd op die van de voorligger.
Wanneer een voorligger niet meer
wordt gedetecteerd, gaat de wagen
dan wel met de nieuw ingestelde
snelheid rijden.
• Controleer de snelheid die is
aangegeven op het MID bij het
wijzigen van de snelheid.
• Wanneer het gaspedaal wordt
ingetrapt terwijl Adaptive Cruise
Control is ingesteld, vertraagt het
systeem niet. Wanneer er echter
op dat moment een hoog risico
bestaat op een aanrijding met
een obstakel voor de wagen, kan
het autonoom noodremsysteem
(AEB) een waarschuwing geven en
automatisch remmen.

Autonoom noodremsysteem (AEB)
→ Zie pagina 4-237
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Gebruik van het rempedaal
1. Trap het gaspedaal rempedaal in om
te vertragen. Adaptive Cruise Control
stopt met werken en het Adaptive
Cruise Control-controlelampje licht wit
op.
SET/- schakelaar

Adaptive Cruise Controlcontrolelampje

2. Druk op de SET schakelaar wanneer
bij de gewenste snelheid om een
nieuwe snelheid in te stellen.
Wanneer de RES schakelaar wordt
ingedrukt terwijl Adaptive Cruise
Control is geannuleerd, werkt het
systeem opnieuw met de vooraf
ingestelde snelheid.
Wanneer de schakelaar wordt
ingedrukt, verschijnt de nieuw
ingestelde snelheid op het MID.
Het Adaptive Cruise Controlcontrolelampje licht groen op.
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Blijf staan-functie

Adaptive Cruise Controlcontrolelampje

Wanneer een voorligger tot stilstand komt
terwijl uw wagen volgt met behulp van
Adaptive Cruise Control, stopt de wagen
ook.
Ongeveer 2 seconden nadat uw wagen
tot stilstand is gekomen, wordt Adaptive
Cruise Control geannuleerd, weerklinkt een
waarschuwingszoemer en blijft de wagen
niet meer staan. Trap het rempedaal in om
de wagen stil te doen staan. Het Adaptive
Cruise Control-controlelampje licht wit
op wanneer Adaptive Cruise Control is
geannuleerd. Laat het rempedaal los en
druk op de RES schakelaar om Adaptive
Cruise Control weer te starten wanneer
de voorligger vertrekt. De wagen gaat dan
de voorligger weer volgen met de vooraf
ingestelde snelheid.
Wanneer de voorligger binnen de 2
seconden na het stoppen weer vertrekt,
wordt Adaptive Cruise Control niet
uitgeschakeld. Uw wagen vertrekt
automatisch en volgt de voorligger. Het
Adaptive Cruise Control-controlelampje
licht groen op.
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WARNING
WAARSCHUWING
• Adaptive Cruise Control is een
systeem dat automatisch een
bepaalde snelheid aanhoudt en
is niet bedoeld om de wagen te
doen stoppen. Vertrouw niet op dit
systeem bij het rijden.
• De bestuurder is altijd
verantwoordelijk voor het stoppen
van het voertuig want dit systeem is
niet altijd in staat om dat te doen.
• Adaptive Cruise Control heeft geen
blijf staan-functie. Wanneer de
wagen automatisch stopt, moet het
rempedaal worden ingetrapt om stil
te blijven staan.
• Wanneer de wagen automatisch tot
stilstand komt achter een voorligger,
begint hij niet automatisch te rijden
ook al vertrekt de voorligger. De
bestuurder moet dat doen.

CAUTION
OPGELET
• Deze functie is beperkt naargelang
de staat van de weg, de belading,
de afstand tot een voorligger en
het verschil in snelheid tussen de
wagen en een voorligger. Bovendien
kan een extreem lage voorligger
of aanhangwagen mogelijk niet
worden gedetecteerd wat kan leiden
tot een ongeval.
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Adaptive Cruise Control uitschakelen

Hoofdschakelaar

CANCEL-schakelaar

Engels

Turks

Druk de Adaptive Cruise Controlhoofdschakelaar in om het systeem uit te
schakelen. Het Adaptive Cruise Controlcontrolelampje dooft.
Wanneer Adaptive Cruise Control
automatisch wordt uitgeschakeld, wordt
dit controlelampje wit in plaats van groen
nadat de melding "Cruise control canceled"
ongeveer 5 seconden is verschenen op het
MID.
Adaptive Cruise Control schakelt in de
volgende gevallen automatisch uit.
• "CANCEL" schakelaar ingedrukt
• Op een steile helling
• Autonoom noodremsysteem (AEB),
elektronische stabiliteitscontrole
(ESC), tractiecontrole (TCS), Trailer
Sway Control of Hill Descent Control
is geactiveerd
• Bij een snelheid van meer dan 150
km/h terwijl Adaptive Cruise Control is
geactiveerd
• Wanneer het stuurwiel volledig naar
links of rechts is gedraaid
• Met de keuzehendel in een andere
stand dan "D"
• Wanneer een deur is geopend
• Wanneer de veiligheidsgordel van de
bestuurder is losgeklikt.
• Met de 4Wd-schakelaar op 4L
(modellen met vierwielaandrijving)
• Wanneer het rempedaal wordt
ingetrapt
• Bij een storing in het
motormanagement
• Bij een storing in het remsysteem
• Wanneer de ESC-functie is
uitgeschakeld met de ESC OFFschakelaar
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• Als de parkeerrem op staat
• Als de camera defect is of tijdelijk
uitgeschakeld

NOTE
OPMERKING
• Nadat Adaptive Cruise Control automatisch werd uitgeschakeld, moet het
systeem worden gereset wanneer de uitschakelcondities zijn verdwenen. Lukt
dit niet, dan is het camerasysteem mogelijk defect. Hoewel er dan toch normaal
kan worden gereden, dient u toch contact op te nemen met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer.
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Weer gaan rijden met Adaptive Cruise Control

Als u Adaptive Cruise Control onder de volgende omstandigheden heeft uitgeschakeld,
kunt u terugkeren naar de instelling voor het uitschakelen door de "RES" schakelaar in
te drukken. Het Adaptive Cruise Control-controlelampje licht dan groen op.
• Wanneer het rempedaal wordt ingetrapt.
• Bij het schakelen.
• Bij het bedienen van de "CANCEL" schakelaar.

Wanneer Adaptive Cruise Control niet beschikbaar is
Als er iets mis is met de stereo camera, het remsysteem of de aandrijving, kan geen
gebruik worden gemaakt van Adaptive Cruise Control.
Wanneer u dan Adaptive Cruise Control probeert in te stellen, licht het Adaptive Cruise
Control-controlelampje niet op.
Het systeem werkt ook niet als er iets mis is met de stereo camera.
Stereo camera → Zie pagina 4-221
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Omschakelen naar Cruise Control
Omschakelen van Adaptive Cruise Control naar cruise control kan als volgt.
Hoofdschakelaar

1. Druk op de hoofdschakelaar om
Adaptive Cruise Control in te
schakelen. Het Adaptive Cruise
Control-controlelampje licht wit op.

Adaptive Cruise Controlcontrolelampje (wit)

Tussenafstandschakelaar

2. Druk minstens 2 seconden op de
tussenafstandschakelaar.
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Controlelampje cruise control (wit)

3. Er wordt van Adaptive Cruise Control
omgeschakeld naar cruise control en
het cruise control-controlelampje licht
wit op.
Druk nogmaals minstens 2 seconden
op de tussenafstandschakelaar
om weer van cruise control om te
schakelen naar Adaptive Cruise
Control.
Adaptive Cruise Control is
ingeschakeld wanneer u op de
hoofdschakelaar drukt om cruise
control te annuleren of de motor wordt
gestart en de hoofdschakelaar wordt
ingedrukt.
Cruise Control
→ Zie pagina
4-153
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Traffic Sign Recognition (TSR)
Traffic Sign Recognition (TSR) of verkeersbordherkenning is een rijhulpsysteem dat
verkeersborden die de stereo camera detecteert weergeeft op het MID om te vermijden
dat de bestuurder die over het hoofd ziet. Wordt de toegelaten snelheid overschreden
en wordt dit gedetecteerd door de stereo camera, dan wordt dit aangegeven op het
MID en weerklinkt er een zoemer.

WARNING
WAARSCHUWING
• TSR draagt bij tot veiliger rijden. Bij slecht weer of een probleem met een
verkeersbord, wordt dit mogelijk niet gedetecteerd of een ander verkeersbord
aangegeven. De bestuurder is altijd verantwoordelijk om verkeersborden te
herkennen omdat dit anders tot ongevallen kan leiden.
• Kan de stereo camera geen object (verkeersbord) detecteren of is die tijdelijk
uitgeschakeld of defect, dan werkt Traffic Sign Recognition niet.

NOTE
OPMERKING

Wanneer de stereo camera niet
beschikbaar is
→ Zie pagina 4-230

• In de volgende omstandigheden werkt TSR mogelijk niet goed.
- Wanneer verkeersborden onder de modder, sneeuw of dergelijke zitten.
- Wanneer verkeersborden verborgen zitten achter bomen, andere voertuigen
etc.
- Wanneer de helderheid van verkeersborden verschilt door schaduw of
andere factoren.
- Wanneer verkeersborden zijn verbogen of vervormd.
- Wanneer verkeersborden te laag of te hoog zijn geplaatst.
- Wanneer verkeersborden te groot of te klein zijn.
- Wanneer verkeersborden te licht of te donker zijn (incl. elektrische
verkeersborden).
- Bij objecten waarvan de kleur of vorm kan worden verward met die van
verkeersborden.
- Wanneer de detectieduur van de camera te kort is.
- Wanneer een rijsituatie (bochten, veranderen van rijstrook etc.) verkeerd
wordt ingeschat.
- Wanneer een verkeersbord zich vlak na een kruispunt op een expresweg
bevindt of vlak voor twee rijstroken samenkomen.
- Als er een sticker achteraan op een voorligger is gekleefd.
OPMERKING (vervolg)
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OPMERKING (vervolg)
- Wanneer een snelheidsbord op een zijweg in het detectiebereik van de
camera komt.
- Bij het rijden op een rotonde.
- Wanneer objecten op het dashboard worden gereflecteerd op de voorruit.
- Wanneer de wagen schuin staat door een zware lading.
- Wanneer de bandenspanning niet klopt.
- Wanneer speciale banden zijn gemonteerd.
- Bij het rijden door of nabij parkings of tolzones.
- In een scherpe bocht.
- Wanneer het omgevingslicht plots verandert, bijvoorbeeld bij het in- of
uitrijden van een tunnel.
- Wanneer de koplampen vuil of niet goed zijn afgesteld.
- Wanneer de voorruit vuil of bewasemd is.
- Wanneer er waterdruppels op de voorruit en/of camera zitten.
- Bij felle lichtbronnen voor de wagen (achterlichten, koplampen van
tegenliggers etc.).
- Wanneer sterk licht wordt gereflecteerd door de weg.
- Wanneer verkeersborden niet goed worden verlicht door de koplampen,
bijvoorbeeld 's nachts of in een tunnel.
- Bij slecht weer zoals regen, sneeuw of mist.
- Wanneer een rijsituatie (bochten, veranderen van rijstrook etc.) verkeerd
wordt ingeschat door het systeem.
• TSR is alleen beschikbaar in Europa, Australië en Nieuw-Zeeland. TSR is niet
beschikbaar in andere gebieden omdat het systeem daar geen verkeersborden
kan detecteren. Contacteer de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor meer details.
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MID weergave

Display area

De verkeersborden die de stereo camera
detecteert, worden getoond op het MID.
Het systeem herkent de volgende
verkeersborden.
• Maximumsnelheid (incl. hulpborden)
• Inrijverbod
• Inhaalverbod

ADVICE
ADVIES
• Wanneer "Driving support system
information display" is geselecteerd,
kunnen maximum 3 verkeersborden
worden getoond.
• Wanneer "Driving support
system information display" niet
is geselecteerd, worden alleen
snelheidsborden (geen hulpborden)
getoond.
• Wanneer de motor wordt afgezet
terwijl een snelheidsbord wordt
getoond op het MID, verschijnt dit
bord opnieuw wanneer de motor
wordt gestart.
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Verkeersborden
Pictogram

Beschrijving
Maximumsnelheid

Inhaalverbod

Inrijverbod

Onherkenbaar

Hulpborden
Pictogram

Beschrijving
Nat
Regen
Sneeuw of ijs
Onherkenbaar
Oprit/afrit
Trekken
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Werking van TSR
Maximumsnelheid (incl. hulpborden)
De maximumsnelheid wordt getoond
wanneer de volgende voorwaarde is
vervuld.
• De stereo camera detecteert bij het
voorbijrijden een snelheidsbord als
een verkeersbord dat voor uw wagen
is bedoeld
In de volgende gevallen worden
snelheidsborden niet meer getoond.
• Een bepaalde afstand nadat
de camera een snelheidsbord
detecteerde bij het passeren.
• Wanneer de camera een ander
snelheidsbord detecteert (dit nieuwe
snelheidsbord wordt dan getoond.)
• Wanneer het systeem oordeelt dat op
een andere weg wordt gereden.
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Inrijverbod
Het inhaalverbodsbord wordt getoond
wanneer de volgende voorwaarde is
vervuld.
• De stereo camera detecteert een
inrijverbodsbord als een verkeersbord
dat voor uw wagen is bedoeld voor
het bord is bereikt.
Het inrijverbodsbord wordt niet meer
getoond een bepaalde afstand nadat de
camera een snelheidsbord detecteerde bij
het passeren.

Inhaalverbod
Het inhaalverbodsbord wordt getoond
wanneer de volgende voorwaarde is
vervuld.
• De stereo camera detecteert
een inhaalverbodsbord als een
verkeersbord dat voor uw wagen is
bedoeld bij het passeren van dit bord.
In de volgende gevallen worden
inhaalverbodsborden niet meer getoond.
• Een bepaalde afstand nadat de
camera een inhaalverbodsbord
detecteerde bij het passeren.
• Wanneer het systeem oordeelt dat
op een andere weg wordt gereden.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer "Driving support
system information display" is
geselecteerd, kunnen inhaal- en
inrijverbodsborden samen met
snelheidsborden worden getoond.
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Waarschuwing overdreven snelheid

100km/h

Wanneer u sneller rijdt dan de door
de stereo camera gedetecteerde
maximumsnelheid, gaat het
maximumsnelheidssymbool op het MID
knipperen.
Tegelijkertijd klinkt een zoemer.
Blijft u sneller rijden dan toegelaten, dan
blijft het maximumsnelheidssymbool op het
MID staan in plaats van te knipperen.
Controleer de omgeving en ga trager rijden
met een snelheid die lager is dan het
toegelaten maximum.

NOTE
OPMERKING
• In de volgende gevallen wordt geen
waarschuwing overdreven snelheid
meer gegeven.
- Wanneer trager wordt
gereden dan de aangegeven
maximumsnelheid.
- Wanneer de weergave van de
maximimsnelheid wordt bijgewerkt
en u trager rijdt dan aangegeven.
- Wanneer het
maximumsnelheidssymbool niet
meer wordt getoond.
• Als de stereo camera een
snelheidsbord verkeerdelijk herkent
als een bord voor een lagere
snelheid, wordt de waarschuwing
overdreven snelheid geactiveerd
ook al rijdt u met een toegelaten
snelheid.
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Instellingen van TSR

De instellingen van TSR kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie
Traffic sign
display

Beschrijving
Enable

TSR inschakelen

Disable

TSR uitschakelen

Visual and
audible

Bestuurder waarschuwen met
melding op MID en zoemer

Visual only

Bestuurder alleen
waarschuwen met melding op
MID

Uit

Waarschuwing overdreven
snelheid uitschakelen

2 km/h (1 mph)

Waarschuwing wanneer de
aangegeven maximumsnelheid
met 2 km/h wordt
overschreden.

5 km/h (3 mph)

Waarschuwing wanneer de
aangegeven maximumsnelheid
met 5 km/h wordt
overschreden.

10 km/h (6 mph)

Waarschuwing wanneer de
aangegeven maximumsnelheid
met 10 km/h wordt
overschreden.

Speed warning

Traffic sign
recognition

Warning
threshold

Als TSR niet beschikbaar is
TSR werkt niet als er iets mis is met de stereo camera.
TSR is niet beschikbaar als er iets mis is met de stereo camera.
TSR werkt niet als de camera tijdelijk stopt of defect is.
Stereo camera → Zie pagina4-221
Wanneer de stereo camera niet
beschikbaar is
→ Zie pagina 4-230
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Manual Speed Limiter (MSL)
De Manual Speed Limiter (MSL) is een functie die de snelheid beperkt naast de
ingestelde snelheid. Snelheidslimiet kan worden ingesteld tussen 30 km/h en 160 km/h.

MSL schakelaar
1

5 4

2

3

Nr.

Beschrijving

1

SET/+ schakelaar

2

Hoofdschakelaar

3

CANCEL-schakelaar

4

SET/- schakelaar

5

RES schakelaar

WARNING
WAARSCHUWING
• Schakel het systeem altijd uit bij het wisselen van bestuurder. Als een andere
bestuurder niet weet dat er een snelheid is ingesteld met MSL, versnelt de
wagen mogelijk niet ook al wordt het gaspedaal ingetrapt. Dit leidt mogelijk tot
ongevallen.
• Hou bij het instellen van de rijsnelheid rekening met de weg, de
rijomstandigheden en de snelheidsbeperkingen.
• Als een lagere snelheid wordt ingesteld tijdens het rijden met een hogere
snelheid, vertraagt de wagen automatisch. Controleer altijd de omgeving
alvorens het systeem te gebruiken.

NOTE
OPMERKING
• Het systeem wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer het gaspedaal hard wordt
ingetrapt en de wagen versnelt. Wanneer de snelheid is verlaagd tot de
ingestelde snelheid of minder, treedt het systeem weer in werking.
• Bij het bergafrijden kan de rijsnelheid de ingestelde snelheid overschrijden.
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MSL instellen

Hoofdschakelaar

1. Druk de hoofdschakelaar in om het
systeem te activeren. Het MSLcontrolelampje licht wit op.

NOTE
OPMERKING

MSL-controlelampje

SET schakelaar

• Als cruise control of adaptive cruise
control is ingeschakeld wanneer de
hoofdschakelaar wordt ingedrukt,
kan MSL worden ingeschakeld door
de hoofdschakelaar nogmaals in te
drukken.

2. Druk de SET schakelaar in om de
snelheid in te stellen.
Bij een snelheid van minstens 30
km/h komt de ingestelde snelheid
overeen met de rijsnelheid. Bij een
snelheid van 30 km/h of minder, is de
ingestelde snelheid 30 km/h.
De ingestelde snelheid verschijnt op
het MID. Tegelijkertijd licht het MSLcontrolelampje groen op.
Telkens wanneer de schakelaar wordt
ingedrukt en meteen losgelaten, wordt
de ingestelde snelheid met 1 km/h
verhoogd. Wanneer de schakelaar
ingedrukt blijft, verhoogt de ingestelde
in stappen van 5 km/h.
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NOTE
OPMERKING
• Controleer de ingestelde
snelheidslimiet die is aangegeven
op het MID bij het wijzigen van de
snelheid.
• Wanneer de rijsnelheid de
ingestelde snelheid met ongeveer
5 km/h overschrijdt, knippert de
ingestelde snelheid op het MID. Dit
knipperen gaat door tot de snelheid
is gedaald tot de ingestelde snelheid
of minder.

Het systeem tijdelijk uitschakelen
Het systeem is tijdelijk uitgeschakeld
wanneer de volgende handelingen worden
verricht.
• Wanneer de "CANCEL" schakelaar
wordt ingedrukt
• Wanneer de hoofdschakelaar wordt
ingedrukt

NOTE
OPMERKING
• Druk op de SET schakelaar om de
snelheid in te stellen.
• MSL wordt niet geannuleerd ook al
wordt het rempedaal ingetrapt.

Waarschuwing bij overschrijden van
de ingestelde snelheid
Wanneer de rijsnelheid de ingestelde
snelheid met ongeveer 5 km/h overschrijdt,
knippert het MSL-controlelampje. Dit
knipperen gaat door tot de snelheid is
gedaald tot de ingestelde snelheid of
minder.
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Instellingen van MSL

De instellingen van MSL kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie
Speed limiter

Modus

Beschrijving
Intelligent

ISL ingeschakeld

Manual

ISL ingeschakeld

Intelligent Speed Limiter (ISL)
→ Zie pagina 4-293
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Intelligent Speed Limiter (ISL)
De Intelligent Speed Limiter (MSL) is een functie die de snelheid beperkt naast
de ingestelde snelheid. De aangegeven maximumsnelheid die de stereo camera
detecteert, kan worden ingesteld als bovenlimiet.
ISL kan worden ingesteld tussen 30 km/h en 130 km/h
op basis van TSR. Bij manuele bediening kan de maximumsnelheid worden ingesteld
van 30 km/h tot 160 km/h.
Traffic Sign Recognition (TSR)
→ Zie pagina 4-281

ISL schakelaar
1

5 4

2

Nr.

3

Beschrijving

1

SET/+ schakelaar

2

Hoofdschakelaar

3

CANCEL-schakelaar

4

SET/- schakelaar

5

RES schakelaar

WARNING
WAARSCHUWING
• Schakel het systeem altijd uit bij het wisselen van bestuurder. Als een andere
bestuurder niet weet dat er een snelheid is ingesteld met ISL, versnelt de
wagen mogelijk niet ook al wordt het gaspedaal ingetrapt. Dit leidt mogelijk tot
ongevallen.
• Hou bij het instellen van de rijsnelheid rekening met de weg, de
rijomstandigheden en de snelheidsbeperkingen.
• Als een lagere snelheid wordt ingesteld tijdens het rijden met een hogere
snelheid, vertraagt de wagen automatisch. Controleer altijd de omgeving
alvorens het systeem te gebruiken.

NOTE
OPMERKING
• ISL werkt niet als TSR niet beschikbaar is.
• Het systeem wordt tijdelijk uitgeschakeld wanneer het gaspedaal hard wordt
ingetrapt en de wagen versnelt. Wanneer de snelheid is verlaagd tot de
ingestelde snelheid of minder, treedt het systeem weer in werking.
• Bij het bergafrijden kan de rijsnelheid de ingestelde snelheid overschrijden.
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ISL instellen

Hoofdschakelaar

De snelheidslimiet instellen met de
SET schakelaar
1. Druk de hoofdschakelaar in om
het systeem te activeren. Het ISLcontrolelampje licht wit op.

NOTE
OPMERKING

ISL-controlelampje

SET schakelaar

• Als cruise control of adaptive cruise
control is ingeschakeld wanneer de
hoofdschakelaar wordt ingedrukt,
kan ISL worden ingeschakeld door
de hoofdschakelaar nogmaals in te
drukken.

2. Druk de SET schakelaar in om
de snelheid in te stellen. Bij een
snelheid van minstens 30 km/h komt
de ingestelde snelheid overeen met
de rijsnelheid. Bij een snelheid van
30 km/h of minder, is de ingestelde
snelheid 30 km/h.
De ingestelde snelheid verschijnt op
het MID. Tegelijkertijd licht het ISLcontrolelampje groen op.
Telkens wanneer de schakelaar wordt
ingedrukt en meteen losgelaten, wordt
de ingestelde snelheid met 1 km/h
verhoogd.
Wanneer de schakelaar ingedrukt
blijft, verhoogt de ingestelde in
stappen van 5 km/h.
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"RES (RESUME)" indicator
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3. "RES (RESUME)" verschijnt boven
de maximumsnelheid die door TSR is
aangegeven op het MID.

Display area

RES schakelaar

Snelheidslimiet instellen op basis
van snelheidsborden
Druk op de "RES" schakelaar terwijl "RES
(RESUME)" is aangegeven boven de
maximumsnelheid.
De snelheidslimiet is nu de aangegeven
maximumsnelheid.

Het systeem tijdelijk uitschakelen
Het systeem is tijdelijk uitgeschakeld
wanneer de volgende handelingen worden
verricht.
• Wanneer de "CANCEL" schakelaar
wordt ingedrukt
• Wanneer de hoofdschakelaar wordt
ingedrukt

NOTE
OPMERKING
• Druk op de SET schakelaar om de
snelheid in te stellen.
• ISL wordt niet geannuleerd ook al
wordt het rempedaal ingetrapt.
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Waarschuwing bij overschrijden van
de ingestelde snelheid
Wanneer de rijsnelheid de ingestelde
snelheid met ongeveer 5 km/h overschrijdt,
knippert het ISL-controlelampje. Dit
knipperen gaat door tot de snelheid is
gedaald tot de ingestelde snelheid of
minder.

Instellingen van ISL
De instellingen van ISL kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie
Speed limiter

Modus

Beschrijving
Intelligent

ISL ingeschakeld

Manual

ISL ingeschakeld

Manual Speed Limiter (MSL)
→ Zie pagina 4-289
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Lane Departure Warning (LDW)
Lane Departure Warning (LDW) is een systeem dat de bestuurder waarschuwt
wanneer de wagen buiten de rijstroook terecht dreigt te komen. Als het systeem
onderweg de rijstrook detecteert met de camera en oordeelt dat de wagen de rijstrook
dreigt te verlaten, verschijnt er een waarschuwing op het MID. Bij modellen met
elektrische stuurbekrachtiging gaat ook het stuur trillen. Bij modellen met hydraulische
stuurbekrachtiging weerklinkt een zoemer. Gebruik dit op een goed onderhouden weg
met rijstroken.

WARNING
WAARSCHUWING
• LDW werkt niet in alle omstandigheden.
• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd
de omgeving tijdens het rijden.
• LDW is bedoeld om de bestuurder bij te staan en laat die niet toe om
onoplettend te zijn noch te rijden zonder de handen een het stuur te houden.
LDW waarschuwt ook niet voor bermen noch grachten langs de weg. Hou
daarom altijd rekening met de rijomstandigheden en rij altijd veilig.
• Kan de stereo camera geen object (rijstrook) detecteren of is die tijdelijk
uitgeschakeld of defect, dan werkt LDW niet.
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LDW inschakelen

LDW werkt wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld.
• Bij het rijden tegen het midden van de weg aan met rijstroken aan één of beide
kanten.
• Bij het rijden met een snelheid van ongeveer 60 tot 130 km/h.
• Bij het rijden op een rechte weg of in lichte bochten.

NOTE
OPMERKING
• LDW blijft standby tot het systeem de rijstrook links of rechts detecteert.
• Wordt alleen de rijstrook rechts of links gedetecteerd, dan werkt LDW niet voor
de rijstrook die niet wordt gedetecteerd.

Werking van LDW
Wanneer het systeem oordeelt dat het
voertuig de rijstrook dreigt te verlaten,
wordt de bestuurder gewaarschuwd.
Er verschijnt een waarschuwingsmelding
op het MID. Bij modellen met elektrische
stuurbekrachtiging gaat ook het stuur
trillen. Bij modellen met hydraulische
stuurbekrachtiging weerklinkt een zoemer.
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Details MID Indicatie
Afhankelijk van de omstandigheden
verschijnt het volgende op het MID.

Display area 1

NOTE
OPMERKING

Display area 2

Weergavezone 1:
1

Nr.

Display

Weergavezone 2:
2

Kleur
Grijs

1

2

Markering
linkerrijstrook

Markering
rechterrijstrook

• Wanneer slechts één witte lijn van
een rijstrook wordt gedetecteerd,
verschijnt alleen die lijn in de
rijstrookweergave van het MID.

Wit

1

2

Beschrijving
De stereo camera detecteert geen rijstroken
De stereo camera detecteert rijstroken

Geel

De stereo camera merkt dat de wagen afwijkt van de rijstrook

Grijs

De stereo camera detecteert geen rijstroken

Wit
Geel

De stereo camera detecteert rijstroken
De stereo camera merkt dat de wagen afwijkt van de rijstrook
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Automatische stop waarschuwing

Bij de volgende handelingen stopt LDW automatisch de waarschuwing. LDW wordt
automatisch opnieuw geactiveerd nadat deze handelingen zijn verricht.
• Het systeem kan de rijstrook niet detecteren
• Bij een rijsnelheid van minder dan ongeveer 60 km/h
• Bij het nemen van een scherpe bocht
• Bij het nemen van een bocht met onaangepaste snelheid
• Bij bruuske stuurbewegingen
• Bij het remmen
• Bij plots accelereren
• Wanneer de wagen niet terugkeert binnen de rijstrook nadat LDW is geactiveerd
• Bij een smalle rijstrook
• Wanneer de stereo camera moeilijk rijstroken kan herkennen door een
gebrekkige rijstrookherkenningsfunctie
• Bij ontbrekende of vervaagde wegmarkeringen
• Bij moeilijk te onderscheiden wegmarkeringen omdat de kleur vergelijkbaar is met
die van het wegdek
• Bij smalle wegmarkeringen
• In de volgende gevallen kan een rijstrook foutief worden herkend en kan LDW in
werking treden
- Bij bandensporen e.d. op een nat of besneeuw wegdek
- Bij een grens tussen sneeuw en afsfalt, een herstelling aan de weg, etc.
- Bij schaduwen van een vangrail, etc.
- Bij dubbele wegmarkeringen
- Bij andere lijnen op het wegdek dan wegmarkeringen
• Bij activering licht het richtingaanwijzercontrolelampje op
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Als LDW niet beschikbaar is
LDW OFF controlelampje

Als er iets mis is met LDW, licht het LDW
OFF controlelampje op. Op dit moment
werkt LDW niet.
LDW is niet beschikbaar als er iets mis is
met de stereo camera.
Stereo camera → Zie pagina4-221

LDW uitschakelen
LDW kan worden uitgeschakeld indien u dat wil.
De instellingen van LDW kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie
Lane support
setting

Lane departure
prevention

Lane departure
warning

Lane departure
warning

LDW OFF controlelampje

Beschrijving
Uit

LDW uitschakelen

Enable
Disable

LDW uitschakelen

Wanneer LDW is uitgeschakeld, licht het
LDW OFF controlelampje op.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de motor opnieuw wordt
gestart nadat het systeem is
uitgeschakeld, werkt het opnieuw in
de status van voor het afzetten van
de motor.
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Lane Departure Prevention (LDP)

Lane Departure Prevention (LDP) is een rijhulpsysteem dat voorkomt dat van een
rijstrook wordt afgeweken door automatisch bij te sturen wanneer dat dreigt te
gebeuren. Als het systeem onderweg de rijstrook detecteert met de stereo camera en
oordeelt dat de wagen de rijstrook dreigt te verlaten, helpt het de bestuurder bij het
sturen. Tegelijkertijd verschijnt er een waarschuwing op het MID en gaat het stuurwiel
trillen. Gebruik dit op een goed onderhouden weg met rijstroken.

WARNING
WAARSCHUWING
• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd
de omgeving tijdens het rijden.
• Vertrouw niet uitsluitend op LDP. LDP is geen autonoom rijsysteem. Het systeem
werkt niet in alle omstandigheden. Louter op het systeem vertrouwen om binnen
een rijstrook te blijven, kan leiden tot een ongeval zoals bv. een botsing met een
obstakel langs de weg of een voertuig in een naburige rijstrook. Het systeem
laat de bestuurder niet toe om de ogen af te wenden van de weg, het stuur los
te laten, etc.
• Reageert het systeem naar uw gevoel niet zoals u verwacht, gebruik het dan
niet want op die manier draagt het niet bij tot de rijveiligheid.
• Controleer niet zelf de werking van het systeem.
• Kan de stereo camera geen object (rijstrook) detecteren of is die tijdelijk
uitgeschakeld of defect, dan werkt LDW niet.
• Gebruik het systeem niet in de volgende situaties.
- Na een noodherstelling van een lekke band.
- Wanneer sneeuwkettingen worden gebruikt.
- Wanneer de wagen onstabiel rijdt na een ongeval of een defect.
- Wanneer het waarschuwingslampje van het remsysteem brandt.
- Bij het trekken van een voertuig, etc.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
• Gebruik het systeem niet in de volgende situaties om ongevallen te voorkomen.
De wagen wordt mogelijk niet onder controle gehouden doordat een rijstrook
niet kan worden herkend.
- Op secundaire wegen (andere wegen dan autosnelwegen) kunnen de
rijomstandigheden (bijvoorbeeld complexe situaties) tot ongevallen leiden.
- Op bochtige wegen (gebruik deze functie alleen op rechte wegen).
- Op wegen met versmalde rijstroken door wegenwerken etc.
- Oude wegmarkeringen
- Ontwijken van een stilstaand voertuig
- Op wegen met sneeuw, plassen of strooizoutresten.
- Op wegen met barsten of reparatiesporen.
- Op gladde wegen kunnen de banden minder grip hebben waardoor de
bestuurder de controle over het stuur kan verliezen.
- Aan een verkeerswisselaar, kruispunt, parking, tolzone etc.

CAUTION
OPGELET
• In de volgende situaties werkt LDP mogelijk niet optimaal of helemaal niet of
kan het worden uitgeschakeld.
- Een rijstrook kan niet worden gedetecteerd
- Bij een rijsnelheid van minder dan ongeveer 60 km/h
- In bochten
- Bij bruuske stuurbewegingen
- Bij plots remmen
- Meteen nadat het gewicht van de wagen sterk is gewijzigd
- Meteen nadat banden zijn vervangen of de bandenspanning is veranderd
- Meteen nadat cameragerelateerde onderdelen zijn afgesteld, hersteld of
vervangen
- Meteen nadat de ophanging of stuurinrichting is hersteld of vervangen
- Wanneer studless of niet-originele banden zijn gemonteerd
- Bij zijwind
- Wanneer de hellingsgraad van de weg snel wijzigt (bergop, bergaf)
- Wanneer de dwarshelling van de weg extreem is of snel verandert
- Bij wegoneffenheden of naden in de weg
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OPGELET (vervolg)

OPGELET (vervolg)
- Bij extreem versnellen/vertragen
- Buitentemperatuur te hoog
- Ruitewissers werken snel
- Richtingaanwijzers werken
- Waarschuwingsknipperlichten werken
- LKAS werkt
- Lange werkingsduur LDP
- ABS of TCS werkt
- Er is een object geïnstalleerd dat het zicht van de stereo camera belemmert
- De koplampen produceren onvoldoende licht door bevuiling of foutieve
afstelling
- Koplampen, mistlampen etc. zijn aangepast
- Wanneer het omgevingslicht sterk varieert, bijvoorbeeld bij het in- of uitrijden
van een tunnel of onder een brug.
- Wanneer water, sneeuw of stof wordt opgeworpen door voor- of tegenliggers,
of zand, rook of waterdamp voor uw wagen wordt meegevoerd door de wind.
- Wanneer de voorruit is bewasemd, bedekt met sneeuw, vuil, ijs of stof of
gekrast is.
- Wanneer waterdruppeld, regendruppels of vuil niet volledig van de voorruit
wordt geveegd
- Wanneer het zicht van de stereo camera wordt belemmerd door een kano
etc. op het dak
- Wanneer de koplampen niet werken 's nachts of in een tunnel
- Wanneer het schemert 's ochtends of 's avonds
- In slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw, etc.)
- Wanneer licht wordt gereflecteerd door een nat wegdek
- Wanneer de afstand tussen voertuigen klein is en wegmarkeringen moeilijk
zichtbaar zijn
- Bij schaduwen van bijvoorbeeld vangrails op wegmarkeringen
- Bij felle lichtbronnen voor de wagen (zonlicht, koplampen van tegenliggers
etc.).
- Wanneer de rijstrook te smal of te breed is
OPGELET (vervolg)
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OPGELET (vervolg)
- Wanneer de breedte van de rijstrook varieert
- Bij ontbrekende of vervaagde wegmarkeringen
- Bij moeilijk te onderscheiden wegmarkeringen omdat de kleur vergelijkbaar is
met die van het wegdek
- Bij dubbele wegmarkeringen
- Bij smalle wegmarkeringen
- Bij andere lijnen op het wegdek dan wegmarkeringen
- Bij een muur of paal naast wegmarkeringen
- Wanneer de vorm van de rijstrook sterk verandert (bijvoorbeeld aan het begin
of einde van bochten, bij snelheidsbeperkende systemen of op bochtige
wegen).
- Wanneer rijstroken vertakken bij verkeerswisselaars, kruispunten, parkings
etc.
- Bij curbstones of zijwanden aan de rand van de weg
• Schakel LDP uit wanneer het systeem niet wordt gebruikt Anders kan het
onverhoeds in werking treden, wat tot ongevallen kan leiden
• Wanneer het systeem is ingeschakeld, kan de kracht van de elektrische
stuurbekrachtiging variëren

NOTE
OPMERKING
• LDW werkt niet als LDP niet beschikbaar is.
Lane Departure Warning (LDW)
→ Zie pagina 4-297
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LDP inschakelen

LDP werkt wanneer de volgende voorwaarden zijn vervuld.
• Bij het rijden met een snelheid van ongeveer 60 tot 130 km/h.
• Het systeem kan de rijstrook detecteren
• De bestuurder bedient het stuurwiel
• Wanneer de rijstrook niet te smal of te breed is
• Lane Departure Warning OFF controlelampje is UIT

NOTE
OPMERKING
• Het moment waarop LDW waarschuwt en de stuurassistentie door LDP
verschillen
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Werking van LDP
Wanneer de wagen de rijstrook dreigt te
verlaten terwijl LDW waarschuwt, helpt het
systeem in de juiste richting sturen om te
vermijden dat de wagen de rijstrook verlaat.
Er verschijnt een waarschuwingsmelding
op het MID. Tegelijkertijd trilt het stuurwiel.

Wanneer LDP niet werkt
Engels

Turks

Wanneer de bestuurder het stuurwiel loslaat
of een tijdje onvoldoende stevig vasthoudt,
weerklinkt een waarschuwingszoemer. Het
systeem wordt tijdelijk geannuleerd.

NOTE
OPMERKING
• Wordt het stuurwiel maar losjes
vastgehouden of in bepaalde
rijomstandigheden kan het systeem
oordelen dat u het stuurwiel hebt
losgelaten ook al houdt u het vast.
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Details MID Indicatie
Afhankelijk van de omstandigheden
verschijnt het volgende op het MID.

Display area 1

NOTE
OPMERKING

Display area 2

Weergavezone 1:
1

Nr.

Display

Weergavezone 2:
2

1

Kleur
Grijs

1

2

Markering
linkerrijstrook

Markering
rechterrijstrook

• Wanneer slechts één witte lijn van
een rijstrook wordt gedetecteerd,
verschijnt alleen die lijn in de
rijstrookweergave van het MID.

Wit

2

Beschrijving
De stereo camera detecteert geen rijstroken
De stereo camera detecteert rijstroken

Geel

Wanneer LDP werkt

Grijs

De stereo camera detecteert geen rijstroken

Wit
Geel

De stereo camera detecteert rijstroken
Wanneer LDP werkt
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Werking van LDW terwijl LDP is ingeschakeld
LDW kan niet worden uitgeschakeld terwijl LDP werkt.
LDW OFF controlelampje

NOTE
OPMERKING
• LDP werkt niet wanneer het LDW
OFF controlelampje brandt.
Lane Departure Warning (LDW)
→ Zie pagina 4-297

Automatische stop van stuurassistentie door LDP
Bij de volgende handelingen stopt LDP automatisch de stuurassistentie. Raadpleeg in
dit geval de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
• Bij een storing in de elektrische stuurbekrachtiging
• Bij een storing in het remsysteem

Als het systeem niet beschikbaar is
LDW OFF controlelampje

Als er iets mis is met LDP, licht het LDW
OFF controlelampje op. Op dit moment
werkt LDP niet.
Het systeem werkt ook niet als er iets mis
is met de stereo camera.
Stereo camera → Zie pagina4-221
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Instellingen van LDP

De instellingen van LDP kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie

Lane support
settings

Lane departure
prevention

Beschrijving
Assist and
warning

Waarschuwing en
stuurassistentie

Warning only

Alleen waarschuwing

Uit

LDP uitgeschakeld (geen alarm
noch stuurassistentie)

NOTE
OPMERKING
• Wanneer enkel een waarschuwing wordt gegeven, werkt alleen LDW en is er
geen stuurassistentie.
• Wanneer de motor opnieuw wordt gestart nadat het systeem is uitgeschakeld,
werkt het opnieuw in de status van voor het afzetten van de motor.
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Emergency Lane Keeping (ELK)
Emergency Lane Keeping (ELK) is een systeem dat botsingen helpt voorkomen door
in te grijpen op de besturing wanneer het systeem oordeelt dat er bij het veranderen
van rijstrook een botsing dreigt met voertuigen die links of rechts volgen.
Wanneer de bestuurder aanstalten maakt om van rijstrook te veranderen terwijl de
radarsensoren een ander voertuig detecteren en het systeem oordeelt dat de wagen
dreigt af te wijken van de rijstrook, helpt het systeem de bestuurder om weer binnen
de rijstrook te sturen, ook al worden de richtingaanwijzers niet bediend. Het systeem
detecteert rijstroken met de stereo camera en oordeelt of de wagen dreigt af te wijken
van de rijstrook. Tegelijkertijd verschijnt er een waarschuwing op het MID, weerklinkt
een zoemer en gaat het stuurwiel trillen. Het systeem maakt gebruik van dezelfde
radarsensoren als Blind Spot Monitor (BSM) en het werkingsbereik van ELK is
hetzelfde als dat van BSM).
Blind Spot Monitor (BSM)
→ Zie pagina 4-190

WARNING
WAARSCHUWING
• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd
de omgeving tijdens het rijden.
• Vertrouw niet uitsluitend op ELK. ELK is geen autonoom rijsysteem. Het
systeem werkt niet in alle omstandigheden. Louter op het systeem vertrouwen
om binnen een rijstrook te blijven, kan leiden tot een ongeval zoals bv. een
botsing met een obstakel langs de weg of een voertuig in een naburige rijstrook.
Het systeem laat de bestuurder niet toe om de ogen af te wenden van de weg,
het stuur los te laten, etc.
• Reageert het systeem naar uw gevoel niet zoals u verwacht, gebruik het dan
niet want op die manier draagt het niet bij tot de rijveiligheid.
• Controleer niet zelf de werking van het systeem.
• Kan de stereo camera geen object (rijstrook) detecteren of is die tijdelijk
uitgeschakeld of defect, dan werkt ELK niet.
• Gebruik het systeem niet in de volgende situaties.
- Na een noodherstelling van een lekke band.
- Wanneer sneeuwkettingen worden gebruikt.
- Wanneer de wagen onstabiel rijdt na een ongeval of een defect.
- Wanneer het waarschuwingslampje van het remsysteem brandt.
- Bij het trekken van een voertuig, etc.
WAARSCHUWING (vervolg)

4-312

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

WAARSCHUWING (vervolg)
• Gebruik het systeem niet in de volgende situaties om ongevallen te voorkomen.
De wagen wordt mogelijk niet onder controle gehouden doordat een rijstrook
niet kan worden herkend.
- Op secundaire wegen (andere wegen dan autosnelwegen) kunnen de
rijomstandigheden (bijvoorbeeld complexe situaties) tot ongevallen leiden.
- Op bochtige wegen (gebruik deze functie alleen op rechte wegen).
- Op wegen met versmalde rijstroken door wegenwerken etc.
- Oude wegmarkeringen
- Ontwijken van een stilstaand voertuig
- Op wegen met sneeuw, plassen of strooizoutresten.
- Op wegen met barsten of reparatiesporen.
- Op gladde wegen kunnen de banden minder grip hebben waardoor de
bestuurder de controle over het stuur kan verliezen.
- Aan een verkeerswisselaar, kruispunt, parking, tolzone etc.

CAUTION
OPGELET
• In de volgende situaties werkt ELK mogelijk niet optimaal of helemaal niet of
kan het worden uitgeschakeld.
- Een rijstrook kan niet worden gedetecteerd
- Bij een rijsnelheid van minder dan ongeveer 60 km/h
- In bochten
- Bij bruuske stuurbewegingen
- Bij plots remmen
- Meteen nadat het gewicht van de wagen sterk is gewijzigd
- Meteen nadat banden zijn vervangen of de bandenspanning is veranderd
- Meteen nadat cameragerelateerde onderdelen zijn afgesteld, hersteld of
vervangen
- Meteen nadat de ophanging of stuurinrichting is hersteld of vervangen
- Wanneer studless of niet-originele banden zijn gemonteerd
- Bij zijwind
- Wanneer de hellingsgraad van de weg snel wijzigt (bergop, bergaf)
- Wanneer de dwarshelling van de weg extreem is of snel verandert
- Bij wegoneffenheden of naden in de weg
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OPGELET (vervolg)
OPGELET (vervolg)
- Bij extreem versnellen/vertragen
- Buitentemperatuur te hoog
- Ruitewissers werken snel
- Lange werkingsduur ELK
- ABS of TCS werkt
- Er is een object geïnstalleerd dat het zicht van de stereo camera belemmert
- De koplampen produceren onvoldoende licht door bevuiling of foutieve
afstelling
- Koplampen, mistlampen etc. zijn aangepast
- Wanneer het omgevingslicht sterk varieert, bijvoorbeeld bij het in- of uitrijden
van een tunnel of onder een brug.
- Wanneer water, sneeuw of stof wordt opgeworpen door voor- of tegenliggers,
of zand, rook of waterdamp voor uw wagen wordt meegevoerd door de wind.
- Wanneer de voorruit is bewasemd, bedekt met sneeuw, vuil, ijs of stof of
gekrast is.
- Wanneer waterdruppeld, regendruppels of vuil niet volledig van de voorruit
wordt geveegd
- Wanneer het zicht van de stereo camera wordt belemmerd door een kano
etc. op het dak
- Wanneer de koplampen niet werken 's nachts of in een tunnel
- Wanneer het schemert 's ochtends of 's avonds
- In slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw, etc.)
- Wanneer licht wordt gereflecteerd door een nat wegdek
- Wanneer de afstand tussen voertuigen klein is en wegmarkeringen moeilijk
zichtbaar zijn
- Bij schaduwen van bijvoorbeeld vangrails op wegmarkeringen
- Bij felle lichtbronnen voor de wagen (zonlicht, koplampen van tegenliggers
etc.).
- Wanneer de rijstrook te smal of te breed is
- Wanneer de breedte van de rijstrook varieert
- Bij ontbrekende of vervaagde wegmarkeringen
- Bij moeilijk te onderscheiden wegmarkeringen omdat de kleur vergelijkbaar is
met die van het wegdek
- Bij dubbele wegmarkeringen
OPGELET (vervolg)
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OPGELET (vervolg)
- Bij smalle wegmarkeringen
- Bij andere lijnen op het wegdek dan wegmarkeringen
- Bij een muur of paal naast wegmarkeringen
- Wanneer de vorm van de rijstrook sterk verandert (bijvoorbeeld aan het begin
of einde van bochten, bij snelheidsbeperkende systemen of op bochtige
wegen).
- Wanneer rijstroken vertakken bij verkeerswisselaars, kruispunten, parkings
etc.
- Bij curbstones of zijwanden aan de rand van de weg
• Schakel ELK uit wanneer het systeem niet wordt gebruikt Anders kan het
onverhoeds in werking treden, wat tot ongevallen kan leiden
• Wanneer het systeem is ingeschakeld, kan de kracht van de elektrische
stuurbekrachtiging variëren

NOTE
OPMERKING
• ELK werkt niet als BSM niet beschikbaar is.
Blind Spot Monitor (BSM)
→ Zie pagina 4-190
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Werkingsvoorwaarden van ELK
BSM OFF controlelampje

ELK werkt wanneer de onderstaande
voorwaarden zijn vervuld.
• Power mode op "ON” (modellen met
passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder
passive entry and start system).
• Bij het rijden met een snelheid van
ongeveer 60 tot 130 km/h.
• De schakelpook staat niet in
de stand "R" bij een model met
manuele versnellingsbak en de
versnellingshendel staat niet in
de stand "R" bij een model met
automatische versnellingsbak.
• Het controlelampje BSM OFF brandt
niet.
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Werking van ELK

Waarschuwingsscherm

Wanneer de wagen van rijstrook begint te
veranderen terwijl BSM waarschuwt en de
wagen een gedetecteerd voertuig nadert,
helpt het systeem de bestuurder om weer
binnen de rijstrook te sturen, ook al worden
de richtingaanwijzers niet bediend
Er verschijnt een waarschuwingsmelding
op het MID. Tegelijkertijd klinkt een zoemer.

NOTE
OPMERKING
• ELK werkt niet wanneer de wagen
binnen de rijstrook blijft rijden,
ook al wordt een ander voertuig
gedetecteerd.
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Wanneer ELK niet werkt
Engels

Turks

Wanneer de bestuurder het stuurwiel loslaat
of een tijdje onvoldoende stevig vasthoudt,
weerklinkt een waarschuwingszoemer. ELK
wordt tijdelijk geannuleerd.

NOTE
OPMERKING
• Wordt het stuurwiel maar losjes
vastgehouden of in bepaalde
rijomstandigheden kan het systeem
oordelen dat u het stuurwiel hebt
losgelaten ook al houdt u het vast.
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Details MID Indicatie
Afhankelijk van de omstandigheden
verschijnt het volgende op het MID.

Display area 1

NOTE
OPMERKING

Display area 2

Weergavezone 1:
1

Nr.

Weergavezone 2:
2

Display

1

Kleur
Grijs

1

2

• Wanneer slechts één witte lijn van
een rijstrook wordt gedetecteerd,
verschijnt alleen die lijn in de
rijstrookweergave van het MID.

Markering
linkerrijstrook

Markering
rechterrijstrook

Wit

2

Beschrijving
De stereo camera detecteert geen rijstroken
De stereo camera detecteert rijstroken

Rood

Wanneer ELK werkt

Grijs

De stereo camera detecteert geen rijstroken

Wit
Rood

De stereo camera detecteert rijstroken
Wanneer ELK werkt
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Automatische stop van stuurassistentie door ELK
Bij de volgende handelingen stopt ELK automatisch de stuurassistentie. Raadpleeg in
dit geval de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
• Bij een storing in de elektrische stuurbekrachtiging
• Bij een storing in het remsysteem

Wanneer ELK niet beschikbaar is
ELK OFF controlelampje

Als er iets mis is met ELK, licht het ELK
OFF controlelampje op. Op dit moment
werkt ELK niet.
ELK werkt niet wanneer de stereo camera
niet werkt.
Stereo camera → Zie pagina 4-221

NOTE
OPMERKING
• BSM werkt zolang het BSM OFF controlelampje niet brandt, ook al is ELK niet
beschikbaar.
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ELK uitschakelen

ELK kan worden uitgeschakeld indien u dat wil.
De instellingen van ELK kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie
Lane support
settings

Emergency lane
keeping

ELK OFF controlelampje

Beschrijving
Enable

ELK inschakelen

Disable

ELK uitschakelen

Wanneer ELK is uitgeschakeld, licht het
ELK OFF controlelampje op.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer ELK is uitgeschakeld,
wordt het systeem opnieuw
ingeschakeld wanneer de motor
wordt gestart, ook al is het
systeem uitgeschakeld met de
personaliseringsfunctie.
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Lane Keep Assist System (LKAS)
Lane Keep Assist System (LKAS) is een systeem dat de besturing assisteert om de
wagen in het midden van de rijstrook te houden door de witte lijnen van de rijstrook
te detecteren met een stereo camera op autosnelwegen. Deze functie is beschikbaar
wanneer Adaptive Cruise Control is ingeschakeld.

LKAS switch

WARNING
WAARSCHUWING
• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd
de omgeving tijdens het rijden.
• Vertrouw niet uitsluitend op LKAS. LKAS is geen autonoom rijsysteem. Het
systeem werkt niet in alle omstandigheden. Louter op het systeem vertrouwen
om binnen een rijstrook te blijven, kan leiden tot een ongeval zoals bv. een
botsing met een obstakel langs de weg of een voertuig in een naburige rijstrook.
Het systeem laat de bestuurder niet toe om de ogen af te wenden van de weg,
het stuur los te laten, etc.
• Reageert het systeem naar uw gevoel niet zoals u verwacht, gebruik het dan
niet want op die manier draagt het niet bij tot de rijveiligheid.
• Controleer niet zelf de werking van het systeem.
• Kan de stereo camera geen object rijstroken detecteren of is die tijdelijk
uitgeschakeld of defect, dan werkt LKAS niet.
• Gebruik het systeem niet in de volgende situaties.
- Na een noodherstelling van een lekke band.
- Wanneer sneeuwkettingen worden gebruikt.
- Wanneer de wagen onstabiel rijdt na een ongeval of een defect.
- Wanneer het waarschuwingslampje van het remsysteem brandt.
- Bij het trekken van een voertuig, etc.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
• Gebruik het systeem niet in de volgende situaties om ongevallen te voorkomen.
De wagen wordt mogelijk niet onder controle gehouden doordat een rijstrook
niet kan worden herkend.
- Op secundaire wegen (andere wegen dan autosnelwegen) kunnen de
rijomstandigheden (bijvoorbeeld complexe situaties) tot ongevallen leiden.
- Wegen met scherpe bochten.
- Op wegen met versmalde rijstroken door wegenwerken etc.
- Oude wegmarkeringen
- Ontwijken van een stilstaand voertuig
- Op wegen met sneeuw, plassen of strooizoutresten.
- Op wegen met barsten of reparatiesporen.
- Op gladde wegen kunnen de banden minder grip hebben waardoor de
bestuurder de controle over het stuur kan verliezen.
- Aan een scherpe bocht zoals op een verkeerswisselaar, kruispunt, parking,
tolzone etc.
- Wanneer een voertuig vanuit een naburige rijstrook plots voor de wagen gaat
rijden of een voorligger van rijstrook verandert.
- Wanneer bochten snel veranderen van vorm.
- Er is een object geïnstalleerd dat het zicht van de stereo camera belemmert
- De koplampen produceren onvoldoende licht door bevuiling of foutieve
afstelling
- Koplampen, mistlampen etc. zijn aangepast
- Wanneer water, sneeuw of stof wordt opgeworpen door voor- of tegenliggers,
of zand, rook of waterdamp voor uw wagen wordt meegevoerd door de wind.
- Wanneer de voorruit is bewasemd, bedekt met sneeuw, vuil, ijs of stof of
gekrast is.
- Wanneer waterdruppeld, regendruppels of vuil niet volledig van de voorruit
wordt geveegd
- Wanneer het zicht van de stereo camera wordt belemmerd door een kano etc.
op het dak
- Wanneer de koplampen niet werken 's nachts of in een tunnel
- Wanneer het schemert 's ochtends of 's avonds
- In slechte weersomstandigheden (regen, sneeuw, etc.)
- Wanneer licht wordt gereflecteerd door een nat wegdek
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
- Wanneer de afstand tussen voertuigen klein is en wegmarkeringen moeilijk
zichtbaar zijn
- Wanneer een voertuig vanuit een naburige rijstrook plots voor de wagen gaat
rijden of een voorligger van rijstrook verandert.
- Bij schaduwen van bijvoorbeeld vangrails op wegmarkeringen
- Bij felle lichtbronnen voor de wagen (zonlicht, koplampen van tegenliggers
etc.).
- Wanneer de rijstrook te smal of te breed is
- Wanneer de breedte van de rijstrook varieert
- Bij ontbrekende of vervaagde wegmarkeringen
- Bij moeilijk te onderscheiden wegmarkeringen omdat de kleur vergelijkbaar is
met die van het wegdek
- Bij dubbele wegmarkeringen
- Bij smalle wegmarkeringen
- Bij andere lijnen op het wegdek dan wegmarkeringen
- Bij een muur of paal naast wegmarkeringen
- Wanneer de vorm van de rijstrook sterk verandert (bijvoorbeeld aan het begin
of einde van bochten, bij snelheidsbeperkende systemen of op bochtige
wegen).
- Wanneer rijstroken vertakken bij verkeerswisselaars, kruispunten, parkings
etc.
- Bij curbstones of zijwanden aan de rand van de weg
- Bij wisselende lichtsterkte onder een brug etc.

CAUTION
OPGELET
• In de volgende situaties werkt LKAS mogelijk niet optimaal of helemaal niet of
kan het worden uitgeschakeld.
- Meteen nadat het gewicht van de wagen sterk is gewijzigd
- Meteen nadat banden zijn vervangen of de bandenspanning is veranderd
- Meteen nadat cameragerelateerde onderdelen zijn afgesteld, hersteld of
vervangen
- Meteen nadat de ophanging of stuurinrichting is hersteld of vervangen
- Wanneer studless of niet-originele banden zijn gemonteerd
- Bij zijwind
- Wanneer de hellingsgraad van de weg snel wijzigt (bergop, bergaf)
- Wanneer de dwarshelling van de weg extreem is of snel verandert
OPGELET (vervolg)
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OPGELET (vervolg)
- Bij wegoneffenheden of naden in de weg
- Bij extreem versnellen/vertragen
- Buitentemperatuur te hoog
- Waarschuwingsknipperlichten werken
- ABS of TCS werkt
- Bij plots remmen
- Wanneer de rijstrook te smal of te breed is
- Bij snelheden van minder dan ongeveer 60 km/h of meer dan ongeveer 130
km/h.
• LKAS schakelt in de volgende gevallen uit.
- Wanneer Adaptive Cruise Control wordt uitgeschakeld
- Wanneer de richtingaanwijzers werken
- Wanneer de stereo camera geen rijstroken herkent aan beide kanten
- Wanneer de ruitenwissers werken met hoge snelheid
- Wanneer het systeem oordeelt dat de bestuurder bewust van rijstrook
verandert
- Wanneer bruusk of snel aan het stuurwiel wordt gedraaid
- Bij snelheden van minder dan ongeveer 60 km/h of meer dan ongeveer 130
km/h.
- Wanneer het systeem enige tijd geen bediening van het stuurwiel detecteert
- Bij het insturen van een scherpe bocht
- Op wegen met scherpe bochten
- Oordeelt het systeem dat het de bestuurder nog moeilijk kan assisteren door
problemen met andere systemen van de wagen
• Schakel LKAS uit wanneer het systeem niet wordt gebruikt Anders kan het
onverhoeds in werking treden, wat tot ongevallen kan leiden
• Wanneer het systeem is ingeschakeld, kan de kracht van de elektrische
stuurbekrachtiging variëren
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Werkingsvoorwaarden van LKAS
LKAS werkt wanneer de onderstaande voorwaarden zijn vervuld.
• Adaptive Cruise Control is ingeschakeld
• De snelheid is ongeveer 60 tot 130 km/h
• Het systeem herkent wegmarkeringen aan beide kanten
• De bestuurder bedient het stuurwiel
• Op wegen met rijstroken van 3 tot 4 m breed

Werking van LKAS
LKAS-schakelaar

Druk met Adaptive Cruise Control
ingeschakeld op de LKAS schakelaar om
LKAS in te schakelen.
Tegelijkertijd licht het LKAS-controlelampje
groen op.
Het controlelampje licht groen op wanneer
de stereo camera zowel de linker- als de
rechterrijstrook detecteert.

LKAS-controlelampje (grijs/groen)

Display area
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Het systeem detecteert rijstroken en
assisteert bij de besturing om de wagen
in het midden van de rijstrook te houden
bij snelheden tussen ongeveer 60 en 130
km/h wanneer Adaptive Cruise Control is
ingeschakeld.
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Wanneer LKAS niet werkt
Engels

Turks

Wanneer de bestuurder het stuurwiel loslaat
of een tijdje onvoldoende stevig vasthoudt,
weerklinkt een waarschuwingszoemer.
Er verschijnt een waarschuwingsmelding
op het MID. Het systeem wordt tijdelijk
geannuleerd.

NOTE
OPMERKING

Engels

Turks

• Wordt het stuurwiel maar losjes
vastgehouden of in bepaalde
rijomstandigheden kan het systeem
oordelen dat u het stuurwiel hebt
losgelaten ook al houdt u het vast.
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Details MID Indicatie
Afhankelijk van de omstandigheden
verschijnt het volgende op het MID.

Display area 1

Display area 2

Weergavezone 2:

Weergavezone 1:
1

Nr.

2

Display

1

Kleur
Grijs

1

Markering
linkerrijstrook

Wit
Groen
Grijs

2

Markering
rechterrijstrook

Wit
Groen

2

Beschrijving
De stereo camera detecteert geen rijstroken
De stereo camera detecteert rijstroken
LKAS werkt
De stereo camera detecteert geen rijstroken
De stereo camera detecteert rijstroken
LKAS werkt
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LKAS uitschakelen
LKAS-schakelaar

Druk de LKAS-schakelaar opnieuw in om
het systeem uit te schakelen. Het LKAScontrolelampje dooft.

NOTE
OPMERKING
• In de volgende situaties kan het
systeem de stuurwielbediening niet
detecteren en kan het systeem
tijdelijk worden uitgeschakeld.
- Bij het rijden met de handen
losjes op het stuurwiel.
- Wanneer de bestuurder het
stuurwiel lichtjes draait.

Wanneer LKAS niet beschikbaar is
LKAS werkt niet wanneer er iets mis is met het systeem.
Het systeem werkt ook niet als er iets mis is met de stereo camera.
Stereo camera → Zie pagina4-221
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Attention Assist

Attention Assist detecteert onoplettendheid op basis van het rijpatroon in de rijstrook
en waarschuwt de bestuurder met een melding op het MID en een zoemer.

WARNING
WAARSCHUWING
• De bestuurder is steeds verantwoordelijk voor een veilige rijstijl. Controleer altijd
de omgeving tijdens het rijden.
• Het systeem werkt niet in alle omstandigheden. Het is ook niet bedoeld om
automatisch correcties aan te brengen in het rijpatroon. Uitsluitend vertrouwen
op Attention Assist kan leiden tot ongevallen.
• Kan de stereo camera geen object rijstroken detecteren of is die tijdelijk
uitgeschakeld of defect, dan werkt Attention Assist niet.

CAUTION
OPGELET
• In de volgende omstandigheden werkt Attention Assist mogelijk niet goed.
- Op bochtige wegen
- Bij grote snelheidsverschillen
- Meteen na het veranderen van rijstrook

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de wagen zwalpt of niet wordt herkend op basis van de rijgegevens
van de voorbije minuten. Meteen nadat de wagen begint te zwalpen wordt dit
niet gedetecteerd. In sommige gevallen blijft het systeem ook werken nadat de
wagen niet meer zwalpt.
• Attention Assist waarschuwt de bestuurder. U neemt beter een pauze wanneer
uw concentratie op de weg afneemt, bijvoorbeeld tijdens een lange rit.

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN

4-331

Werking van Attention Assist
English

Turkish

Wanneer het systeem oordeelt dat het
voertuig gaat zwalpen bij een snelheid
van ongeveer 60 km/h of meer, wordt de
bestuurder gewaarschuwd. Er verschijnt
een waarschuwingsmelding op het MID.
Tegelijkertijd klinkt een zoemer.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de rijsnelheid afneemt tot
ongeveer 40 km/h of minder, stopt
het systeem. Het treedt opnieuw in
werking vanaf een rijsnelheid van
ongeveer 60 km/h.

Wanneer Attention Assist niet werkt
Attention Assist werkt niet als er iets mis is met de stereo camera.
Stereo camera → Zie pagina4-221
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Attention Assist uitschakelen

Attention Assist kan worden uitgeschakeld indien u dat wil.
De instellingen van Attention Assist kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het
MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie
Lane support
settings

Attention assist

Beschrijving
Enable

Attention Assist inschakelen

Disable

Attention Assist uitschakelen

NOTE
OPMERKING
• Wanneer Attention Assist is
uitgeschakeld, wordt het systeem
opnieuw ingeschakeld wanneer
de motor wordt gestart, ook al is
het systeem uitgeschakeld met de
personaliseringsfunctie.
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Automatic High Beam (AHB)
's Nachts maakt Automatic High Beam (automatische grootlichten) gebruik van de
stereo camera om de koplampen van tegenliggers, de achterlichten van voorliggers en
straatverlichting te detecteren en zo automatisch om te schakelen tussen dimlichten en
grootlichten.

WARNING
WAARSCHUWING
• Vertrouw niet uitsluitend op het systeem. Let bij het rijden altijd op de omgeving
en schakel indien nodig manueel om tussen dimlichten en grootlichten.
• Kan de stereo camera geen object (voertuig of lichtbron) detecteren of is die
tijdelijk uitgeschakeld of defect, dan werkt AHB niet.
• Pas de ophanging of koplampen niet aan en verwijder de stereo camera niet.
Anders kan AHB mogelijk niet goed functioneren.

NOTE
OPMERKING
• In de volgende situaties wordt mogelijk niet automatisch omgeschakeld tussen
grootlichten en dimlichten.
- Als u in een bocht met beperkt zich een tegenligger voorbijrijdt.
- Wanneer een ander voertuig plots voor de wagen schiet.
- Wanneer een tegenligger of voorligger verschijnt en verdwijnt door
opeenvolgende bochten, een middenberm, bomen langs de weg etc.
- Wanneer een voertuig nadert in een verafgelegen rijstrook
- Wanneer een voertuig nadert zonder lichten
• Er kan worden omgeschakeld van grootlichten naar dimlichten door de
mistlampen van een tegenligger.
• Er kan worden omgeschakeld van grootlichten naar dimlichten of de dimlichten
kunnen aan blijven door reflecterende objecten zoals straatverlichting,
reclameborden of verkeersborden.
OPMERKING (vervolg)
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OPMERKING (vervolg)
• Door de volgende factoren kan de timing van het omschakelen tussen
grootlichten en dimlichten wijzigen.
- Helderheid en kleur van de lichten van tegenliggers of voorliggers.
- Beweging en richting van tegenliggers of voorliggers.
- Wanneer maar één koplamp van een tegenligger of voorligger werkt.
- Wanneer een tegenligger of voorligger een motorfiets is.
- Wegcondities (hellingsgraad, bochten, wegdek etc.).
- Aantal passagiers en belading
• Bij snel accelereren kan AHB mogelijk enkele seconden niet werken ook al is de
snelheid hoger dan ongeveer 40 km/h.
• AHB maakt gebruik van de stereo camera om de koplampen van tegenliggers,
de achterlichten of andere lichten van voorliggers en straatverlichting te
detecteren. Hierdoor wordt mogelijk niet automatisch omgeschakeld tussen
grootlichten en dimlichten zoals de bestuurder zou verwachten.
• Lichten van voertuigen zonder motor, zoals bijvoorbeeld fietsen, worden
mogelijk niet gedetecteerd.
• In de volgende situaties wordt het omgevingslicht mogelijk niet goed
gedetecteerd waardoor tegenliggers en voorliggers kunnen worden gehinderd
door grootlichten en dimlichten kunnen blijven werken. Schakel dan manueel
om tussen grootlichten en dimlichten.
- Bij slecht weer (felle regen, sneeuw of mist)
- Bij verlichting die lijkt op koplampen of achterlichten
- Wanneer een tegenligger of voorligger zonder lichten rijdt of wanneer de
lichten van die voertuigen vuil of verkleurd zijn of niet goed zijn afgesteld.
- Bij een sterk lichtreflecterend object voor de wagen zoals een verkeersbord of
een spiegel.
- Wanneer de achterkant van een voorligger licht sterk reflecteert, bijvoorbeeld
door een container.
- Wanneer de koplampen beschadigd of vuil zijn
- Bij plotse verschillen in lichtsterkte
- Op bochtige of oneffen wegen
- Op een weg met veel bochten
- Wanneer de auto schuin staat, bijvoorbeeld door een te lage bandenspanning
bij het slepen
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AHB gebruiken
1. Zet de lichtschakelaar op "AUTO".
2. Zet de lichtschakelaar naar voren in
de grootlichtpositie.

AHB-controlelampje

Grootlichtcontrolelampje

Oordeelt het systeem dat het nacht is
op basis van het omgevingslicht, dan
wordt AHB ingeschakeld.
Tegelijkertijd licht het AHBcontrolelampje op.
Wanneer AHB de grootlichten
inschakelt, licht het
grootlichtcontrolelampje op.

Voorwaarden voor automatisch omschakelen tussen
grootlichten en dimlichten
De grootlichten worden ingeschakeld wanneer al de volgende voorwaarden zijn
vervuld.
• Als de rijsnelheid ongeveer 40 km/h of hoger is
• Wanneer zones voor de wagen donker zijn, bijvoorbeeld wanneer er geen
voorligger of tegenligger wordt gedetecteerd of wanneer een voorligger of
tegenligger zonder lichten rijdt
De dimlichten worden ingeschakeld wanneer één van de volgende voorwaarden is
vervuld.
• Als de rijsnelheid ongeveer 30 km/h of hoger is
• Wanneer zones voor de wagen helder zijn, bijvoorbeeld bij straatverlichting of in
een stedelijke omgeving
• Een tegenligger of voorligger schakelt de lichten aan
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Manueel omschakelen tussen grootlichten en dimlichten
Omschakelen naar dimlichten
Breng de lichtschakelaar in de originele
positie terwijl AHB werkt. Het AHBcontrolelampje gaat uit.

Omschakelen naar grootlichten
AHB-controlelampje

Wanneer de lichtschakelaar in de "
" positie wordt gebracht terwijl AHB werkt,
worden de grootlichten ingeschakeld.
Het AHB-controlelampje dooft en het
grootlichtcontrolelampje licht op.

Grootlichtcontrolelampje

Instellingen van AHB
De instellingen van AHB kunnen door de gebruiker worden gewijzigd via het MID.
Instellingen (personaliseringsfunctie)
→ Zie pagina 4-46
Display-indicatie
Automatic high
beam

Modus

Beschrijving
Enable

AHB inschakelen

Disable

AHB uitschakelen
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Model met vierwielaandrijving (4WD)
2WD en 4WD ("4H (4WD high)" of "4L (4WD low)") kan worden geselecteerd met de
4WD schakelaar. Kies de juiste stand volgens de rijomstandigheden.

4H
4L

2H

CAUTION
OPGELET
• Zelfs een voertuig met vierwielaandrijving (4WD) biedt geen remedie tegen
onveilige rijtechnieken. Gebruik het gaspedaal, het stuurwiel en het rempedaal
met dezelfde mate van voorzichtigheid als bij het rijden met een standaard
achterwiel-aangedreven voertuig.
• Monteer banden van de voorgeschreven maat, van hetzelfde merk en met
hetzelfde profiel (inclusief winterbanden) op alle wielen.
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4WD schakelaar
Gebruik de 4WD schakelaar om 2WD of
4WD ("4H (4WD high)" of "4L (4WD low)")
te selecteren.

CAUTION
OPGELET
• Rijden in de 4WD stand op droge, goed verharde wegen kan de slijtage van de
voorbanden bespoedigen en tot een hoger brandstofverbruik leiden. Gebruik
in deze rijomstandigheden altijd 2WD om een toename van rijgeluiden en
beschadiging van het aandrijfsysteem te voorkomen.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer rijsnelheid, motortoerental, schakelpookpositie (modellen met manuele
versnellingsbak) of versnellingshendelpositie (modellen met automatische
versnellingsbak) of koppelingspedaalconditie niet op elkaar zijn afgestemd en
de vierwielaandrijving niet naar behoren werkt, weerklinkt er een geluidssignaal
om u te waarschuwen dat niet kan worden geschakeld.
• Indien het 4WD controlelampje of 4WD Low controlelampje niet doven of
oplichten nadat de 4WD schakelaar werd bediend, moet u het voertuig laten
nakijken door uw Isuzu-dealer.
• Wanneer het CHECK 4WD waarschuwingslampje oplicht, moet u het voertuig
laten nakijken door uw Isuzu-dealer.
4WD waarschuwingslampje → Zie
pagina 4-84
4WD Low controlelampje → Zie pagina
4-84
CHECK 4WD waarschuwingslampje →
Zie pagina 4-67
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Richtlijnen voor overschakeling van 2WD naar 4WD
Type
aandrijving

2WD
2H

4WD
4H (4WD high)

4L (4WD low)

4WD
schakelaar

Controlelampje

OFF

Rijomstandigheden Tijdens normaal rijden
op een gewone weg of
snelweg.

Natte wegen,
besneeuwde wegen,
beijzelde wegen en
andere wegen waarop
meer tractie nodig is
dan 2WD.

Steile hellingen, slechte
wegen, zand, modder
of diepe sneeuw en
andere wegen waarop
veel meer tractie nodig
is.

ADVICE
ADVIES
• Zet de 4WD-schakelaar niet halverwege tussen de standen "2H" en "4H" of
"4H" en "4L". Dit kan een defect veroorzaken.
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Overschakelen van "2H" naar "4H
(4WD High)"

WARNING
WAARSCHUWING
• Zet de 4WD schakelaar niet van "2H"
op "4H" terwijl de wielen spinnen.
Bedien deze schakelaar pas
wanneer het spinnen of slippen is
gestopt.

1. Rij rechtuit en zet de 4WD schakelaar
op "4H" bij een constante snelheid
van minder dan 100 km/h.

4WD controlelampje

2. Het 4WD controlelampje licht
op wanneer van "2H" wordt
overgeschakeld naar "4H".
Het 4WD controlelampje
blijft knipperen zolang wordt
overgeschakeld.

NOTE
OPMERKING
• Licht het 4WD controlelampje niet
op, rij dan traag vooruit en achteruit.

Overschakelen van "4H (4WD High)"
naar "2H"
1. Rij rechtuit en zet de 4WD schakelaar
op "2H" bij een constante snelheid
van minder dan 100 km/h.
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2. Het 4WD controlelampje
dooft wanneer van "4H" wordt
overgeschakeld naar "2H".
Het 4WD controlelampje
blijft knipperen zolang wordt
overgeschakeld.

NOTE
OPMERKING
• Dooft het 4WD controlelampje niet,
rij dan traag vooruit en achteruit.

Omschakelen tussen "4H (4WD High)" en "4L (4WD Low)"

NOTE
OPMERKING
• Bedien de 4WD schakelaar wanneer alle onderstaande voorwaarden
zijn vervuld. Indien de 4WD schakelaar wordt bediend zonder dat deze
voorwaarden zijn vervuld, weerklinkt er een waarschuwingszoemer terwijl het
4WD controlelampje en 4WD Low controlelampje knipperen om aan te geven
dat niet kan worden overgeschakeld naar "4H" of "4L".
- De auto staat stil.
- Het motortoerental is lager dan 2.000 t/min.
- Het koppelingspedaal is volledig ingetrapt of de schakelpook bevindt zich in
de positie "N" (model met manuele versnellingsbak).
- De versnellingshendel bevindt zich in de stand "N" (model met automatische
versnellingsbak).
• Wanneer de status voor het bedienen van de 4WD schakelaar als volgt is, dient
enige tijd te worden gewacht vooraleer kan worden overgeschakeld naar "4H"
of "4L"(wachttijd: maximum ong. 3 minuten).
Het 4WD controlelampje en 4WD Low controlelampje knipperen zolang wordt
overgeschakeld.
De wachttijd kan worden gereset door de power mode op "OFF" (modellen met
passive entry and start system) of het contact op "LOCK" (modellen zonder
passive entry and start system) te zetten.
- Het voertuig staat langere tijd stil met de 1e versnelling ingeschakeld en het
ontkoppelingspedaal ingetrapt (model met manuele versnellingsbak).
- Het voertuig staat langere tijd stil met de versnellingshendel in de stand "D"
en het rempedaal ingetrapt (model met automatische versnellingsbak).
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1. Stop het voertuig.
2. Trap bij een model met manuele
versnellingsbak het koppelingspedaal
volledig in of zet de schakelpook in de
stand “N”.
Zet bij een model met automatische
versnellingsbak de versnellingshendel
in de stand “N” en controleer of de
schakelindicator “N” aangeeft.
3. Selecteer "4H" of "4L" terwijl u op de
4WD schakelaar drukt.

4WD Low controlelampje

4. Wanneer van "4H" wordt
overgeschakeld naar "4L", licht
het 4WD Low controlelampje
op en wanneer van "4L" wordt
overgeschakeld naar "4H", dooft het
4WD Low controlelampje.

NOTE
OPMERKING
• Licht het 4WD Low controlelampje
niet op of dooft het niet, rij dan traag
vooruit en achteruit.
ESC waarschuwingslampje

TCS OFF
controlelampje

ESC OFF
controlelampje

• Het ESC waarschuwingslampje,
TCS OFF controlelampje en ESC
OFF controlelampje lichten ook op
wanneer de 4WD schakelaar op 4L
(4WD low) wordt gezet.
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Omschakelen tussen "2H" en "4L (4WD Low)"

CAUTION
OPGELET
• Bedien de 4WD schakelaar niet wanneer de achterwielen spinnen op een
besneeuwde, bevroren of gladde ondergrond.

NOTE
OPMERKING
• Bedien de 4WD schakelaar wanneer alle onderstaande voorwaarden
zijn vervuld. Indien de 4WD schakelaar wordt bediend zonder dat deze
voorwaarden zijn vervuld, weerklinkt er een waarschuwingszoemer terwijl het
4WD controlelampje en 4WD Low controlelampje knipperen om aan te geven
dat niet kan worden overgeschakeld naar "2H" of "4L".
- De auto staat stil.
- Het motortoerental is lager dan 2.000 t/min.
- Het koppelingspedaal is volledig ingetrapt of de schakelpook bevindt zich in
de positie "N" (model met manuele versnellingsbak).
- De versnellingshendel bevindt zich in de stand "N" (model met automatische
versnellingsbak).
• Wanneer de status voor het bedienen van de 4WD schakelaar als volgt is, dient
enige tijd te worden gewacht vooraleer kan worden overgeschakeld naar "2H"
of "4L"(wachttijd: maximum ong. 3 minuten).
Het 4WD controlelampje en 4WD Low controlelampje knipperen zolang wordt
overgeschakeld.
De wachttijd kan worden gereset door de power mode op "OFF" (modellen met
passive entry and start system) of het contact op "LOCK" (modellen zonder
passive entry and start system) te zetten.
- Het voertuig staat langere tijd stil met de 1e versnelling ingeschakeld en het
ontkoppelingspedaal ingetrapt (model met manuele versnellingsbak).
- Het voertuig staat langere tijd stil met de versnellingshendel in de stand "D"
en het rempedaal ingetrapt (model met automatische versnellingsbak).
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1. Stop het voertuig.
2. Trap bij een model met manuele
versnellingsbak het koppelingspedaal
volledig in of zet de schakelpook in de
stand “N”.
Zet bij een model met automatische
versnellingsbak de versnellingshendel
in de stand “N” en controleer of de
schakelindicator “N” aangeeft.
3. Zet de 4WD schakelaar op "4L" of
"2H".
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4WD
controlelampje

4WD Low
controlelampje
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4. Wanneer wordt overgeschakeld
van "2H" naar "4L", lichten het
4WD controlelampje en 4WD Low
controlelampje op, en wanneer wordt
overgeschakeld van "4L" naar "2H",
doven het 4WD controlelampje en
4WD Low controlelampje.

NOTE
OPMERKING

ESC waarschuwingslampje

• Lichten het 4WD controlelampje en
4WD Low controlelampje niet op of
doven ze niet, rij dan traag vooruit
en achteruit.
• Het ESC waarschuwingslampje,
TCS OFF controlelampje en ESC
OFF controlelampje lichten ook op
wanneer de 4WD schakelaar op 4L
(4WD low) wordt gezet.

TCS OFF
controlelampje

ESC OFF
controlelampje
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Dieselpartikelfilter (DPD)

Het dieselpartikelfilter (DPD) haalt dieselpartikels (PM) uit de uitlaatgassen. Deze
deeltjes worden uit de uitlaatgassen gefilterd en verzameld in het filter. Wanneer
een bepaald verzadigingsniveau is bereikt dat door de motorregelmodule is
bepaald, verbrandt het filter automatisch de partikels in een proces dat regeneratie
wordt genoemd. In bepaalde rijomstandigheden vindt geen volledige regeneratie
plaats. Het regeneratiecontrolelampje gaat dan knipperen om aan te geven at het
regeneratieproces moet worden voltooid.

Automatische regeneratie van het DPD
Het dieselpartikelfilter regenereert zichzelf bij normaal gebruik. De motorregeleenheid
stuurt deze functie aan op basis van diverse factoren. Tijdens het regenereren ligt het
motortoerental hoger. In dat geval wordt het DPD automatisch geregenereerd. Dit duidt
niet op een abnormale werking.

ADVICE
ADVIES
• Het dieselpartikelfilter regenereert automatisch wanneer het een bepaalde
hoeveelheid partikels heeft verzameld. Regeneratie vindt plaats tijdens het
rijden en het regeneratiecontrolelampje licht niet op tijdens die regeneratie. In
sommige rijomstandigheden wordt de regeneratie echter niet voltooid. In dat
geval gaat het regeneratiecontrolelampje knipperen en moet er zo snel mogelijk
manueel worden geregenereerd (manuele regeneratieprocedure). Hierdoor
wordt de filterwerking hersteld. Dit betekent niet dat er een defect is opgetreden.

NOTE
OPMERKING
• De regeneratietijd hangt af van factoren zoals buitentemperatuur,
koelvloeistoftemperatuur en rijomstandigheden.
• Tijdens het regenereren kan er tijdelijk witte rook uit de uitlaatpijp komen. Dit is
het gevolg van de verbranding van de partikel en duidt niet op een defect.
• Tijdens regeneratie kan de koelvloeistoftemperatuur toenemen.
• Normaal wordt het partikelfilter automatisch geregenereerd maar in de volgende
omstandigheden moet het mogelijk manueel worden geregenereerd.
- Wanneer alleen met lage snelheid wordt gereden.
- Wanneer de motor veelvuldig wordt gestart en afgezet.
- Wanneer de motor vaak langdurig stationair draait (1 uur of meer).
- Wanneer de motor vaak wordt afgezet voor hij op bedrijfstemperatuur is
gekomen.
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Manuele regeneratie van het DPD
DPD regeneratiecontrolelampje

Wanneer het DPD
regeneratiecontrolelampje knippert,
dienen een aantal handelingen te
worden verricht. Er moet zo snel mogelijk
manueel worden geregenereerd (manuele
regeneratieprocedure). Indien verder wordt
gereden terwijl het lampje traag knippert
(1 Hz) gaat het sneller knipperen (3 Hz).
Als u in deze toestand blijft doorrijden,
kan het DPD defect raken. Regenereer
dan ook zo snel mogelijk door de manuele
regeneratieprocedure te volgen.

ADVICE
ADVIES
• Indien de regeneratieprocedure niet is voltooid, licht het storingscontrolelampje
(MIL) op. Laat dan uw voertuig zo spoedig mogelijk inspecteren/onderhouden
door uw Isuzu-dealer.

NOTE
OPMERKING
• Afhankelijk van de gebruiksomstandigheden kan het lampje snel beginnen
knipperen (3 Hz). Regenereer in dat geval zo snel mogelijk door de manuele
regeneratieprocedure te volgen.

4-348

BEDIENINGSORGANEN EN INSTRUMENTEN
Manuele regeneratieprocedure

1. Rij met een constante snelheid van meer dan 70 km/h en hou daarbij de
omgeving in het oog.
2. Wanneer voorwaarden zoals toerental, koelvloeistoftemperatuur e.d. zijn vervuld,
blijft het regeneratiecontrolelampje branden en start het regeneratieproces.
3. Rijd zoveel mogelijk met een constante snelheid. De manuele
regeneratieprocedure is voltooid wanneer het regeneratiecontrolelampje dooft.

WARNING
WAARSCHUWING
• Men moet niet altijd in de bovengenoemde condities blijven rijden. Rij altijd veilig
en hou rekening met de weg en het verkeer.

ADVICE
ADVIES
• Hoewel manueel regenereren maar ongeveer 15 minuten duurt, kan deze tijd
toch variëren afhankelijk van buitentemperatuur, koelvloeistoftemperatuur en
rijomstandigheden. Als vuistregel geldt dat men voor manueel regenereren
in koude streken ongeveer 20 minuten in 5e (manuele stand voor een
automatische versnellingsbak) blijft rijden tegen meer dan 70 km/h.

NOTE
OPMERKING
• Tijdens het regenereren ligt het motortoerental hoger.
• Het regeneratieproces gaat door wanneer wordt vertraagd of gestopt. De
motor kan zelfs worden afgezet. De regeneratie stopt dan maar wanneer
de koelvloeistoftemperatuur de volgende keer na het starten weer op peil
komt, gaat het regeneratiecontrolelampje knipperen om aan te geven dat
de regeneratieprocedure nog moet worden afgewerkt. Er moet dan zo snel
mogelijk manueel worden geregenereerd (manuele regeneratieprocedure).

Automatische versnellingsbak
→ Zie pagina 4-147
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Selectieve katalytische reductie (SCR) met ureum
Het SCR systeem haalt stikstofoxiden (NOx) uit de uitlaatgassen.
Dit systeem gebruikt AdBlue® als zuiveringsmiddel en zet dit om in ammoniak (NH3)
door de warmte van de uitlaatgassen. Stikstofoxiden (NOx) worden dan omgezet in
stikstof en water.

WARNING
WAARSCHUWING
• Doe niets anders dan AdBlue® in de AdBlue® tank.
• Bij het vullen van AdBlue® kunnen de volgende handelingen leiden tot brand of
een defect aan het SCR-systeem.
- Verdunnen met water of andere vloeistoffen
- Benzine of diesel toevoegen
• Werden per ongeluk andere vloeistoffen dan het voorgeschreven AdBlue®
gebruikt, dan moet het SCR-systeem worden nagekeken. Laat het SCRsysteem nakijken door uw Isuzu-dealer.

CAUTION
OPGELET
• AdBlue® is onschadelijk voor de mens, zelfs bij aanraking. Toch kan het
in zeldzame gevallen ontstekingen veroorzaken. Neem dan de volgende
maatregelen.
- Bij contact met de huid grondig afspoelen met leidingwater. Anders kan dit bij
personen met een gevoelige huid tot irritatie leiden.
- Wordt het product ingeslikt, drink dan één of twee glazen water of melk en
raadpleeg dan meteen een arts.
- Komt het in de ogen terecht, spoel die dan meteen overvloedig met water
gedurende minstens 15 minuten en raadpleeg een arts.
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ADVICE
ADVIES
• Gebruik AdBlue® zoals voorgeschreven door Isuzu.
- Gebruik AdBlue® dat voldoet aan de ISO (International Organization for
Standardization) norm 22241 standard bepaald voor AUS 32.
• Pas de uitlaat of demper niet aan en verplaats ook geen onderdelen,
met inbegrip van de AdBlue® tank. Hierdoor zou de zuiverende werking
kunnen afnemen. Raadpleeg uw Isuzu Dealer voor eventuele noodzakelijke
aanpassingen.

NOTE
OPMERKING
[SCR met ureum]
• Urea SCR staat voor "Urea Selective Catalytic Reduction". Deze technologie
werkt met ureum als selectieve katalysator.
[AdBlue®]
• AdBlue® is een waterige oplossing die speciaal is bedoeld voor SCR-systemen
met ureum.
• AdBlue® bevriest bij een temperatuur van -11°C. Het SCR-systeem is uitgerust
met een verwarmingsfunctie zodat de motor ook start met bevroren AdBlue®.
• AdBlue® is een geregistreerd handelsmerk van Verband der Automobilindustrie
(VDA).
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Luchtroosters

Luchtroosters voorin
4

4

3

2

1

3
1

5
2
5

5

Luchtroosters achterin
Type 1

5

Type 2

6
6

6

6
RTUL5
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Nr.

Rooster
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Uitrusting

1

Centraal luchtrooster voorin

De luchtstroomrichting kan worden
geregeld met het lipje.

2

Zijrooster voorin

De luchtstroomrichting kan worden
geregeld met het lipje.

3

Zijruitrooster

De lucht wordt naar de zijruiten geblazen.

4

Voorruitrooster

De lucht wordt naar de voorruit geblazen.

5

Vloerrooster

De lucht wordt naar de voeten geblazen.

6

Luchtrooster achterin (indien aanwezig)

De lucht wordt naar de achterbank
geblazen.
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Luchtstroomregellipje

Regel de luchtstroom met het lipje op het rooster.
Centraal luchtrooster voorin

Beweeg het lipje naar binnen toe om het
luchtrooster te sluiten.

Air flow direction
control tab

Zijrooster voorin

Air flow direction control tab

Beweeg het lipje naar buiten toe om het
luchtrooster te sluiten.

COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK
Luchtroosters achterin
Air flow direction control tab

5-5

Beweeg de knop helemaal omlaag om het
rooster te sluiten.

Air flow direction control dial

Automatische airconditioning
Gebruik de automatische airconditioning alleen terwijl de motor draait.

ADVICE
ADVIES
• Gebruik de automatische airconditioning niet wanneer de motor stilligt. De
automatische airconditioning verbruikt veel stroom waardoor de batterij volledig
uitgeput kan raken.

NOTE
OPMERKING
• Terwijl het vrijloopstopsysteem werkt, wordt overgeschakeld naar de
recirculatiestand om de airconditioning efficiënter te laten werken. Het
luchtdebiet kan bovendien afnemen.
• Wanneer het luchtdebiet afneemt of de airconditioning niet goed werkt, kan
het airconditioningfilter verstopt zijn. Raadpleeg in dit geval de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer.

5-6

COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK
Schakelaars en display
12

1

Nr.

2

3

4

5

6

7

8

9

Naam

10

11

Functie

1

Temperatuurregelaar (voorzetel links)

Regelt de temperatuur van de
zetelverwarming.

2

Airconditioningschakelaar (A/C
schakelaar)

Schakelt de airconditioning aan en uit.

3

Keuzeschakelaar binnen-/buitenlucht

Schakelt om tussen luchtrecirculatie en
buitenluchttoevoer.

4

Roosterkeuzeschakelaar

Schakelt om tussen luchtroosters.

5

Uit-schakelaar automatische
airconditioning (OFF schakelaar)

Schakel de airconditioning en de aanjager
uit.

6

Aanjagerschakelaar

Regelt de luchtstroom.

7

Schakelaar voor automatische
airconditioning (AUTO schakelaar)

Schakelt om naar automatische
aircoregeling.

8

Voorruitverwarmingsschakelaar

Ontwasemt de voorruit.

9

Achterruitverwarmingsschakelaar

Ontwasemt de achterruit.

10 Temperatuurregelaar

Regelt de temperatuur aan
bestuurderszijde en passagierszijde apart.

11 Temperatuurregelaar (voorzetel rechts)

Regelt de temperatuur van de
zetelverwarming.

12 Displayzone

De schakelaarsymbolen worden hier
weergegeven.

NOTE
OPMERKING
• Alle schakelaars kunnen op en neer worden bewogen.

Symbool in de displayzone
Wanneer de lichten worden ingeschakeld met de lichtschakelaar, dooft de displayzone.
Tegelijkertijd licht het symbool boven de schakelaar op.

COMFORT EN GEBRUIKSGEMAK

5-7

Gebruik van de automatische airconditioning
1. Druk op de AUTO schakelaar (7).
Het symbool "AUTO" verschijnt.
2. Regel de temperatuur met de temperatuurregelaar (1) (11).
Wanneer een verschillende temperatuur is ingesteld voor bestuurder en
passagier, verschijnt het "DUAL" symbool.
Wanneer de AUTO schakelaar is bediend, worden de volgende functies
automatisch geregeld op basis van de ingestelde temperatuur.
• Luchttemperatuurregeling
• Luchtdebietregeling
• Luchtroosteromschakeling
• Omschakeling tussen luchtrecirculatie en buitenluchttoevoer
3. Bedien de A/C schakelaar (2) om de airconditioning in te schakelen.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer het "AUTO" symbool verschijnt, kunnen de functies aanjagersnelheid,
roosterkeuze, luchttoevoer en voorruitverwarming handmatig worden bediend
met de betreffende schakelaar.
• Het "AUTO" symbool verdwijnt dan maar de andere functies worden nog altijd
automatisch geregeld.
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Gebruik van de schakelaars

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

Temperatuurregelaar
Met de schakelaar (1) kan de temperatuur van de voorzetel links worden geregeld.
Met de schakelaar (11) kan de temperatuur van de voorzetel rechts worden geregeld.
Wanneer het "DUAL" symbool is uitgeschakeld, wordt de temperatuur van beide
voorzetels tegelijk geregeld.
Door de schakelaar omhoog te bewegen, verhoogt de temperatuur. Door de
schakelaar omlaag te bewegen, verlaagt de temperatuur.
De temperatuur kan worden geregeld in stappen van 0,5°. De ingestelde temperatuur
wordt aangegeven in de displayzone.
De temperatuur kan worden ingesteld tussen 16°C (61°F) en 30°C (86°F). Als u de
temperatuur op 16°C instelt, kiest het systeem altijd voor maximale koeling; als u de
temperatuur op 30°C instelt, kiest het systeem voor maximale verwarming.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de temperatuurregelaar aan passagierszijde wordt bediend terwijl het
"DUAL" symbool is uitgeschakeld, verschijnt het "DUAL" symbool en kan de
temperatuur aan bestuurderszijde en passagierszijde apart worden ingesteld.
• Aangezien de verwarming de warmte van de motorkoelvloeistof gebruikt, werkt
de verwarming minder goed wanneer de motorkoelvloeistoftemperatuur laag is.
• Na langdurig parkeren in de volle zon opent u beter de ruiten of deuren om
het interieur te ventileren en de warmte te laten ontsnappen vooraleer u de
airconditioning aanzet.
• Bij langdurig gebruik van de airconditioning in de maximale koelingsstand zal
de lucht in het interieur muf worden. Bedien nu en dan de keuzeschakelaar
binnen-/buitenlucht (3) of open een zijruit om verse lucht binnen te laten komen.
• Tijdens het koelen kan er wat nevel uit de luchtroosters komen. Dit komt door
het plotse koelen van vochtige lucht en duidt niet op een storing.
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Dual-schakelaar
Wanneer de schakelaar (10) wordt bediend, verschijnt het "DUAL" symbool in
de displayzone. Terwijl het "DUAL" symbool oplicht, kan de temperatuur aan
bestuurderszijde en passagierszijde apart worden ingesteld.
Wanneer de DUAL schakelaar opnieuw wordt bediend, verdwijnt het "DUAL"
symbool en is de ingestelde temperatuur aan bestuurderszijde dezelfde als die aan
passagierszijde.
Wanneer de temperatuurregelaar aan passagierszijde wordt bediend terwijl het "DUAL"
symbool is uitgeschakeld, verschijnt het "DUAL" symbool en kan de temperatuur aan
bestuurderszijde en passagierszijde apart worden ingesteld.

Airconditioningschakelaar (A/C schakelaar)
Door de schakelaar (2) te bedienen, wordt de airconditioning ingeschakeld en
verschijnt het A/C symbool in de displayzone.
De airconditioning kan ook worden gebruikt voor het ontvochtigen van de lucht
wanneer de verwarming is ingeschakeld.
Druk op de A/C schakelaar om de airconditioning uit te schakelen. Het controlelampje
dooft en de airconditioning schakelt uit.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de buitentemperatuur 0°C benadert, kan de airconditioning worden
uitgeschakeld.
• Wanneer de temperatuur in het voertuig 30°C of meer bedraagt en de
airconditioning werkt, kan het vrijloopstopsysteem worden uitgeschakeld.

Keuzeschakelaar binnen-/buitenlucht
Met deze schakelaar (3) kan worden omgeschakeld tussen luchtrecirculatie en
buitenluchttoevoer.
" op in de displayzone en bij buitenluchttoevoer
In de luchtrecirculatiestand licht "
" op.
licht "
Luchtrecirculatie: Gebruik deze stand om te voorkomen dat stoffige of andere vervuilde
buitenlucht in de cabine terechtkomt (bv. in een tunnel of druk verkeer).
Buitenluchttoevoer: Gebruik deze stand om het interieur te ventileren.

NOTE
OPMERKING
• Bij langdurig gebruik van de luchtrecirculatiefunctie zullen de voorruit en de
andere ruiten snel beslaan, waardoor de zichtbaarheid vermindert.
• Schakel om naar buitenluchttoevoer wanneer de lucht in de auto muf wordt
door langdurig gebruik van de airconditioning.
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Roosterkeuzeschakelaar
Kies de luchtroosters met deze schakelaar (4).
Aangegeven
symbool

Luchtstroom
Gezicht
Twee niveaus
Voeten
Voeten en
ruiten

Rooster
De lucht stroomt uit roosters 1, 2 en 6 (indien
aanwezig).
De lucht stroomt uit roosters 1, 2, 5 en 6 (indien
aanwezig).
De lucht stroomt uit roosters 5 en minimaal uit
roosters 2, 3 en 4.
De lucht stroomt uit de roosters 5 en er stroomt ook
wat lucht uit de roosters 2, 3 en 4.

NOTE
OPMERKING
• In de stand " " wordt iets minder lucht naar voeten en benen wordt gestuurd
dan naar het bovenlichaam.

Uit-schakelaar automatische airconditioning (OFF schakelaar)
Druk op deze schakelaar om de aanjager en airconditioning uit te schakelen.
De luchtroosters, keuzeschakelaar binnen-/buitenlucht en achterruitverwarming
worden niet uitgeschakeld.

Aanjagerschakelaar
De luchtstroom kan worden geregeld door de schakelaar omhoog of omlaag te
bewegen. Door de schakelaar omhoog te bewegen, versterkt de luchtstroom. Door de
schakelaar omlaag te bewegen, verzwakt de luchtstroom.
Er zijn 7 instellingen voor de aanjagersnelheid.
De aanjager kan worden uitgeschakeld met de OFF-schakelaar.
Aanjagersnelheid

Laag

Middelmatig

Maximum

Symbool op
het display
(voorbeeld)

NOTE
OPMERKING
• Zelfs in de seizoenen waarin de airconditioning niet gebruikt hoeft te worden,
is het toch nodig om het systeem af en toe een paar minuten te laten werken
terwijl de motor met een laag toerental draait, om ervoor te zorgen dat alle
onderdelen van het systeem gesmeerd blijven.
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Schakelaar voor automatische airconditioning (AUTO schakelaar)
Door op deze schakelaar (7) te drukken, verschijnt het "AUTO" symbool en wordt de
airconditioning automatisch geregeld.

Voorruitverwarmingsschakelaar
Gebruik deze schakelaar om de voorruit te ontwasemen of ontdooien.
Wanneer deze schakelaar (8) wordt ingedrukt, verschijnt het "FRONT" symbool. De
airconditioning wordt automatisch ingeschakeld en het A/C symbool verschijnt. Er
wordt buitenlucht toegevoerd en het "
" symbool verschijnt.
Door nogmaals op de schakelaar te drukken, verdwijnt het "FRONT" symbool en wordt
de voorruitverwarming uitgeschakeld.
Aangegeven
symbool

Doel
Ontdooien

Rooster
De lucht stroomt uit de roosters 2, 3 en 4.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de voorruitverwarming is ingeschakeld, werkt het vrijloopstopsysteem
niet.

Achterruitverwarmingsschakelaar
Gebruik deze schakelaar om de achterruit te ontwasemen of ontdooien. Druk met de
power mode op "ON" (modellen met Passive Entry and Start System) of het contact op
"ON" (modellen zonder Passive Entry and Start System) op deze schakelaar (9) om de
achterruitverwarming in te schakelen. Het "REAR" symbool verschijnt.
Door nogmaals op de schakelaar te drukken, verdwijnt het "REAR" symbool en wordt
de achterruitverwarming uitgeschakeld.

ADVICE
ADVIES
• Gebruik de achterruitverwarming niet wanneer de motor stilligt. De
achterruitverwarming verbruikt veel stroom en de batterij zou uitgeput kunnen
raken.
• Zet de schakelaar af van zodra de achterruit is ontwasemd of ontdooid.

NOTE
OPMERKING
• Doordat de achterruitverwarming veel stroom verbruikt, wordt die na ongeveer
10 minuten werking automatisch uitgeschakeld.
• Druk bij modellen met spiegelverwarming op de achteruitverwarmingsschakelaar
om tegelijkertijd de spiegels te ontwasemen.
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Ontwasemen en ontdooien van de voorruit

Ontwasemen

1

4

6

8

11

Druk op de voorruitverwarmingsschakelaar (8) om de voorruitverwarming in te
schakelen. Het "FRONT" symbool verschijnt op het display. De airconditioning begint
te werken. Er wordt automatisch buitenlucht toegevoerd.
Zet de temperatuurregelaar (1) (11) op de gewenste temperatuur.
Zet de aanjagerschakelaar (6) op de gewenste aanjagersnelheid. Het ontwasemen
" (luchtrecirculatie) is geselecteerd dan wanneer "
"
gaat minder snel wanneer "
(luchtventilatie) is geselecteerd.
Druk op de schakelaar (4) om de gewenste luchtroosters te kiezen. Als u op de
" op het display verschijnt, kunt u de voorruit ontwasemen
schakelaar drukt zodat "
terwijl tevens uw voeten verwarmd worden.

NOTE
OPMERKING
• Zet de airconditioning niet op maximaal koelen terwijl de voorruitverwarming
is ingeschakeld. De buitenkant van de voorruit en zijruiten zal bewasemen,
waardoor het zicht naar voren wordt belemmerd.
• Stel temperatuur en aanjagersnelheid hoog in om snel te ontwasemen.
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Ontdooien

1

3

8

11

Druk op de voorruitverwarmingsschakelaar (8) om de voorruitverwarming in te
schakelen. Het "FRONT" symbool verschijnt op het display. De airconditioning begint
te werken.
Draai de temperatuurregelaar (1) (11) naar de maximale temperatuurstand (30°C).
Kies de luchtrecirculatiestand met de keuzeschakelaar binnen-/buitenlucht (3). Het
" symbool verschijnt.
"

CAUTION
OPGELET
• Druk na het ontdooien zeker op de keuzeschakelaar binnen-/buitenlucht (3) om
over te schakelen naar luchtventilatie. Anders zal de buitenkant van de voorruit
en zijruiten bewasemen, waardoor het zicht naar voren wordt belemmerd.
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Temperatuursensoren
Sun sensor

Interior temperature sensor

Outside air
temperature
sensor

De airconditioning maakt gebruikt
van een zonnesensor, een
binnentemperatuursensor en een
buitentemperatuursensor om een effectieve
en comfortabele luchtbehandeling te
verkrijgen. Plaats niets op de sensoren en
let erop dat ze niet nat worden. Zo blijft de
airconditioning goed functioneren.
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Verwarming/manuele airconditioning
Gebruik de verwarming en manuele airconditioning alleen terwijl de motor draait.

ADVICE
ADVIES
• Gebruik de verwarming of manuele airconditioning niet terwijl de motor stilligt.
De verwarming en manuele airconditioning verbruiken veel stroom en de batterij
zou uitgeput kunnen raken.

NOTE
OPMERKING
• Terwijl het vrijloopstopsysteem werkt, wordt overgeschakeld naar de
recirculatiestand om de airconditioning efficiënter te laten werken.
• Wanneer het luchtdebiet afneemt of de airconditioning niet goed werkt, kan
het airconditioningfilter verstopt zijn. Raadpleeg in dit geval de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer.
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Gebruik van de bedieningsorganen
1

2

3

4

5

6

Nr.

Naam

Functie

1

Roosterkeuzeknop

Schakelt om tussen luchtroosters.

2

Achterruitverwarmingsschakelaar (indien
aanwezig)

Ontwasemt de achterruit.

3

Aanjagerregelknop

Regelt de luchtstroom.

4

Airconditioningschakelaar (A/C schakelaar)
Schakelt de airconditioning aan en uit.
(indien aanwezig)

5

Temperatuurregelknop

Regelt de temperatuur.

6

Luchtkeuzehendel

Schakelt om tussen luchtrecirculatie en
buitenluchttoevoer.
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1. Roosterkeuzehendel
Knoppositie

Luchtstroom
Gezicht
Twee niveaus

Rooster
De lucht stroomt uit roosters 1, 2 en 6 (indien
aanwezig).
De lucht stroomt uit roosters 1, 2, 5 en 6 (indien
aanwezig).

Voeten

De lucht stroomt uit roosters 5, 6 (indien aanwezig)
en minimaal uit roosters 2.

Voeten en ruiten

De lucht stroomt uit roosters 5, 6 (indien aanwezig)
en minder uit roosters 2, 3 en 4.

Ruiten

De lucht stroomt uit roosters 3, 4 en minimaal uit
roosters 2.

NOTE
OPMERKING
• In de stand "
" wordt iets minder lucht naar voeten en benen wordt gestuurd
dan naar het bovenlichaam.
2. Achterruitverwarmingsschakelaar (indien aanwezig) Gebruik deze schakelaar
om de achterruit te ontwasemen of te ontdooien. Druk met de power mode op
"ON" (modellen met Passive Entry and Start System) of het contact op "ON"
(modellen zonder Passive Entry and Start System) op deze schakelaar om de
achterruitverwarming in te schakelen. Het controlelampje gaat branden. Druk
nogmaals op de schakelaar om het uit te schakelen. Het controlelampje gaat uit.

ADVICE
ADVIES
• Gebruik de achterruitverwarming niet wanneer de motor stilligt. De
achterruitverwarming verbruikt veel stroom en de batterij zou uitgeput kunnen
raken.
• Zet de schakelaar af van zodra de achterruit is ontwasemd of ontdooid.

NOTE
OPMERKING
• Doordat de achterruitverwarming veel stroom verbruikt, wordt die na ongeveer
10 minuten werking automatisch uitgeschakeld.
• Druk bij modellen met spiegelverwarming op de achteruitverwarmingsschakelaar
om tegelijkertijd de spiegels te ontwasemen.
3. Aanjagerregelknop De aanjagersnelheid kan in 4 standen worden gezet. Zet de
aanjagerregelknop in de stand "OFF" om de luchtstroom te stoppen.
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4. Airconditioningschakelaar (A/C schakelaar) (indien aanwezig) Druk bij modellen
met airconditioning (koeling en verwarming) op de A/C schakelaar om het
airconditioningsysteem te gebruiken. Het controlelampje in de schakelaar gaat
branden om aan te geven dat de airconditioning is ingeschakeld. Het lampje dooft
wanneer de airconditioning niet werkt. De airconditioning kan ook worden gebruikt
voor het ontvochtigen van de lucht wanneer de verwarming is ingeschakeld.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de A/C schakelaar aan staat, zal de airconditioning pas werken
als de aanjagerregelknop in een andere stand dan "OFF" staat. Zorg dat de
aanjagerregelknop in een andere stand dan "OFF" staat.
• Bij modellen met airconditioning is het zelfs in seizoenen waarin de
airconditioning niet gebruikt hoeft te worden toch nodig om het systeem af en
toe een paar minuten te laten werken terwijl de motor met een laag toerental
draait, om ervoor te zorgen dat alle onderdelen van het systeem gesmeerd
blijven.
5. Temperatuurregelknop De interieurtemperatuur kan naar wens worden ingesteld.
Er komt koude lucht uit de roosters wanneer de temperatuurregelknop volledig
naar links is gedraaid en er komt warme lucht uit de roosters wanneer die volledig
naar rechts is gedraaid.
6. Luchtkeuzehendel
Hendelpositie

Doel
Luchtventilatie

Gebruik deze stand om het interieur te ventileren.

Luchtrecirculatie

Gebruik deze stand om te voorkomen dat stoffige
of andere vervuilde buitenlucht in de cabine
terechtkomt (bv. in een tunnel of druk verkeer).

NOTE
OPMERKING
• Bij langdurig gebruik van de luchtrecirculatiefunctie zullen de voorruit en de
andere ruiten snel beslaan, waardoor de zichtbaarheid vermindert.
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Ventilatie
Luchtventilatie
1

3

5

6

Draai de roosterkeuzeknop (1) in de gewenste stand. Zet de luchtkeuzehendel (6) in
". Zet de temperatuurregelknop (5) in de gewenste stand afhankelijk van
de stand "
seizoen en klimaat.
Zet de aanjagerregelknop (3) op de gewenste snelheid.
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Gebruik van de verwarming

Normaal verwarmen
1

3

4

5

6

Zet de roosterkeuzeknop (1) in de stand "
" of "
". Gebruik de stand "
" om uw
voeten te verwarmen terwijl de voorruit wordt ontwasemd. Zet de luchtkeuzehendel (6)
".
in de stand "
Zet de temperatuurregelknop (5) en aanjagerregelknop (3) in de gewenste stand.
Is uw voertuig uitgerust met airconditioning, druk dan op de A/C schakelaar (4) om dit
in te schakelen en de interieurlucht te ontvochtigen bij het verwarmen.

NOTE
OPMERKING
• Aangezien de verwarming de warmte van de motorkoelvloeistof gebruikt, werkt
de verwarming minder goed wanneer de motorkoelvloeistoftemperatuur laag is.
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Maximaal verwarmen
1

3

4

5

6

Zet de roosterkeuzeknop (1) in de stand "
", zet de luchtkeuzehendel (6) in de stand
"
" en draai de temperatuurregelknop (5) volledig naar rechts (hoge temperatuur).
Zet de aanjagerregelknop (3) op de hoogste snelheid.

NOTE
OPMERKING
• Bij langdurig gebruik van de luchtrecirculatiefunctie zullen de voorruit en de
andere ruiten snel beslaan, waardoor de zichtbaarheid vermindert.
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Verwarmen op twee niveaus
1

3

5

6

Zet de luchtkeuzehendel (1) in de stand "
".
".
Zet de luchtkeuzehendel (6) in de stand "
Zet de temperatuurregelknop (5) in de middelste stand.
Zet de aanjagerregelknop (3) in de gewenste stand.

NOTE
OPMERKING
• In de stand "
" is de lucht die naar voeten en benen wordt gestuurd iets
warmer dan deze die naar het bovenlichaam wordt gestuurd.
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Ontwasemen en ontdooien van de voorruit
Ontwasemen
1

3

5

6

Zet de luchtkeuzehendel (1) in de stand " ".
".
Zet de luchtkeuzehendel (6) in de stand "
Draai de temperatuurregelknop (5) naar rechts (hoge temperatuur) tot de gewenste
stand is bereikt. Bij het ontwasemen in de zomer kunt u de temperatuurregelknop (5)
in elke gewenste stand zetten.
Zet de aanjagerregelknop (3) in de gewenste stand.
Als uw voertuig is uitgerust met een airconditioning, kunt u het ontvochtigingseffect van
het systeem gebruiken voor het ontwasemen van de ruiten.

NOTE
OPMERKING
• Gebruik de maximale koelingstand niet wanneer de airconditioning werkt met
de roosterkeuzeknop (1) in de stand " " . De buitenkant van de voorruit en
zijruiten zal bewasemen, waardoor het zicht naar voren wordt belemmerd.
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Ontdooien
1

3

5

6

Zet de luchtkeuzehendel (1) in de stand " ".
".
Zet de luchtkeuzehendel (6) in de stand "
Draai de temperatuurregelknop (5) volledig naar rechts (hoogste temperatuurstand).
Zet de aanjagerregelknop (3) op de hoogste snelheid.

NOTE
OPMERKING
• Zet de luchtkeuzehendel (6) na het ontdooien in de stand "
". Anders zal
de buitenkant van de voorruit en zijruiten bewasemen, waardoor het zicht naar
voren wordt belemmerd.
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Koelen (modellen met airconditioning)
Normaal/matig koelen
1

3

4

5

6

Deze instelling is geschikt wanneer u langdurig wilt koelen of als u slechts matige
koeling wenst.
Druk op de A/C schakelaar (4) om de airconditioning in te schakelen.
Zet de roosterkeuzeknop (1) in de stand " " voor normaal koelen (of in de stand "
voor matig koelen).
Zet de temperatuurregelknop (5) in de gewenste stand afhankelijk van seizoen en
klimaat.
Zet de aanjagerregelknop (3) in de gewenste stand.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de airconditioning wordt gebruikt terwijl de motor stationair draait in
" zetten.
zeer warm weer, moet u de luchtkeuzehendel (6) in de stand "

"
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Maximaal koelen
1

3

4

5

6

Zet de luchtkeuzehendel (1) in de stand " ".
Druk op de A/C schakelaar (4) om de airconditioning in te schakelen.
".
Zet de luchtkeuzehendel (6) in de stand "
Draai de temperatuurregelknop (5) volledig naar links (laagste temperatuurstand).
Zet de aanjagerregelknop (3) op de hoogste snelheid.

NOTE
OPMERKING
• Na langdurig parkeren in de volle zon opent u beter de ruiten of deuren om
het interieur te ventileren en de warmte te laten ontsnappen vooraleer u de
airconditioning aanzet.
• Bij langdurig gebruik van de airconditioning in de maximale koelingsstand zal
de lucht in het interieur muf worden. Zet de luchtkeuzehendel (6) af en toe op
de buitenluchtstand of open een raam om verse lucht binnen te laten komen.
• Tijdens het koelen kan er wat nevel uit de luchtroosters komen. Dit komt door
het plotse koelen van vochtige lucht en duidt niet op een storing.
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Interieurverlichting
Plafondverlichting
De plafondverlichting werkt ongeacht de
stand van de power mode (modellen met
passive entry and start system) of het
contact (modellen zonder passive entry
and start system).

ON:
De verlichting brandt met open dan wel gesloten deuren.

NOTE
OPMERKING
• De verlichting dooft automatisch na ongeveer 20 minuten om te vermijden dat
de batterij leeg raakt wanneer alle deuren goed zijn gesloten, de power mode
niet op "ON" (modellen met passive entry and start system) of het contact niet
op "ON" (modellen met keyless entry system) staat en de lichtschakelaar op
"ON" staat.
• De verlichting wordt bij het vergrendelen van de deuren op een verschillende
manier uitgeschakeld naargelang de stand van de schakelaar ("ON" of
"DOOR").
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DOOR:
De verlichting gaat aan wanneer een deur wordt geopend en uit wanneer de deur
wordt gesloten.
De verlichting gaat ook aan en uit in de volgende situaties.
• Wanneer de power mode op "OFF" (modellen met passive entry and start
system) of het contact niet op "ON" (modellen met keyless entry system) staat en
een deur is geopend, zal de verlichting na het sluiten van de deur ongeveer 30
seconden werken en vervolgens automatisch doven.
• Wanneer de power mode op "ON" of “ACC” (modellen met passive entry and
start system) of het contact op "ON" (modellen met keyless entry system) staat,
dooft de verlichting wanneer een deur wordt geopend en vervolgens gesloten.
• Wanneer de deuren zijn gesloten en de power mode op "OFF" (modellen met
passive entry and start system) wordt gezet of de contactsleutel uitgetrokken
(modellen met keyless entry system) zal de verlichting ongeveer 30 seconden
werken en vervolgens automatisch doven.
• Wanneer de deuren zijn gesloten en de power mode op "ON" of "ACC" (modellen
met passive entry and start system) of het contact op "ON" (modellen met keyless
entry system) wordt gezet, dooft de verlichting.
OFF:
De verlichting is uit met open dan wel gesloten deuren.
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Leesspots
Door switch

Map light

ON

OFF

Map light

De ingedrukte kaartspot gaat aan. De spot
dooft door nogmaals te drukken.
De deurschakelaarfunctie kan uit of
aan worden geschakeld door op de
deurschakelaar te drukken.
Met de deurschakelaar op "ON" gaan ze
aan samen met het openen/sluiten van de
deuren.
De verlichting gaat ook aan en uit in de
volgende situaties.
• Wanneer de power mode op "OFF"
(modellen met passive entry and start
system) of het contact niet op "ON"
(modellen met keyless entry system)
staat en een deur is geopend, zal de
verlichting na het sluiten van de deur
ongeveer 30 seconden werken en
vervolgens automatisch doven.
• Wanneer de power mode op "ON" of
“ACC” (modellen met passive entry
and start system) of het contact op
"ON" (modellen met keyless entry
system) staat, dooft de verlichting
wanneer een deur wordt geopend en
vervolgens gesloten.
• Wanneer de deuren zijn gesloten en
de power mode op "OFF" (modellen
met passive entry and start system)
wordt gezet of de contactsleutel
uitgetrokken (modellen met keyless
entry system) zal de verlichting
ongeveer 30 seconden werken en
vervolgens automatisch doven.
• Wanneer de deuren zijn gesloten en
de power mode op "ON" of "ACC"
(modellen met passive entry and
start system) of het contact op "ON"
(modellen met keyless entry system)
wordt gezet, dooft de verlichting.
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Plafondconsole
Gebruik deze om kleine voorwerpen op te
bergen.
Duw op de plafondconsole om ze te
openen.

WARNING
WAARSCHUWING
• Sluit altijd het deksel van de
plafondconsole tijdens het rijden
om letsels door het open deksel
of voorwerpen in de console te
vermijden.
• Berg geen zware voorwerpen
op in de plafondconsole. Die is
bedoeld voor lichte voorwerpen
zoals een zonnebril. Het deksel kan
openklappen en voorwerpen kunnen
uit de console vallen, waardoor
mogelijk een ongeval wordt
veroorzaakt.

CAUTION
OPGELET
• Laat geen bril of aansteker achter
in de auto. Een aansteker kan
ontploffen en de plastic glazen of
het montuur van een bril kunnen
vervormen of barsten als de
binnentemperatuur erg hoog
oploopt.
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Zonneklep
De zonneklep beschermt uw ogen tegen
sterk zonlicht. Gebruik de zonneklep
wanneer het zonlicht erg fel is.
Om verblinding vanaf de zijkant te
verminderen, kunt u de zonneklep loshaken
en naar de zijkant klappen.

Sun visor

Hook

CAUTION
OPGELET
• Voor alle veiligheid moet u de
zonneklep na gebruik weer
omhoogklappen.

Tickethouder
Bestuurderszijde
Sun visor

Gebruik dit om tickets op te bergen.
Ticket holder
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Make-upspiegel

Light
(with vanity mirror light)

De zonneklep is achteraan voorzien van
een make-upspiegeltje.
Bij modellen met een verlicht makeupspiegeltje gaat de verlichting aan
wanneer het spiegelklepje wordt geopend.
Ze dooft wanneer het klepje wordt gesloten.

Stopcontact

Accessory socket

Dit werkt met de power mode op “ACC” of
"ON” (modellen met passive entry and start
system) of het contact op “ACC” of "ON"
(modellen zonder passive entry and start
system).
Gebruik dit om in de handel verkrijgbare
voertuigaccessoires e.d. van stroom te
voorzien. Open het klepje voor gebruik.
Volg de instructies in de handleiding van
het in de handel verkrijgbare elektrische
toestel.

WARNING
WAARSCHUWING
• Het stopcontact heeft een maximale belasting van 120 W (10 A).
Bij overschrijding van deze maximumbelasting kan de bedrading oververhit
raken en brand veroorzaken. Overschrijd de maximumbelasting niet.
• Het stopcontact levert 12 volt. Aansluiting van andere toestellen dan
12V-toestellen kan oververhitting en brand veroorzaken.
• Steek de stekker van het toestel volledig in het stopcontact. Wanneer de
stekker niet volledig in het stopcontact zit, kan er abnormaal veel hitte worden
geproduceerd en kan de zekering doorslaan.
• Steek de sigarettenaansteker niet in het stopcontact. Hierdoor kan hitte worden
geproduceerd.
• Sluit het klepje wanneer het stopcontact niet wordt gebruikt. Indien vuil of vocht
in het stopcontact terechtkomt, kan dit worden beschadigd. Steek geen vingers
of andere metalen voorwerpen dan stekkers in het stopcontact.
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CAUTION
OPGELET
• Bij aansluiting van elektrische accessoires op het stopcontact onderaan in
midden van dashboard, mogen die de bestuurder niet hinderen, bijvoorbeeld
om de schakelpook/keuzehendel te bedienen.

ADVICE
ADVIES
• Schakel elektrische toestellen uit wanneer ze niet worden gebruikt.
• Bij langdurig gebruik van het stopcontact terwijl de motor stilligt, kan de batterij
uitgeput raken.
• Forceer een stekker niet in het stopcontact om te vermijden dat het stopcontact
inwendig wordt vervormd door een stekker die er niet in past. Anders moet het
stopcontact worden vervangen.
• Schakel een toestel uit alvorens de stekker in te steken of uit te trekken of zet
de power mode op "OFF" (modellen met passive entry and start system) of het
contact op "LOCK" (modellen zonder passive entry and start system).

NOTE
OPMERKING
• Als de motor opnieuw wordt gestart nadat hij automatisch werd afgezet door
het vrijloopstopsysteem, kan het stopcontact tijdelijk niet worden gebruikt. Dit is
normaal.
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USB-ingang

Achteraan middenconsole

De USB-ingang werkt met de power mode
op “ACC” of "ON” (modellen met passive
entry and start system) of het contact op
“ACC” of "ON" (modellen zonder passive
entry and start system).
Hiermee kunnen compatibele mobiele
toestellen of elektronica worden
aangesloten of opgeladen. Raadpleeg
de handleiding van deze apparatuur voor
gebruik. Open het klepje. Sluit het klepje
als de ingang niet wordt gebruikt.

CAUTION
OPGELET
• Zorg ervoor dat aangesloten USBkabels, mobiele apparatuur en
elektronica de werking van de
wagen niet verstoren.

ADVICE
ADVIES
• De ingang is geschikt voor USB stekkers van het type A. Gebruik geen andere
soorten USB stekkers.
• De maximumbelasting van elk stopcontact is 5 V/2.1 A. Raadpleeg voor gebruik
de handleiding e.d. van elk toestel om na te gaan of het compatibel is.
• Het kan enkel fungeren als stopcontact en niet voor gegevensoverdracht (incl.
beeld en muziek).
• Koppel alle mobiele apparatuur en elektronica meteen los na het opladen.
• Sluit geen USB hubs aan. Anders kan dit schade veroorzaken.
• Mors geen vloeistoffen op een stopcontact en steek er geen metalen of andere
voorwerpen in. Dit kan een elektrische schok of schade veroorzaken.
• Let bij langdurig gebruik met afgezette motor op dat de batterij niet leeg raakt.
• Sluit geen beschadigde apparatuur aan.
• Schade aan aangesloten apparatuur of beschadiging of verlies van gegevens
zijn niet gedekt door de garantie.
• Let op dat uw benen niet verstrikt raken in USB kabels.
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Klein opbergvak
Gebruik deze om kleine voorwerpen op te bergen.

CAUTION
OPGELET
• Laat geen bril of aansteker achter in de auto. Een aansteker kan ontploffen en
de plastic glazen of het montuur van een bril kunnen vervormen of barsten als
de binnentemperatuur erg hoog oploopt.
• Plaats geen recipiënten zonder deksel zoals papieren bekers met inhoud in het
kleine opbergvak in de middenconsole. De inhoud zou in het voertuig kunnen
worden gemorst.
Midden dashboard

Onderaan in midden van dashboard

Storage

Storage

Centraal voorin

Rugleuning voorzetel

Storage

Pocket

Achteraan middenconsole

Zijdeur (Extended Cab Model)
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Storage

Storage

Klein opbergvak (passagierszijde)
Druk op de knop om het deksel te openen.

CAUTION
OPGELET
• Sluit het kleine opbergvak
(passagierszijde) tijdens het rijden
om veiligheidsredenen. Zo voorkomt
u letsel door het open deksel of
voorwerpen in het kleine opbergvak
(passagierszijde).
• Laat geen bril of aansteker achter
in de auto. Een aansteker kan
ontploffen en de plastic glazen of
het montuur van een bril kunnen
vervormen of barsten als de
binnentemperatuur erg hoog
oploopt.

ADVICE
ADVIES
• Leg geen voorwerp in het kleine opbergvak (passagierszijde) dat zo groot is
dat het deksel niet gesloten kan worden. Als u probeert om het deksel toch te
sluiten, kan het deksel van het opbergvak (passagierszijde) afbreken.
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Handschoenenkastje
Unlock
Lock

Druk op de knop om het te openen.
Steek de sleutel in het slot en draai die
naar links om te ontgrendelen en naar
rechts om te vergrendelen.

CAUTION
OPGELET
• Om veiligheidsredenen moet het
handschoenenkastje tijdens het
rijden gesloten zijn. Zo voorkomt
u letsel door het open deksel of
voorwerpen in het kastje.
• Laat geen bril of aansteker achter
in de auto. Een aansteker kan
ontploffen en de plastic glazen of
het montuur van een bril kunnen
vervormen of barsten als de
binnentemperatuur erg hoog
oploopt.

ADVICE
ADVIES
• Leg geen voorwerp in het handschoenenkastje dat zo groot is dat het deksel
van het kastje niet gesloten kan worden. Als u probeert om het deksel toch te
sluiten, kan het deksel van het handschoenenkastje afbreken.
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Dashboardschaal
Gebruik dit om kleine voorwerpen op te
bergen.

CAUTION
OPGELET
• Laat geen bril of aansteker achter
in de auto. Een aansteker kan
ontploffen en de plastic glazen of
het montuur van een bril kunnen
vervormen of barsten als de
binnentemperatuur erg hoog
oploopt.

Klein opbergvak (bovenaan dashboard)
Druk op de knop om het deksel te openen.

CAUTION
OPGELET
• Sluit het kleine opbergvak
(bovenkant dashboard) tijdens het
rijden om veiligheidsredenen. Zo
voorkomt u letsel door het open
deksel of voorwerpen in het kleine
opbergvak (bovenkant dashboard).
• Laat geen bril of aansteker achter
in de auto. Een aansteker kan
ontploffen en de plastic glazen of
het montuur van een bril kunnen
vervormen of barsten als de
binnentemperatuur erg hoog
oploopt.

ADVICE
ADVIES
• Leg geen voorwerp in het kleine opbergvak (bovenkant dashboard) dat zo groot
is dat het deksel niet gesloten kan worden. Als u probeert om het deksel toch te
sluiten, kan het deksel van het opbergvak (bovenkant dashboard) afbreken.
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Klein opbergvak (bestuurderszijde)
Naar u toe trekken om te openen.

CAUTION
OPGELET
• Sluit het kleine opbergvak
(bestuurderszijde) tijdens het rijden
om veiligheidsredenen. Zo voorkomt
u letsel door het open deksel of
voorwerpen in het kleine opbergvak
(bestuurderszijde).
• Laat geen bril of aansteker achter
in de auto. Een aansteker kan
ontploffen en de plastic glazen of
het montuur van een bril kunnen
vervormen of barsten als de
binnentemperatuur erg hoog
oploopt.

ADVICE
ADVIES
• Leg geen voorwerp in het kleine opbergvak (bestuurderszijde) dat zo groot is
dat het deksel niet gesloten kan worden. Als u probeert om het deksel toch te
sluiten, kan het deksel van het opbergvak (bestuurderszijde) afbreken.
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Centraal opbergvak
Trek aan de knop om het deksel te openen.

WARNING
WAARSCHUWING

Knob

• Om veiligheidsredenen moet het
centrale opbergvak tijdens het
rijden gesloten zijn. Dit om letsel
te voorkomen wanneer tegen
het deksel zou worden gestoten
of voorwerpen in het centrale
opbergvak naar buiten worden
geslingerd. Zit het open deksel
binnen het bereik van de centrale
zijairbag bij modellen die hiermee
zijn uitgerust, dan zal de centrale
zijairbag niet goed functioneren.

CAUTION
OPGELET
• Laat geen bril of aansteker achter in de auto. Een aansteker kan ontploffen en
de plastic glazen of het montuur van een bril kunnen vervormen of barsten als
de binnentemperatuur erg hoog oploopt.

ADVICE
ADVIES
• Leg geen voorwerp in het centrale opbergvak dat zo groot is dat het deksel
niet gesloten kan worden. Als u probeert om het deksel toch te sluiten, kan het
deksel van het centrale opbergvak afbreken.
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Bekerhouder

CAUTION
OPGELET
• Plaats geen voorwerpen in de bekerhouder die er niet in passen. Bij hard
remmen of accelereren kunnen die immers uit de bekerhouder vliegen en
letsels toebrengen.
• Plaats geen beker die te vol is in de bekerhouder. Gemorste drank kan
elektrische circuits beschadigen. Als drank gemorst wordt, moet die meteen met
een droge doek worden opgeveegd.

Voorin
Type 1

Dit kan worden gebruikt als bekerhouder.

CAUTION
OPGELET
• Een waterfles in de bekerhouder
kan de bestuurder hinderen en
mogelijk een ongeval veroorzaken.

Type 2

Cup holder
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Armsteun achterbank
Trek de armsteun uit de rugleuning en duw
hem naar voren om die te gebruiken.

Cup holder

Bekerhouder en klein opbergvak

WARNING
WAARSCHUWING
• Gebruik het kleine opbergvak niet als asbak en plaats er ook geen asbak in. Dit
is gevaarlijk en kan brand doen ontstaan.

CAUTION
OPGELET
• Plaats geen voorwerpen in de bekerhouder die er niet in passen. Bij hard
remmen of accelereren kunnen die immers uit de bekerhouder vliegen en
letsels toebrengen.
• Een waterfles kan het zicht van de bestuurder belemmeren en hem/haar
hinderen tijdens het rijden, wat een ongeval kan veroorzaken.
• Plaats geen beker die te vol is in de bekerhouder. Gemorste drank kan de radio
en andere elektrische circuits beschadigen. Als drank gemorst wordt, moet die
meteen met een droge doek worden opgeveegd.
• De bekerhouder (klein opbergvak) kan afbreken als de inhoud meer dan 0,75
kg weegt.
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Bestuurderszijde
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1. Druk op de bekerhouder om die te
openen.

Passagierszijde

Bestuurderszijde

Passagierszijde

2. Door de bekerhouder in te schuiven is
er een klein opbergvak beschikbaar.
3. Wanneer de bekerhouder wordt
gebruikt voor het vak wordt gesloten,
is de bekerhouder opnieuw
beschikbaar wanneer het wordt
geopend.
Wanneer het kleine opbergvak wordt
gebruikt voor het vak wordt gesloten,
is het kleine opbergvak opnieuw
beschikbaar wanneer het wordt
geopend.
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Fleshouder en klein opbergvak (voor- en achterdeuren)
Kan worden gebruikt als fleshouder en
klein opbergvak.

CAUTION
OPGELET

Bottle holder and small article
storage pocket

• Plaats geen recipiënten zonder
deksel zoals papieren bekers met
inhoud in de fleshouder en het
kleine opbergvak. De inhoud zou
in het voertuig kunnen worden
gemorst.
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Handgreep

WARNING
WAARSCHUWING
• Ook kunnen voorwerpen zoals kleerhangers of dergelijke die zijn bevestigd
aan de handgreep of kleerhaak, de normale werking van de gordijnairbag
belemmeren en worden weggeslingerd wanneer het systeem in werking treedt.

Voorzetels
Bovenaan de zijruiten zitten handgrepen.
Opklapbaar type

Vast type

A-pillar

A-pillar

Grip

Achterbank (Crew Cab Model)
Er zitten handgrepen boven en voor de achterste zijruiten.
Grip

Grip
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Kleerhaak

Crew Cab Model

Gebruik deze haak voor het ophangen van
kleding.

Hook

WARNING
WAARSCHUWING
• Hang geen zware of grote
voorwerpen aan de kleerhaak om te
vermijden dat die barst of breekt.

Extended Cab Model
Hook

• Ook kunnen voorwerpen zoals
kleerhangers of dergelijke die zijn
bevestigd aan de handgreep of
kleerhaak, de normale werking van
de gordijnairbag belemmeren en
worden weggeslingerd wanneer het
systeem in werking treedt.

Haak
Deze haak kan gebruikt worden om een
plastic draagtas op te hangen.

CAUTION
OPGELET
• Hang geen tas die zwaarder is dan
4 kg (141 oz) aan de haak of een
voorwerp dat tijdens het rijden kan
vallen. Dit kan gevaarlijk zijn.

Hook
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Antenne
Regel de hoek van de antenne voor
de ontvangst van radiosignalen. Draai
de antennestaaf naar links om die te
verwijderen.

ADVICE
ADVIES
• Verwijder de antenne om te
vermijden dat die afbreekt in
een automatische carwash. Leg
de gedemonteerde antenne op
een veilige plaats en monteer ze
opnieuw vooraleer u de weg op
gaat.

   

• Om te voorkomen dat de antenne
afbreekt, kunt u die plat leggen
wanneer u door een lage ruimte rijdt
of een autohoes aanbrengt.

NOTE
OPMERKING
• De radio-ontvangst kan worden
verstoord door accessoires of
dakrails e.d. in de buurt van de
antenne.
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Stuurwielafstandsbediening

Diverse functies van het audiosysteem kunnen worden bediend vanaf het stuurwiel.
Welke dat precies zijn, hangt af van het type audiosysteem.

CAUTION
OPGELET
• Laat u tijdens het rijden niet afleiden door de bediening van het audiosysteem.

Nr.

1 2

5

4

3

Beschrijving

1

[MODE], [ ] toetsen

2

[

], [

] toets

], [

3

[

4

[ ] toets

5

[ ] toets

], [

] toetsen
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Achteruitrijcamera
De achterklep is voorzien van een
achteruitrijcamera.

Rear vision camera

CAUTION
OPGELET
• Kijk tijdens het achteruitrijden niet alleen naar het scherm. Let altijd op de
omgeving en rij traag.

ADVICE
ADVIES
• Als de lens vuil is, zal het beeld onscherp zijn. Verwijder regendruppels, sneeuw
of vuil van de lens met behulp van een zachte doek die is bevochtigd met water.
Een droge doek kan de lens beschadigen.
• Stel de camera niet bloot aan krachtige schokken. Hij kan beschadigd raken,
met mogelijk brand of elektrocutie tot gevolg.
• Stel de camera niet bloot aan krachtige schokken van een waterstraal onder
hoge druk, zoals bv. in een carwash. Hij kan hierdoor beschadigd raken.
• Draai de schroeven van de achteruitrijcamera niet los en demonteer de camera
evenmin. Dit kan de waterdichtheid aantasten waardoor de camera kan worden
beschadigd.

NOTE
OPMERKING
• Het beeld kan wazig zijn door regendruppels op de camera.
• De achteruitrijcamera heeft een groothoeklens die objecten in het beeld dichter
of verder kan doen lijken dan in werkelijkheid.
• Op donkere plaatsen of ‘s nachts is het beeld van de achteruitrijcamera soms
moeilijk of helemaal niet te zien.
• De lens heeft een spatbestendige constructie om te vermijden dat ze bewasemt.
• Beschadig de omgeving van de camera niet. Dit kan het camerabeeld
beïnvloeden.
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INSPECTIE EN ONDERHOUD
Voorzorgsmaatregelen voor inspecties en afstellingen

Uw Isuzu-dealer werkt met door de fabriek opgeleide technici en originele Isuzuonderdelen om uw voertuig in optimale conditie te houden. Voor deskundig advies en
een kwaliteitsvolle service kunt u steeds terecht bij uw Isuzu-dealer.

WARNING
WAARSCHUWING
• Wees voorzichtig wanneer u zelf onderhoud, inspecties of reparaties verricht
om lichamelijk letsel te vermijden. Volg de instructies van de fabrikant voor alle
materialen die u gebruikt bij inspectie en onderhoud van dit voertuig. Wanneer
die verkeerd worden gebruikt of behandeld, kunnen ze immers gevaarlijk zijn.
Onoordeelkundig inspectie kan ook resulteren in lichamelijk letsel of schade
aan het voertuig of de uitrusting. Raadpleeg een Isuzu-dealer wanneer u vragen
hebt over inspectiewerkzaamheden.
• Zet bij modellen met passive entry and start system de motor af en de power
mode op “OFF” alvorens inspecties te verrichten. Zet bij modellen zonder
passive entry and start system de motor af en haal de contactsleutel uit het
contact.
• Trek de handremhendel stevig aan en zet de versnellingsbak in vrijloop.
- Bij een voertuig met manuele versnellingsbak zet u de schakelpook in de
stand "N".
- Bij een voertuig met automatische versnellingsbak zet u de versnellingshendel
in de stand "P" en controleert dan of de schakelindicator "P" aangeeft.
• Kies een plaats met een stevige, horizontale ondergrond om de inspecties en
onderhoud te verrichten. Vergeet niet om blokken tegen de wielen te zetten. Het
is zeer gevaarlijk als het voertuig gaat bewegen.
• Blijf met handen, gereedschap en kledij uit de buurt van de koelventilator
wanneer de motor draait.
• Om het voertuig op te krikken, moet u een geschikte krik gebruiken en niet de
krik die bij het voertuig wordt geleverd.
• Nadat het voertuig is opgekrikt, plaatst u kriksteunen vooraleer u
werkzaamheden gaat verrichten onder het voertuig.
• Zet de power mode op "OFF" (modellen met passive entry and start system)
of het contact op "LOCK" (modellen zonder passive entry and start system),
wacht minstens 5 minuut en koppel dan de minkabel los van de batterij alvorens
werkzaamheden te verrichten aan de elektrische installatie. Als de minkabel
binnen 5 minuten wordt losgekoppeld, kan de motorstuureenheid defect raken.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
• Motor, partikelfilter (DPD), katalytische reductie (SCR) met ureum, demper,
uitlaatpijp, radiator en stuurbekrachtigingsvloeistofreservoir zijn heet meteen
nadat met het voertuig is gereden. Ook olie en vloeistoffen zijn heet. Wees
voorzichtig rond deze onderdelen zodat u zich niet verbrandt. Voer alle controles
uit terwijl de motor koud is.
• Verricht geen werkzaamheden in de buurt van open vuur of andere
warmtebronnen.
• Bij het werken aan de brandstofleiding of het brandstoffilter moet u de vuldop
van de brandstoftank verwijderen. Het brandstofsysteem staat onder druk en de
brandstof zal overlopen als de druk niet wordt ontlast, met mogelijk verbranding
of brand tot gevolg.
• Laat de motor niet draaien in een slecht geventileerde garage of andere ruimte.
Dit kan dodelijke koolmonoxidevergiftiging veroorzaken.
• Handen, gereedschap of kledij kunnen verstrikt raken in de riemen terwijl
de motor draait. Breng ze niet te dicht bij de motor (draag geen polshorloge,
stropdas, ringen, enz.)
• Brandstof en batterijen produceren ontvlambare gassen die kunnen ontploffen.
Vermijd vonken en open vuur.
• Draag een veiligheidsbril om uw ogen te beschermen tegen olie, vloeistoffen en
rondvliegende voorwerpen.
• Gebruik uitsluitend originele Isuzu-onderdelen.
• Laat geen inspectiegereedschap, gedemonteerde onderdelen, vodden etc.
achter in de motorruimte. Die zouden immers defecten kunnen veroorzaken
wanneer ze worden gegrepen door bewegende onderdelen zoals riemen en
zelfs brand veroorzaken door contact met hete onderdelen.

CAUTION
OPGELET
• Afgedankte onderdelen, oliën, vetten en andere vloeistoffen kunnen een
schadelijke invloed hebben op het milieu. Deze materialen zijn vaak moeilijk
milieubewust op te ruimen en bijgevolg laat u inspecties en vervangingen beter
over aan uw Isuzu-dealer.
• Oliën, remvloeistof, batterijvloeistof en koelvloeistof zijn bedoeld voor smering,
koeling en roestpreventie. Als deze vloeistoffen zijn aangetast door verlies of
vervuiling, kunnen onderdelen minder goed presteren met problemen zoals
vastlopen of defecten tot gevolg. Vul deze vloeistoffen bij of ververs ze bij de
inspecties (dagelijkse en periodieke inspecties), overeenkomstig de relevante
bepalingen of volgens het onderhoudsschema (wanneer de opgegeven
afstands- of tijdsinterval wordt bereikt, afhankelijk van wat het eerst komt).
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ADVICE
ADVIES
• Gebruik altijd het juiste gereedschap.
• Controleer of alle systemen en componenten normaal werken nadat de
werkzaamheden zijn uitgevoerd.
• Vuil water, modder en andere verontreinigingen kunnen de werking van oliën,
vetten en vloeistoffen verminderen en de onderdelen beschadigen. Let op dat
geen vuil en dergelijke in contact komt met onderdelen of materialen die werden
verwijderd bij het verversen of bijvullen van vloeistoffen.
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Afgedankte onderdelen, oliën en andere vloeistoffen
Bij het vervangen van oliën, filters, koelvloeistof en andere vloeistoffen moet u een bak
klaarzetten om de vloeistof op te vangen.
Volg alle lokale wettelijke voorschriften inzake het opruimen of weggooien van
onderdelen, oliën, filters of motorkoelvloeistof na het verversen of vervangen.

Originele Isuzu-oliën en vetten
Het periodiek bijvullen en verversen
van olie en vet is zeer belangrijk om uw
voertuig in conditie te houden en defecten
te voorkomen.
Isuzu Motors garandeert de kwaliteit en
prestatie van originele Isuzu-oliën en
vetten. Wij raden u aan om originele Isuzuoliën en vetten te gebruiken voor het
onderhoud van uw voertuig.

CAUTION
OPGELET
• Vlammen of andere warmtebronnen
in de buurt van gemorste olie
kunnen brand veroorzaken. Veeg
gemorste olie meteen op.
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Gereedschap

ADVICE
ADVIES
• Het verdient aanbeveling dat u zich vertrouwd maakt met het gebruik van het
gereedschap en de krik.
• Na de werkzaamheden bergt u het gereedschap weer in de opbergruimte op en
controleert u of het gereedschap niet kan schuiven wanneer het voertuig rijdt.
• Berg de krik op in de oorspronkelijke positie en draai de krikmof met een
moment van 0,5 N·m (0.05 kgf·m) naar rechts zodat de krik goed vastzit.

Bergplaats
Regular Cab Model
Het gereedschap bevindt zich achter
de passagierszetel, de krik achter de
bestuurderszetel. Klap de rugleuningen
naar voren om de krik en het gereedschap
te nemen. Om de krik te verwijderen, draait
u de krikmof naar links zodat het blok van
de houder komt. Verwijder de krik wanneer
het blok volledig loszit.
Bestuurderszetel afstellen
→ Zie pagina 3-60

Extended Cab Model
Krik en gereedschap bevinden zich in
het opbergvak achter de passagierszetel.
Open het deksel om krik en gereedschap
te nemen. Om de krik te verwijderen, draait
u de krikmof naar links zodat het blok van
de houder komt. Verwijder de krik wanneer
het blok volledig loszit.
Achterbank (Extended Cab Model)
→ Zie pagina 3-65
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Crew Cab Model
Krik en gereedschap bevinden zich achter
de linker achterzetel. Klap de rugleuningen
naar voren om de krik en het gereedschap
te nemen.
Om de krik te verwijderen, draait u de
krikmof naar links zodat het blok van de
houder komt. Verwijder de krik wanneer het
blok volledig loszit.
Rugleuning neerklappen
→ Zie pagina 3-63
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Boordgereedschap


! "
#

%

$

Nr.

Naam gereedschap

1

Krikstang/stang voor verwijderen van
reservewiel

2

Wielmoersleutel (krikhendel)

3

Steeksleutel

4

Tang

5

Schroevendraaier (met omkeerbare
kruiskop en platte kop)

6

Krik

7

Gereedschapstas

ADVICE
ADVIES
• Zorg dat alle gereedschap altijd in
het voertuig is.
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Motorkap

WARNING
WAARSCHUWING
• Hou handen en kleding uit de buurt van de ventilator en de aandrijfriemen van
de motor als deze draait.
• Controleer of de steun goed in de uitsparing in de motorkap zit om te vermijden
dat de motorkap plots sluit en zo letsels veroorzaakt.
• Open de motorkap niet wanneer er stoom uit het motorcompartiment komt.

ADVICE
ADVIES
• Open de motorkap niet met opgeklapte wisserarmen. De wisserarmen en de
motorkap kunnen worden beschadigd.
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Openen
1. Trek aan de ontgrendelingshendel.
De motorkap wordt ontgrendeld en de
voorkant komt omhoog.

Engine hood release lever
Safety latch

Support rod

Clip

2. Steek een hand met de handpalm
omlaag onder de voorkant van de
motorkap, duw de veiligheidslip naar
links en open de motorkap.

3. Haal de steun uit de klem en plaats
de haak op het uiteinde ervan in de
uitsparing in de motorkap.
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Sluiten

WARNING
WAARSCHUWING
• De motorkap is heel zwaar. Let er bij het sluiten van de motorkap op dat uw
handen noch iets anders beklemd raken.

ADVICE
ADVIES
• Laat de motorkap niet vallen van meer dan 60 cm hoog. Motorkap en
radiatorrooster kunnen worden beschadigd door de impact.
• Duw niet te hard op de motorkap wanneer u die sluit. Anders kan die
vervormen.

Approximately
15 to 20 cm
(5.9 to 7.9 in)

1. Haal de steun uit de uitsparing in de
motorkap en bevestig de steun in de
klem.
2. Laat de motorkap voorzichtig zakken
en laat ze los op een hoogte van 15 à
20 cm.
3. Duw en trek voorzichtig aan de rand
van de motorkap om te controleren of
die goed is vergrendeld.

WARNING
WAARSCHUWING
• Rij niet met het voertuig wanneer de motorkap niet volledig is gesloten. De
motorkap zou kunnen openen en een ongeval veroorzaken. Controleer of de
motorkap goed is vergrendeld voor u gaat rijden.
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DAGELIJKSE INSPECTIES

● Dagelijkse inspecties (inspecties vóór het rijden)

6-16

● Controleren van componenten die abnormaal werkten
tijdens het vorige gebruik

6-18

6-16
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Dagelijkse inspecties (inspecties vóór het rijden)

Controleer elke dag de onderstaande punten vooraleer u het voertuig gebruikt om een
veilige en betrouwbare werking te garanderen. Noteer ook de afstand die het voertuig
heeft afgelegd en de omstandigheden waarin het voertuig is gebruikt om de inspectieintervallen te bepalen die het meest geschikt zijn voor uw voertuig en om het voertuig
correct te kunnen onderhouden overeenkomstig de inspectieresultaten.
Als de inspecties een abnormale situatie aan het licht brengen of als er onderdelen zijn
die een abnormale werking vertoonden tijdens het laatste gebruik, moet u het voertuig
door uw Isuzu-dealer laten repareren vooraleer u het opnieuw gebruikt.

Dagelijkse inspectiepunten (Inspecties vóór het rijden)
[1. Controleren van componenten die een abnormale werking vertoonden tijdens
het laatste gebruik]
Inspectiepunt
Controleren van componenten die een abnormale werking vertoonden
tijdens het laatste gebruik

Zie pagina
6-18

[2. Controles uit te voeren met geopende motorkap]
Inspectiepunt

Zie pagina

Aandrijfriemspanning en beschadiging

6-50

Motoroliepeil

6-22

Motorkoelvloeistofpeil en intercoolervloeistofpeil (indien aanwezig)
alsook vastheid radiatordop en subreservoirdop (indien aanwezig)
Stuurbekrachtigingsvloeistofpeil (modellen met hydraulische
stuurbekrachtiging)
Remvloeistofpeil (bij modellen met manuele versnellingsbak fungeert
remvloeistof als koppelingsvloeistof.)

6-39, 6-47
6-95
6-61, 6-93

Voorruitensproeiervloeistofpeil

6-98

Batterijvloeistofpeil

6-127
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[3. Controles die worden uitgevoerd in de bestuurderszetel]
Inspectiepunt
Vrije slag rempedaal

Zie pagina
6-62

Werking van meters, tellers en waarschuwings-/controlelampjes
Starten van de motor, abnormale geluiden en kleur van uitlaatgassen
Slag van handremhendel

4-14, 4-20
6-20
6-65

Voorruitensproeier- en ruitenwisserwerking
Achteruitkijkspiegelconditie

6-98, 6-99
3-69

Stuurwielspeling en -bevestigingsconditie

3-68, 6-94

Werking van claxon en richtingaanwijzers

4-137, 4-124

Brandstofpeil

4-18

Werking van deursloten

3-29

[4. Controles uit te voeren terwijl u rond het voertuig loopt]
Inspectiepunt
Branden of knipperen van lampen en vuile of beschadigde lampen

Zie pagina
6-106

Beschadigde ophangingsveren

―

Lekkage van olie, motorkoelvloeistof, brandstof, remvloeistof of
stuurbekrachtigingsvloeistof

―

[5. Controleren van wielen en banden]
Inspectiepunt

Zie pagina

Bandenspanning

6-66

Scheuren en andere beschadigingen

6-68

Abnormale slijtage

6-68

Profieldiepte

6-68

Wielschijfbevestiging

6-69

[6. Controles uit te voeren tijdens het rijden]
Inspectiepunt

Zie pagina

Remwerking

6-64

Rijconditie bij lage snelheden en tijdens het accelereren

6-21
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Controleren van componenten die een abnormale werking
vertoonden tijdens het vorige gebruik
Controleer de componenten die een
abnormale werking vertoonden tijdens het
laatste gebruik. Laat de nodige reparaties
uitvoeren door uw Isuzu-dealer vooraleer u
het voertuig opnieuw gebruikt.

6-19

INSPECTIE EN ONDERHOUD

INSPECTIE EN ONDERHOUD VAN DE MOTOR

● Motorcondities

6-20

● Motorolie

6-22

● Motorkoelvloeistof

6-36

● Behandeling van de radiator

6-41

● Watergekoelde intercooler

6-43

● Aandrijfriem

6-50

● Luchtfilter

6-51

● Brandstoffilter

6-53

● Dieselpartikelfilter (DPD)

6-57
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Motorcondities

Controleren van de motor op startgedrag en abnormale
condities
1. Controleer of de handrem volledig is aangetrokken. Trap het rempedaal stevig in.
2. Controleer bij een voertuig met manuele versnellingsbak of de schakelpook in de
stand "N" staat en trap het koppelingspedaal volledig in.
Controleer bij een voertuig met automatische versnellingsbak of de
versnellingshendel in de stand "P" staat en trap het rempedaal volledig in.

CAUTION
OPGELET
• Als uw voertuig is uitgerust met een automatische versnellingsbak zal de motor
niet starten tenzij de transmissie in de stand "P" of "N" staat.
• Om veiligheidsredenen moet u het rempedaal stevig intrappen vooraleer u de
motor start.
3. Druk op de startknop (modellen met passive entry and start system) of draai aan
de contactsleutel (modellen zonder passive entry and start system) om de motor
te starten.
Controleer of de motor vlot start zonder abnormale condities (abnormale
geluiden, trillingen, enz.). Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer
wanneer u abnormale condities vaststelt.
De motor starten
→ Zie pagina
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Motorwerking controleren bij lage toerentallen en
accelereren
1. Controleer of de handremhendel
stevig is aangetrokken.
Controleer bij een voertuig met
manuele versnellingsbak of de
schakelpook in de stand "N" staat en
trap het koppelings- en rempedaal
volledig in.
Controleer bij een voertuig met
automatische versnellingsbak of de
versnellingshendel in de stand "P"
staat en trap het rempedaal volledig
in.
2. Druk op de startknop (modellen met
passive entry and start system) of
draai aan de contactsleutel (modellen
zonder passive entry and start
system) om de motor te starten en
laat die warm draaien.
De motor starten
→ Zie pagina 4-4
3. Controleer of het motortoerental
binnen het standaardbereik is.
4. Rij met het voertuig en controleer
of het gaspedaal niet klemt tijdens
het accelereren, het motortoerental
soepel oploopt en er geen pingelen
optreedt. Bij abnormale condities
(gaspedaal zit vast, onregelmatig
toerental, pingelen, enz.) parkeert u
het voertuig op een veilige plaats en
contacteert u de dichtstbijzijnde Isuzudealer.
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Motorolie

Motoroliewaarschuwingslampje

De motorolie is bepalend voor de
prestaties en levensduur van de motor.
Gebruik uitsluitend voorgeschreven olie en
oliefilters. De motorolie moet regelmatig
gecontroleerd en ververst worden
overeenkomstig het onderhoudsschema.
Indien dit waarschuwingslampje oplicht,
dan meteen de motorolie verversen en het
motoroliefilter vervangen.

ADVICE
ADVIES
• Blijft u rijden, dan kan de motor worden beschadigd.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer zich een bepaalde hoeveelheid partikels (PM) in het dieselpartikelfilter
(DPD) heeft verzameld, zal het filter automatisch worden geregenereerd door
verbranding. Om deze regeneratie (verbranding) mogelijk te maken, wordt er
na de ontsteking een kleine hoeveelheid brandstof in de verbrandingskamer
gespoten. Hierdoor wordt brandstof langzaam gemengd met motorolie en stijgt
het motoroliepeil boven het oorspronkelijke peil. Dit duidt niet op een probleem
in de motor. Komt het motoroliepeil boven de markering "Inspectie MAX" op de
oliepeilstok, ververs dan de olie ook al is dat volgens het onderhoudsschema
nog niet nodig.
• Bij veelvuldig rijden met lage snelheid en lage belasting, kan het
motoroliewaarschuwingslampje sneller oplichten dan gepland. Indien dit
waarschuwingslampje oplicht, dan meteen de motorolie verversen en het
motoroliefilter vervangen.
Onderhoudsschema → Zie pagina
6-142
Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen
→ Zie pagina 6-147
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Motoroliepeil controleren
Controleer het motoroliepeil op een vlakke
ondergrond met koude motor alvorens
die te starten. Is de motor al gestart,
zet die dan af wanneer hij voldoende is
opgewarmd en wacht minstens 30 minuten
alvorens het oliepeil te controleren.
Controleer ook op olielekken en vervuiling
van de motorolie.
Oil dipstick

Oil change is needed
Inspection
MAX
1
Replenishment
MAX
2
MIN
Adding oil is needed

Front Back

Front Back
MIN

1. Trek de oliepeilstok uit en veeg de
olie van de oliepeilstok af.
2. Steek de oliepeilstok volledig in en
trek hem dan voorzichtig uit.
3. Controleer voor- en achterkant van
de oliepeilstok. Als het oliepeil tussen
de markeringen "MIN" en “Inspectie
MAX” (bereik 1) staat, is het oliepeil in
orde.
- Komt het oliepeil onder de
markering "MIN", vul dan olie bij
zoals beschreven op de volgende
pagina's.
- Komt het oliepeil boven de
markering "Inspectie MAX", laat dan
de olie verversen door een Isuzudealer. Ververst u de olie zelf, volg
dan de procedures die beschreven
staan op de volgende pagina's.

ADVICE
ADVIES
• Komt het oliepeil boven de
markering “MIN”, dan is er
voldoende olie. Er hoeft dan geen
olie te worden bijgevuld.

4. Plaats de oliepeilstok terug nadat u
het oliepeil hebt gecontroleerd.
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ADVICE
ADVIES
• Als het oliepeil boven de markering "Inspectie MAX" op de oliepeilstok staat,
kunnen er motorproblemen optreden. Ververs de olie wanneer het peil boven
de markering "Inspectie MAX" staat.
• Er zal geleidelijk meer brandstof in de motorolie komen, waardoor de olie
dunner wordt. Respecteer de voorgeschreven verversingsintervallen.
• Het oliepeil dat de oliepeilstok aangeeft varieert met de tijd die is verstreken
nadat de motor is afgezet. Controleer het oliepeil met koude motor voor u die
start. Is de motor al gestart, zet die dan af wanneer hij voldoende is opgewarmd
en wacht minstens 30 minuten alvorens het oliepeil te controleren.
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Motorolie bijvullen
Oil filler cap

Oil dipstick

Oil change is needed
Inspection
MAX
1
Replenishment
MAX
2
MIN
Adding oil is needed

Front Back

Front Back
MIN

Komt het oliepeil onder de markering
"MIN", vul dan olie bij zoals hieronder
beschreven.
Vul motorolie bij op een vlakke ondergrond
met koude motor alvorens die te starten. Is
de motor al gestart, zet die dan af wanneer
hij voldoende is opgewarmd en wacht
minstens 30 minuten alvorens het oliepeil
te controleren.
1. Maak de omgeving van de olievuldop
schoon zodat er geen vuil in de motor
terechtkomt.
2. Verwijder de olievuldop.
3. Vul 0,3 liter voorgeschreven olie bij
via de vulopening.
4. Plaats de olievuldop terug.
5. Wacht minstens 5 minuten alvorens
de motor te starten.
6. Trek de oliepeilstok uit en veeg de
olie van de oliepeilstok af.
7. Steek de oliepeilstok volledig in en
trek hem dan voorzichtig uit.
8. Controleer voor- en achterkant van de
oliepeilstok. Als het oliepeil boven de
markering "MIN" komt, is het oliepeil
in orde.
- Komt het oliepeil boven de
markering "Bijvullen MAX", tap
dan olie af tot het peil tussen de
markeringen "MIN" en "Bijvullen
MAX" (bereik 2) zit.
- Zit het oliepeil onder de markering
"MIN", keer dan terug naar Stap 2
en herhaal de procedure om 0,3
liter voorgeschreven olie bij te
vullen.
9. Plaats de oliepeilstok terug nadat u
het oliepeil hebt gecontroleerd.
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WARNING
WAARSCHUWING
• Let er bij het bijvullen van olie op dat u geen olie morst en hou altijd een vod
bij de hand voor het geval er toch olie gemorst wordt. Als er olie op de motor
wordt gemorst, moet deze zorgvuldig worden weggeveegd. Indien dit niet wordt
gedaan, kan de gemorste olie vlam vatten met brand tot gevolg.
• Laat geen brandbare voorwerpen zoals doeken of handschoenen achter in het
motorcompartiment. Deze kunnen brand veroorzaken.
• Na het afzetten van de motor zijn motorolie en motorcompartiment heet, let dus
op dat u zich niet verbrandt.

ADVICE
ADVIES
• Het oliepeil dat de oliepeilstok aangeeft varieert met de tijd die is verstreken
nadat de motor is afgezet. Controleer het oliepeil met koude motor voor u die
start. Is de motor al gestart, zet die dan af wanneer hij voldoende is opgewarmd
en wacht minstens 30 minuten alvorens het oliepeil te controleren.
• Zorg dat er geen vuil in de vulopening terechtkomt wanneer u olie bijvult.
Vervuilde olie kan motorschade veroorzaken.
• Gebruik altijd motorolie met laag asgehalte. Anders kan het dieselpartikelfilter
defect raken.

NOTE
OPMERKING
• Komt het oliepeil boven de markering “MIN”, dan is er voldoende olie.
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Motorolie verversen en oliefilter vervangen
Motorolie en oliefilter zijn bepalend voor de prestaties en levensduur van de motor.
Gebruik uitsluitend voorgeschreven olie en oliefilters. De motorolie moet regelmatig
gecontroleerd en ververst worden overeenkomstig het onderhoudsschema.

WARNING
WAARSCHUWING
• Hete motorolie kan de huid ernstig verbranden. Laat de motor afkoelen alvorens
de motorolie af te tappen.

ADVICE
ADVIES
• De hieronder vermelde hoeveelheden gelden als richtlijn bij het verversen van
de motorolie. Controleer na het verversen van de olie of deze op het vereiste
peil staat.
• Gebruik altijd motorolie met laag asgehalte. Gebruik geen additieven. Anders
kan het dieselpartikelfilter defect raken.
Hoeveelheid motorolie bij verversen
Motormodel
RZ4E (2WD/4WD)

Oliehoeveelheid [Referentiewaarde]
Bij verversen van olie en vervangen van filter
6,6 liter )

Onderhoudsschema → Zie pagina
6-142
Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen
→ Zie pagina 6-147
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Motorolie verversen en oliefilter
vervangen
Ververs de motorolie en vervang het
oliefilter op een vlakke ondergrond met
koude motor alvorens die te starten. Is de
motor al gestart, zet die dan af wanneer
hij voldoende is opgewarmd en wacht
minstens 30 minuten tot de olie voldoende
is afgekoeld.
1. Verwijder de carterbeschermer indien
de wagen hiermee is uitgerust. Draai
de bevestigingsbouten A en B los en
verwijder de caterbeschermer.

Bolts B

Oil pan guard
Bolts A

2. Maak de omgeving van de olievuldop
schoon zodat er geen vuil in de motor
terechtkomt.
3. Verwijder de olievuldop.

Oil filler cap

Oil dipstick

4. Plaats een recipiënt onder het
oliecarter om de olie in op te vangen.
Draai de aftapplug uit het carter en
laat de olie in het recipiënt lopen.

Oil pan drain plug
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5. Wacht tot de olie niet meer loopt en
uit de aftapopening gaat druppelen.

ADVICE
ADVIES
• Als de olie onvoldoende wordt
afgetapt, is het peil mogelijk te hoog
na het bijvullen.
• Afgetapte olie moet worden
afgevoerd overeenkomstig de
wettelijke voorschriften in uw land.

6. Maak de minkabel los van de batterij
en verwijder die.
Behandeling van de batterij
→ Zie pagina 6-119
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7. Trek het lipje van clip A en clip B in
de richting van de pijl en verwijder de
clips.

ADVICE
ADVIES
• Oefen hierbij niet teveel kracht uit
op het lipje en probeer een clip niet
te verwijderen zonder die eerst te
ontgrendelen. Anders kan de clip
beschadigd raken.

Clip A
Battery terminal cover

Clip B

Tab

Tab

Front

Oil filter cap
Battery terminal cover

8. Trek het batterijdeksel naar de
achterkant van de wagen.
9. Trek het lipje van clip C in de richting
van de pijl om de clip te verwijderen.
10. Verplaats de batterijkabels naar
de linkerzijde van de wagen om de
oliefilterkap te kunnen verwijderen.

ADVICE
ADVIES

Clip C

• Oefen hierbij niet teveel kracht uit
op de kabels.
Oil filter cap

Tab
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11. Draai de oliefilterkap los met een
dopsleutel.
12. Wacht ongeveer 30 seconden.
13. Verwijder de oliefilterkap.

ADVICE
ADVIES
• Wanneer u de oliefilterkap meteen
verwijdert na het losdraaien, kan er
motorolie uitlopen.
14. Haal het oliefilterelement van de
filterkap.

Oil filter element

ADVICE
ADVIES
• Afgetapte olie moet worden
afgevoerd overeenkomstig de
wettelijke voorschriften in uw land.
Oil filter cap

NOTE
OPMERKING
• Er kan motorolie uit het
gedemonteerde oliefilter lopen.
Veeg eventueel gemorste olie op
met een vod of dergelijke.

O-ring
Protrusion

15. Om ervoor te zorgen dat het nieuwe
oliefilterelement goed aansluit,
veegt u de binnenkant van de kap
schoon met een een propere vod of
dergelijke.
16. Haal de O-ring van de oliefilterkap
en veeg het raakvlak van de O-ring
schoon met een propere vod of
dergelijke.
17. Installeer een nieuwe O-ring in de
filterkap.
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18. Richt de klauwzijde van het nieuwe
filterelement naar de filterkap en steek
het filterelement goed in de kap tot de
klauw vergrendelt.
19. Controleer of het filterelement mooi
recht in de kap zit.

Claw

Gasket

O-ring

20. Smeer de pakking van het nieuwe
filterelement en de O-ring in met wat
schone motorolie
21. Installeer de oliefilterkap en draai
die vast met de hand. Draai de
kap vervolgens vast met een
momentsleutel om de voorgeschreven
kracht te zetten.
Vastzetmoment oliefilterkap
25 N·m (2.5 kgf·m/18 lb·ft)

ADVICE
ADVIES
• Zorg ervoor dat pakking en O-ring
niet klem komen te zitten in andere
onderdelen. Dit kan resulteren in
olielekkage.
22. Plaats de clips op de steunen.
23. Plaats de batterij terug en sluit de
kabels aan.
Behandeling van de batterij
→ Zie pagina 6-119
24. Plaats een nieuwe pakking op de
aftapplug van het oliecarter. Plaats de
aftapplug terug en draai die vast.
Vastzetmoment aftapplug
83 N·m (8.5 kgf·m/61 lb·ft)
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ADVICE
ADVIES
• Vuil en olie op de volgende
onderdelen moeten worden
afgeveegd alvorens de afttapplug
terug te plaatsen.
- Schroefdraad van de aftapplug.
- Schroefdraad van de
aftapopening.
- Boutzitting van het oliecarter.

Oil change is needed
Inspection
MAX
1
Replenishment
MAX
2
MIN
Adding oil is needed

Front Back

Front Back
MIN

25. Meet de voorgeschreven hoeveelheid
voorgeschreven olie af.
26. Giet de voorgeschreven hoeveelheid
olie in via de vulopening.
27. Plaats de olievuldop terug.
28. Wacht minstens 5 minuten alvorens
de motor te starten.
29. Trek de oliepeilstok uit en veeg de
olie van de oliepeilstok af.
30. Steek de oliepeilstok volledig in en
trek hem dan voorzichtig uit.
31. Controleer voor- en achterkant van de
oliepeilstok. Als het oliepeil boven de
markering "MIN" komt, is het oliepeil
in orde.
- Komt het oliepeil boven de
markering "Bijvullen MAX", tap
dan olie af tot het peil tussen de
markeringen "MIN" en "Bijvullen
MAX" (bereik 2) zit.
32. Plaats de oliepeilstok terug nadat u
het oliepeil hebt gecontroleerd.
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WARNING
WAARSCHUWING
• Vuur of andere warmtebronnen in
de buurt van gemorste olie kunnen
brand veroorzaken. Veeg gemorste
olie zorgvuldig weg.
• Laat geen brandbare voorwerpen
zoals doeken of handschoenen
achter in het motorcompartiment.
Deze zouden brand kunnen
veroorzaken. Vergeet ook niet uw
gereedschap op te ruimen.

ADVICE
ADVIES
• Controleer het oliepeil alvorens
de motor te starten omdat het
achteraf niet goed meer kan worden
gecontroleerd.

NOTE
OPMERKING
• Komt het oliepeil boven de
markering “MIN”, dan is er
voldoende olie.
33. Monteer de carterbeschermer (indien
aanwezig).
Vastzetmoment carterbeschermer
41 N·m (4.2 kgf·m/30.2 lb·ft)
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English

Turkish

English

Turkish
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34. Stel de onderhoudsherinnering
opnieuw in. Selecteer "Maintenance
settings" op het MID. Selecteer
"Engine oil". Selecteer "ON" en stel
de afstand in door de MID-schakelaar
naar links of rechts te drukken. Druk
vervolgens op de MID-schakelaar ter
bevestiging. Wanneer een item wordt
bevestigd of "END" geselecteerd,
keert het vorige display terug.
Instellingen (Meter Settings)
→ Zie pagina 4-40

English

English

Turkish

Turkish

ADVICE
ADVIES
• Stel een onderhoudsherinnering in
na het verversen van de motorolie.
Doet u dat niet, dan kan het
motoroliewaarschuwingslampje
oplichten ook al is er niets mis met
de motorolie.
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Motorkoelvloeistof

Het motorkoelsysteem houdt de motortemperatuur op peil.
De koelvloeistof moet ververst worden overeenkomstig het onderhoudsschema.
Laat de koelvloeistof verversen door een Isuzu-dealer.
Onderhoudsschema → Zie pagina
6-142
Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen
→ Zie pagina 6-147

WARNING
WAARSCHUWING
• Laat de motor voldoende afkoelen vooraleer u de koelvloeistof controleert,
bijvult of ververst.
• Los of verwijder de dop van de radiator, subreservoir of expansievat niet
wanneer de motorkoelvloeistof nog heet is. Hete stoom of kokend water zal
anders mogelijk uitspuiten en brandwonden veroorzaken. Bedek de dop met een
vod of dergelijke en verwijder de dop geleidelijk nadat de volledig is afgekoeld
en de temperatuur van de motorkoelvloeistof is gedaald.
• Bij het verwijderen van de radiatordop, subreservoirdop of expansievatdop moet
u de dop eerst met een dikke vod bedekken en dan langzaam losdraaien.
• Koelvloeistof is giftig en mag niet worden gedronken. Als motorkoelvloeistof per
ongeluk wordt ingeslikt, direct overgeven en medische hulp zoeken.
• Als motorkoelvloeistof in uw ogen terechtkomt, moet u uw ogen meteen met
veel water uitspoelen gedurende minstens 15 minuten. In geval van irritatie of
andere verschijnselen direct medische hulp zoeken.
• Als motorkoelvloeistof op uw huid komt, direct met zeep en veel water
wegspoelen. In geval van huidirritatie of andere verschijnselen direct medische
hulp zoeken.
• Koelvloeistof is brandbaar en dient uit de buurt van vuur en andere
warmtebronnen te worden gehouden. Koelvloeistof kan ontvlammen als deze
in contact komt met een heet oppervlak, zoals het uitlaatspruitstuk. Voorkom
problemen en wees voorzichtig.
Watergekoelde intercooler
→ Zie pagina 6-43
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ADVICE
ADVIES
• Vervang de motorkoelvloeistof regelmatig.
Indien de motorkoelvloeistof onvoldoende wordt ververst, zal er corrosievorming
optreden met waterlekkage of verstopping van de radiator tot gevolg.

NOTE
OPMERKING
• Motorkoelvloeistof is een mengsel van koelmiddel en water in een bepaalde
verhouding.

Motorkoelvloeistof klaarmaken
Voorkom beschadiging van de motor door het bevriezen van motorkoelvloeistof en
bescherm het systeem tegen corrosie door de door Isuzu aanbevolen koelvloeistof en
water met een verhouding van 50/50 te mengen.
Direct gebruik van "50/50 Pre-diluted" product dat reeds verdund is met een
concentratie van 50% is aanbevolen.
Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen
→ Zie pagina 6-147

ADVICE
ADVIES
• Isuzu garandeert het gebruik van de motor of het voertuig niet bij een
buitentemperatuur van -30°C of lager.
• Indien de motor of het voertuig echter bij -30°C of lager wordt gebruikt, dan
wordt een concentratie van 55% koelvloeistof aanbevolen.
• Bij een koelvloeistofconcentratie van minder dan 50% kan de
anticorrosiewerking van de koelvloeistof afnemen.
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WARNING
WAARSCHUWING
• Koelvloeistof is giftig en mag niet worden ingeslikt. Als koelvloeistof per ongeluk
wordt ingeslikt, direct overgeven en medische hulp zoeken.
• Als koelvloeistof in uw ogen terechtkomt, moet u uw ogen meteen met veel
water gedurende minstens 15 minuten goed uitspoelen. In geval van irritatie of
andere verschijnselen direct medische hulp zoeken.
• Als koelvloeistof op uw huid komt, direct met zeep en veel water wegspoelen. In
geval van huidirritatie of andere verschijnselen direct medische hulp zoeken.
• Bewaar koelvloeistof goed afgesloten buiten het bereik van kinderen.
• Koelvloeistof is ontvlambaar en moet derhalve uit de buurt van vuur en
warmtebronnen worden gehouden. Koelvloeistof kan tevens ontvlammen bij
contact met een heet voorwerp, bijvoorbeeld het uitlaatspruitstuk. Voorkom
problemen en wees voorzichtig.

CAUTION
OPGELET
• Gebruik uitsluitend door Isuzu aanbevolen koelvloeistof.
• Andere, niet door Isuzu aanbevolen koelvloeistof kan de motor, het koelsysteem
of de radiator beschadigen. Vooral koelvloeistoffen die amines, boraatzout
of silicaat bevatten, veroorzaken corrosie van de motor of radiator waardoor
koelvloeistof zal gaan lekken en andere problemen optreden.
• Gebruik geen zuiver water als koelvloeistof.

ADVICE
ADVIES
• Verdun koelvloeistof met gedestilleerd of gedeioniseerd water.
• Gebruik geen koelvloeistof in een andere concentratie dan voorgeschreven.
Koelvloeistof in een concentratie van 60% of hoger zal mogelijk oververhitting
veroorzaken, en 30% of lager geeft onvoldoende bescherming tegen corrosie.
• Koelvloeistof met een andere concentratie dan voorgeschreven is minder
vorstbestendig en kan dus bevriezen.
• Indien het motorkoelvloeistofpeil snel daalt, moet u uw voertuig zo spoedig
mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten inspecteren of repareren.
• Voeg geen andere additieven dan koelmiddel toe aan koelvloeistof.
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Koelvloeistofpeil controleren
Front
"MAX" line

"MIN" line

Het expansievat bevindt zich rechts voorin
het motorcompartiment. Controleer nadat
de motor voldoende is afgekoeld of het
koelvloeistofpeil in het expansievat tussen
de streepjes "MAX" en "MIN" staat.
Verwijder ook de radiatordop en controleer
of de koelvloeistof tot de vulnek staat.
Controleer het motorkoelvloeistofpeil alleen
wanneer de vloeistof koud is.
Motorkap → Zie pagina 6-11

CAUTION
OPGELET
• De radiatordop gaat via een
tweevoudige bediening open en
dicht. Let er bij het verwijderen van
de radiatordop op dat u de dop en
de vulnek niet beschadigt.

NOTE
OPMERKING
Radiator cap

• Bij modellen die zijn uitgerust met
een watergekoelde intercooler
fungeert het expansievat ook als
reservoir voor de koelvloeistof van
de intercooler.
Controleer tevens of er geen lekkages zijn
ter hoogte van radiator en radiatorslang.
Controleer op vloeistof of op vlekken die
op lekkage duiden op de plaats waar
het voertuig geparkeerd staat. Neem
contact op met uw Isuzu-dealer wanneer u
lekkages vaststelt.

CAUTION
OPGELET
• Bij gebruik van het voertuig met
lekkages kan de motor vastlopen.
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Koelvloeistof bijvullen
Front
"MAX" line

Staat de motorkoelvloeistof in het
expansievat onder de "MIN" streep, open
dan de tankdop en vul koelvloeistof bij tot
aan de streep "MAX". Draai de dop na het
bijvullen van koelvloeistof goed vast.
Motorkap → Zie pagina 6-11

"MIN" line

WARNING
WAARSCHUWING
• Laat de motor voldoende afkoelen
vooraleer u de koelvloeistof
controleert, bijvult of ververst.

ADVICE
ADVIES
• Vul het expansievat niet teveel.
• Controleer het expansievat om
het koelvloeistofpeil te bepalen.
Stijgt of daalt het peil in het
expansievat plotseling, open dan
de radiatordop en controleer het
motorkoelvloeistofpeil in de radiator
zelf. Controleer bij modellen die zijn
uitgerust met een watergekoelde
intercooler ook het koelvloeistofpeil
in het subreservoir.
• Zorg ervoor dat er geen
koelvloeistof in contact komt met
het uitlaatspruitstuk wanneer de
motor nog warm is. Hierdoor zou
het uitlaatspruitstuk kunnen worden
beschadigd.
• Als het koelvloeistofpeil plotseling
verandert, moet u het voertuig laten
nakijken door uw Isuzu-dealer.
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Behandeling van de radiator
Het radiatorblok reinigen
Radiator for engine

Het koelrendement neemt af wanneer
de luchtkanalen in het koelblok van de
radiator verstopt zijn met vuil of stof. Dit
kan ook corrosie van deze koelblokken
veroorzaken. Was het koelblok van de
radiator regelmatig met water.

WARNING
WAARSCHUWING
Radiator for water-cooled intercooler
Intercooler core
(for water-cooled
Radiator core intercooler)
(for engine)

• Zet bij modellen met passive entry
and start system de motor af en
de power mode op “OFF” alvorens
koelblokken te reinigen. Zet bij
modellen zonder passive entry and
start system de motor af en haal de
contactsleutel uit het contact.
• De zone rond de motor is zeer
heet meteen nadat het voertuig
werd gebruikt en bijgevolg moet u
het voertuig eerst laten afkoelen
vooraleer u die reinigt. Anders kunt u
zich verbranden.

CAUTION
OPGELET
Fin

• Zorg ervoor dat het koelblok van de
radiator voldoende zijn afgekoeld
alvorens die te reinigen. Anders kan
het koelblok beschadigd raken.
• Maak de radiator en het gebied
errond niet schoon met water
onder hoge druk. Dit kan schade
veroorzaken.
• Let op dat u bij het schoonmaken
van het koelblok van de radiator
de koelvinnen niet vervormt of
beschadigt.
OPGELET (vervolg)
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OPGELET (vervolg)
• De koelvinnen zijn zeer breekbaar.
Zorg daarom dat u ze niet plooit of
vervormt. Als ze vervormd raken,
daalt het koelrendement.
• Vooraleer u begint met het
schoonmaken, moet u het nodige
doen om te vermijden dat water
op de omgevende elektrische
onderdelen en draden spat.
• Als er nog steeds hardnekkig
vuil achterblijft, zelfs nadat de
koelblokken van de radiator en de
intercooler zijn schoongemaakt,
moet u het voertuig laten
inspecteren en onderhouden bij uw
Isuzu-dealer.
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Watergekoelde intercooler
De watergekoelde intercooler verlaagt de temperatuur van de inlaatlucht die door de
motor wordt opgewarmd.
De koelvloeistof van de intercooler moet ververst worden overeenkomstig het
onderhoudsschema.
Laat de koelvloeistof verversen door een Isuzu-dealer.
Onderhoudsschema → Zie pagina
6-142
Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen
→ Zie pagina 6-147

WARNING
WAARSCHUWING
• Laat de motor voldoende afkoelen vooraleer u de koelvloeistof controleert,
bijvult of ververst.
• Los of verwijder de dop van de radiator, subreservoir of het expansievat niet
wanneer de koelvloeistof nog heet is. Hete stoom of kokend water zal anders
mogelijk uitspuiten en brandwonden veroorzaken. Bedek de dop met een vod
of dergelijke en verwijder de dop geleidelijk nadat de volledig is afgekoeld en de
temperatuur van de koelvloeistof is gedaald.
• Bij het verwijderen van de radiatordop, subreservoirdop of expansievatdop moet
u de dop eerst met een dikke vod bedekken en dan langzaam losdraaien.
• Koelvloeistof is giftig en mag niet worden gedronken. Als koelvloeistof per
ongeluk wordt ingeslikt, direct overgeven en medische hulp zoeken.
• Als koelvloeistof in uw ogen terechtkomt, moet u uw ogen meteen met veel
water uitspoelen gedurende minstens 15 minuten. In geval van irritatie of andere
verschijnselen direct medische hulp zoeken.
• Als koelvloeistof op uw huid komt, direct met zeep en veel water wegspoelen. In
geval van huidirritatie of andere verschijnselen direct medische hulp zoeken.
• Koelvloeistof is brandbaar en dient uit de buurt van vuur en andere
warmtebronnen te worden gehouden. Koelvloeistof kan ontvlammen als deze
in contact komt met een heet oppervlak, zoals het uitlaatspruitstuk. Voorkom
problemen en wees voorzichtig.
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CAUTION
OPGELET

Radiator cap

Sub-tank cap

30 kPa

108 kPa

Pressure rating

• De drukweerstand van
de radiatordop van het
motorkoelsysteem en de
subreservoirdop van het
intercoolersysteem is verschillend.
Een verkeerde installatie kan leiden
tot oververhitting.

Pressure rating

ADVICE
ADVIES
• Vervang de koelvloeistof van de intercooler regelmatig.
Indien de koelvloeistof onvoldoende wordt ververst, zal er corrosievorming
optreden met waterlekkage of verstopping van de radiator of intercooler tot
gevolg.

NOTE
OPMERKING
• De koelvloeistof van de intercooler is een mengsel van koelmiddel en water in
een bepaalde verhouding.
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Koelvloeistof voor de intercooler klaarmaken
Voorkom beschadiging van de intercooler door het bevriezen van koelvloeistof en
bescherm het systeem tegen corrosie door de door Isuzu aanbevolen koelvloeistof en
water met een verhouding van 50/50 te mengen.
Direct gebruik van "50/50 Pre-diluted" product dat reeds verdund is met een
concentratie van 50% is aanbevolen.
Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen
→ Zie pagina 6-147

ADVICE
ADVIES
• Isuzu garandeert het gebruik van de motor of het voertuig niet bij een
buitentemperatuur van -30°C of lager.
• Indien de motor of het voertuig echter bij -30°C of lager wordt gebruikt, dan
wordt een concentratie van 55% koelvloeistof aanbevolen.
• Bij een koelvloeistofconcentratie van minder dan 50% kan de
anticorrosiewerking van de koelvloeistof afnemen.
• Het motorkoelsysteem en het watergekoelde intercoolersysteem delen
hetzelfde expansievat zodat voor beide hetzelfde type koelvloeistof moet
worden gebruikt.

WARNING
WAARSCHUWING
• Koelvloeistof is giftig en mag niet worden ingeslikt. Als koelvloeistof per ongeluk
wordt ingeslikt, direct overgeven en medische hulp zoeken.
• Als koelvloeistof in uw ogen terechtkomt, moet u uw ogen meteen met veel
water gedurende minstens 15 minuten goed uitspoelen. In geval van irritatie of
andere verschijnselen direct medische hulp zoeken.
• Als koelvloeistof op uw huid komt, direct met zeep en veel water wegspoelen. In
geval van huidirritatie of andere verschijnselen direct medische hulp zoeken.
• Bewaar koelvloeistof goed afgesloten buiten het bereik van kinderen.
• Koelvloeistof is ontvlambaar en moet derhalve uit de buurt van vuur en
warmtebronnen worden gehouden. Koelvloeistof kan tevens ontvlammen bij
contact met een heet voorwerp, bijvoorbeeld het uitlaatspruitstuk. Voorkom
problemen en wees voorzichtig.
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CAUTION
OPGELET
• Gebruik uitsluitend door Isuzu aanbevolen koelvloeistof.
• Andere, niet door Isuzu aanbevolen koelvloeistof kan de radiator of intercooler
beschadigen. Vooral koelvloeistoffen die amines, boraatzout of silicaat bevatten,
veroorzaken corrosie van de motor of radiator waardoor koelvloeistof zal gaan
lekken en andere problemen optreden.
• Gebruik geen zuiver water als koelvloeistof.

ADVICE
ADVIES
• Verdun koelvloeistof met gedestilleerd of gedeioniseerd water.
• Gebruik geen koelvloeistof in een andere concentratie dan voorgeschreven.
Koelvloeistof in een concentratie van 60% of hoger zal mogelijk oververhitting
veroorzaken, en 30% of lager geeft onvoldoende bescherming tegen corrosie.
• Koelvloeistof met een andere concentratie dan voorgeschreven is minder
vorstbestendig en kan dus bevriezen.
• Indien het koelvloeistofpeil snel daalt, moet u uw voertuig zo spoedig mogelijk
door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer laten inspecteren of repareren.
• Voeg geen andere additieven dan koelmiddel toe aan koelvloeistof.
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Koelvloeistofpeil controleren
Expansievat
Front
"MAX" line

"MIN" line

Het expansievat bevindt zich rechts voorin
het motorcompartiment. Controleer nadat
de motor voldoende is afgekoeld of het
koelvloeistofpeil in het expansievat tussen
de streepjes "MAX" en "MIN" staat.
Controleer ook of de koelvloeistof van
de intercooler tot aan de vulnek van
het expansievat komt. Controleer het
koelvloeistofpeil alleen wanneer de
vloeistof koud is.
Motorkap → → Zie pagina 6-11

CAUTION
OPGELET
• De expansievatdop gaat via een
tweevoudige bediening open en
dicht. Let er bij het verwijderen
van de dop op dat u de dop en de
vulnek niet beschadigt.

Subreservoir

• De drukweerstand van
de radiatordop van het
motorkoelsysteem en de
subreservoirdop van het
intercoolersysteem is verschillend.
Een verkeerde installatie kan leiden
tot oververhitting.

NOTE
OPMERKING

Sub-tank
Reserve tank cap

Sub-tank cap

• Het subreservoir fungeert ook als
reservoir voor motorkoelvloeistof.
Controleer tevens of er geen lekkages zijn
ter hoogte van de intercooler, radiator en
radiatorslang. Controleer op vloeistof of op
vlekken die op lekkage duiden op de plaats
waar het voertuig geparkeerd staat. Neem
contact op met uw Isuzu-dealer wanneer u
lekkages vaststelt.

Radiator cap

CAUTION
OPGELET
• Bij gebruik van het voertuig met
lekkages kan de motor vastlopen.
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Koelvloeistof bijvullen
Front
"MAX" line

Staat de koelvloeistof in het expansievat
onder de "MIN" streep, open dan de
tankdop en vul koelvloeistof bij tot aan de
streep "MAX". Draai de dop na het bijvullen
van koelvloeistof goed vast.
Motorkap → → Zie pagina 6-11

"MIN" line

WARNING
WAARSCHUWING
• Laat de motor voldoende afkoelen
vooraleer u de koelvloeistof
controleert, bijvult of ververst.
Reserve tank cap

Sub-tank cap

CAUTION
OPGELET
• De drukweerstand van
de radiatordop van het
motorkoelsysteem en de
subreservoirdop van het
intercoolersysteem is verschillend.
Een verkeerde installatie kan leiden
tot oververhitting.

Radiator cap

ADVICE
ADVIES
• Vul het expansievat niet teveel.
• Controleer het expansievat om
het koelvloeistofpeil van motor en
intercooler te bepalen. Stijgt of daalt
het peil in het expansievat plotseling,
open dan de radiatordop en
controleer het motorkoelvloeistofpeil
in de radiator zelf. Controleer
ook het koelvloeistofpeil van de
intercooler in het expansievat.
ADVIES (vervolg)
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ADVIES (vervolg)
• Zorg ervoor dat er geen
koelvloeistof in contact komt met
het uitlaatspruitstuk wanneer de
motor nog warm is. Hierdoor zou
het uitlaatspruitstuk kunnen worden
beschadigd.
• Als het koelvloeistofpeil plotseling
verandert, moet u het voertuig laten
nakijken door uw Isuzu-dealer.

NOTE
OPMERKING
• Het expansievat fungeert ook als
reservoir voor motorkoelvloeistof.
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Aandrijfriem

CAUTION
OPGELET
• Gebruik originele Isuzu-onderdelen wanneer u de aandrijfriem vervangt.

Inspectie
De riemspanning wordt automatisch
regeregeld door een spanrol.
Controleer de aandrijfriem op scheuren
of andere beschadigingen. Laat de motor
draaien om te controleren of de riem
piept of te los zit. Vervang een gebarsten,
beschadigde, piepende of loszittende
aandrijfriem. Laat de riem vervangen door
een Isuzu-dealer.

Accessory belt

WARNING
WAARSCHUWING
• Let op dat er bij het verrichten van controles met draaiende motor geen handen,
voeten, kleren of dergelijke worden gegrepen door bewegende onderdelen zoals
de koelventilator of aandrijfriemen.
De motor starten
→ Zie pagina
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Luchtfilter
Een verstopt luchtfilterelement veroorzaakt niet alleen vermogensverlies, het doet
ook het brandstofverbruik toenemen. Het luchtfilterelement dient als volgt te worden
onderhouden.
Het luchtfilterelement dient te worden nagekeken en vervangen conform het
onderhoudsschema. Laat het luchtfilterelement vervangen door een Isuzu-dealer.

ADVICE
ADVIES
• Gebruik altijd een origineel Isuzu-luchtfilterelement.
• Het deksel moet correct worden uitgelijnd bij het terugplaatsen om te vermijden
dat er stof in terechtkomt. Het luchtfilter moet steeds zijn gemonteerd tenzij het
tijdelijk moet worden verwijderd voor reparatie- of onderhoudswerkzaamheden.
Zonder luchtfilter kan de motor worden beschadigd.
Onderhoudsschema → Zie pagina
6-142

Luchtfilterinspecteren en reinigen
Verwijder het luchtfilterelement en
controleer of het element verstopt is met
vuil.
Maak een verstopt luchtfilterelement
schoon.

Clip

Wiring harness

Clamp
Clip
Front

1. Haal de kabel uit de houder. Maak
de twee klemmen los en open het
luchtfilterdeksel.
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2. Verwijder het luchtfilterelement door
het omhoog naar buiten te trekken.
3. Verwijder het vuil dat zich binnenin
het luchtfilterhuis heeft verzameld.

Cover

Element

Body

Front
Front
Drain valve

Clean side

4. Maak de aftapklep aan de onderkant
van het luchtfilter schoon.

5. Blaas perslucht met een druk tot 690
kPa (7,0 kgf/cm²/100 psi) tegen de
propere zijde van het element om het
stof te verwijderen.

ADVICE
ADVIES

Dirty side

• Blaas niet met perslucht op de
vuile zijde van het element om te
voorkomen dat het vuil binnenin
komt te zitten.
6. Controleer of het element is
beschadigd of op plaatsen dun is
geworden.
7. Plaats het luchtfilterelement terug.
Sluit het luchtfilterdeksel en maak de
twee klemmen van het luchtfilterhuis
vast. Plaats de kabel in de houder.
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Brandstoffilter
Reinig het brandstoffilter conform het onderhoudsschema. Laat het brandstoffilter
vervangen door een Isuzu-dealer.
Tap het water af wanneer het waterafscheidercontrolelampje oplicht

CAUTION
OPGELET
• Indien dit waarschuwingslampje oplicht terwijl de motor draait, moet het water
in het brandstoffilter meteen worden afgetapt. Wanneer u blijft rijden terwijl het
waarschuwingslampje brandt, kan het injectiesysteem defect raken.

ADVICE
ADVIES
• Wanneer het water in de waterafscheider (brandstoffilter) niet wordt afgetapt,
kan dit bevriezen en schade veroorzaken.
Onderhoudsschema → Zie pagina 6-142
Waterafscheiderwaarschuwingslampje

→ Zie pagina
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Water in brandstoffilter aftappen

Laat de waterafscheider (brandstoffilter) aftappen door een Isuzu-dealer. Tapt u de
waterafscheider (brandstoffilter) zelf af, voer dan de olie af conform de wettelijke
voorschriften terzake.
Rechts stuur
Front

WARNING
WAARSCHUWING

Drain plug

• Het aftappen dient te gebeuren
op een plaats zonder ontvlambaar
materiaal. Anders kan dit brand
veroorzaken.

Links stuur
Front

Drain plug

1. Het brandstoffilter bevindt zich links
achterin het motorcompartiment. Sluit
een uiteinde van een plastic slang
aan op de aftapplug onderaan het
brandstoffilter en plaats het andere
uiteinde van de slang in een recipiënt
om de afgetapte vloeistof op te
vangen.
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Rechts stuur

Priming pump

Drain plug

Links stuur

Priming pump

Drain plug

6-55

2. Draai de aftapplug los en beweeg
de handpomp 10 tot 20 maal met de
hand omhoog en omlaag.
3. Draai de aftapplug zorgvuldig vast en
beweeg de handpomp enkele malen
omhoog en omlaag.
4. Laat de motor proefdraaien en
controleer of de aftappluggen van het
brandstoffilter niet lekken. Controleer
ook of het waarschuwingslampje van
de waterafscheider (brandstoffilter)
niet oplicht.
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CAUTION
OPGELET
• Zet de motor af voor u het water in het brandstoffilter aftapt.
• Veeg brandstof die op het koetswerk terecht is gekomen zorgvuldig af.
• Wanneer de motor wordt gestart meteen nadat het water in het brandstoffilter is
afgetapt, zal het wat langer duren vooraleer de motor aanslaat. Slaat de motor
niet binnen 10 seconden aan, wacht dan even en probeer opnieuw.
• In het afgetapte water zit ook brandstof. Voer dit water af conform de wettelijke
voorschriften in uw land.
• Indien de watersafscheider (brandstoffilter) vaak moet worden afgetapt,
moet u de brandstoftank laten aftappen door uw Isuzu-dealer. U gebruikt de
waterafscheider (brandstoffilter) dan beter niet omdat dit een nadelige invloed
kan hebben op het brandstofsysteem.
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Dieselpartikelfilter (DPD)
Inspectie en onderhoud

Regelmatige inspecties en onderhoud voorkomen beschadiging. Verricht inspecties en
onderhoud op regelmatige tijdstippen. Verhelp eventueel vastgestelde problemen van
het voertuig (ook kleine problemen) om te voorkomen dat ze verergeren.
Als er een probleem optreedt dat in de onderstaande tabel staat, moet u de inspecties
en maatregelen uitvoeren zoals vermeld in de tabel.
Kunt u het probleem niet zelf oplossen, of helpen de maatregelen die in de tabel staan
niet of kunt u de oorzaak niet vinden, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer.
Probleem

Oorzaak

Oplossing

Motor niet voldoende opgewarmd

Laat de motor
warmdraaien.

Teveel motorolie

Corrigeer het oliepeil.

Zie pagina

Brandstofsysteem defect

Langdurig stationair draaien (langer dan 2
uur)

―
Terwijl het voertuig
op een plaats
stilstaat waar ander
verkeer niet wordt
gehinderd, houdt u het
gaspedaal ingetrapt
en controleert u of er
geen witte rook meer
wordt uitgestoten.

―

—

Motormanagement defect
Lichtfilter verstopt
Zwarte
rook uit de
Brandstofsysteem defect
uitlaat
Uitlaatsysteem verstopt

6-23
―

Motormanagement defect
Witte rook
uit de
uitlaat

―

Reinig of vervang het
element.

DPD defect

ADVICE
ADVIES
• Wanneer er een in de kolom "Oplossing" staat, is reparatie of afstelling
vereist. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

6-51
―
―
―
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Remmen

WARNING
WAARSCHUWING
• Is er een probleem met het remsysteem, rij dan niet verder en contacteer de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Remvloeistof
Bij voertuigen met manuele versnellingsbak zitten remvloeistof en koppelingsvloeistof
in hetzelfde reservoir.

WARNING
WAARSCHUWING
• Als remvloeistof in uw ogen terechtkomt, moet u uw ogen meteen met veel
water gedurende minstens 15 minuten goed uitspoelen. In geval van irritatie of
andere verschijnselen direct medische hulp zoeken.

CAUTION
OPGELET
• Reinig alvorens het reservoir te vullen de omgeving van de dop en vul
remvloeistof bij uit een schoon blik. Wanneer vreemde voorwerpen in het
reservoir terechtkomen, kan het remsysteem hierdoor defect raken.
• Inspecteer and ververs de remvloeistof overeenkomstig het onderhoudsschema.
• Gebruik uitsluitend de voorgeschreven remvloeistof.
• Zorg ervoor dat remvloeistof niet in contact komt met de huid. Spoel vloeistof
die in contact komt met de huid overvloedig af met water.
• Remvloeistof tast de lak en materialen zoals plastic, vinyl en rubber aan. Het
is ook zeer corrosief op metalen. Veeg gemorste vloeistof onmiddellijk af met
water.
• Raadpleeg een arts bij aanhoudende huidirritatie.
• Remvloeistof neemt gemakkelijk vocht op. Daarom moet het blik goed
afgesloten worden wanneer dit wordt bewaard.
• Meng geen remvloeistof met vloeistoffen van een niet-voorgeschreven merk.
Een mix van vloeistoffen van verschillende merken kan chemische reacties
veroorzaken waardoor het remsysteem defect raakt.
OPGELET (vervolg)
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OPGELET (vervolg)
• Als het remvloeistofpeil snel daalt, kan er een probleem zijn met het
remsysteem of kunnen de remblokken of remvoeringen versleten zijn. Laat uw
voertuig onmiddellijk nakijken door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
Onderhoudsschema → Zie pagina
6-142
Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen
→ Zie pagina 6-147

Remvloeistofpeil controleren

"MAX" line
Brake fluid
compartment

"MIN" line

Controleer of het vloeistofpeil in het
reservoir tussen de strepen "MAX" en
"MIN" staat.
Kijk op het remvloeistofgedeelte om
het "MIN"-peil te controleren. Het
remvloeistofpeil kan niet nauwkeurig
worden gecontroleerd wanneer niet op het
remvloeistofgedeelte wordt gekeken.
Duw het voertuig voorzichtig heen en weer
als de bovenkant van de vloeistof niet goed
zichtbaar is.

CAUTION
OPGELET
• Controleer het vloeistofpeil
nauwkeurig. Het koppelings- en
remvloeistofpeil varieert wanneer de
remblokken zijn versleten.

Remvloeistof bijvullen
Als het remvloeistofpeil tot onder de "MIN" streep is gezakt, de dop verwijderen en
vloeistof bijvullen. Vul niet bij boven de streep "MAX".
Draai de dop na het bijvullen van de vloeistof stevig vast.

Remvloeistof verversen
Ververs de remvloeistof volgens het onderhoudsschema en gebruik de voorgeschreven
vloeistof. Laat dit werk uitvoeren door uw Isuzu-dealer, aangezien bij het verversen
van de remvloeistof de gerelateerde onderdelen gedemonteerd moeten worden.
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Rempedaal
Vrije slag

 

Zet de motor af en trap het rempedaal een
tiental keer stevig in en controleer dan de
vrije slag van het rempedaal door die met
uw hand licht in te drukken tot u weerstand
voelt. Is de vrije slag te groot of te klein,
laat uw voertuig dan nakijken en afstellen
door een Isuzu-dealer.
Vrije slag (gemeten bij het uiteinde van het
pedaal)
6 - 10 mm

Hoogte en speling

Height
Allowance
Versnellingsbak

Controleer de rempedaalhoogte vanaf de
vloer.
Start vervolgens de motor, wacht
minstens 1 minuut en inspecteer de
rempedaalspeling vanaf de vloer met
ingetrapt rempedaal.
Zijn hoogte en speling te groot of te klein,
laat uw voertuig dan nakijken en afstellen
door een Isuzu-dealer.
Hoogte

Model met rechts stuur

Model met links stuur

Model met manuele
versnellingsbak

175.7 - 187.7 mm
(6.92 - 7.39 in)

174.6 - 186.6 mm
(6.87 - 7.35 in)

Model met
automatische
versnellingsbak

177.8 - 189.8 mm
(7.00 - 7.47 in)

176.8 - 188.8 mm
(6.96 - 7.43 in)

Speling (druk van 490 N (50 kgf / 110 lb) op het rempedaal)
85 mm (3,35 in) of meer
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ADVICE
ADVIES
• Als de afstand langzaam minder
wordt of de pedaalwerking
sponsachtig aanvoelt wanneer
het rempedaal bij herhaling wordt
ingetrapt, is er mogelijk lucht
in het hydraulische remcircuit
terechtgekomen. Laat uw voertuig
zo spoedig mogelijk door de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer
inspecteren.
• Als de remmen van uw voertuig
piepen bij normaal rijden of remmen,
kan dit één van de volgende
oorzaken hebben.
- Remblokslijtage
De remblokken zijn bijna
versleten. Laat in dit geval
uw voertuig zo spoedig
mogelijk inspecteren door de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
- Zand, gruis of modder op de
remmen
Als zand, gruis of modder op
de remmen is terecht gekomen,
kan dit een piepend geluid
veroorzaken wanneer het met de
draaiende onderdelen in contact
komt. Was dan het voertuig
om alle vuil te verwijderen.
Laat uw voertuig zo spoedig
mogelijk inspecteren door de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als
het piepend geluid niet verdwijnt
door te wassen.

ADVICE
ADVIES
• Start de motor en trap het rempedaal enkele keren in om de speling tussen
rempedaal en vloer te controleren. Meet vervolgens de speling wanneer het
rempedaal voor het eerst weer wordt ingetrapt. De speling kan niet meer correct
worden gemeten wanneer het rempedaal twee of meer keer wordt ingetrapt.
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Remwerking
Rij langzaam met het voertuig op een droge weg en trap het rempedaal in. Controleer
of de remmen volledig functioneren en dat het voertuig niet naar één kant trekt. Is er
een probleem met de remprestaties, rij dan niet verder en contacteer de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer.

CAUTION
OPGELET
• Voer de remwerkingstest uit op een brede weg met goed zicht en let daarbij
goed op achteropkomend verkeer en op de omgeving.

Remslangen en -leidingen
Draai het stuurwiel volledig linksom en
controleer de linker voorremslang en
-leiding visueel en door te voelen om
na te gaan of ze vrij zijn van barsten,
scheuren en uitstulpingen. Let er ook
op dat de slang en de leiding niet met
een chassisonderdeel of wiel raken, dat
er geen lekkage is aan de koppelingen
en ze niet zijn beschadigd. Controleer
de rechter voorremslang en -leiding op
dezelfde manier. De linker en rechter
achterremslangen en -leidingen moeten
eveneens gecontroleerd worden. Is er een
probleem met remslangen of -leidingen
(schade, krassen, barsten, blazen, lekken,
enz.), rij dan niet verder en contacteer de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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Handrem
Inspectie
Release button
Parking brake lever

Trek de handremhendel langzaam aan
vanuit de volledig ontspannen positie en tel
het aantal klikken dat wordt geproduceerd
wanneer de hendel in de uitsparingen van
de palplaat grijpt om te controleren of de
hendel over de juiste afstand aangetrokken
kan worden en goed vergrendelt. Stel het
aantal klikken in op de standaardwaarde
indien het niet binnen het ondervermelde
standaardbereik valt. Controleer ook of de
handrem het voertuig op zijn plaats kan
houden op een droge, hellende weg.
Laat de handrem afstellen en inspecteren
door een Isuzu-dealer.
Hendelslag*
6 tot 9 klikken

Aantal klikken vooraleer de handrem op
staat wanneer de hendel langzaam vanuit
de ontspannen positie wordt aangetrokken
met een trekkracht van ongeveer 294 N.

Velgen en banden
De wielen zijn van grote invloed op de veiligheid en het rijcomfort. Bij verlies van
een wiel wordt het voertuig niet alleen geïmmobiliseerd op de weg en het verkeer
geblokkeerd met mogelijk een ernstig ongeval tot gevolg. Wij raden ten zeerste aan
wielen en banden dagelijks te controleren en ze in voldoende goede conditie te
houden.

WARNING
WAARSCHUWING
• Rij alleen met een correcte bandenspanning en banden in goede staat.
• Als u bij controle van de wielbouten, wielmoeren, velgen of banden iets
abnormaals aantreft, niet met het voertuig gaan rijden en zo spoedig mogelijk
contact opnemen met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
• Als u iets abnormaals op de linkerwielen aantreft, de rechterwielen zorgvuldig
op soortgelijke defecten controleren. Een defect aan een wiel kan een teken zijn
van defecten aan de overige wielen.
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Banden controleren
Bandenspanning

Air pressure label

Een te lage of te hoge bandenspanning is
niet alleen van invloed op het rijgedrag, het
kan naast beschadiging van de lading ook
abnormale warmteproductie, vroegtijdige
slijtage, een lekke band of zelfs een
klapband veroorzaken.
• Gebruik een geschikte
bandenspanningsmeter om de
bandenspanning te meten. De
bandenspanning moet worden
gemeten wanneer de band koud
is of alvorens met het voertuig te
gaan rijden. (Na het rijden neemt de
bandenspanning met ongeveer 10%
toe.)
• Aangezien de bandenspanning
verschilt afhankelijk van
voertuigmodel en bandenmaat, moet
u het bandenspanningslabel op het
frame van de bestuurdersdeuropening
of de bandenspanningstabellen op
de volgende pagina's raadplegen
als het bandenspanningslabel niet is
aangebracht.
• Controleer ook de bandenspanning
van het reservewiel met behulp van
een bandenspanningsmeter met
de door het onderhoudsschema
voorgeschreven intervallen.
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Bandenmaat en bandenspanning
Voertuigmodel

Voor
Regular Cab
Model

Extended/Crew
Cab Modellen

Bandenspanning
kPa (kgf/cm² / psi)

Bandenmaat
Achter

205R16C

265/60R18

Voor

Achter

Ongeladen
260 (2.6/38)

Ongeladen
260 (2.6/38)

Geladen
300 (3.0/43)

Geladen
450 (4.5/65)

230 (2.30/33)

Ongeladen
230 (2.30/33)
Geladen
300 (3.0/43)

WARNING
WAARSCHUWING
• Een te lage bandenspanning of versleten banden zijn uiterst gevaarlijk,
aangezien deze gemakkelijk slippen en zelfs kunnen klappen. Een klapband
kan in ontvlammen en brand in het voertuig veroorzaken.
• Als u op banden met een te lage spanning of lekke banden rijdt, komen de
wielbouten onder te grote spanning te staan. De bouten kunnen dan afbreken
waardoor het wiel kan losraken en mogelijk een ongeluk veroorzaken.

CAUTION
OPGELET
• Een te hoge bandenspanning veroorzaakt schokken en stoten tijdens het rijden
en kan tot beschading van de lading leiden. Banden met te lage spanning
worden heet en kunnen klappen. Hou de banden van uw voertuig altijd op de
standaardspanning.
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Scheuren en andere beschadiging
Controleer loopvlak en flanken van elke band op scheuren of andere beschadiging.
Controleer met name het loopvlak op spijkers en andere metalen voorwerpen in de
groeven.
Als u bij controle van de banden iets abnormaals aantreft, niet met het voertuig gaan
rijden en zo spoedig mogelijk contact opnemen met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

ADVICE
ADVIES
• Let bij het controleren van banden in het bijzonder op lage spanning,
stenen of spijkers in profielgroeven, scheuren en andere beschadigingen en
ongelijkmatige slijtage.

Profieldiepte en abnormale slijtage

Tread wear indicator position mark
(Example)

   


   

Gebruik van versleten banden is gevaarlijk
omdat er een verhoogde kans is dat deze
tijdens het rijden lek raken of klappen.
Controleer alle banden om te zien of
de slijtage-indicatoren zichtbaar zijn en
controleer ook de profieldiepte over het
gehele profiel met een dieptemeter om er
zeker van te zijn dat de groeven dieper zijn
dan voorgeschreven.
Een band waarvan de slijtage-indicatoren
zichtbaar zijn, moet vervangen
worden. Controleer de banden ook op
ongelijkmatige of andere abnormale
slijtage.
Neem bij versleten banden zo spoedig
mogelijk contact op met uw Isuzu-dealer.

CAUTION
OPGELET
• Banden met zeer ondiepe profielgroeven verhogen de kans op slippen en, bij
het rijden met hoge snelheden, op aquaplaning.
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Loose nut

Too much
protrusion
of bolt end

Crack

Missing nut

Rust spots

Broken bolt
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Montage en staat van velgen
inspecteren
Inspecteer de montage en staat van de
velgen.
1. Controleer op ontbrekende wielbouten
en wielmoeren.
2. Controleer elke velg op roestsporen
ter hoogte van wielbouten of -moeren.
Controleer elke velg ook op scheuren
of andere beschadigingen.
3. Controleer of elke wielbout met de
juiste lengte uit de wielmoer steekt.
Het uitstekende gedeelte moet bij alle
bouten van een wiel en bij alle wielen
hetzelfde zijn. Als u bij controle van
de wielbouten, wielmoeren of velgen
iets abnormaals aantreft, niet met het
voertuig gaan rijden en zo spoedig
mogelijk contact opnemen met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

CAUTION
OPGELET
• Elke afwijking in de montage van
een wiel heeft mogelijk loszittende
of ontbrekende wielmoeren en/of
afgebroken wielbouten tot gevolg.
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Bandenspanning van reservewiel
Hou voor het reservewiel een
bandenspanning aan die iets hoger is dan
de standaardspanning. Stel de spanning
correct af wanneer u het wiel gaat
gebruiken.
Banden worden tijdens het rijden warm
en hierdoor neemt de bandenspanning
overeenkomstig toe. Als u de
bandenspanning vlak na het rijden moet
afstellen, moet u ongeveer 20 kPa (0,2
kgf/cm²/3 psi) bij de standaardspanning
rekenen om de afstelspanning te bekomen.
Reservewiel → Zie pagina
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Langdurig gebruik van banden
Banden zijn gemaakt van rubber waarvan
de eigenschappen na verloop van tijd
veranderen (ook wanneer deze op de velg
gemonteerd worden bewaard, zoals bij een
reservewiel). Banden die continu worden
gebruikt, moeten na 5 tot 7 jaar een
verouderingscontrole ondergaan.
Neem voor verdere informatie contact op
met uw Isuzu-dealer.
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Banden roteren

CAUTION
OPGELET
• Controleer telkens wielbouten, wielmoeren en velg op gebreken bij het
demonteren van een velg.
• Als wielbouten, wielmoeren of velgen gebreken vertonen, mag het wiel
niet meer worden gebruikt. Neem zo spoedig mogelijk contact op met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
Banden op verschillende plaatsen slijten verschillend. Banden moeten regelmatig
onderling worden verwisseld op het voertuig voor een gelijkmatige slijtage en een
langere levensduur.

Bij eenzijdige slijtage van radiaalbanden moeten de wielen worden gewisseld zoals
hieronder afgebeeld.

ADVICE
ADVIES

Reservewiel → Zie pagina 6-72
Gebruik van de krik → Zie pagina 6-77
Banden wisselen → Zie pagina 6-82

• Het vastzetmoment van wielmoeren neemt na een bandenwisseling mogelijk
af door hun eerste zetting. Haal na het rijden van 50 tot 100 km (31 tot 62
mijl) na een bandenwisseling de wielmoeren opnieuw met de voorgeschreven
vastzetmoments aan overeenkomstig de instructies in "Opnieuw aanhalen van
de wielmoeren" in dit hoofdstuk.
• Een reservewiel met stalen velg (geen aluminum) is uitsluitend bestemd voor
noodgevallen (niet gebruiken bij het roteren van de wielen).
Opnieuw aanhalen van de wielmoeren
→ Zie pagina 6-91
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Reservewiel
Verwijderen
1. Monteer de reservewielstangen en
krikhendel.

   
  
   

  
   



2. Draai de bouten bij het monteren
van de reservewielstangen
vast met de hand of een
kruiskopschroevendraaier.
Zorg ervoor dat de holronde zijde aan
de boutzijde van de andere stang zit
alvorens de bout vast te draaien.

CAUTION
OPGELET
• Draai elke bout goed aan.

ADVICE
ADVIES
• Alle bevestigingsbouten moeten
goed zijn vastgezet om te
voorkomen dat de stangen
loskomen en het koetswerk of de
lak beschadigen.
• Plaats enkele vellen papier op
het lakwerk om lakschade te
voorkomen.
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Spare tire removal bar
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3. Steek de reservewielstang in de
opening van de reservewielhouder en
draai de krikhendel naar links. Zorg
ervoor dat het reservewiel volledig
op de grond rust en er voldoende
speling is tussen reservewielhouder
en reservewiel.

To lower
the tire
Jack handle

4. Steek uw vingers door het midden
van het reservewiel en neem de
lippen op de reservewielhouderplaat
vast.

Plate

Tab

5. Hou de reservewielhouderplaat haaks
op de velg en verwijder de plaat door
het midden van de velg.
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Opbergen
Plate

1. Plaats de velg met de buitenkant
omhoog en steek de plaat in het
midden van de velg.

NOTE
OPMERKING
• Verwijder het naafdeksel alvorens
lichtmetalen velgen op te bergen.

2. Steek de haak van de plaat in de
velgmoeropening en positioneer de
plaat zodanig dat deze goed in het
reservewiel grijpt alvorens de ketting
omhoog te draaien.

Hook
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Spare tire removal bar

To raise the tire

Jack handle
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3. Leg de ketting in het midden van
het wiel wanneer het half is opgetild.
Draai dan aan de krikhendel om het
verder op te tillen.
Draai de reservewielstang naar rechts
om de ketting volledig omhoog te
draaien en oefen met uw hand een
druk van tenminste 196 N (20 kgf/44
lb) op de hendel uit en zorg ervoor
dat het reservewiel stevig op zijn
plaats komt te zitten.

CAUTION
OPGELET
• Verwijder het reservewiel niet terwijl het voertuig is opgekrikt.
• Als de ketting bij het omhoog draaien gedraaid komt te zitten, kan deze tijdens
het rijden losraken door trillingen of schokken en kan het reservewiel van het
voertuig vallen; dit is zeer gevaarlijk.
• Controleer of het reservewiel stevig in de houder is bevestigd. Als het wiel niet
stevig vastzit, kan het tijdens het rijden losraken door trillingen of schokken en
kan het reservewiel van het voertuig vallen; dit is zeer gevaarlijk.

ADVICE
ADVIES
• Controleer na het opbergen van het reservewiel of dit niet loszit door met
uw voet met kracht tegen de band te duwen. Als het wiel loszit, dit nogmaals
vastzetten nadat u gecontroleerd hebt dat er geen defecten in de houder zijn,
zoals een verbogen beugel of ophangplaat. Als u het reservewiel niet goed
in de houder kunt vastzetten, niet met het voertuig gaan rijden maar contact
opnemen met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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Bandenspanning

Controleer de bandenspanning van het reservewiel met behulp van een
bandenspanningsmeter met de voorgeschreven intervallen.
Een reserveband die opgepompt is tot de normale spanning kan na verloop van tijd
geleidelijk leeglopen. De band moet daarom op een spanning gebracht worden die
enigszins hoger is dan de normale spanning.
Onderhoudsschema → Zie pagina
6-142

INSPECTIE EN ONDERHOUD

6-77

Gebruik van de krik

WARNING
WAARSCHUWING
• Het voertuig opkrikken kan tot ongelukken leiden wanneer dit op een zachte
of hellende ondergrond gebeurt. Het voertuig altijd op een vlakke, vaste
ondergrond opkrikken.
• Plaats geen voorwerpen op of onder de krik bij het opkrikken.
• Trek de handrem stevig aan en plaats blokken onder de wielen met
de schakelpook in de stand "R (achteruit)" bij modellen met manuele
versnellingsbak en de versnellingshendel in de stand "P" bij modellen met
automatische versnellingsbak alvorens het voertuig op te krikken. Wanneer
alleen de handrem is aangetrokken terwijl de achterwielen omhoog zijn
gebracht, kan het voertuig in beweging komen en zo een zeer gevaarlijke
situatie doen ontstaan.
• Om het stuurwiel van modellen met passive entry and start system te
vergrendelen, zet u de wielen in de rechtuitstand, zet u de power mode op
"OFF” en opent of sluit u de bestuurdersdeur. Zet bij modellen zonder passive
entry and start system de wielen in de rechtuitstand en haal de contactsleutel uit
het contact.
• Zorg ervoor dat er zich geen personen of voorwerpen in het voertuig bevinden
alvorens dit wordt opgekrikt.
• Wanneer het voertuig wordt opgekrikt, de deuren nooit openen en de motor
nooit starten.
• De krik mag enkel worden gebruikt onder één van de voorgeschreven
kriksteunpunten. Bovendien dient u te controleren dat de krik goed contact
maakt met het voorgeschreven punt.
• Het verwijderde reservewiel moet voor extra veiligheid onder het voertuig in de
buurt van de krik geplaatst worden, voor het geval de krik zou wegglijden.
• Controleer voor het opkrikken of de krik en het te gebruiken kriksteunpunt vrij
zijn van vuil, olie en vet. Anders kan dit een ongeluk veroorzaken als de krik
door het vuil of de olie zou wegglijden.
• Dit komt doordat de achteras wordt aangedreven, ook al staat één van de
achterwielen niet op de grond. De motor niet starten wanneer één van de
achterwielen op de grond staat.
• Als uw voertuig uitgerust is met een sperdifferentieel, bestaat de kans dat het
voertuig in beweging komt wanneer het motorvermogen op de achteras wordt
overgebracht, ook wanneer een van de wielen op de as los van de grond staat.
De motor niet starten wanneer één van de achterwielen op de grond staat.
• De krik die bij uw voertuig is geleverd, mag enkel gebruikt worden voor het
verwisselen van wielen en het aanbrengen of verwijderen van sneeuwkettingen.
Bovendien mag er om veiligheidsredenen maar één wiel tegelijk worden
opgekrikt.
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WAARSCHUWING (vervolg)

WAARSCHUWING (vervolg)
• Gebruik niet meer dan één krik tegelijk.
• Twee wielen tegelijk omhoog brengen is heel gevaarlijk. Krik altijd maar één wiel
op.
• De krik die bij uw voertuig wordt geleverd, is specifiek bestemd voor dat
voertuig. Gebruik de krik niet voor een ander voertuig en gebruik nooit een krik
van een ander voertuig.
• Zorg ervoor dat de krikstang goed in de krikhendel zit alvorens aan de hendel
en stang te draaien. Wanneer de stang tijdens het opkrikken loskomt van de
hendel, kan dit ernstige letsels veroorzaken.
• Begeef u ook nooit onder het voertuig en laat niemand een lichaamsdeel
onder het voertuig brengen terwijl het is opgekrikt. Anders kan dit een ongeluk
veroorzaken als de krik wegglijdt.
• Als na het opkrikken onder het voertuig gewerkt moet worden, moeten er
kriksteunen worden gebruikt om het voertuig te ondersteunen.

Behandeling van de krik
Opkrikken van het voertuig
1. Monteer de krikstangen en krikhendel.
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2. Draai de bouten bij het monteren van
de krikstangen vast met de hand of
een kruiskopschroevendraaier.
Zorg ervoor dat de holronde zijde aan
de boutzijde van de andere stang zit
alvorens de bout vast te draaien.

CAUTION
OPGELET
• Draai elke bout goed aan.

3. Steek het uiteinde van de krikstang in
de krikhouder.
4. Plaats de krik vlak onder het
kriksteunpunt en zorg ervoor dat de
krik recht staat.
De krik moet op een vlakke, vaste
ondergrond geplaatst worden.
5. Draai aan de krikhendel en controleer
of de krik correct beweegt.
Voorwielkriksteunpunten → Zie pagina
6-81
Voorwielkriksteunpunten → Zie pagina
6-81
6. Draai de krikhendel naar rechts om
de auto op te krikken.
7. Controleer dat de krik goed in contact
staat met het kriksteunpunt en krik
dan het voertuig verder omhoog.
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WARNING
WAARSCHUWING
• De krik heeft 2 niveaus. Vanaf het 2e
niveau kan de hendel nog moeilijk
worden bediend. Stop dan met
opkrikken. Wanneer u toch doorgaat,
kan de krik worden beschadigd.
Als het voertuig te hoog wordt
opgekrikt, wordt het onstabiel en
heel gevaarlijk.

Neerlaten van het voertuig
Laat het voertuig neer door de krikhendel
naar links te draaien.
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Kriksteunpunten

WARNING
WAARSCHUWING
• Wanneer een krik niet wordt geplaatst zoals voorgeschreven, kan het voertuig
van de krik glijden met mogelijk ernstige letsels of schade tot gevolg.

Voorwielkriksteunpunten
Plaats de kop van de krik onder het platte gedeelte van het chassis.

Achterwielkriksteunpunten
Plaats de krik binnen 90 mm van de bladveer onder de asbuis. Laat de uitsparing in de
krikkop samenvallen met het gebogen oppervlak in het midden van de asbuis.
Front wheel jacking points

Rear wheel jacking points

Less than 90mm (3.5in)
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Banden wisselen
Voorbereiding
Parkeer het voertuig als volgt om een wiel
te wisselen.
• Het verkeer wordt niet gehinderd.
• De ondergrond is horizontaal, vlak en
stevig.
• U kunt een wiel veilig wisselen.
Wanneer u een wiel wisselt op de openbare
weg, de waarschuwingsknipperlichten en
gevarendriehoeken gebruiken om andere
weggebruikers te waarschuwen.
Trek de handrem stevig aan en
zet de schakelpook in de stand "R
(achteruit)" bij modellen met manuele
versnellingsbak en de keuzehendel in de
stand "P" bij modellen met automatische
versnellingsbak. Blokkeer zowel de
voorzijde als de achterzijde van het wiel
diagonaal tegenover het wiel dat u gaat
wisselen met wielblokken (of stenen,
houtblokken enz.). (Voorbeeld: blokkeer
het linkervoorwiel om het rechterachterwiel
te wisselen.) Laat passagiers uitstappen.

CAUTION
OPGELET
• Gebruik een band met dezelfde maat en profieltekening als deze die wordt
vervangen.
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Wiel demonteren

WARNING
WAARSCHUWING
• Trek altijd de handrem stevig aan, zet de schakelpook in de stand "R (achteruit)"
bij modellen met manuele versnellingsbak en de keuzehendel in de stand
"P" bij modellen met automatische versnellingsbak en plaats blokken onder
de wielen alvorens het voertuig op te krikken. Alleen de handrem aantrekken
is onvoldoende om wegrollen van het voertuig te voorkomen. Wanneer een
achterwiel wordt opgekrikt, kan een voertuig dat alleen met de handrem
is geblokkeerd alsnog in beweging komen en een zeer gevaarlijke situatie
veroorzaken.
• Zorg ervoor dat er zich geen personen of voorwerpen in het voertuig bevinden
alvorens dit wordt opgekrikt.
• Tijdens het opkrikken van een wiel nooit deuren openen of de motor starten.
Probeer niet onder het voertuig te gaan kijken of er onder te kruipen. Dit is zeer
gevaarlijk.
• Plaats het verwijderde reservewiel naast de krik onder het voertuig om gevaar te
voorkomen mocht de krik wegglijden.
• Doe geen olie of vet op de bouten en moeren. Wielmoeren kunnen loskomen,
waardoor wielen kunnen afvallen en ernstige ongelukken veroorzaken.
• Verhit nooit wielmoeren om ze los te maken. Door de naaf te verhitten wordt de
levensduur van het wiel verkort en kunnen de wiellagers worden beschadigd.

CAUTION
OPGELET
• Een wiel is zwaar. Behandel een wiel tijdens het verwijderen en monteren ervan
voorzichtig om letsel te voorkomen.
• Raak motor, dieselpartikelfilter (DPD), selectieve katalytische reductie (SCR)
met ureum, demper en uitlaatpijp niet aan meteen nadat het voertuig is gestopt
omdat deze onderdelen zeer heet zijn
• Let op dat u zich niet kwetst bij het behandelen van wieldeksels.
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1. Trek de handrem stevig aan en
zet de schakelpook in de stand "R
(achteruit)" bij modellen met manuele
versnellingsbak en de keuzehendel
in de stand "P" bij modellen met
automatische versnellingsbak.
Blokkeer het achterwiel diagonaal
tegenover het voorwiel dat wordt
gewisseld. Blokkeer het voorwiel
diagonaal tegenover het achterwiel
dat wordt gewisseld.
2. Zet de kop van de krik stevig onder
het kriksteunpunt.
Gebruik van de krik → Zie pagina 6-77
3. Krik het voertuig zover omhoog dat de
band net niet van de grond komt.
4. Draai met behulp van de
wielmoersleutel de wielmoeren net
voldoende los zodat het wiel stabiel in
positie blijft. De wielmoeren nog niet
verwijderen.

CAUTION
OPGELET
• Draai de wielmoeren niet te ver los.
Dit kan de wielbouten beschadigen.
5. Krik het voertuig omhoog zodat de
band volledig los van de grond komt.
6. Verwijder alle wielmoeren die zijn
losgedraaid en verwijder dan het wiel.

ADVICE
ADVIES
• Let op dat de schroefdraad van
de wielbouten hierbij niet wordt
beschadigd.
• Leg het wiel nooit met de buitenkant
op de grond. Hierdoor kan de velg
immers worden beschadigd.
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7. Verwijder bij modellen met
lichtmetalen velgen het naafdeksel
door via de achterkant van de velg op
het deksel te duwen.
8. Controleer de velg op vervorming
en beschadiging zoals scheuren; de
naaf op overmatige slijtage van het
raakvlak met de velg en de wielbouten
en moeren op beschadiging van de
schroefdraad. Als bij bovenvermelde
onderdelen een abnormale toestand
wordt vastgesteld, overige onderdelen
eveneens controleren en alle defecte
onderdelen door nieuwe vervangen.
Voorwielkriksteunpunten → Zie pagina
6-81
Voorwielkriksteunpunten → Zie pagina
6-81
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Wiel monteren

WARNING
WAARSCHUWING
• Als bij een velg, wielbouten of wielmoeren een abnormale toestand wordt
vastgesteld, kunnen deze later afbreken waardoor een wiel kan loskomen
tijdens het rijden.
• Als u bij controle van de wielbouten, wielmoeren of velgen iets abnormaals
aantreft, niet met het voertuig gaan rijden en zo spoedig mogelijk contact
opnemen met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
• Raakvlakken, wielmoercontactvlakken (afgeschuinde zijden) en het
naafmontagevlak van de velg mogen niet worden herspoten. Door een dikke
laklaag kunnen de wielbouten loskomen of afbreken.
• Monteer een wiel niet schuin of met verkeerd uitgelijnde naaf.
• Doe geen olie of vet op de bouten en moeren. Moeren kunnen te hard
worden vastgezet en zo de bouten beschadigen. Wielmoeren of -bouten
kunnen loskomen, waardoor wielen kunnen afvallen en ernstige ongelukken
veroorzaken. Verwijder allee olie of vet van bouten of moeren.

CAUTION
OPGELET
• Wissel wielen uitsluitend wanneer de band los van de grond is. Anders zal het
wiel verkeerd gemonteerd worden en het voertuig minder goed functioneren.
• Verwijder modder en roest van het naafmontagevlak of van de wielraakvlakken.
Anders kan het wiel tijdens het rijden los komen te zitten.
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Cracks around
decorative hole

Cracks or other damage
or wear on the wheel nut
seating surfaces

Cracks or other
damage around
the bolt holes

Wear or other
damage on the hub
fitting surface
Bolt elongation or
excessive rust
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1. Controleer de velg op de volgende
punten:
• Scheuren of andere beschadigingen
rond boutgaten en sieropeningen.
• Scheuren, andere beschadigingen
of slijtage van de wielmoerzittingen
(afgeschuinde vlakken).
• Scheuren of andere beschadigingen
van lasnaden (alleen stalen velg).
• Slijtage of andere beschadigingen
van naafzitting.
Als u bij controle van de velgen iets
abnormaals aantreft, niet met het voertuig
gaan rijden en zo spoedig mogelijk contact
opnemen met de dichtstbijzijnde Isuzudealer.

Cracks or other
damage on welds
(steel wheel only)
Cracks or
other damage

Crushed, thinned or
seized threads
Wear or other damage
on the wheel fitting surface

2. Controleer de onderdelen aan de
voertuigzijde op de volgende punten.
• Wielbouten en wielmoeren op
barsten of andere beschadigingen.
• Uitrekking van het bouteinde of veel
roest
• Wielbouten en wielmoeren op
geplette, afgesleten of vastgelopen
schroefdraad
• Slijtage of andere beschadigingen
van naafzitting.
Als u bij controle van onderdelen aan de
voertuigzijde iets abnormaals aantreft,
niet met het voertuig gaan rijden en zo
spoedig mogelijk contact opnemen met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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• Verwijder roest en vuil en draai de
moer op de bout. Als de moer niet
soepel draait, is de schroefdraad
beschadigd.
• Vervang in dat geval zowel de
wielbout als de wielmoer.
• Als een wielbout is afgebroken,
moeten alle wielbouten en
wielmoeren van het wiel worden
vervangen.
3. Verwijder stof, roest en modder
van de zitting van velgen en
naven, de wielmoercontactvlakken
(afgeschuinde zijden) en de
schroefdraad van de wielbouten en
-moeren.

CAUTION
OPGELET
• Reinig de velg om vuil en roest van
de montagevlakken van velgen en
naven te verwijderen. Reinig ook
het afgeschuinde gedeelte van elke
moer. Als u de moeren bevestigt
zonder vuil en roest te verwijderen,
kunnen ze later loskomen wat
tijdens het rijden tot het verlies van
een wiel kan leiden. Dit kan zeer
gevaarlijk zijn.
4. Monteer bij modellen met lichtmetalen
velgen het naafdeksel door de
uitsteeksels achteraan op het deksel
tegenover de uitsparingen in de velg
te brengen en met de hand vast te
kloppen.
5. Monteer het wiel door de boutgaten in
de velg uit te lijnen met de wielbouten.
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6. Schroef elke wielmoer met de hand
vast tot die tegen het velgraakvlak
zit en draai dan alle wielmoeren
handvast aan tot het wiel vast op zijn
plaats blijft zitten.
Het afgeschuinde uiteinde van de
wielmoeren moet naar binnen wijzen.
7. Draai de ontluchtingsschroef van
de krik linksom en laat het voertuig
langzaam zakken.

!

8. Haal de wielmoeren in diagonale
volgorde en in twee of drie stappen
aan.
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CAUTION
OPGELET
• Bepaalde in de handel verkrijgbare
slagsleutels produceren meer
kracht dan is voorgeschreven voor
het vastzetten van de wielmoeren.
Als wielmoeren met een dergelijke
sleutel worden vastgezet, kunnen de
wielbouten afbreken. Controleer of
een slagsleutel de voorgeschreven
kracht produceert alvorens die te
gebruiken.
• Stel bij het gebruik van een
slagsleutel de luchtdrukregelaar
nauwkeurig af en selecteer de
aanhaaltijd. Haal de moeren in
laatste instantie aan met behulp
van een momentsleutel om de
voorgeschreven kracht te zetten.
9. Haal tenslotte alle wielmoeren aan
met behulp van een momentsleutel.
Vastzetmoment
120 N·m (12 kgf·m/87 lb·ft)
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WARNING
WAARSCHUWING
• Monteer geen plastic wieldeksels die zwaar zijn beschadigd. Die kunnen tijdens
het rijden immers worden weggeslingerd en ongevallen veroorzaken.
• Berg alle gereedschap, de krik en een wiel met een lekke band veilig op voor u
wegrijdt om letsels te voorkomen bij een aanrijding of een noodstop.

ADVICE
ADVIES
• Draai na het wisselen van een wiel het stuurwiel in beide richtingen om te
controleren of de wielen geen naburige onderdelen raken. Neem contact op
met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor meer informatie hieromtrent.
• Na het wisselen van een wiel neemt het vastzetmoment van de wielmoeren
mogelijk af nadat die zich eerst hebben gezet. Haal na het rijden van 50 tot
100 km (31 tot 62 mijl) na het vervangen van een band de wielmoeren met
de voorgeschreven vastzetmoments aan overeenkomstig de instructies in
"Opnieuw aanhalen van de wielmoeren" in dit hoofdstuk.
Opnieuw aanhalen van de wielmoeren
→ Zie pagina 6-91
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Opnieuw aanhalen van de wielmoeren
Controleer de wielmoeren met behulp van een momentsleutel om te zien of ze zijn
aangehaald met het voorgeschreven moment.
Gebruik de volgende methoden voor het controleren op losse wielmoeren. Het
is mogelijk dat het vastzetmoment van de wielmoeren na het wisselen of roteren
van wielen afneemt nadat die zich eerst hebben gezet. Haal na 50 tot 100 km de
wielmoeren opnieuw aan met het voorgeschreven moment.
Vastzetmoment
120 N·m (12 kgf·m/87 lb·ft)

!

Haal de wielmoeren aan met het
voorgeschreven moment.



#

$
"

WARNING
WAARSCHUWING
• Laat uw voertuig zo spoedig mogelijk door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer
nakijken of repareren als u gebreken vaststelt aan wielmoeren, zoals bv.
aangehaalde moeren die steeds losraken.

CAUTION
OPGELET
• Zet de wielmoersleutel volledig op de wielmoer om deze aan te halen met het
voorgeschreven moment. Gebruik geen pijp als hendelverlengstuk of uw voet
om kracht op de sleutel uit te oefenen. Op deze manier zou de moer te vast
aangedraaid worden en kunnen onderdelen beschadigd raken.
• Zowel onvoldoende als te vast aangedraaide wielmoeren kunnen wielbouten
doen afbreken of velgen doen scheuren en tot verlies van een wiel leiden. Houd
u aan de voorgeschreven vastzetmomenten.
• Vervang een band alleen door een band van hetzelfde type en dezelfde maat
om de rijveiligheid te garanderen. Mix nooit verschillende bandentypes en
-maten.
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Koppelingsvloeistof (model met manuele versnellingsbak)
Koppelingsvloeistof en remvloeistof zitten in hetzelfde reservoir.

WARNING
WAARSCHUWING
• Als koppelingsvloeistof in uw ogen terechtkomt, moet u uw ogen meteen met
veel water goed uitspoelen gedurende minstens 15 minuten. In geval van
irritatie of andere verschijnselen direct medische hulp zoeken.

CAUTION
OPGELET
• Reinig alvorens het reservoir te vullen de zone rond de dop en vul
koppelingsvloeistof bij uit een schoon blik. Vreemde voorwerpen in het reservoir
kunnen defecten aan het koppelingssysteem veroorzaken.
• Zorg ervoor dat koppelingsvloeistof niet in contact komt met de huid. Spoel
vloeistof die in contact komt met de huid overvloedig af met water.
• Koppelingsvloeistof doet lak smelten en tast materialen zoals plastic, vinyl
en rubber aan. Het is ook zeer corrosief op metalen. Veeg gemorste vloeistof
onmiddellijk af met water.
• Raadpleeg een arts bij aanhoudende huidirritatie.
• Inspecteer and ververs de koppelingsvloeistof overeenkomstig het
onderhoudsschema.
• Gebruik uitsluitend de voorgeschreven koppelingsvloeistof.
• Koppelingsvloeistof absorbeert gemakkelijk vocht. Sluit de dop van het blik
goed af wanneer de vloeistof wordt bewaard.
• Meng geen koppelingsvloeistof met vloeistoffen van een niet-voorgeschreven
merk. Wanneer vloeistoffen van verschillende merken worden gemengd, kan
het koppelingssysteem defect raken door chemische reacties.
• Als het koppelingsvloeistofpeil te snel zakt, is er mogelijk een probleem met
het koppelingssysteem of remsysteem, of zijn de koppelingsplaat, remblokken
of remvoeringen versleten. Laat uw voertuig onmiddellijk nakijken door de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

Onderhoudsschema → Zie pagina
6-142
Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen
→ Zie pagina 6-147
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Koppelingsvloeistofpeil controleren
"MAX" line

Clutch fluid compartment

"MIN" line

Controleer of het vloeistofpeil in het
reservoir tussen de streepjes "MAX" en
"MIN" staat.
Kijk op het koppelingsvloeistofgedeelte
om het "MIN" peil te controleren. Het
koppelingsvloeistofpeil kan niet nauwkeurig
worden gecontroleerd wanneer niet op
het koppelingsvloeistofgedeelte wordt
gekeken.
Duw het voertuig voorzichtig heen en weer
als de bovenkant van de vloeistof niet goed
zichtbaar is.

Koppelingsvloeistof bijvullen
Als het koppelingsvloeistofpeil onder de "MIN" streep is gezakt, de dop van het
koppelingsvloeistofreservoir verwijderen en vloeistof bijvullen. Vul de voorgeschreven
koppelingsvloeistof bij tot aan de "MAX" streep.
Draai de dop na het bijvullen van de vloeistof stevig vast.

Koppelingsvloeistof verversen
Ververs de koppelingsvloeistof volgens het onderhoudsschema met gebruik van de
voorgeschreven vloeistof. Laat dit werk uitvoeren door uw Isuzu-dealer, aangezien bij
het verversen van de koppelingsvloeistof de gerelateerde onderdelen gedemonteerd
moeten worden.

Automatische-transmissievloeistof (model met
automatische versnellingsbak)
Laat het inspecteren en verversen van automatische-transmissievloeistof over aan een
Isuzu-dealer.
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Stuurwiel
Stuurwiel controleren
Zet het stuurwiel met stationair draaiende
motor in de rechtuitstand, draai vervolgens
voorzichtig naar links en naar rechts en
controleer de speling in het stuurwiel aan
de hand van de afstand die de rand aflegt
voor de wielen beginnen te bewegen.
Standaardwaarde (rand van het stuurwiel)
10 - 30 mm

Neem het stuurwiel met beide handen vast
en beweeg het axiaal alsook op en neer en
heen en weer om na te gaan of het geen
speling vertoont.
Rij ook met het voertuig en controleer
op abnormale trillingen in het stuurwiel,
scheeftrekken, trage respons of geen
terugkeer naar de rechtuitstand.

CAUTION
OPGELET
• Indien de stuurinrichting speling of
andere gebreken vertoont, moet u
het systeem meteen laten nakijken
door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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Stuurbekrachtigingsvloeistof (hydraulische
stuurbekrachtiging)
Het stuurbekrachtigingsvloeistofpeil moet worden gecontroleerd en de vloeistof
ververst volgens het onderhoudsschema.
Laat stuurbekrachtigingsvloeistof verversen door een Isuzu-dealer.
Onderhoudsschema → Zie pagina
6-142

Stuurbekrachtigingsvloeistofpeil controleren
Het reservoir bevindt zich links vooraan in
het motorcompartiment. Het vloeistofpeil
is correct als dit tussen de strepen
"MAX" en "MIN" op het reservoir staat.
Als het peil lager is dan de "MIN" streep,
moet vloeistof worden bijgevuld tot aan
de streep "MAX". Inspecteer ook op
stuurbekrachtigingsvloeistoflekkage.
Motorkap → Zie pagina 6-11

"MAX" line
"MIN" line

Stuurbekrachtigingsvloeistof bijvullen

CAUTION
OPGELET
• Reinig alvorens vloeistof bij te vullen de zone rondom de dop en giet vloeistof
uit een schone kan of trechter. Als er vuil in het reservoir terechtkomt, kan het
stuurbekrachtigingssysteem defect raken.
• Meng de aanbevolen stuurbekrachtigingsvloeistof niet met vloeistoffen van
andere merken. Wanneer vloeistoffen van verschillende merken worden
gemengd, kan het systeem defect raken door chemische reacties.
Verwijder de dop van het reservoir en vul stuurbekrachtigingsvloeistof bij tot aan de
streep "MAX".
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Voorruitensproeiervloeistof
Voorruitenwisser/-sproeier

Controleer het vloeistofpeil in het voorruitensproeierreservoir. Sproei dan
ruitensproeiervloeistof en schakel de voorruitenwissers in om te zien of er
gedeelten zijn die niet goed gewist worden. Controleer ook de werking van de
voorruitensproeiers.

Windshield
washer tank

Voorruitensproeiervloeistof
bijvullen
1. Het sproeiervloeistofreservoir
bevindt zich links achteraan in het
motorcompartiment.
2. Open de dop en vul het reservoir
met ruitensproeiervloeistof tot aan de
opening.

ADVICE
ADVIES
• Af fabriek is bij nieuwe voertuigen het ruitensproeierreservoir enkel gevuld met
leidingwater. Stem de vloeistofconcentratie af op uw eigen gebruik.
• Volg de instructies die bij de ruitensproeiervloeistof worden geleverd voor de
mengverhouding met leidingwater.
• Producten van slechte kwaliteit, koelvloeistof en zeepwater mogen niet worden
gebruikt. Wanneer deze voorzorgsmaatregel niet wordt opgevolgd, kunnen
sproeiers verstopt raken of de lak worden aangetast.
• Gebruik de ruitensproeier nooit wanneer het reservoir leeg is. Gebruik van de
ruitensproeier met een leeg reservoir kan de motor beschadigen.
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Voorruitenwisserbladen
Dagelijkse controles
Sproei ruitensproeiervloeistof en schakel dan de voorruitenwissers in om te controleren
op gedeelten die niet goed gewist worden. Controleer ook of alles goed werkt.

NOTE
OPMERKING
[Platte bladen]
• Wanneer de power mode op "OFF” (modellen met passive entry and start
system) of het contact op "LOCK" (modellen zonder passive entry and start
system) wordt gezet, kunnen de wisserbladen lichtjes bewegen. Zo worden de
wisserbladen beschermd tegen thermische aantasting en dit is niet abnormaal.
• Wanneer de power mode op "ON” (modellen met passive entry and start
system) of het contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start
system) wordt gezet, kunnen de wisserbladen lichtjes bewegen. Zo keren de
wisserbladen terug naar de startpositie en dit is niet abnormaal.

Wisserbladtypes
Design

Plat

Het vervangen van wisserbladen en rubbers hangt af van het type blad. Wanneer
dat niet op de juiste manier gebeurt, kunnen de wissers en andere onderdelen in de
buurt worden beschadigd. Controleer dus eerst het type wisserblad alvorens dit te
vervangen.
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Wisserblad vervangen (design blad)
Verwijderen
1. Trek de wisserarm omhoog tot in de
verticale stand.
2. Trek de lip omhoog.

1

2

3. Schuif het wisserblad in de richting
van de pijl om het te verwijderen.

3

INSPECTIE EN ONDERHOUD

6-101

Installeren
1. Bevestig het wisserblad op de
wisserarm.

1

2. Schuif het wisserblad in de richting
van de pijl.
3. Duw de lip in.

2

ADVICE
ADVIES

3

• Zet de wisserarm niet omlaag tegen
de ruit wanneer het blad verwijderd
is om te vermijden dat de voorruit
wordt gekrast.
• Controleer steeds of een
wisserblad goed is vergrendeld
na het bevestigen. Anders kan het
wisserblad verschuiven wanneer de
ruitenwissers worden ingeschakeld.
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Wisserblad vervangen (plat blad)

Service position

Breng de wisser in de onderhoudspositie
om het wisserblad te vervangen.

ADVICE
ADVIES
• Controleer of de motorkap goed is
vergrendeld.
Motorkap → Zie pagina

6-11

Wisser in de onderhoudspositie/
werkingspositie brengen
1. Zorg ervoor dat de
voorruitenwisserschakelaar in de
stand "OFF" staat.
Voorruitenwisserschakelaar
→ Zie pagina 4-131
2. Zet de power mode op "ON" en
meteen weer op "OFF" (modellen met
passive entry and start system) of het
contact op "ON" en meteen weer op
"LOCK" (modellen zonder passive
entry and start system).
3. Hou de voorruitensproeierschakelaar
omhoog om de wisserpositie te
veranderen.
Voorruitensproeierschakelaar
→ Zie pagina 4-136

NOTE
OPMERKING
• De wisserpositie kan worden
veranderd gedurende ongeveer 1
minuut na stap 2.

INSPECTIE EN ONDERHOUD

6-103

4. Zet de power mode op "ON" (modellen
met passive entry and start system) of
het contact op "ON" (modellen zonder
passive entry and start system) en zet
de wisserschakelaar in een andere
stand dan "OFF" om de wissers in de
normale stand te brengen.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer wordt gereden met de
wissers in de onderhoudspositie,
worden ze automatisch in de
werkingspositie gebracht.

Verwijderen
Druk op de grendelknop en schuif het
wisserblad in de richting van de pijl om het
van de wisserarm te halen.
2
1
Lock button
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Installeren
1. Schuif het wisserblad in de richting
van de pijl tot u een klikgeluid hoort.

2. Controleer of de grendelknop in de
opening zit.

ADVICE
ADVIES

Lock button

• Zet de wisserarm niet omlaag tegen
de ruit wanneer het blad verwijderd
is om te vermijden dat de voorruit
wordt gekrast.
• Controleer steeds of een
wisserblad goed is vergrendeld
na het bevestigen. Anders kan het
wisserblad verschuiven wanneer de
ruitenwissers worden ingeschakeld.
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Rubber vervangen (design blad)
Verwijderen
1. Verwijder het wisserblad van de
wisserarm.
2. Trek het wisserrubber in de richting
van de pijl uit het wisserblad.

Pull

Installeren
1. Steek een nieuw wisserrubber in het
wisserblad.

Insert

Hole

2. Blijf het wisserrubber naar binnen
duwen tot de haak van het wisserblad
in de opening grijpt en controleer dan
of het rubber stevig vastzit.
3. Bevestig het wisserblad aan de
wisserarm.

Rubber vervangen (plat blad)

NOTE
OPMERKING
• Het rubber van een plat wisserblad
kan niet worden vervangen. Vervang
het wisserblad volledig.
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Lichten
Werking van de lichten inspecteren

Zet de power mode op "ON" (modellen met passive entry and start system) of het
contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start system) om de werking van
koplampen, richtingaanwijzers en andere buitenverlichting alsook de interieurverlichting
te controleren.
Trap ook het rempedaal in om te zien of de remlichten gaan branden en zet de
versnelling in de stand "R" om te controleren of de achteruitrijlichten gaan branden.
Controleer de lampen ook op verkleuring, beschadiging en loszitten.
Werken bepaalde lichten niet, zie dan "Alvorens lichten te vervangen" voor de juiste
instructies.

WARNING
WAARSCHUWING
• Rij nooit met het voertuig wanneer er lichten defect zijn. Dit kan resulteren in
een ongeluk.
Alvorens lichten te vervangen → Zie
pagina 6-108
Voor
Headlight/clearance light/
daytime running light

Turn signal light
Front fog light
Turn signal light
(outside rearview mirror mounted type)

Headlight/clearance light

Turn signal light
Front fog light/daytime running light
Turn signal light
(front fender mounted type)
Turn signal light
(outside rearview mirror mounted type)
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Achter (LED type)
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Achter (behalve LED type)

High mounted stop light
Taillight and
stop light
Rear turn
signal light

License plate light
Back up light/
Taillight
rear fog light

Taillight and
stop light
Rear turn
signal light

Back up light/
rear fog light

License plate light

Interieur
Map lights

Dome light

NOTE
OPMERKING
• Lichten (verlichting) zoals koplampen kunnen tijdelijk aan de binnenkant
beslaan wanneer u in de regen rijdt of in een carwash. Ook kan er door het
temperatuurverschil tussen de binnen- en buitenkant van de lichten soms water
condenseren op de binnenkant van de lens. Dit is normaal en is hetzelfde
verschijnsel als het beslaan van de voorruit of zijruiten wanneer het regent. De
wasem verdwijnt een paar minuten nadat de lichten zijn ingeschakeld.
• Stel de koplampen correct af om te vermijden dat andere weggebruikers
verblind raken. Laat de koplampen afstellen door de dichtstbijzijnde Isuzudealer.
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Alvorens lichten te vervangen

Hou rekening met het volgende indien bij inspectie blijkt dat lichten moeten worden
vervangen.

Lichten die moet worden vervangen door een Isuzu-dealer
De hieronder vermelde lichten zijn moeilijk te vervangen of de hele lichtunit moet
worden vervangen. Raadpleeg in dit geval de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
• LED-koplampen (grootlicht/dimlicht)
• Contourlichten/dagrijlichten (model met LED-koplampen)
• Contourlichten (model met halogeenkoplampen)
• Voormistlichten
• Dagrijlichten (in voorbumper)
• Richtingaanwijzers (in voorbumper)
• Richtingaanwijzers (op zijspiegel)
• Achterlichten en remlichten (LED-type)
• Derde remlicht
• Make-upspiegelverlichting

Lichten die de gebruiker zelf kan vervangen
Wij raden aan om lampen te laten vervangen door een Isuzu-dealer om te voorkomen
dat onderdelen worden beschadigd. De lampen waarvan de vervangprocedure staat
beschreven in de gebruikershandleiding, kunnen evenwel door de gebruiker zelf
worden vervangen. Deze procedures staan beschreven op de volgende pagina's.

CAUTION
OPGELET
• Zet altijd de power mode op "OFF" (modellen met passive entry and start
system) of het contact op "LOCK" (modellen zonder passive entry and start
system) en zet alle andere schakelaars af alvorens doorgebrande lampjes te
vervangen.
• De lampen zijn heet meteen nadat ze zijn uitgezet. Wanneer u een lamp
vervangt, let er dan op dat deze voldoende is afgekoeld vooraleer u ze
aanraakt.
• Bij gebruik van lampen met een ander wattage dan aangegeven, kan de lamp
of bedrading erg heet worden. Dit kan resulteren in vervorming van de lens en
het lamphuis en bovendien bestaat er kans op brand. Let op de lampwattage.
• Halogeenlampen bevatten gas onder druk. Ga voorzichtig om met
halogeenlampen; er kan immers een explosie ontstaan wanneer u ze
beschadigt of laat vallen.
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ADVICE
ADVIES
• Raak het glas niet aan met de blote handen.
• Hebt u twijfels omtrent de procedure, stop dan meteen en contacteer een Isuzudealer.
• Wanneer een lamp van een stel lampen (bv. koplampen) doorbrandt, zal de
andere lamp het ook spoedig laten afweten. Wij raden u aan beide lampen
tegelijk te vervangen.

NOTE
OPMERKING
• Als de lamp niet is doorgebrand, kan de bedrading defect zijn. Laat uw voertuig
zo spoedig mogelijk nakijken door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
Lampwattage → Zie pagina 6-110
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Lampwattage
Positie

Lichten
LED-type
Koplamp

Halogeen
(grootlicht/dimlicht)

Contourlichten/dagrijlichten *1
Voor

Contourlichten

Richtingaanwijzer
Achterlicht en remlicht
Richtingaanwijzer

Achter

Achteruitrijlicht

60/55 W
LED
21 W (oranje)

LED-type

LED

Lamptype

55 W

Dagrijlichten (in voorbumper) *2
Opzij

LED

5W

Richtingaanwijzer
Mistlicht

Lampwattage

13 W

Op zijspiegel

LED

Op voorvleugel

5W

LED-type

LED

Lamptype

5/21 W
21 W (oranje)
21 W

Nummerplaatverlichting

5W

Achtermistlicht

21 W

Derde remlicht

LED

Leesspots

8W

Interieur Plafondlamp
Make-upspiegelverlichting

10 W
LED

*1: Model met LED-koplampen
*2: Model met halogeenkoplampen

NOTE
OPMERKING
• Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer voor het vervangen van
lampen die niet in de bovenstaande lijst staan.
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Lampjes vervangen (buitenverlichting)
Koplampen (model met
halogeenkoplampen)
1. Open de motorkap en bevestig de
steun.
Motorkap → Zie pagina 6-11
2. Draai de kap linksom en verwijder ze.

Cover

3. Koppel de stekker los van de lamp.
Trek de stekker uit door op de lipjes
te duwen.

Retaining clip

1
2

4. Maak de lampklemveer los. Verwijder
de lamp.
5. Plaats een nieuwe lamp en bevestig
die met de klemveer.

ADVICE
ADVIES
• Raak het glas van de gloeilamp
niet aan met uw hand. Wanneer
het glas vuil wordt, zal de gloeilamp
doorbranden.
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6. Sluit de stekker aan. Plaats de kap
terug.

ADVICE
ADVIES
• Als de kap niet goed is bevestigd,
kan er water in de koplamp
terechtkomen met een defect tot
gevolg.
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Richtingaanwijzer (in voorvleugel)
1. Schuif de richtingaanwijzer (op
voorvleugel) naar voren en trek er
vervolgens aan om de achterkant
vrij te maken. Maak de klem opzij
achteraan de lamp los van het
vleugelpaneel. Nadat de klem is
verwijderd, trekt u de lamp naar uit
terwijl u ze naar achteren schuift.

2. Draai de fitting los door deze naar
links te draaien.

Socket
3. Trek de lamp uit de fitting.
4. Plaats een nieuwe lamp in de fitting.
5. Plaats de fitting en draai ze naar
rechts om ze goed te bevestigen.
6. Steek de klem achteraan de lamp in
het vleugelpaneel. Duw het voorste
deel van de lamp in het vleugelpaneel
en steek de klem achteraan het
voorste deel van de lamp in het
vleugelpaneel.
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Lampen van achterlichten

NOTE
OPMERKING
• Laat LED-lampen van rem- en
achterlichten vervangen door een
Isuzu-dealer.

1. Open de laadklep. Verwijder
de 2 schroeven. Verwijder de
achterlichtunits.

Screw

Model met LED-remlichten/
achterlichten

2. Draai de lampfitting naar links om die
te verwijderen.

Socket
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Behalve model met LED-remlichten/
achterlichten

Socket

3. Trek de lamp uit de fitting.

Socket

Bulb
4. Plaats een nieuwe lamp in de fitting.
5. Plaats de fitting en draai ze naar
rechts om ze goed te bevestigen.

ADVICE
ADVIES
• Als de fitting niet stevig is
vergrendeld, kan er water in de
lamp terechtkomen met een defect
tot gevolg.

6. Installeer de achterlichtunits en draai
de 2 schroeven vast.
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Lamp van achtermistlicht vervangen
1. Draai de bevestigingsschroeven van
de lens los en verwijder de lens.
2. Draai de gloeilamp los door deze naar
links te draaien terwijl u erop drukt.
3. Om de lampen te installeren, verricht
u de handelingen voor het verwijderen
in omgekeerde volgorde.

Nummerplaatverlichting




 

1. Duw de klem achteraan op de
nummerplaatverlichting naar "A" om
ze te ontgrendelen.

 
  




2. Duw op de ontgrendelde klem
om de nummerplaatverlichting te
verwijderen.
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3. Draai de fitting los door deze naar
links te draaien.

Socket

4. Trek de lamp uit de fitting.

Socket
Bulb



5. Plaats een nieuwe lamp in de fitting.
6. Plaats de fitting en draai ze naar
rechts om ze goed te bevestigen.
7. Plaats het slot van de
nummerplaatverlichting in het
bumper- of laadpaneel.

 
  


8. Duw de nummerplaatverlichting aan
de klem in het bumper- of laadpaneel
om de klem te bevestigen.
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Lampjes vervangen (binnenverlichting)
Lampje plafondverlichting

Bulb

1. Verwijder de lens met een platte
schroevendraaier of dergelijke.
Verwijder de lamp.
2. Om de lampen te installeren, verricht
u de handelingen voor het verwijderen
in omgekeerde volgorde.

Lens

Lampje kaartleesspot
Bulb

B

A
Lens

1. Trek deel "B" uit terwijl u op deel "A"
van de lens drukt en verwijder de
lens.
2. Verwijder de lamp.
3. Installeer een nieuwe lamp en plaats
de lens terug.

ADVICE
ADVIES
• Oefen niet teveel kracht uit op
de lens bij het verwijderen en
installeren.
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Behandeling van de batterij

DANGER
GEVAAR
• Gebruik of opladen van een batterij waarvan de vloeistof onder het minimumpeil
staat, kan de batterij aantasten en aanleiding geven tot een gevaarlijke situatie
zoals sterke warmteproductie met mogelijk een ontploffing tot gevolg.
• Indien er batterijvloeistof in contact komt met de ogen, deze onmiddellijk met
veel water uitspoelen gedurende minstens 5 minuten. Raadpleeg daarna ook
een arts. Indien er vloeistof op het lichaam terechtkomt, deze afspoelen met
veel water en een arts raadplegen.
• Wanneer u gereedschap of andere metalen voorwerpen in de buurt van de
batterij gebruikt, moet u erop letten dat deze niet in contact komen met de
pluspool. Aangezien het voertuig zelf elektriciteit geleidt, kan een dergelijk
contact kortsluiting en een zeer gevaarlijke elektrische schok veroorzaken.
• Een autobatterij produceert uiterst ontvlambaar waterstofgas. Om deze reden
mogen in de buurt van een batterij nooit werkzaamheden worden verricht
waarbij vonken worden geproduceerd of een open vlam wordt gebruikt. Anders
kan dit een ontploffing veroorzaken als het waterstofgas tot ontbranding komt.
Veeg batterijvloeistof altijd af met een vochtige doek.

WARNING
WAARSCHUWING
• Zet de motor af telkens wanneer u de batterij gaat inspecteren.
• Verdund zwavelzuur wordt gebruikt als batterijvloeistof. Draag een veiligheidsbril
bij het werken aan de batterij. Let goed op dat deze vloeistof niet in contact komt
met de huid, kleding of het koetswerk.
• Vul nooit batterijvloeistof bij tot boven het maximumpeil. Anders kan er
batterijvloeistof ontsnappen en corrosie van de polen en overige onderdelen
veroorzaken. Spoel alle gemorste batterijvloeistof onmiddellijk af met water.
• Breng uw gezicht of hoofd nooit dicht bij de batterij tenzij dit absoluut
noodzakelijk is.
WAARSCHUWING (vervolg)
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WAARSCHUWING (vervolg)
• Alvorens kabels los te koppelen zet u de power mode op "OFF" (modellen
met passive entry and start system) of het contact op "LOCK" (modellen
zonder passive entry and start system), waarna u minstens 5 minuut wacht en
vervolgens de kabels loskoppelt te beginnen met de minkabel. Als de minkabel
binnen 5 minuten wordt losgekoppeld, kan de motorstuureenheid defect raken.
Bevestig de minkabel bij het aansluiten als laatste.
• Adem waterstofgas dat de batterij produceert niet in.
• Laad de batterij op in een goed geventileerde ruimte. Laad de batterij niet op in
een gesloten ruimte, enz.
• Was uw handen na het behandelen van een batterij, polen en gerelateerde
accessoires.
• Hou batterijen uit de buurt van kinderen.
• Vervang de eerste batterij samen met de tweede batterij (modellen met een
tweede batterij).
• Gebruik altijd een eerste en tweede batterij met dezelfde specificaties (modellen
met een tweede batterij).
• Koppel bij het vervangen van de batterijen altijd de minkabel van zowel de
eerste als de tweede batterij los (modellen met een tweede batterij).

ADVICE
ADVIES
• Na het bijvullen van batterijvloeistof moet de batterij altijd worden opgeladen
(door met het voertuig te rijden). Met name in de wintermaanden kan
batterijvloeistof bevriezen en de behuizing beschadigd raken als u de batterij
niet oplaadt.
• Laat onmiddellijk een inspectie uitvoeren door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer
als het batterijvloeistofpeil abnormaal snel daalt.

NOTE
OPMERKING
• Volg de onderstaande initialisatieprocedure om de zijruit van de bestuurder
weer correct te laten functioneren nadat de batterij opnieuw werd aangesloten.
- Open de bestuurdersruit halverwege. Trek aan de schakelaar van de
bestuurdersruit om die volledig te sluiten en hou de schakelaar nog 2
seconden in die stand.
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Voorzorgsmaatregelen bij het behandelen van de batterij
Houd de batterij schoon. Bij een vuile batterij kan de batterijvloeistof verontreinigd
raken, kunnen de platen beschadigd worden, kan er kortsluiting ontstaan en kan de
levensduur van de batterij verkort worden.
Modellen met passive entry and
start system

Modellen zonder passive entry and
start system

Bij inspectie of onderhoud
Alvorens de batterij en andere onderdelen
van de elektrische installatie te inspecteren
en onderhouden zet u de power mode op
"OFF" (modellen met passive entry and
start system) of het contact op "LOCK"
(modellen zonder passive entry and start
system) waarna u minstens 5 minuut wacht
en vervolgens de minkabel loskoppelt
van de batterij. Als de minkabel binnen
5 minuten wordt losgekoppeld, kan de
motorstuureenheid defect raken.
Elektrische onderdelen raken mogelijk
beschadigd als inspectie ofonderhoud
wordt uitgevoerd terwijl de batterij nog is
aangesloten.
Startknop (modellen met Passive Entry
and Start System)
→ Zie pagina 4-112
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Batterijpositie

Second battery
(if equipped)

First battery

Sommige voertuigen zijn uitgerust met één
batterij (eerste batterij), andere met twee
batterijen (eerste en tweede batterij).

Batterijkabels loskoppelen

Negative terminal
Battery terminal
nut

Positive terminal
Battery terminal
nut

Wanneer de batterij verwijderd moet
worden, moet u eerst de minkabel
losmaken.
1. Zet de power mode op "OFF"
(modellen met passive entry and start
system) of het contact op "LOCK"
(modellen zonder passive entry and
start system).
2. Wacht minstens 5 minuten.
3. Draai de batterijklemmoer los en haal
de minkabel van de klem.
4. Draai de batterijklemmoer los en haal
de pluskabel van de klem.

WARNING
WAARSCHUWING
• Als de minkabel aangesloten blijft, kan elk contact dat gemaakt wordt door
gereedschap en dergelijke tussen de pluspool en het koetswerk kortsluiting en
gevaarlijke elektrische schokken veroorzaken. De elektrische installatie kan ook
worden beschadigd.
• Kantel de batterij niet.

CAUTION
OPGELET
• Als de minkabel wordt losgekoppeld van de batterij binnen de 5 minuten nadat
de power mode op "OFF" (modellen met passive entry and start system) of het
contact op "LOCK" (modellen zonder passive entry and start system) is gezet,
kan de motorstuureenheid defect raken.
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ADVICE
ADVIES
• Om de minpool te verwijderen, draait u de klemmoer los en verwijdert u de
intelligente batterijsensor zonder de kabel los te maken. (Draai geen andere
moeren los dan de poolmoer.)

De batterij verwijderen
Bolt

Bolt

1. Verwijder de bevestigingsbouten en
batterijhouder.
2. Verwijder de batterij uit de wagen.

Holder

De batterij opladen
1. Haal de batterij uit de wagen op
een goed geventileerde plaats en
verwijder de accudoppen.
2. Laad de batterij op met een
batterijlader.

DANGER
GEVAAR
• Gebruik geen open vuur in de buurt van de batterij wanneer deze wordt
opgeladen. Tijdens het opladen produceert de batterij immers waterstofgas dat
kan ontvlammen of exploderen.
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ADVICE
ADVIES
• Koppel de batterijkabels los bij het opladen. Dit om defecten aan het voertuig te
voorkomen.
• Zorg ervoor dat een batterijlader die op de accu wordt aangesloten of
losgekoppeld is uitgeschakeld.

De batterij installeren
1. Installeer de batterij. Zorg ervoor dat
de batterij correct is geplaatst en goed
vastzit.
2. Breng de houder en
bevestigingsbouten aan.

Bolt

ADVICE
ADVIES
[Bij modellen met een tweede batterij]
Bolt

Holder

Tweede batterij
[modellen met een tweede batterij]
Holder

Arrow mark

Protector

Front

Second battery

• Breng een batterijbeschermer aan
bij het installeren van de tweede
batterij.
• Bij het installeren van de tweede
batterijhouder moet de pijl op de
houder naar voor wijzen.
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Batterijkabels loskoppelen

Pluspool

Bij het aansluiten van de accukabels,
beginnen met de pluspool en vervolgens
de minpool aansluiten.
Cover

ADVICE
ADVIES
Positive terminal

Battery

Minpool met intelligente
batterijsensor
Intelligent
battery sensor

Negative terminal

Battery

• Installeer de minpool met batterij
en pool naast elkaar bij het
aansluiten van de pluskabel (zoals
de afbeelding laat zien). Sluit ook
de dop van de pluspool na het
aansluiten van de kabel.
• Installeer de minpool met batterij
en pool naast elkaar bij het
aansluiten van de minkabel (zoals
de afbeelding laat zien). Controleer
na het aansluiten van de kabel of
de intelligente batterijsensor geen
onderdelen in de buurt raakt.

Sluit de kabel aan op de pool en draai de
poolmoer vast.

CAUTION
OPGELET
• Wees voorzichtig bij het aansluiten van de batterijkabels en voorkom dat de
plus- en minpool worden omgewisseld. Wanneer de polen verkeerd worden
aangesloten, kan er een te hoge spanning wordt opgewekt waardoor de
alternator of voertuigbedrading doorbrandt.
• Bij modellen met passive entry and start system kan de power mode niet
worden omgeschakeld wanneer de batterij is verwijderd. De power mode die
was ingeschakeld voor het verwijderen van de batterij, is opgeslagen in het
passive entry and start system, zodat de power mode bij het aansluiten van
de batterij op "ON” kan staan. Zet daarom de power mode op "OFF", wacht
minstens 1 minuut en verwijder dan de batterij.
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ADVICE
ADVIES
• Zorg ervoor dat de batterij in de juiste richting geplaatst en stevig bevestigd
is. Als de accu niet stevig bevestigd wordt, kunnen de accubehuizing en de
accuplaten beschadigd worden als gevolg van trillingen tijdens het rijden.

NOTE
OPMERKING
• Bij modellen met passive entry and start system of keyless entry system
kunnen de leesspot en plafondverlichting niet werken als de batterijpool wordt
aangesloten met een geopende deur. In dat geval kan de verlichting worden
ingeschakeld door de deuren te sluiten of de power mode op "OFF" (modellen
met passive entry and start system) of het contact vanuit "ACC" of "ON" op
"LOCK" te zetten (modellen met keyless entry system).
• Het ESC waarschuwingslampje kan oplichten wanneer de batterijkabels zijn
losgekoppeld of de batterij bijna leeg is. ESC werkt niet wanneer het ESC
waarschuwingslampje brandt maar wanneer het ESC waarschuwingslampje
dooft nadat een tijdje is gereden, werkt ESC opnieuw. Blijft het ESC echter
branden, neem dan contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
• Indien de batterijkabels werden losgekoppeld om bijvoorbeeld de batterij te
vervangen, kan het een tijdje duren vooraleer het vrijloopstopsysteem weer
werkt.

Gebruik van de batterij als directe stroombron
De accu mag niet worden gebruikt als een directe 12V-stroombron.
Neem contact op met uw Isuzu-dealer om een batterij te gebruiken als directe
stroombron.
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Batterijvloeistofpeil controleren
Dagelijkse controles
Controleer of het vloeistofpeil in
de batterijbehuizing binnen het
voorgeschreven bereik zit.
Het oppervlak van de batterijvloeistof moet
tussen de maximum- en minimumstreep
staan. Duw het voertuig voorzichtig heen
en weer als het oppervlak van de vloeistof
niet goed zichtbaar is.
Upper level
line
Lower level
line

Batterijvloeistof bijvullen
Als de batterijvloeistof onder het
minimumpeil zakt, verwijdert u de dop en
vult u gedistilleerd water bij tot aan het
maximumpeil. Plaats de dop terug na het
bijvullen.

WARNING
WAARSCHUWING
• Vul nooit batterijvloeistof bij tot boven het maximumpeil. Anders kan er
batterijvloeistof ontsnappen en corrosie van de polen en overige onderdelen
veroorzaken. Spoel alle gemorste batterijvloeistof onmiddellijk af met water.

ADVICE
ADVIES
• Na het bijvullen van batterijvloeistof moet de batterij altijd worden opgeladen
(door met het voertuig te rijden). Met name in de wintermaanden kan
batterijvloeistof bevriezen en de behuizing beschadigd raken als u de batterij
niet oplaadt.
• Laat onmiddellijk een inspectie uitvoeren door de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer
als het batterijvloeistofpeil abnormaal snel daalt.
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Soortelijk gewicht van de batterijvloeistof controleren

Hydrometer

1. Controleer het soortelijk gewicht van
de batterijvloeistof met behulp van
een zuurweger. Als het soortelijk
gewicht te laag is, moet de batterij
worden opgeladen.
Soortelijk gewicht bij een
vloeistoftemperatuur van 20°C
1,27 - 1,29

Batterijpolen controleren
1. Controleer de batterijpolen op
loszitten, barsten en corrosie. Laat
een gebarsten pool inspecteren en
repareren door een Isuzu-dealer.
2. Als een batterijpool door corrosie
is aangetast en met wit poeder is
bedekt, dit afspoelen met warm water
en dan volledig droog vegen. Sterk
aangetaste batterijpolen afschuren
een een staalborstel of schuurpapier.
3. Na het reinigen van de batterijpolen
een dun laagje vet aanbrengen en de
batterijkabels stevig aansluiten.
Zie "Wanneer de batterij leeg is" voor
maatregelen die u moet nemen in het
geval de batterij volledig is uitgeput.
Wanneer de batterij leeg is → Zie pagina
7-16
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Koelmiddel
De airconditioning kan het interieur niet effectief koelen als het koelmiddelpeil laag is.
Koelmiddel moet dus worden bijgevuld wanneer dit nodig is.
Neem contact op met uw Isuzu-dealer wanneer koelmiddel moet worden bijgevuld.

ADVICE
ADVIES
• Wanneer de airconditioning wordt gebruikt wanneer het koelmiddelpeil te
laag is, werkt het systeem niet alleen minder goed maar kan het ook worden
beschadigd.
[Modellen voor de Europese markt]
• De airconditioning van dit voertuig werkt met het nieuwe koelmiddel HFC1234yf (R-1234yf). Er kan geen ander type koelmiddel worden gebruikt. Zorgt
ervoor dat er nooit koelmiddelgas ontsnapt want dit is schadelijk voor het milieu.
Neem contact op met uw Isuzu-dealer of een werkplaats die is uitgerust met
een gasrecuperatiesysteem om koelmiddel te vervangen.
[Modellen voor Israel, Turkije, Hong Kong, Singapore en Marokko]
• De airconditioning van dit voertuig werkt met het nieuwe koelmiddel HFC-134a
(R-134a). Er kan geen ander type koelmiddel worden gebruikt. Zorgt ervoor dat
er nooit koelmiddelgas ontsnapt want dit is schadelijk voor het milieu. Neem
contact op met uw Isuzu-dealer of een werkplaats die is uitgerust met een
gasrecuperatiesysteem om koelmiddel te vervangen.

NOTE
OPMERKING
[Modellen voor de Europese markt]
• Type: HFC-1234yf (R-1234yf)
• Global Warming Potential (GWP): <1
[Modellen voor Israel, Turkije, Hong Kong, Singapore en Marokko]
• Type: HFC-134a (R-134a)
• Global Warming Potential (GWP): 1430
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ONDERHOUD VAN INTERIEUR EN EXTERIEUR

● Onderhoud van het exterieur

6-132

● Onderhoud van het interieur
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Onderhoud van het exterieur
Reinigen
Als het voertuig wordt gebruikt in vuile
toestand, kan dit vuil een chemische reactie
met het lak- of plaatwerk veroorzaken met
mogelijk vlekken, verkleuring, roestvorming
of corrosie tot gevolg. Het vuil kan ook
tussen mechanische onderdelen komen
te zitten, waardoor die minder goed
functioneren en ook de luchtweerstand kan
verhogen. In de volgende gevallen moet
het voertuig dan ook worden gereinigd om
alle vuil te verwijderen.
• Wanneer roet, metaalstof, dode
insekten, vogeluitwerpselen,
boomhars of vettige substanties van
steenkoolteer en rook op de laklaag
zitten.
• Wanneer het voertuig in kustgebieden
is gebruikt.
• Wanneer met het voertuig is gereden
op wegen waar strooizout werd
gebruikt.
• Wanneer er veel modder of vuil op het
voertuig zit.
1. Draai de kraan helemaal open en
spoel het onderstel en de ophanging
schoon.
2. Sluit alle openingen en was de cabine
en de laadbak met een neutraal
reinigingsmiddel.
3. Reinig velgen en banden met
behulp van een borstel en een
reinigingsmiddel.
4. Gebruik na het afspoelen van alle
resten reinigingsmiddel een zeem of
andere schone doek om alle vocht en
waterdruppels volledig te verwijderen.
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WARNING
WAARSCHUWING
• Let op voor brandwonden en andere letsels wanneer u het voertuig onderaan
reinigt. De zone rond motor, dieselpartikelfilter, selectieve katalytische reductie
(SCR) met ureum, demper en uitlaat is zeer heet meteen nadat het voertuig
werd gebruikt en bijgevolg moet u het voertuig eerst laten afkoelen vooraleer u
het reinigt. Anders kunt u zich verbranden.

CAUTION
OPGELET
• Zet bij modellen met automatische voorruitenwissers de
voorruitenwisserschakelaar op "OFF". Met de voorruitenwisserschakelaar op
"AUTO" kunnen de ruitenwissers onverhoeds in werking treden met mogelijk
letsel of schade tot gevolg.
• Geen water rechtstreeks aanbrengen om het interieur te reinigen. Anders kan
dit storingen of defecten in de elektronische stuureenheden en elektrische
onderdelen veroorzaken, of roestvorming op de vloer.
• Spuit niet met een hogedrukreiniger rechtstreeks op de elektrische
stekkerverbindingen. Anders de elektrische installatie defect raken.
• Spuit ook niet in de uitlaat. Anders kan de sensor in de uitlaatpijp defect raken.

ADVICE
ADVIES
• Gebruik geen solventen, benzine, kerosine of thinner en dergelijke om het
exterieur te reinigen.
• Als een automatische carwash wordt gebruikt bij voertuigen met donkere of
metallic lak, kan het lakwerk beschadigd worden door de borstels, zijn glans
verliezen of duidelijk zichtbaar gekrast worden.
• Richt geen grote hoeveelheid water op de luchtinlaatopeningen.
• Spuit geen water in het motorcompartiment of op elektrische onderdelen.
Anders kan de motor moeilijk starten en onregelmatig werken en kunnen
problemen ontstaan met de elektrische installatie.
• Zorg ervoor dat de spiegels zijn ingeklapt en de antenne is ingeschoven
alvorens het voertuig te wassen.
• Vermijd een automatische carwash van het hogetemperatuur-, hogedruktype.
Anders kunnen plastic onderdelen vervormen en breken door de hitte of kan
water in de cabine dringen.
ADVIES (vervolg)
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ADVIES (vervolg)
• In een automatische carwash moet een afstand van minstens 0,4 m worden
aangehouden tussen mondstuk en voertuig en moet de waterstraal loodrecht
op de ruiten zijn gericht.
• Zorg ervoor dat alle reinigingsmiddel volledig wordt afgespoeld en weggeveegd.
Met name sterk alkalische reinigingsmiddelen (voor industrieel gebruik) kunnen
mogelijk haarscheurtjes doen ontstaan in de verlichtingslenzen als het voertuig
gebruikt wordt zonder dat het reinigingsmiddel volledig is weggeveegd. Lees
altijd zorguldig de instructies van de fabrikant van het reinigingsmiddel alvorens
dit te gebruiken.
• Vuildeeltjes in de lucht die op plastic voorbumpers blijven zitten door bv. regen,
kunnen moeilijk te verwijderen zijn.
Gebruik een in de handel verkrijgbaar reinigingsmiddel om het vuil te
verwijderen en breng een laag was aan die geschikt is voor plastic onderdelen.

Voertuig stallen

Voorruitenwisser- en
voorruitensproeierschakelaar → Zie
pagina
4-131

Om uw voertuig zo lang mogelijk in goede conditie te houden, moet er speciale
aandacht worden besteed aan de stalplaats.
Als het voertuig gedurende een lange periode op één van de volgende plaatsen wordt
gestald, kan er een chemische verandering in het lakwerk optreden met mogelijk
vlekken, verkleuring, roestvorming en corrosie tot gevolg.
• Plaatsen waar zich olieachtige substanties, roet, zware rook of metaalpoeder aan
het voertuig kunnen vasthechten.
• Gebieden rond farmaceutische fabrieken en andere installaties die chemische
stoffen uitstoten.
• Kustgebieden
• Plaatsen waar veel dode insecten, vogeluitwerpselen of boomhars zich aan het
voertuig kunnen vasthechten.

In de was zetten
Gelakte en verchroomde onderdelen moeten een- of tweemaal per maand in de
was gezet worden, of telkens wanneer water moeilijk door deze oppervlakken wordt
afgestoten. Zorg ervoor dat was niet in direct zonlicht wordt aangebracht en dat de
temperatuur van de laklaag niet meer dan 40°C bedraagt.
Volg altijd de instructies die bij uw wasproduct zijn geleverd.

CAUTION
OPGELET
• Was mag niet op de voorruit worden aangebracht. Anders kan dit lichtreflecties
veroorzaken die uw zicht kunnen belemmeren.
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ADVICE
ADVIES
• Gebruik geen was die schuurmiddelen bevat. Anders kan dit krassen op gelakte
of plastic onderdelen veroorzaken.
• Was kan rubberonderdelen permanent doen verbleken.

Voorruit reinigen
Als de voorruit niet volledig door de
voorruitenwissers wordt gereinigd, dient de
voorruit gereinigd te worden met origineel
Isuzu ruitreinigingsmiddel.

CAUTION
OPGELET
• Zet bij modellen met automatische
voorruitenwissers de
voorruitenwisserschakelaar op
"OFF".
Met de voorruitenwisserschakelaar
op "AUTO" kunnen de ruitenwissers
onverhoeds in werking treden met
mogelijk letsel of schade tot gevolg.

NOTE
OPMERKING
• Breng bij modellen met
automatische voorruitenwissers
geen waterafstotende coating aan
op de voorruit. Anders kunnen de
regen- en lichtsensor regen niet
goed detecteren waardoor de
automatische voorruitenwissers niet
goed functioneren.
Voorruitenwisser- en
voorruitensproeierschakelaar → Zie
pagina
4-131
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Onderhoud van het interieur

Verwijder stof en vuil uit het interieur met behulp van een autoreiniger of stofzuiger en
veeg de oppervlakken voorzichtig schoon met behulp van een doek bevochtigd met
warm of koud water.

WARNING
WAARSCHUWING
• Bij het reinigen van het interieur mag nooit rechtstreeks water worden gespoten.
Anders kan het voertuig defect raken en zelfs brand ontstaan als water in
het audiosysteem of andere elektrische onderdelen onder de vloerbekleding
terechtkomt.
• Gebruik geen organische solventen zoals petroleumether en benzine noch
schurende producten om de veiligheidsgordels te reinigen.
Bovendien mag het gordelmateriaal nooit gebleekt of geverfd worden. Anders
kunnen de veiligheidsgordels minder goed functioneren of minder sterk
worden. Bij een botsing kunnen de veiligheidsgordels dan minder afdoend
zijn, met mogelijk levensbedreigend letsel tot gevolg. Gebruik warm water
waarin een kleine hoeveelheid neutraal reinigingsmiddel is opgelost om de
veiligheidsgordels voorzichtig schoon te vegen.
• Hou de veiligheidsgordels schoon en droog.

CAUTION
OPGELET
• Gebruik geen organische solventen zoals minerale olie, benzine, thinner,
zure of alkalische solventen noch vetzuuresters. Anders kan dit verkleuring,
vlekken of andere schade veroorzaken. Hou er rekening mee dat bepaalde
reinigingsproducten deze stoffen bevatten. Lees nauwkeurig de etiketten van
reinigingsproducten.
• Parfum, cosmetica of luchtverfrissers (vloeibaar, vast, gel of plaatjes) mogen
niet in direct contact komen met of gemorst worden op interieurcomponenten
zoals airconditioning of audiosysteem. Deze producten bevatten verbindingen
die verkleuring, vlekken, afbladdering van de lak en andere schade kunnen
veroorzaken.
• Glasreinigers die deze verbindingen bevatten, mogen niet worden gebruikt voor
het reinigen van de binnenkant van de voorruit of de ruiten. Reinig de ruiten
door deze met een doek bevochtigd met warm of koud water af te vegen.
• Reinig de achterruit van modellen met achterruitverwarming door er met een
vochtige doek lichtjes op de wrijven in de richting van de verwarmingsdraden
om te vermijden dat die loskomen. Bij gebruik van glasreinigers e.d. kan de
achterruitverwarming defect raken.
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ADVICE
ADVIES
• Spuit geen siliconenspray op elektrische componenten zoals het audiosysteem
of schakelaars. Dit kan contacten beschadigen.
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Onderhoud van veiligheidsgordels

Een vuile veiligheidsgordel kan problemen geven bij het oprollen en daarom is
regelmatige inspectie en verzorging noodzakelijk.

CAUTION
OPGELET
• Het gordelmateriaal kan zijn stevigheid verliezen wanneer dit gebleekt of
geverfd wordt of wanneer het gereinigd wordt met benzine, verfverdunners of
andere vluchtige stoffen.
• Demonteer het veiligheidsgordelmechanisme niet om vuil of voorwerpen te
verwijderen die in de gesp zijn terechtgekomen. Laat in plaats daarvan inspectie
en onderhoud uitvoeren door uw Isuzu-dealer.

Gordelgeleider reinigen

   
 
   


 



1. Vouw een stuk katoenen doek,
absorberend gaas of dergelijke
van ongeveer 50 mm breed in een
rechthoek.
2. Meng een deel neutraal
reinigingsmiddel met ongeveer twintig
delen warm water.
3. Bevochtig de doek met het
reinigingsmiddelmengsel, steek die
door de gordelgeleider en schuif op
en neer en in zijdelingse richting tot
geen vuil meer zichtbaar is.
4. Verwijder de doek, verwijder het vocht
uit de gordelgeleider met behulp van
een droge doek en laat de geleider
aan de lucht drogen buiten direct
zonlicht.
5. Controleer of de veiligheidsgordel
correct wordt opgerold en
uitgetrokken.

ADVICE
ADVIES
• Gebruik geen gereedschap om
de doek door de gordelgeleider
te steken of om hardnekkig vuil
te verwijderen. Hierdoor kunnen
immers plastic onderdelen of het
gordelmateriaal worden beschadigd.
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Gordelmateriaal reinigen




  

Clearance
Clearance

1. Trek de gordel volledig uit en kijk of er
kleurverschillen zijn tussen voor- en
achterkant.
2. Meng een deel neutraal
reinigingsmiddel met ongeveer twintig
delen warm water.
3. Bevochtig een nagelborstel of een
andere borstel met zachte haren (van
nylon of dergelijke) in warm water en
verwijder hiermee het vuil.
4. Veeg de veiligheidsgordel droog met
een droge doek en laat die aan de
lucht drogen buiten direct zonlicht.
5. Controleer of de veiligheidsgordel
correct wordt opgerold en
uitgetrokken.

ADVICE
ADVIES
• Als de veiligheidsgordel niet
beter werkt na het verrichten van
bovenvermelde werkzaamheden,
komt de gordel mogelijk in aanraking
met de deurstijlbekleding. Laat in
dit geval inspectie en onderhoud
uitvoeren door uw Isuzu-dealer.
• Als de gordel niet correct
opgerold en afgerold wordt,
of als bij inspectie problemen
aan het licht komen zoals losse
bevestigingspunten, vervorming van
metalen onderdelen, beschadiging
van het gordelmateriaal, rafeling
of verkleuring, moet u de
veiligheidsgordel laten vervangen
door uw Isuzu-dealer.
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Onderhoud van lederbekleding

NOTE
OPMERKING
• Contacteer uw Isuzu-dealer voor de aankoop van onderhoudsproducten voor
lederbekleding.
1. Verwijder vuil met behulp van een stofzuiger of borstel.
2. Verwijder vlekken met behulp van een zachte doek en een verdund wasmiddel
(neutraal detergent voor wol verdund tot ong. 5%).
3. Verwijder detergentresten van de bekleding met een goed uitgewrongen doek die
in zuiver water is gedrenkt.
4. Verwijder resterend vocht van de bekleding met behulp van een zachte, droge
doek en laat het interieur verluchten in een goed geventileerde ruimte uit de zon.

Onderhoud van zetel- en vloerbekleding
Verwijder stof en vuil met behulp van een elektrische huishoudstofzuiger.
De vloerbekleding niet verwijderen. Gebruik huishoudelijke schoonmaakproducten en
methoden voor het verwijderen van vlekken van voedsel, dranken en dergelijke.
Gebruik neutrale reinigingsmiddelen of schoonmaakproducten op basis van vluchtige
alcohol.
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● Inspectie en onderhoud
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Inspectie en onderhoud

Voor een veilig en zuinig gebruik van het voertuig raden wij u aan het voertuig
regelmatig te laten nakijken en onderhouden overeenkomstig het onderhoudsschema
in dit hoofdstuk.

Onderhoudsschema
Om veilig en zuinig te kunnen rijden, moet u het voertuig regelmatig laten nakijken en
onderhouden bij uw Isuzu-dealer overeenkomstig het onderhoudsschema.
Neem contact op met uw Isuzu-dealer voor inspecties die demontage en/of speciale
apparatuur vereisen.

Letters die gebruikt worden om het type onderhoud aan te geven
I:
A:
R:
T:
L:

Inspecteren en reinigen, afstellen, repareren of vervangen indien nodig
Afstellen
Vervangen
Vastzetten met het voorgeschreven moment
Smeren

ADVICE
ADVIES
• Bij het controleren van de onderstaande punten moet u tevens de routineinspecties uitvoeren.
*: Uw voertuig heeft vaker onderhoud nodig wanneer er gereden wordt onder zware
omstandigheden.

Onderhoudsschema voor gebruik onder
zware omstandigheden→ Zie pagina
6-146
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Onderhoudsschema: TFR/S 87 (RZ4E-TCX) modellen voor Europa, Israel, Turkije,
Hong Kong en Singapore
Inspecteren en reinigen, afstellen, repareren of vervangen indien nodig
Afstellen R: Vervangen
T: Vastzetten met het voorgeschreven moment L: Smeren

I:

A:

Inspectie

Interval (kilometerstand of aantal maanden, wat
het eerst voorkomt)

Zie pagina

* Motorolie

R

Om de 20.000 km of 24 maanden

6-22

* Motoroliefilter

R

Om de 20.000 km of 24 maanden

6-28

Motorolielekkage en -vervuiling

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

6-22

Stationair toerental en acceleratie

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

6-21

Aandrijfriemspanning en
beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

6-50

Uitlaatsysteem

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Alle slangen en leidingen in
het motorcompartiment op
verstopping of beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

* Luchtfilterlement

I
R

Om de 20.000 km of 24 maanden
Om de 40.000 km of 48 maanden

6-51

Brandstoffilter

R

Vervang het brandstoffilter wanneer het
brandstoffiltercontrolelampje oplicht

4-65
6-53

Brandstoftank

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Brandstofslangen en -leidingen
op verstopping of beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Inspectiepunt

Tap het brandstoffilter af wanneer het
waterafscheidercontrolelampje oplicht

Waterafscheider ledigen
Concentratie
motorkoelvloeistof-/
intercoolerkoelvloeistof

Motorkoelvloeistof-/
intercoolerkoelvloeistof

I

R

4-65
6-54

Om de 20.000 km of 24 maanden

6-37
6-45

Initieel na 160.000 km of 96 maanden

6-36
6-43

Om de 160.000 km of 96 maanden (bij gebruik
van door Isuzu aanbevolen koelvloeistof)

6-36
6-43

Om de 24 maanden (bij gebruik van door Isuzu
aanbevolen koelvloeistof)

6-36
6-43

Koelsysteem op lekkage

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

6-39
6-47

Slag en speling
ontkoppelingspedaal

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

* [M/T] [M/T] Manuele
versnellingsbakolie en
olielekkage

I
R

Om de 20.000 km of 24 maanden
Om de 40.000 km of 48 maanden

―

* [4WD] Transferbakolie en
olielekkage

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Loszitten van
schakelmechanisme

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

* [A/T] Automatische
transmissievloeistof

I

Om de 120.000 km of 72 maanden

6-93

* Opmerking: in zware rijomstandigheden is extra onderhoud vereist.
Zie "Onderhoudsschema voor zware rijomstandigheden".
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Inspectie

Interval (kilometerstand of aantal maanden, wat
het eerst voorkomt)

Zie pagina

[A/T] Automatische
transmissievloeistoflekkage

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Loszittende cardanas

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

* Kruiskoppelingen en
schuifstukken cardanas op
slijtage

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

[4WD] Cardankoppelingen en
schuifmoffen

L

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

* Differentieelolie (vooraan en
achteraan)

R
R

Initieel na 20.000 km of 24 maanden
Om de 40.000 km of 48 maanden

―

Steekasrubbermof vooraan op
beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Asbehuizing op vervorming of
beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

[HPS] Stuurbekrachtigingsvloeistof

I
R

Om de 20.000 km of 24 maanden
Om de 180.000 km of 120 maanden

6-95

[HPS] Stuurbekrachtigingsvloeistoflekkage

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

6-95

* Stuurinrichting op loszitten of
beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Inspectiepunt

[HPS] Stuurbekrachtigingsleiding

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Stuurwielspeling

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

6-94

Stuurfunctie

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Wieluitlijning

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Stuurkogelgewricht op
olielekkage of beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Rem- en koppelingsvloeistof

I
R

Om de 20.000 km of 24 maanden
Om de 40.000 km of 48 maanden

6-60
6-92

Remsysteem op vloeistoflekkage

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Remwerking

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

* Voorste remblokken en -schijven
op slijtage

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

* Achterste remblokken en
-trommels op slijtage

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Slag en speling rempedaal

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

6-62

Remleidingen en -slangen
op losse verbindingen of
beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Handremwerking

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Handremhendelslag

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

6-65

Handremkabels op loszitten of
beschadiging en geleider op
beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Handremratel op slijtage of
beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Blad-/schroefveren op
beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

* Opmerking: in zware rijomstandigheden is extra onderhoud vereist.
Zie "Onderhoudsschema voor zware rijomstandigheden".
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Inspectie

Interval (kilometerstand of aantal maanden, wat
het eerst voorkomt)

Zie pagina

Ophangingsbevestiging op
loszitten of beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Schokdempers op olielekkage

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Schokdemperbevestiging op
loszitten

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Ophangingsrubberbussen op
slijtage of beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Ophangingskogelgewrichtbalg op
beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Wielmoeren

T

Om de 20.000 km of 24 maanden

6-91

Inspectiepunt

Velg op beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

6-69
6-86

Voorste en achterste naaflagers
op loszitten

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Bandenspanning en
beschadiging

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

6-66
6-68

Bandenrotatie

Indien nodig

6-71

Andere bouten en moeren van
onderstel en koetswerk

I

Om de 20.000 km of 24 maanden

―

Aircofilter

R

Om de 60.000 km of 24 maanden

―

* Opmerking: in zware rijomstandigheden is extra onderhoud vereist.
Zie "Onderhoudsschema voor zware rijomstandigheden".
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Onderhoudsschema voor zware rijomstandigheden
Rijomstandigheden
A: veelvuldige korte ritten
B: rijden over onverharde wegen
C: rijden op stoffige wegen
D: extreem koud weer en/of wegen met strooizout
E: veelvuldig trekken van aanhangers of rijden in de bergen
F: veelvuldig rijden met lage snelheid en/of geringe belading
G: veelvuldig motor afzetten tijdens DPD regeneratie
Inspectiepunt
Motorolie
Motoroliefilter

Interval

Conditie

Om de 5.000 km vervangen

C, E, F, G, A+D

Om de 10.000 km vervangen

C, E, F, G, A+D

Uitlaatpijpen en bevestiging

Om de 10.000 km inspecteren

A, B, D

Luchtfilterlement

Om de 5.000 km inspecteren
Om de 20.000 km vervangen

C

Stuurinrichting op loszitten of
beschadiging

Om de 5.000 km inspecteren

B

Kruiskoppelingen en moffen

Inspecteren op beschadiging en smeren
om de 5.000 km

B, C

Manuele versnellingsbakolie

Vervangen na 10.000 km en vervolgens
om de 20.000 km

B

Om de 40.000 km inspecteren
Om de 80.000 km verversen

B, E, A+D

Tussenbakolie

Vervangen na 10.000 km en vervolgens
om de 20.000 km

B

Differentieelolie

Vervangen na 10.000 km en vervolgens
om de 20.000 km

B

Voorste remblokken en -schijven op
slijtage

Om de 5.000 km inspecteren

A, B, C

Achterste remblokken en -trommels op
slijtage

Om de 5.000 km inspecteren

A, B, C

Automatische transmissievloeistof

NOTE
OPMERKING
[Veelvuldige korte ritten]
• Als vuistregel geldt dat van korte ritten kan worden gesproken indien in zo'n
30% van de gevallen ritten van 8 km of minder worden gereden.
Voorzorgsmaatregelen bij korte ritten
→ Zie pagina 2-84
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Aanbevolen vloeistoffen, smeermiddelen en
dieselbrandstoffen
Het is van groot belang dat de juiste smeermiddelen en dieselbrandstoffen worden
gebruikt om uw Isuzu voertuig vele jaren optimaal te laten presteren. Gebruik een
smeermiddel van de kwaliteit die is aangegeven in de onderstaande tabel en een
viscositeit die geschikt is voor de temperaturen waarin de wagen wordt gebruikt.
Originele Isuzu-smeermiddelen of smeermiddelen vermeld in de onderstaande
tabel zijn ten zeerste aanbevolen. Vul de smeermiddelen bij overeenkomstig
het onderhoudsschema voor uw voertuig. Gebruik geen andere additieven dan
voorgeschreven.
Viscositeitstabellen voor motorolie en
tandwielolie
→ Zie pagina 6-152
SMEERMIDDEL

KLASSE
API

ACEA

JASO

CJ-4
CK-4

E6
E9
E6/E9

DH-2

* Dieselmotorcarter (Asarme olie)

VOORBEELD
BESCO CLEAN (5W-30) (ISUZU)
BESCO CLEAN (10W-30) (ISUZU)
BESCO CLEAN SUPER (10W-40) (ISUZU)
Vanellus Max Drain Eco (10W-40) (BP)
Vanellus Multi Fleet Eco (15W-40) (BP)
Tection Global ES (15W-40) (Castrol)
Delo 400 XLE (10W-30), (15W-40) (Chevron/Texaco/Caltex)
Delo 400 MGX (15W-40) (Chevron/Texaco/Caltex)
Delvac 1 ESP (5W-30), (5W-40) (ExxonMobil)
Delvac MX ESP (10W-30), (15W-40) (ExxonMobil)
Delvac 1300 Super (10W-30), (15W-40) (ExxonMobil)
Delvac XHP ESP (10W-40) (ExxonMobil)
Rimula R5LE (10W-30), (10W-40) (Shell)
Rimula R4L (15W-40) (Shell)

*: Wij raden aan een asarme motorolie te gebruiken die geschikt is voor het
partikelfilter.

NOTE
OPMERKING
[Cartersmering van een dieselmotor]
• De motorolie SAE 5W-30 waarmee de wagen af fabriek wordt geleverd,
presteert optimaal inzake brandstofverbruik, emissie (CO2) en starten bij lage
temperaturen.
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SMEERMIDDEL

KLASSE
API

ACEA

VOORBEELD

JASO

BESCO TRANSAXLE (5W-30) (ISUZU)
Manuele versnellingsbak (Modellen
met MVL6N)

CI-4
CJ-4

E7
E9

DH-1
DH-2

Delo 400 MGX (15W-40) (Chevron/Texaco/Caltex)
Delo Gold Ultra (15W-40) (Chevron/Texaco/Caltex)
Delvac MX (15W-40) (ExxonMobil)
Rimula R4X (15W-40) (Shell)

BESCO TRANSAXLE (5W-30) (ISUZU)
CI-4
CJ-4

Tussenbak

Automatische versnellingsbak
(Modellen met AWR6B45)

E7
E9

DH-1
DH-2

Delo 400 MGX (15W-40) (Chevron/Texaco/Caltex)
Delo Gold Ultra (15W-40) (Chevron/Texaco/Caltex)
Delvac MX (15W-40) (ExxonMobil)
Rimula R4X (15W-40) (Shell)

ISUZU ATF WSI (ISUZU)

ADVICE
ADVIES
[Smering van een manuele versnellingsbak]
• Originele Isuzu-olie "BESCO TRANSAXLE(5W-30)" is aanbevolen.
Bij gebruik van een andere manuele versnellingsbakolie dan originele Isuzuolie "BESCO TRANSAXLE (5W-30)" kan de transmissie een ander geluid
produceren, anders schakelen en/of het brandstofverbruik toenemen afhankelijk
van de karakteristieken van de olie en/of de gebruiksomstandigheden.
[Smering van een automatische versnellingsbak]
• Originele Isuzu-vloeistof "ISUZU ATF WSI" is aanbevolen.
Bij gebruik van een automatische transmissievloeistof dan de originele Isuzuvloeistof "ISUZU ATF WSI" kan de schakelkwaliteit afnemen en de transmissie
zelfs mogelijk vastlopen door trilling, waardoor de automatische versnellingsbak
mogelijk defect raakt.

NOTE
OPMERKING
[Smering van een manuele versnellingsbak]
• De fabrieksolie "BESCO TRANSAXLE(5W-30)" is optimaal inzake
brandstofverbruik, schakelgevoel en andere schakelprestaties, alsook voor lage
omgevingstemperaturen.
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KLASSE

SMEERMIDDEL

Voordifferentieel
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VOORBEELD

API

ACEA

JASO

GL-5
GL-5/MT-1

―

―

BESCO SHIFT ON THE FLY (75W-90) (ISUZU)
Multigear S (75W-90) (Chevron/Texaco/Caltex)
Mobil Delvac 1 Gear Oil (75W-90) (ExxonMobil)

GL-5
GL-5/MT-1

―

―

BESCO GEAR SH (80W-90), (90), (140) (ISUZU)
BESCO SHIFT ON THE FLY (75W-90) (ISUZU)
Syntrax Universal (80W-90) (Castrol)
Multigear S (75W-90) (Chevron/Texaco/Caltex)
Delo Gear EP-5 (80W-90), (85W-140) (Chevron/Texaco/Caltex)
Mobil Delvac 1 Gear Oil (75W-90) (ExxonMobil)
Mobilube S (80W-90) (ExxonMobil)
Spirax S3 AX (80W-90) (Shell)

Achterdifferentieel

SMEERMIDDEL

KLASSE

Stuurbekrachtiging (model met HPS)

BESCO ATF III (ISUZU) of equivalent
DEXRON® VI of equivalent

Wielnaaflager/middenlager

BESCO L2 GREASE (No.2), L3 GREASE (No.3) (ISUZU)
NLGI #2 of #3 universeel vet

Schuifmof van cardanas/kruiskoppeling

BESCO ONE LUBER Mo GREASE (No.2) (ISUZU)
NLGI #2 universeel vet met molybdenum-disulfude

KOELVLOEISTOF

Motorkoelsysteem
Watergekoelde intercooler

KLASSE
ISUZU ENGINEERING
STANDARD-MATERIAL
ISC-C73-004Y (Ethylene
glycol based Organic Acid
Technology (OAT) Extended
Life Antifreeze / Coolant
en vrij van nitriten, aminen,
boraten, silicaten) of
equivalent

VOORBEELD
BESCO LLC SUPER TYPE E (ISUZU)*
BESCO LLC SUPER TYPE AS (ISUZU)*
Havoline XLC (Arteco)
Glysantin G34 (BASF)

*: Originele Isuzu-koelvloeistof

ADVICE
ADVIES
• Meng koelvloeistof en water in de juiste concentratie.
• Direct gebruik van "50/50 Pre-diluted" product dat reeds verdund is met een
concentratie van 50% is aanbevolen.
Motorkoelvloeistof klaarmaken → Zie
pagina 6-37
VLOEISTOF
Koppelings- en
remvloeistofreservoir

FABRIKANT
ISUZU
AC Delco

MERK

KLASSE

BESCO BRAKE FLUID SUPER DOT 3
Supreme 11
(FMVSS 116 of SAE J1703)
―

―

DOT 4
(FMVSS 116 of SAE J1704)

DIESELBRANDSTOF / GELDENDE NORM (zwavelgehalte minder dan 10 ppm)
Deutsche Industrie Normen (Duitse normen) (DIN)

Gebaseerd op EN590: 2009

British Standards (Britse Normen) (BS)

Gebaseerd op EN590: 2009
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WARNING
WAARSCHUWING
• Open de brandstoftankdop langzaam. Wanneer u die te snel opent, kan er
brandstof uit de tank spuiten.
• Gebruik de voorgeschreven dieselbrandstof. Zie "Aanbevolen vloeistoffen,
smeermiddelen en dieselbrandstoffen".
• Tank noch meng minderwaardige brandstof of benzine, kerosine en brandstof
op basis van alcohol, en gebruik alleen dieselbrandstof en geschikte additieven.
De motor starten met verkeerde brandstof in de tank, is heel gevaarlijk omdat
die het brandstoffilter kan beschadigen en onderdelen van de injectoren kan
doen vastlopen, alsook andere motoronderdelen beschadigen met mogelijk
motorpech of zelfs brand tot gevolg.
• Werd per ongeluk verkeerde brandstof getankt, tap die dan volledig af.

CAUTION
OPGELET
• Bij het gebruik van andere dieselbrandstof dan voorgeschreven voldoet het
voertuig mogelijk niet meer aan de wettelijke voorschriften.

ADVICE
ADVIES
• Gebruik alleen bovenvermelde brandstoffen. Andere brandstoffen kunnen de
motor beschadigen.
• Gebruik geen dieselbrandstof met een hoger zwavelgehalte dan
voorgeschreven door de betreffende emissienormen. Door het gebruik van
dieselbrandstof met een hoog zwavelgehalte, kan de motor, het emissiesysteem
of het EGR-systeem worden beschadigd met mogelijk pech tot gevolg.

INSPECTIE EN ONDERHOUD
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Tanken van brandstof die biodiesel bevat (FAME = Fatty
Acid Methyl Esters = Veresterde vetzuren)
Modellen voor de Europese markt
• U kunt dieselbrandstoffen van het standaardtype conform EN590 gebruiken. Een
standaardtype dieselbrandstof bevat biodiesel (FAME) die voldoet aan EN14214.
• Gebruik van dieselbrandstoffen die niet voldoen aan EN590, of brandstoffen
die FAME bevatten en niet voldoen aan EN14214, kan in het slechtste geval
resulteren in ernstige motorschade.
• Laat dieselbrandstof die FAME bevat niet gedurende lange tijd ongebruikt in
het voertuig. FAME-componenten kunnen het brandstofsysteem blokkeren, met
mogelijk ernstige motorschade tot gevolg.
• Het voertuig is gedekt door de voertuiggarantie op voorwaarde dat brandstof
wordt gebruikt die voldoet aan EN590. Als het voertuig echter gedurende
lange tijd ongebruikt is gebleven, kunnen de eigenschappen van de
brandstof veranderen waardoor een defect aan het voertuig kan ontstaan. De
voertuiggarantie is dan niet van toepassing.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer u overschakelt van 0% FAME diesel naar brandstof met FAME
conform EN590, kan dit een negatieve invloed hebben op de rijprestaties.
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Viscositeitstabellen voor motorolie en tandwielolie

Kies de juiste motorolie en tandwielolie overeenkomstig de onderstaande tabellen.
Zorg dat de viscositeit geschikt is voor de temperatuur waarbij het voertuig wordt
gebruikt. Maak uw keuze aan de hand van de volgende tabellen.
ENGINE OIL VISCOSITY CHART

ENGINE OIL VISCOSITY GRADE - AMBIENT TEMPERATURE
[Multi grade]
SAE 15W-40
SAE 10W-40 *
SAE 10W-30 *

1

1,2

SAE 5W-40
SAE 5W-30 *2
-35°C -30°C -25°C
-31°F -22°F -13°F

-15°C
5°F

0°C
32°F

25°C 30°C
77°F 86°F
SAE 30 *

45°C
113°F

2,3

SAE 40 *3
[Single grade]

*1: When starting aids (oil pan heater, block heater, etc.) are used, grade 10W-xx oils can be used at an ambient
temperature as low as -30°C (-22°F).

*2: Use is possible at ambient temperatures of up to 45°C (113°F) in the case of Isuzu genuine oils or other
recommended oils of grade xxW-30.

*3: Single grade oils are only applied to engines that conform to Euro II emission standard and other less severe
emission standards.

NOTE
OPMERKING
• Bij het gebruik van motorolie met een viscositeit van SAE 10W-30 of hoger, kan
het bij extreme kou voorkomen dat de motor moeilijk start. Daarom wordt dan
motorolie met een viscositeit van SAE 5W-30 aanbevolen.
• Olie met een hogere viscositeit is mogelijk beter geschikt wanneer met hoge
snelheden of zware belading wordt gereden
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TRANSMISSION AND TRANSFER OIL VISCOSITY CHART
TRANSMISSION AND TRANSFER OIL VISCOSITY GRADE - AMBIENT TEMPERATURE
[Multi grade]
SAE 15W-40
SAE 10W-40
SAE 10W-30 *1
SAE 5W-30 *
-35°C

-25°C

-15°C

-31°F

-13°F

5°F

-5°C

1

0°C

30°C

45°C

23°F 32°F

86°F

113°F

*1: Use is possible at ambient temperatures of up to 45°C (113°F) in the case of Isuzu genuine oils of grade xxW-30.
GEAR OIL (front and rear axle) VISCOSITY CHART
GEAR OIL (front and rear axle) VISCOSITY GRADE - AMBIENT TEMPERATURE
[Multi grade]
SAE 85W-140
SAE 80W-90 *
SAE 75W-90 *
-35°C
-31°F

-25°C
-13°F

-10°C
14°F

1

1

0°C
32°F

15°C
59°F
SAE 90 *

[Single grade]

30°C
86°F

1

SAE 140

*1: Use is possible at ambient temperatures of up to 45°C (113°F) in the case of Isuzu genuine oils or other
recommended oils of grade xxW-90.

45°C
113°F
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Problemen oplossen

Regelmatige inspecties en onderhoud voorkomen beschadiging. Verricht inspecties en
onderhoud op regelmatige tijdstippen. Verhelp eventueel vastgestelde problemen van
het voertuig (ook kleine problemen) om te voorkomen dat ze verergeren.
Als er een probleem optreedt dat in de onderstaande tabel staat, moet u de inspecties
en maatregelen uitvoeren zoals vermeld in de tabel. Kunt u het probleem niet zelf
oplossen, of helpen de maatregelen die in de tabel staan niet of kunt u de oorzaak niet
vinden, neem dan contact op met uw dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

ADVICE
ADVIES
• Wanneer er een in de kolom "Oplossing" staat, is reparatie of afstelling
vereist. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
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Probleem

Oorzaak
Batterij is leeg
Batterijklemmen zitten los
of zijn gecorrodeerd

Massadraad van de
startmotor zit los of is
gecorrodeerd
Viscositeit van de
motorolie is te hoog
Startmotor of elektrische
installatie is defect
Versnellingshendel niet
in de stand "P" of "N"
(model met automatische
versnellingsbak)
Startmotor Schakelpook niet in de
werkt niet stand "N" (model met
of slechts manuele versnellingsbak
en passive entry and start
zwak
system)
Rempedaal (model
met automatische
versnellingsbak) of
koppelingspedaal
De motor
(model met manuele
wil niet
versnellingsbak) niet
starten
ingetrapt
(model met passive entry
and start system)
Passive entry and start
system niet geverifieerd

Oplossing
Opladen of vervangen
Verwijder de corrosie en
sluit de klemmen stevig
aan
Verwijder de corrosie en
sluit de klemmen stevig
aan
Vervang de olie door olie
met de juiste viscositeit

Lucht in het
brandstofsysteem
Brandstoffilter verstopt
Startmotor
werkt

Brandstof bevroren
Common rail-systeem
defect
Voorverwarmingssysteem
defect

6-128

―
6-152
―

Zet de versnellingshendel
in de stand "P" of "N"
(model met automatische
versnellingsbak)
Zet de schakelpook in
de stand "N" (model met
manuele versnellingsbak
en passive entry and start
system)
Trap het rempedaal
(model met automatische
versnellingsbak) of
koppelingspedaal
(model met manuele
versnellingsbak) in
(model met passive entry
and start system)
Controleer of u de
elektronische sleutel op
zak hebt
Vervang de batterij.

Passive entry and start
system is defect
Geen brandstof

Zie pagina
7-16

4-4
4-147

4-4
4-146

4-4
4-144

4-4
3-14
―

Controleer of er geen
brandstof lekt en tank dan
brandstof
Ontlucht het
brandstofsysteem

―
7-19
―

Verwarm de
brandstofleiding met warm
water of wacht tot de
temperatuur hoger wordt

―

―
―
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Probleem

Startmotor werkt
stroef

Motor start, maar
stopt meteen weer

Onstabiel stationair
toerental

Witte of zwarte
uitlaatgassen

Motor oververhit

Oorzaak
Voorgloeien actief
(modellen met passive
entry and start system)
Brandstoffilter verstopt

―

Luchtfilter verstopt

Reinig of vervang het
element

Water of lucht in het
brandstofsysteem
Brandstofsysteem defect
Motor onvoldoende
opgewarmd
Teveel motorolie
Luchtfilter verstopt

Zie pagina
4-4
―

Common rail-systeem
defect

6-51
―

Tap water af uit het
brandstoffilter of ontlucht
het brandstofsysteem

6-54
7-19
―

Laat de motor voldoende
opwarmen
Corrigeer het oliepeil
Reinig of vervang het
element

―
6-22
6-51

Brandstofsysteem defect

―

Partikelfilter defect
Geen of te weinig
motorkoelvloeistof
Voorkant radiator verstopt
met vuil

―

Radiatordop niet goed
dichtgedraaid
Loszittende aandrijfriem

Oliedruk is laag

Oplossing

Vul motorkoelvloeistof bij

6-36

Wassen met leidingwater

6-41

Vul motorkoelvloeistof bij
en draai de radiatordop
goed vast.
Stel de riemspanning af of
vervang de riem

6-36
6-50

Motorkoelvloeistof vervuild

―

Ventilatorkoppeling defect

―

Radiatordop vuil of defect
Verkeerde viscositeit van
de motorolie
Motoroliepeil te laag
Inwendige
motoronderdelen defect
Meters, controle-/
waarschuwingslampjes of
schakelaars defect

―
Vervang de olie door olie
met de juiste viscositeit
Vul motorolie bij

6-152
6-22
―
―
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Probleem

Vermogensverlies

Remmen werken
niet goed

Ongelijkmatig
remmen

Oorzaak
Handrem niet volledig
afgezet
Slepende rem
Slippende koppeling
(model met manuele
versnellingsbak)
Luchtfilter verstopt

7-5

Oplossing

Zie pagina

Zet de handrem volledig af

―
―
―

Reinig of vervang het
element

6-51

Brandstoffilter verstopt

―

Motormanagement defect

―

Common rail-systeem defect

―

Motor defect

―

Partikelfilter verstopt
Afstand tussen trommel en
voering te groot
Lucht in remvloeistof

―

Remsysteem defect
Ongelijkmatige
bandenspanning
Ongelijkmatige
bandenslijtage
Ongelijkmatige afstand
tussen remtrommels en
-voeringen
Slechte wieluitlijning

―

Lading te ver naar voren

―
―
Stel de bandenspanning
juist af

6-66

Verband de band

6-82
―
―

Plaats de lading correct

2-7

Vul vloeistof bij

6-95

Stuurbekrachtigingsvloeistofpeil te

Stuurwiel draait erg laag (modellen met hydraulische
stroef
stuurbekrachtiging)
Onvoldoende lucht in de
voorbanden
Loszittende wielmoeren
Ongelijkmatige
Teveel speling in het bandenspanning
stuurwiel
Ongebalanceerde banden
Teveel speling in het
stuurwiel
Slechte smering van de
Stuurwiel keert niet stuurinrichting
goed terug
Slechte wieluitlijning

Stel de bandenspanning
juist af
Vastzetten met het
voorgeschreven moment
Stel de bandenspanning
juist af

6-66
6-91
6-66
―
―
―
―
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Probleem

Moeilijk ontkoppelen
(model met manuele
versnellingsbak)
Van de versnellingsbak

Van het
differentieel
Luide of
abnormale
geluiden

Van de wielophanging
Van de
cardanas

Van de
tussenbak

Oorzaak
Onvoldoende
koppelingsvloeistof
Vrije slag
koppelingspedaal te groot
Onvoldoende
versnellingsbakolie
Inwendige onderdelen
versnellingsbak defect
Onvoldoende
differentieelolie
Inwendige onderdelen
differentieel defect
Veerpennen,
veerschommels of
aanslagen versleten
Slechte smering van
onderdelen
Spiebanen of lagers
versleten
Onvoldoende
tussenbakolie
Inwendige onderdelen
tussenbak defect

Oplossing
Vul vloeistof bij

Zie pagina
6-92
―
―
―
―
―
―
―
―
―
―
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Wanneer de batterij van de elektronische sleutel leeg is
Als de power mode niet kan worden omgeschakeld en/of de motor niet kan worden
gestart met het passive entry and start system omdat de batterij van de elektronische
sleutel leeg is, kan de power mode worden omgeschakeld en/of de motor gestart door
de elektronische sleutel dicht tegen de startknop te houden.
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina 3-20
Startknop (modellen met Passive Entry
and Start System)
→ Zie pagina 4-112
1. Druk op de startknop. Het
startknopsymbool knippert geel en
"PUT ELECTRONIC KEY CLOSE TO
START BUTTON" verschijnt in het
MID.

Engels

Turks
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2. Hou de elektronische sleutel dicht
tegen de startknop terwijl het
startknopsymbool knippert (binnen de
10 seconden).
3. De zoemer weerklinkt en
het startknopsymbool gaat
trager knipperen terwijl de
motorstartprocedure in het MID
verschijnt.

Model met manuele versnellingsbak
Engels

Turks

Model met automatische
versnellingsbak
Engels

Turks

4. Druk binnen de 10 seconden op de
startknop om de power mode om te
schakelen.
Verricht de volgende handelingen
binnen de 10 seconden om de motor
te starten.
5. Controleer of de handremhendel
stevig is aangetrokken.
6. Controleer bij een voertuig met
manuele versnellingsbak of de
schakelpook in de stand "N" staat en
trap het koppelings- en rempedaal
volledig in.
Controleer bij een voertuig met
automatische versnellingsbak of de
versnellingshendel in de stand "P"
staat en trap het rempedaal volledig
in.
7. Druk op de startknop met
ingetrapt(e) pedaal/pedalen. Het
startknopsymbool licht permanent op
en de motor start.

IN NOODGEVALLEN
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NOTE
OPMERKING
• De elektronische sleutel is voorzien
van een immobilizer transponder
chip waarmee de motor kan
worden gestart en de power mode
omgeschakeld.
• Nadat het startknopsymbool is
gedoofd, kan de motor na 10
seconden niet meer worden
gestart en de power mode niet
omgeschakeld. Duw dan op de
startknop en hou de elektronische
sleutel opnieuw dicht tegen de
startknop.
• Het systeem werkt in de volgende
situaties mogelijk niet goed.
- Een metalen voorwerp raakt of
bedekt de sleutelgreep.
- Er is een transpondersleutel van
een ander voertuig in de buurt
van uw sleutel.
Sleutel met immobilizer transponder
chip
→ Zie pagina 3-5
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Noodstopprocedure motor (modellen met Passive Entry
and Start System)
In geval van nood kan de motor al rijdend
worden gestopt als volgt:
• Hou de startknop minstens 3
seconden ingedrukt.
Druk binnen de 2 seconden 3 keer op de
startknop.

WARNING
WAARSCHUWING
• Doe dit uitsluitend in geval van nood.
Als de motor is gestopt, werken de
remmen minder goed en werkt de
besturing stroever.

Wanneer de motor tijdens het rijden
stilvalt
→ Zie pagina 7-14
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Noodstartprocedure motor (modellen met Passive Entry
and Start System)
Als de motor om de een of andere reden niet kan worden gestart, kan dit toch door de
volgende procedure te volgen.

CAUTION
OPGELET
• Het voertuig kan plots in beweging komen wanneer de motor start en bijgevolg
moet u eerst controleren of de omgeving veilig is.
• Hoewel de motor kan worden gestart met een automatische versnellingsbak in
de stand "N", is het om veiligheidsredenen toch aan te raden om dit te doen in
de stand "P".
1. Druk één keer op de startknop en de
power mode schakelt om naar “ACC”..
2. Controleer of de handremhendel
stevig is aangetrokken.
3. Controleer bij een voertuig met
manuele versnellingsbak of de
schakelpook in de stand "N" staat en
trap het koppelings- en rempedaal
volledig in.
Controleer bij een voertuig met
automatische versnellingsbak of de
versnellingshendel in de stand "P"
staat en trap het rempedaal volledig
in.
4. Hou met ingetrapt(e) pedaal/pedalen
de startknop minstens 15 seconden
ingedrukt.

NOTE
OPMERKING
• Volg de noodstartprocedure binnen de 5 minuten nadat de power mode is
omgeschakeld naar "ACC".
• Het voorgloeicontrolelampje licht op wanneer de motor koud is. Het
starten wordt dan vertraagd tot de gloeibougies voldoende warm zijn. Blijf
het koppelingspedaal (met manuele versnellingsbak) of rempedaal (met
automatische versnellingsbak) intrappen tot de motor start.
• Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als de motor niet start.
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Wanneer er tijdens het rijden een probleem is met het voertuig
1. Schakel de
waarschuwingsknipperlichten in en
parkeer het voertuig meteen op een
veilige plaats langs de weg waar
andere weggebruikers niet worden
gehinderd (berm e.d.). Plaats de
gevarendriehoek om het andere
verkeer op uw voertuig attent te
maken.
2. Laat alle passagiers uitstappen en op
een veilige plaats wachten.
3. Loop naar een veilige plaats en
neem de nodige maatregelen
door bijvoorbeeld een
pechverhelpingsdienst enz. op te
bellen.

WARNING
WAARSCHUWING
[Als er brandstof lekt]
• Lekkende brandstof is gevaarlijk omdat deze in brand kan vliegen of een
ontploffing kan veroorzaken. Zet meteen de motor af.

IN NOODGEVALLEN
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Wanneer u een lekke band hebt
Krijgt u tijdens het rijden een lekke band,
ga dan niet hard remmen maar neem het
stuurwiel stevig vast en breng het voertuig
tot stilstand.
Verwissel het wiel met de lekke band op
een vlakke ondergrond en let erop dat
andere voertuigen en voetgangers niet
worden gehinderd.

WARNING
WAARSCHUWING
• Als u met een lekke band blijft
doorrijden, worden de wielbouten
overbelast waardoor deze kunnen
breken en het wiel kan loskomen.
Gereedschap
→ Zie pagina 6-8
Reservewiel → Zie pagina 6-72
Gebruik van de krik → Zie pagina 6-77
Banden wisselen → Zie pagina 6-82

7-14

IN NOODGEVALLEN
Wanneer de motor tijdens het rijden stilvalt
Omdat de rembekrachtiger niet meer werkt,
zal de remwerking veel minder zijn. De
stuurbekrachtiging werkt niet meer, dus het
stuurwiel zal erg stroef draaien. Blijf kalm
en minder snelheid door het rempedaal in
te trappen. Stop zo snel mogelijk op een
veilige plek en inspecteer het voertuig.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer als de motor niet start.

WARNING
WAARSCHUWING
• De werking van het voertuig zal veranderen, dus u moet het voertuig op een
veilige plaats stoppen en rekening houden met het volgende.
- De stuurbekrachtiging werkt niet meer, dus het stuurwiel zal erg stroef
draaien. U hebt meer kracht nodig dan normaal om te sturen.
- Omdat de rembekrachtiger niet meer werkt, zal ook de remwerking veel
minder krachtig zijn. Zorg ervoor dat u het rempedaal harder intrapt dan
normaal.
• Als de motor van modellen met passive entry and start system stilvalt tijdens het
rijden enz., mogen de deuren pas worden geopend nadat het voertuig veilig tot
stilstand is gekomen. Anders kan het stuurslot vergrendelen als deuren worden
geopend. Neem na het stoppen op een veilige plaats dan meteen contact op
met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

NOTE
OPMERKING
• Als de motor stilviel omdat er geen brandstof meer was, volstaat brandstof
tanken niet om de motor weer te kunnen starten. U moet immers het
brandstofsysteem ontluchten na het tanken.
Wanneer de brandstoftank leeg is→ Zie
pagina 7-18
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Wanneer de motor stilvalt en niet meer start
Zet de schakelpook (model met manuele versnellingsbak) of de versnellingshendel
(model met automatische versnellingsbak) in de stand "N" en duw het voertuig naar
een veilige plek.

CAUTION
OPGELET
• In een noodgeval zet u de schakelpook van een model met manuele
versnellingsbak in de stand "R (achteruit)", "1 (eerste versnelling)" of "2 (tweede
versnelling)" als de startmotor werkt. Blijf dan aan het contactslot draaien terwijl
u uw voet van het koppelingspedaal houdt om het voertuig in beweging te
brengen (modellen zonder passive entry and start system). De startmotor kan
dan wel beschadigd raken.

Wanneer de remmen niet meer werken
Werken de remmen plots niet meer,
vertraag dan door geleidelijk terug te
schakelen naar 1e. Hou het stuur stevig
vast en trek de handrem geleidelijk aan om
het voertuig tot stilstand te brengen aan
de kant van de weg. Neem dan meteen
contact op met de dichtstbijzijnde Isuzudealer.

CAUTION
OPGELET
• Het is erg gevaarlijk om tegen hoge snelheid plots de handrem volledig aan te
trekken. Minder eerst snelheid door terug te schakelen en trek dan de handrem
geleidelijk aan.
• Blijf niet rijden terwijl de remmen niet werken.
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Wanneer de batterij leeg is

Gebruik een startkabel (los verkrijgbaar) en de batterij van een ander voertuig om de
motor van uw voertuig te starten.

CAUTION
OPGELET
• Om veiligheidsredenen raden wij u af de motor te starten door middel van
aanduwen.
• Controleer of de hulpbatterij van het andere voertuig dezelfde spanning levert
als de lege batterij van uw voertuig.
• Laat de min- en pluspool van een batterij nooit met elkaar in contact komen.
• Laat de klemmen nooit met elkaar in contact komen bij het aansluiten van de
kabels.
• Vraag de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer om de batterij op te laden.
• Maak een batterijklem niet los terwijl de motor draait. De elektrische installatie
kan hierdoor defect raken.
1. Controleer het vloeistofpeil van de
lege batterij.
2. Gebruik een voertuig met een
opgeladen batterij met dezelfde
spanning.

Upper level
line
Lower level
line
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3. Sluit de startkabels aan in de genummerde volgorde in de afbeelding.

   

"! 
   
   !

# ! $% 
& ! $% 
4. Start na het aansluiten van de kabels de motor van het voertuig met de
hulpbatterij. Verhoog het toerental van de motor met de hulpbatterij lichtjes en
start de motor van het voertuig met de lege batterij.
De motor starten

→ Zie pagina

4-4

5. Als de motor van het voertuig met de lege batterij start, maakt u de startkabels
los in omgekeerde volgorde van waarin ze werden aangesloten.

WARNING
WAARSCHUWING
• Controleer het batterijvloeistofpeil vooraleer u de startkabels aansluit.
Het gebruik of opladen van een batterij waarvan de vloeistof beneden het
minimumpeil staat, kan de toestand van de batterij verslechteren en bovendien
bestaat er kans op een gevaarlijke situatie zoals sterke warmteproductie
met mogelijk een ontploffing tot gevolg. Verricht de werkzaamheden nadat u
batterijvloeistof hebt bijgevuld.
• Een autobatterij produceert ontvlambare gassen die kunnen ontploffen. Let op
het volgende om vonken te voorkomen.
- Sluit het uiteinde van de startkabel in stap 4 van de afbeelding niet
rechtstreeks aan op de minpool van de batterij. Sluit de startkabel aan op een
metalen onderdeel van de motor weg van de batterij.
- Laat de kabel die verbonden is met de pluspool niet in contact komen met de
kabel die verbonden is met de minpool of het koetswerk.
- Hou vuur uit de buurt van de batterij.
• Let op dat u bij het aansluiten en loskoppelen van de kabels niet verstrikt raakt
in de aandrijfriemen.
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NOTE
OPMERKING
• Start de motor moeilijk bij lage temperaturen, start dan de motor van het
voertuig met de hulpbatterij na het aansluiten van de startkabels. Wacht enkele
minuten vooraleer de motor van het voertuig met de lege batterij te starten.

Wanneer de brandstoftank leeg is
Wanneer de brandstoftank leeg is, komt er
lucht in het brandstofsysteem zodat tanken
alleen niet zal volstaan om de motor weer
te starten. Ontlucht het brandstofsysteem
zoals hieronder beschreven.
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Het brandstofsysteem ontluchten

Priming pump

1. Bedien de handpomp om het
brandstofsysteem te ontluchten.
Bedien de handpomp herhaaldelijk tot
ze stroef begint te werken.
2. Start de motor zonder het gaspedaal
in te trappen.
De motor starten

→ Zie pagina

4-4

NOTE
OPMERKING
• Begin opnieuw met stap 1 wanneer
de motor wil niet starten of meteen
afslaat na het starten.

3. Laat de motor ongeveer 1 minuut
stationair draaien.
4. Trap het gaspedaal langzaam volledig
in om het toerental te verhogen en
laat het gaspedaal los wanneer de
naald van de toerenteller de rode
zone nadert (herhaal dit enkele
keren).
5. Herhaal de procedure vanaf stap 1
als de motor niet start.

ADVICE
ADVIES
• Onvoldoende ontluchten van het brandstofsysteem kan resulteren in een defect
aan de motor. Het brandstofsysteem moet altijd worden ontlucht op de juiste
manier.
• Een gebrekkige ontluchting kan de motorprestaties beïnvloeden. Het
storingscontrolelampje (MIL) of het SVS controlelampje kan oplichten.
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Wanneer het alternatorwaarschuwingslampje oplicht
Wanneer dit waarschuwingslampje oplicht,
is het laadsysteem mogelijk defect.
Parkeer het voertuig meteen op een veilige
plek, verricht de volgende controle en
verhelp het probleem.
Alternatorwaarschuwingslampje → Zie
pagina 4-63

Controle en maatregel
Kijk of de aandrijfriem gebroken is of loszit.
• Stel de riemspanning af wanneer de
aandrijfriem te los zit.
• Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als de
aandrijfriem in orde is.
Veiligheidsgordels → Zie pagina
6-50

CAUTION
OPGELET
• Rij niet met het voertuig wanneer het waarschuwingslampje brandt. De batterij
kan uitgeput raken.
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Wanneer het motoroliedrukwaarschuwingslampje oplicht
Wanneer dit waarschuwingslampje oplicht,
is de oliedruk te laag.
Parkeer het voertuig meteen op een veilige
plek, zet de motor af, verricht de volgende
controle en verhelp het probleem.
Motoroliedrukwaarschuwingslampje →
Zie pagina 4-58

Controle en maatregel
1. Controleer het motoroliepeil.
2. Is het motoroliepeil te laag, controleer
dan op lekkage en vul olie bij.
3. Wanneer het oliepeil normaal is en er
geen lekkage wordt vastgesteld, kan
het oliefilter verstopt zijn.
Vervang het oliefilter. Laat het oliefilter
vervangen door een Isuzu-dealer.
4. Is het oliepeil normaal en het
oliefilter niet verstopt maar lekt er wel
olie, neem dan contact op met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
Motorolie → Zie pagina 6-22

CAUTION
OPGELET
• Rij niet met het voertuig wanneer het waarschuwingslampje brandt. De motor
kan worden beschadigd.

NOTE
OPMERKING
• In de winter, wanneer de temperatuur van de motorolie laag en de olieviscositeit
hoog is, kan het lampje soms even oplichten. Het lampje dooft zodra de motor
warmer wordt.

Wanneer het waarschuwingslampje oplicht
Zie hoofdstuk 4 wanneer het waarschuwingslampje en het controlelampje oplichten.
Waarschuwings- en controlelampjes →
Zie pagina 4-50
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Wanneer de motor oververhit is

Als het motorvermogen afneemt en de koelvloeistoftemperatuurmeter boven de veilige
zone in de "H" zone komt en knippert, is de motor oververhit. Het waarschuwingslampje
voor motoroververhitting gaat branden en de waarschuwingszoemer klinkt. Er kan
stoom of kokend water uit de radiator spuiten. Neem in dat geval meteen de volgende
maatregelen.
1. Schakel de
waarschuwingsknipperlichten in en
parkeer het voertuig meteen op een
veilige plaats langs de weg waar de
andere weggebruikers niet worden
gehinderd (berm e.d.).
2. Verlaag de motortemperatuur door die
een tijdje stationair te laten draaien.

Safety
zone

English

Turkish

WARNING
WAARSCHUWING
• Komen er stoom of abnormale
geluiden uit het motorcompartiment,
zet dan meteen de motor af en neem
contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer. Open de motorkap niet
om te vermijden dat u letsels oploopt
door hete stoom.

ADVICE
ADVIES
• Zet de motor niet meteen af. Anders
kan de motor vastlopen.
• Schakel desgevallend de
airconditioning uit.
• Zet de motor af als de
koelvloeistoftemperatuurmeter
niet zakt met stationair draaiende
motor. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.
3. Wanneer de naald van de
koelvloeistoftemperatuurmeter weer in
het midden van de veilige zone wijst,
kunt u de motor afzetten.
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WARNING
WAARSCHUWING
• Ook nadat de motor is afgezet, blijft de motorkoelvloeistof in de radiator
nog onder druk staan. Als u onmiddellijk de radiatordop verwijdert, kan er
stoom of heet water naar buiten spuiten met brandwonden als gevolg. De
motorkoelvloeistof in het expansievat kan ook heet zijn. Wanneer u de dop
meteen verwijdert, kan er heet water naar buiten spuiten waardoor u mogelijk
wordt verbrand.
• Wanneer u de radiatordop en de dop van het expansievat verwijdert, moet u een
dikke vod over de dop leggen en deze heel geleidelijk losdraaien.
4. Controleer het motorkoelvloeistofpeil
in het expansievat en de radiator
nadat de motor voldoende is
afgekoeld. Vul motorkoelvloeistof bij
indien het peil te laag is. Controleer
ook of de aandrijfriem loszit of
beschadigd is.

ADVICE
ADVIES
• Zorg dat de naald van de koelvloeistoftemperatuurmeter onder "C" wijst
vooraleer u motorkoelvloeistof bijvult. Door motorkoelvloeistof bij te vullen terwijl
de motor niet voldoende is afgekoeld, kan de motor defect of beschadigd raken.
• Wanneer u in een noodgeval enkel leidingwater als motorkoelvloeistof hebt
gebruikt, dient de juiste motorkoelvloeistofconcentratie zo spoedig mogelijk te
worden hersteld.
Waarschuwingszoemer → Zie pagina
4-106
Koelvloeistof → Zie pagina 6-36
Aandrijfriem → Zie pagina 6-50
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Wanneer een lamp niet gaat branden

Zie hoofdstuk 6 wanneer de buiten- of binnenverlichting niet werkt.
Lichten

→ Zie pagina 6-106

Zekeringen en relais vervangen
Controleer of er een zekering is doorgebrand wanneer de lichten niet branden of
knipperen, of als er apparatuur in de elektrische installatie niet werkt.

ADVICE
ADVIES
• U hoeft het deksel niet te openen of te sluiten, tenzij er problemen worden
vastgesteld.
• De zekeringen- en relaiskast is zo ontworpen dat er moeilijk water kan
binnendringen. Als water of een drankje over het deksel wordt gemorst, moet dit
worden weggeveegd vooraleer het deksel wordt geopend.
• De zone rond het deksel wordt warm wanneer met het voertuig wordt gereden,
maar dit is normaal.

Plaats van de zekeringen en relais
De zekeringen en relais bevinden zich in de cabine en het motorcompartiment. Om
de zekeringen in de cabine te inspecteren of te vervangen, verwijdert u het kleine
opbergvak onderaan het dashboard aan bestuurderszijde. Om de zekeringen of relais
in het motorcompartiment te inspecteren of te vervangen, opent u het deksel van de
zekeringen- en relaiskast links vooraan in het motorcompartiment.
De layout van de zekeringen en relais alsook de amperage van de zekeringen zijn
aangegeven op de zekeringenkast.

NOTE
OPMERKING
• Achteraan op het opbergvak vindt u een overzicht van de zekeringen.
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Verwijderen
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Klein opbergvak verwijderen
Trek het kleine opbergvak naar u toe om
het te openen. Trek het geopend omhoog
tot het loskomt van het scharnier om het te
verwijderen.
Om het kleine opbergvak te installeren,
verricht u de handelingen voor het
verwijderen in omgekeerde volgorde.

Installatiemethode
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Zekeringen vervangen
1. Zet altijd de power mode op "OFF"
(modellen met passive entry and start
system) of het contact op "LOCK"
(modellen zonder passive entry and
start system) en trek de handrem aan
alvorens zekeringen te vervangen.
2. Plaats de zekeringentrekker op
de zekering en trek de zekering
uit. (De zekeringentrekker bevindt
zich in de zekeringenkast in het
motorcompartiment.)

Fuse

Fuse Relay
Puller
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Normal

Blown
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3. Als een zekering eruit ziet
zoals rechts in de afbeelding
hiernaast getoond, is de zekering
doorgebrand. Vervang de zekering
dan door een reservezekering.
De reservezekeringen bevinden
zich in de zekeringenkast in het
motorcompartiment.

WARNING
WAARSCHUWING
• Vervang zekeringen door zekeringen
met dezelfde amperage. Gebruik
geen andere zekeringen dan de
voorgeschreven zekeringen.
• Gebruik van andere zekeringen dan
de voorgeschreven zekeringen kan
resulteren in brand of beschadiging
van de apparatuur.
• Neem contact op met uw Isuzudealer als een nieuwe zekering
meteen weer doorbrandt.

NOTE
OPMERKING
• Als bij modellen met automatische versnellingsbak en passive entry and start
system de achterlichtzekering is doorgeslagen of werd vervangen, kan het
systeemwaarschuwingslampje oplichten in het multi-infodisplay (MID). Ga dan
als volgt tewerk:
- Zet met de versnellingshendel in de stand "N" de power mode minstens 5
seconden op "ON" en controleer of het systeemwaarschuwingslampje dooft.
- Zet de power mode op "OFF” en start de motor op de gewone manier.
Blijft het systeemwaarschuwingslampje nog altijd oplichten, neem dan contact
op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

De motor starten

→ Zie pagina

Relais vervangen
Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer om een relais te vervangen.

4-4
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Rijden op slechte wegen
Als het voertuig in de modder vast komt
te zitten en u het gaspedaal dieper dan
nodig intrapt, zal het voertuig enkel dieper
in de modder komen te zitten en nog
moeilijker loskomen. Leg stenen, takken of
dekens onder de banden zodat die weer
grip krijgen of rij enkele malen heen en
weer zodat het voertuig loskomt door te
schommelen.

WARNING
WAARSCHUWING
• Komt het voertuig vast te zitten met mensen of voorwerpen in de buurt, rij dan
niet vooruit noch achteruit. Het voertuig kan dan immers plots vrijkomen en
mensen verwonden of voorwerpen beschadigen.

NOTE
OPMERKING
• Bij het rijden op een modderige weg met een automatische versnellingsbak kunt
u het rempedaal intrappen om weg te rijden in 2e versnelling en vervolgens
de keuzehendel naar "+" (opschakelen) te bewegen. Dit geeft meer tractie en
verhoogt de rijveiligheid.
• Om het voertuig uit de modder te bevrijden door de banden lichtjes te laten
spinnen met een hoger toerental, kunt u het tractiecontrolesysteem (TCS)
uitschakelen door op de ESC OFF-schakelaar te drukken.
• Gebruik eventueel het inschakelbaar sperdifferentieel om weg te rijden uit
modder.
Automatische versnellingsbak
→ Zie pagina 4-147
Elektronische stabiliteitscontrole (ESC)
→ Zie pagina 4-164
Sperdifferentieelschakelaar
→ Zie pagina 4-128
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Slepen
Om een geïmmobiliseerd voertuig te verplaatsen, roept u beter de hulp in van de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer of een professionele sleepdienst. Als dat niet mogelijk is,
gaat u als volgt te werk.
Gebruik de juiste uitrusting voor het slepen en neem alle plaatselijke wettelijke
bepalingen in acht.
Probeer niet om de motor te starten door het voertuig te slepen of aan te duwen.
Rechts stuur

CAUTION
OPGELET
• Sleep een voertuig niet onder een
hoek van meer dan 15°. Hierdoor
kan er te veel kracht op het voertuig
komen te staan met mogelijk schade
tot gevolg.

Hook

• Bevestig het touw alleen aan het
sleepoog. Bevestig het touw niet
aan een ander onderdeel van het
voertuig om beschadigingen te
voorkomen.
• Zorg ervoor dat er geen personen
in de buurt van het sleeptouw en
de haak zijn vooraleer u begint met
slepen. Mocht het touw breken of
het voertuig van de haak vallen en
beschadigd worden, dan kunnen
omstaanders gewond of voorwerpen
beschadigd raken.

Links stuur

• Het sleepoog is bedoeld om een
voertuig van ongeveer hetzelfde
gewicht als het sleepvoertuig te
slepen op een goede weg.
Hook

 
 


 
 



• Volg de instructies van de fabrikant.
• Er moet een aparte
veiligheidsketting worden gebruikt.
• Sleep geen voertuig dat is
vastgemaakt aan een ander
voertuig.
• Stop het slepen als het voertuig niet
in beweging komt. Contacteer de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer of een
sleepdienst.
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Gesleept worden

WARNING
WAARSCHUWING
• Controleer voor het slepen of het sleepoog in goede staat verkeert en de
bevestigingsbouten goed vastzitten.

CAUTION
OPGELET
• Sleep een voertuig met draaiende motor indien mogelijk.
Als de motor niet draait:
- werken de remmen minder goed;
- draait het stuurwiel stroef;
- kan het stuurwiel blokkeren waardoor dit niet meer gedraaid kan worden. Dit
is zeer gevaarlijk (vooral wanneer de contactsleutel is verwijderd).
• Bij modellen met passive entry and start system en een lage batterijspanning
kan de power mode mogelijk niet omschakelen. Hierdoor kan het stuurslot
mogelijk niet ontgrendelen. Maak in dat geval gebruik van startkabels (apart
verkrijgbaar) en de batterij van een ander voertuig om de power mode om te
schakelen (stuurslot ontgrendelen).
• Als de startknop van modellen met passive entry and start system defect is, kan
het stuurslot niet worden ontgrendeld en kan het voertuig niet worden gesleept.
[Gebruik een sleepvoertuig in de volgende omstandigheden]
• Wanneer het voertuig lange hellingen moet afdalen. (De remmen kunnen
oververhit raken en niet meer goed werken.)
• Wanneer het voertuig op de snelweg defect raakt.
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ADVICE
ADVIES
• Transporteer het voertuig indien mogelijk met alle wielen van de grond op
een dieplader e.d. Kan het voertuig niet anders worden gesleept dan met de
voorwielen/de achterwielen/alle wielen op de grond, rij dan niet sneller dan 30
km/h en niet verder dan 80 km.
• Zet de 4WD schakelaar van voertuigen met vierwielaandrijving in de stand
"2H" en controleer of het 4WD controlelampje is gedoofd. Als het 4WD
controlelampje niet dooft, transporteer dan het voertuig met alle vier de wielen
van de grond op een dieplader e.d.
• Ontgrendel het sperdifferentieel achter (indien aanwezig) en controleer of het
sperdifferentieelcontrolelampje is gedoofd.
• Als een manuele versnellingsbak, automatische versnellingsbak of differentieel
is beschadigd, transporteer dan het voertuig met alle vier de wielen van de
grond op een dieplader e.d.

NOTE
OPMERKING
• Sommige modellen hebben één sleepoog, andere twee.
4WD schakelaar → Zie pagina 4-338
Passive Entry and Start System
→ Zie pagina 3-20
Startknop (modellen met Passive Entry
and Start System)
→ Zie pagina 4-112
Wanneer de batterij leeg is → Zie pagina
7-16
Sperdifferentieelschakelaar
→ Zie pagina 4-128
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Alle wielen op de grond
Wanneer het stuurwiel kan worden
gebruikt, kunt u het voertuig met alle wielen
op de grond slepen.
De stuurbekrachtiging werkt wel niet
wanneer de motor niet gestart kan worden.
1. Haal het deksel van de voorbumper.
Trek de linkerkant van het deksel
omhoog op de lipjes vrij te maken
en schuif het deksel weg om het te
verwijderen.
Cover

1

2
Tab

Rechts stuur

Hook

Links stuur

Hook

2. Maak een touw stevig vast aan het
voorste sleepoog. De bestuurder
moet achter het stuur zitten om te
kunnen sturen en remmen. Zet de
power mode op "ACC" (modellen met
passive entry and start system) of het
contact op "ACC" (modellen zonder
passive entry and start system).
3. Zet bij een model met manuele
versnellingsbak de schakelpook in
vrijloop en zet de handrem af. Zet
bij een model met automatische
versnellingsbak de versnellingshendel
in de stand "N" en zet de handrem
af. Zet de 4WD schakelaar van
voertuigen met vierwielaandrijving
in de stand "2H" en controleer of het
4WD controlelampje is gedoofd.
4WD schakelaar → Zie pagina 4-338
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4. Kijk tijdens het slepen goed naar
de remlichten van het sleepvoertuig
om te voorkomen dat het touw slap
komt te hangen. Sleep het voertuig
voorzichtig en vermijd blootstelling
aan sterke schokken of zijdelingse
krachten.

Voorwielen van de grond
Zet bij een model met manuele
versnellingsbak de schakelpook in vrijloop
en zet de handrem af. Zet bij een model
met automatische versnellingsbak de
versnellingshendel in de stand "N" en zet
de handrem af. Zet de 4WD schakelaar
van voertuigen met vierwielaandrijving in
de stand "2H" en controleer of het 4WD
controlelampje is gedoofd.
4WD schakelaar → Zie pagina 4-338

Achterwielen van de grond
1. Zet de schakelpook van voertuigen
met manuele versnellingsbak in
vrijloop. Zet de versnellingshendel
van voertuigen met automatische
versnellingsbak in de stand "N". Zet
de 4WD schakelaar van voertuigen
met vierwielaandrijving in de stand
"2H" en controleer of het 4WD
controlelampje is gedoofd.
4WD schakelaar → Zie pagina 4-338
2. Blokkeer het stuurwiel in de
rechtuitstand. Zet de power mode op
"ACC" (modellen met passive entry
and start system) of het contact op
"ACC" (modellen zonder passive
entry and start system).

ADVICE
ADVIES
• Als het stuurwiel tijdens het slepen wordt vergrendeld door de power mode op
"OFF" (modellen met passive entry and start system) of het contact op "LOCK"
(modellen zonder passive entry and start system) te zetten, kan het stuurslot
worden beschadigd.
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Slepen van een voertuig

Het voertuig is niet voorzien van een sleepoog achteraan zodat het geen andere
voertuigen kan slepen.
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Noodoproepsysteem (eCall System)
Het noodoproepsysteem (eCall system) is a systeem dat noodoproepen kan doen via
het navigatiesysteem (Global Navigation Satellite System (GNSS)).
eCall werkt standaard met het noodnummer 112.
Worden de airbags geactiveerd, dan plaatst eCall automatisch een noodoproep naar
het call center van het Europese noodnummer 112 waarna een gesprek wordt gevoerd
met een operator van het call center.
In een noodgeval zoals bv. een verkeersongeval of een gezondheidsprobleem kan met
eCall ook handmatig een noodoproep worden gedaan door de SOS knop in te drukken
en met een operator van het call center te spreken.
Bij een noodoproep stuurt eCall automatisch de volgende informatie door.
• Vehicle Identification Number (voertuigidentificatienummer)
• Voertuigtype (personenwagen of licht bedrijfsvoertuig)
• Aandrijftype (benzine/diesel/CNG/LPG/elektrisch/waterstof)
• Laatste drie locaties en rijrichting van het voertuig
• Log file van de automatische activering van het systeem en tijdstip
Deze informatie blijft tot 13 uur na de noodoproep opgeslagen.
eCall verwerkt persoonlijke gegevens conform de volgende reglementeringen:
• Reglementering (EU) 2017/78, 2017/79
eCall traceert het voertuig niet permanent.
Indien u niet antwoordt bij het voeren van een gesprek, zal de operator beslissen hoe
moet worden gereageerd.

WARNING
WAARSCHUWING
• Afhankelijk van de situatie wordt mogelijk niet automatisch een noodoproep
geplaatst, ook al zijn de airbags geactiveerd. Doe in dat geval een handmatige
noodoproep met behulp van de SOS knop of een mobiele telefoon.
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CAUTION
OPGELET
• eCall maakt gebruik van het mobiele telefoonnet. Wanneer het voertuig zich
dan ook in een gebied bevindt waar geen of minder goed bereik is (bij slecht
weer, in een tunnel, onder de grond, in ruw terrein etc.) werkt het systeem
mogelijk niet zoals het hoort.
• Wordt geen GNSS-signaal ontvangen, dan werkt eCall mogelijk niet zoals het
hoort.
• Bij een extreem zware impact met schade aan het eCall-systeem tot gevolg,
werkt het mogelijk niet zoals het hoort.
• Informatie over de locatie die naar het call center wordt gestuurd, kan
verschillen van de effectieve locatie. Geef de operator tijdens het gesprek
informatie over eventuele herkenningspunten in de omgeving indien mogelijk.
• Het eCall-systeem is uitgerust met een noodbatterij zodat het blijft functioneren
wanneer de batterij van het voertuig om de een of andere reden is beschadigd.
- Het eCall-systeem maakt gebruik van de noodbatterij voor automatische
en handmatige noodoproepen. Vervang de noodbatterij wanneer die werd
gebruikt. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer om de
noodbatterij te vervangen.
- Een noodbatterij gaat ongeveer 3 jaar mee. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer om de noodbatterij te vervangen.
- Het controlelampje licht rood op wanneer er iets mis is met de noodbatterij.
Raadpleeg in dit geval de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer. Zie "Controlelampje/
Zoemer" voor meer details.
• Het eCall-systeem werkt niet zoals het hoort buiten het hieronder vermelde
tempreatuurbereik.
- Werkingstemperatuurbereik: -40°C tot 85°C
• Werkt het eCall-systeem niet zoals het hoort, plaats dan een noodoproep
zonder gebruik te maken van e-Call (bv. met een mobiele telefoon etc.).
• Het eCall-systeem werkt mogelijk niet goed in de volgende omstandigheden.
Plaats in dat geval een noodoproep zonder gebruik te maken van e-Call (bv.
met een mobiele telefoon etc.).
- Buiten het bereik van het mobiele telefoonnet.
- In een omgeving met slechte radiocommunicatie (bij slecht weer, in een
tunnel, onder de grond, in ruw terrein etc.).
- Geen ontvangst van een GNSS-signaal.
- Bij een extreem zware impact met schade aan het eCall-systeem tot gevolg.
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NOTE
OPMERKING
• Druk alleen in geval van nood op de SOS-knop.
• De antenne van het eCall-systeem is extern gemonteerd op de achterkant van
de eCall unit onder het centrale deksel van het dashboard.
• Wanneer de power mode op "ON” (modellen met passive entry and start
system) of het contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start
system) wordt gezet, wordt het eCall-systeem gevoed door de voertuigbatterij.
• Wordt het eCall-systeem automatisch geactiveerd, dan wordt het geluid van
het audiosysteem automatisch uitgeschakeld om het gesprek met de operator
niet te storen. Het geluid van een niet-origineel Isuzu-audiosysteem wordt niet
automatisch gedempt. Zet het geluid dan manueel af.
• Het contacteren van het call center kan een tijdje duren.
• Eens verbonden met het call center, kan het gesprek met de operator niet
worden beëindigd vanuit het voertuig.
• Spreek in de richting van de microfoon indien mogelijk.

Onderdelen eCall-systeem

4

1

2
3

Nr.

Uitrusting

1

SOS-knop

2

Controlelampje

3

eCall unit

4

Microfoon
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CAUTION
OPGELET
• Demonteer de onderdelen van het eCall-systeem niet. Anders kan het systeem
defect raken waardoor het niet meer goed functioneert.
• Dek de microfoon niet af met stickers of dergelijke.
• Zorg ervoor dat er geen water noch andere vloeistoffen bij de eCall unit kunnen.
Anders kan de werking van de unit worden verstoord. Neem contact op met de
dichtstbijzijnde Isuzu-dealer indien de unit nat is geworden.

ADVICE
ADVIES
• Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer als er iets mis is met
onderdelen van het eCall-systeem.
• Wrijf de speaker microfoon desgevallen schoon met een droge doek.

NOTE
OPMERKING
• De eCall unit bevindt zich onder het centrale deksel van het dashboard.
• Het volume van de speaker microfoon kan niet worden geregeld.
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Activatie van het eCall-systeem
Het controlelampje moet oplichten en na ong. 3 à 4 seconden doven wanneer de
power mode op "ON” (modellen met passive entry and start system) of het contact op
"ON" (modellen zonder passive entry and start system) wordt gezet.
Vervolgens wordt het controlelampje 4 seconden lang groen en wanneer het dan dooft,
is er geen probleem met het eCall-systeem. Het eCall-systeem is dan operationeel.

ADVICE
ADVIES
• Wordt het controlelampje rood en weerklinkt een zoemer, dan is er iets mis met
het eCall-systeem. Neem contact op met de dichtstbijzijnde Isuzu-dealer.

NOTE
OPMERKING
• Wanneer de power mode op "ON” (modellen met passive entry and start
system) of het contact op "ON" (modellen zonder passive entry and start
system) wordt gezet, voert het eCall-systeem de zelfdiagnose uit zoals
hieronder beschreven. Het eCall-systeem is ook tijdens de zelfdiagnose
operationeel.
- Ontvangst van GNSS-signalen.
- Berekenen van tijd, snelheid, rijrichting en locatie van het voertuig.
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Controlelampje/zoemer
De status van het eCall-systeem kan
worden gecontroleerd aan de hand van de
lichtstatus van het controlelampje en de
werking van de zoemer.
Neem contact op met de dichtstbijzijnde
Isuzu-dealer als er iets mis is met het
eCall-systeem.
SOS button

Indicator light

Status eCall-systeem

Kleur

Lichtstatus

Zoemerpatroon

Initialisatie
Rood:
Power mode op "ON” (modellen
licht 3 à 4
met passive entry and start
Rood →
seconden op
system) of het contact op "ON"
Groen
Groen: licht 4
(modellen zonder passive entry
seconden op
and start system).

―

Bij het plaatsen van een
noodoproep

Groen

Knipperen

―

Bij het begin van een gesprek

Groen

Aan

Continu zoemtoon

Tijdens een gesprek

Groen

Aan

―

Er is iets mis met het systeem

Rood

Aan

Lange, herhaalde
zoemtonen

Wanneer de noodbatterij moet
worden vervangen

Rood

Aan

Lange, herhaalde
zoemtonen

De SIM-kaart in het eCallsysteem verloopt binnen de 6
maanden

Rood

Aan

Lange, herhaalde
zoemtonen

Geen verbinding

Rood

Knipperen

Korte, herhaalde
zoemtonen
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ADVICE
ADVIES
• In een omgeving waarin satellietsignalen moeilijk te ontvangen zijn (in een
tunnel of onder een brug, etc.) en er geen GNSS-signaal wordt ontvange,
knippert het controlelampje rood. Het eCall-systeem werkt dan niet goed.
Wanneer opnieuw GNSS-signalen kunnen worden ontvangen, dooft het rode
controlelampje en is het systeem weer operationeel.

NOTE
OPMERKING
• Met de lichtschakelaar op "AUTO" (achterlichten AAN), "
" of "
SOS-knop op. Dit zegt niets over de status van het eCall-systeem.

" , licht de

Automatische noodoproep
Wanneer de airbags worden geactiveerd, plaatst het eCall-systeem automatisch een
noodoproep.

NOTE
OPMERKING
• Een automatische noodoproep kan niet worden afgebroken.
1. Wanneer de airbags worden
geactiveerd, treedt het eCall-systeem
automatisch in werking.

SOS button

Indicator light

2. Het controlelampje knippert groen
en het systeem begint de volgende
informatie te versturen.
• Vehicle Identification Number
(voertuigidentificatienummer)
• Voertuigtype (personenwagen of
licht bedrijfsvoertuig)
• Aandrijftype (benzine/diesel/CNG/
LPG/elektrisch/waterstof)
• Laatste drie locaties en rijrichting
van het voertuig
• Log file van de automatische
activering van het systeem en
tijdstip
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3. Wanneer alle informatie is verstuurd
en de verbinding met het call center
tot stand is gebracht, wordt het
controlelampje groen en kan een
gesprek met een operator worden
gevoerd.
Licht de operator in over de situatie
waarin u zich bevindt. Indien u niet
antwoordt bij het voeren van een
gesprek, zal de operator beslissen
hoe moet worden gereageerd.
4. Mislukt een noodoproep, dan dooft
het controlelampje (groen) en gaat
het rood knipperen.
Komt de verbinding alsnog tot stand,
dan knippert het controlelampje groen
en start het gesprek.
Kan er geen verbinding tot stand
worden gebracht, plaats dan een
noodoproep zonder gebruik te maken
van e-Call (bv. met een mobiele
telefoon etc.).
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Handmatige noodoproep
In geval van nood, zoals bijvoorbeeld een verkeersongeval of gezondheidsproblemen,
kan u ook handmatig een noodoproep doen met het eCall-systeem.

CAUTION
OPGELET
• Breng de auto op een veilige plaats tot stilstand alvorens gebruik te maken van
het eCall-systeem.

NOTE
OPMERKING
• Druk alleen in geval van nood op de SOS-knop.
1. Check het controlelampje. Licht dit
rood op, dan kan het eCall-systeem
niet worden gebruikt. Plaats in dat
geval een noodoproep zonder gebruik
te maken van e-Call (bv. met een
mobiele telefoon etc.).
SOS button

2. Druk de SOS-knop minstens 1
seconde in.

NOTE
OPMERKING
Indicator light

• Wordt de SOS-knop ingedrukt,
dan wordt het geluid van het
audiosysteem automatisch
uitgeschakeld om het gesprek
met de operator niet te storen.
Het geluid van een niet-origineel
Isuzu-audiosysteem wordt niet
automatisch gedempt. Zet het geluid
dan manueel af.
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3. Het controlelampje knippert groen
en het systeem begint informatie te
versturen, zoals bv. voertuiglocatie en
voertuig-identificatienummer (VIN).

NOTE
OPMERKING
• Een manuele noodoproep kan niet
worden afgebroken. Wordt de SOSknop per vergissing ingedrukt en er
komt een verbinding tot stand met
het call center, zeg de operator dan
dat het om een vergissing gaat.
4. Wanneer alle informatie is verstuurd
en de verbinding met het call center
tot stand is gebracht, wordt het
controlelampje groen en kan een
gesprek met een operator worden
gevoerd.
Licht de operator in over de situatie
waarin u zich bevindt. Indien u niet
antwoordt bij het voeren van een
gesprek, zal de operator beslissen
hoe moet worden gereageerd.

NOTE
OPMERKING
• Het contacteren van het call center
kan een tijdje duren.
• Eens verbonden met het call center,
kan het gesprek met de operator
niet worden beëindigd vanuit het
voertuig.
• Spreek in de richting van de
microfoon indien mogelijk.
5. Mislukt een noodoproep, dan dooft
het groene controlelampje. Doe
dan opnieuw een handmatige
noodoproep.
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TECHNISCHE GEGEVENS
Technische gegevens en specificaties
Motor

Model met RZ4E motor
Specificaties
Watergekoelde motor met bovenliggende nokkenas, directe injectie en turbolader met intercooler
Compressieverhouding
Cilinderinhoud

(op 1)

16,5

cc

1.898

Ontstekingsvolgorde

1-3-4-2

Injectietiming

Elektronisch gestuurd

Klepspeling (tussen nok en roltuimelaar)
Stationair toerental

Zelfstellend
t/min

Riemspanning
Oliefilter
Capaciteit motorolie [Referentiewaarde]

Type met vervangbaar element
Bij verversen van olie en vervangen van filter:
liter
6.6

Capaciteit motorkoelvloeistof [Referentiewaarde] liter
Voorverwarmingssysteem

725 - 775
Hulpaggregaten: Zelfstellend

(M/T) 10.7, (A/T) 11.1
Gloeibougies

TECHNISCHE GEGEVENS
Transmissie
Model MVL6S (manuele versnellingsbak)
Specificaties
Zesversnellingsbak (overdrive in 5e en 6e), volledig gesynchroniseerd
Compressieverhouding

(op 1)

1e

4,942

2e

2,452

3e

1,428

4e

1,000

5e

0,749

6e

0,634

Achteruit
Capaciteit versnellingsbakolie [Referentiewaarde] liter

4,597
2.8

Model AWR6B45 (automatische versnellingsbak)
Specificaties
Zesftrapsautomaat (overdrive in 5e en 5e), koppelomvormervergrendeling voor 3e tot 6e
Compressieverhouding

(op 1)

Capaciteit versnellingsbakolie [Referentiewaarde] liter

1e

3,600

2e

2,090

3e

1,488

4e

1,000

5e

0,687

6e

0,580

Achteruit

3,732
7.9
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Tussenbak

Model T150
Specificaties
Type tussenbak
Overbrengingsverhouding transferbak

Kettingaandrijving
(op 1)

Capaciteit transferbakolie [Referentiewaarde]

1,000 (High range), 2,482 (Low range)
liter

1.3

Maximaal toegelaten aslast (MAL) en maximaal toegelaten
massa (MTM)
Specificaties
MAL (maximale aslast): Voor

kg

2WD (High-Ride): 1.450 (3.197)
4WD: 1.450 (3.197)

MAL (maximale aslast): Voor

kg

2WD (High-Ride): 1.910 (4.212)
4WD: 1.910 (4.212)

MTM

kg

2WD (High-Ride): 3.000 (6.615)
4WD: 3.100 (6.836)
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TECHNISCHE GEGEVENS
Onderhoudsspecificaties

Model TFR87
Motor
Model

RZ4E-TCX

Capaciteit motorolie
Capaciteit koelvloeistof

Zie pagina 8-2
Transmissie

Model

Model met manuele versnellingsbak: MVL6S
Model met automatische versnellingsbak: AWR6B45

Capaciteit versnellingsbakolie

Zie pagina 8-3
Achteras

Capaciteit differentieelolie [Referentiewaarde] liter

2.2

Brandstof
Inhoud brandstoftank [Referentiewaarde]

liter

76

Stuurinrichting
Vrije speling stuurwiel

mm

Capaciteit stuurbekrachtingsvloeistof
[Referentiewaarde]

10 - 30 (0,39 - 1,18)
liter

Zonder EPS: 1.0

TECHNISCHE GEGEVENS
Wiel
Wieluitlijning: Toespoor

mm

: Camber
: Caster
: Fuseepen

0
(graden)

0°

(graden)

3°20´

(graden)

12°30´
Voetrem

Vrije slag rempedaal

Zie pagina 6-62

Rempedaalhoogte

Zie pagina 6-62

Afstand tussen rempedaal en vloer

Zie pagina 6-62
Handrem

Werkzame hendelslag (Bij een trekkracht van
ongeveer 294 N

6 - 9 klikken

Elektrische installatie
Batterijtype

Enkele batterij: EN: 385LN3-ISS
EN: 400LN4-ISS
Dubbele batterij: EN: 385LN3-ISS × 2

Startmotor
Alternator

volt-kw
volt/amp.

12 - 1,6
12/120
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Model TFS87
Motor
Model

RZ4E-TCX

Capaciteit motorolie
Capaciteit koelvloeistof

Zie pagina 8-2
Transmissie

Model

Model met manuele versnellingsbak: MVL6S
Model met automatische versnellingsbak: AWR6B45

Capaciteit versnellingsbakolie

Zie pagina 8-3

Inhoud transferbak

Zie pagina 8-4
Achteras

Capaciteit differentieelolie [Referentiewaarde] liter

Met sperdifferentieel: 2.1
Zonder sperdifferentieel: 2.2
Vooras

Capaciteit differentieelolie [Referentiewaarde] liter

1.24

Brandstof
Inhoud brandstoftank [Referentiewaarde]

liter

76

Stuurinrichting
Vrije speling stuurwiel

mm

Capaciteit stuurbekrachtingsvloeistof
[Referentiewaarde]

10 - 30 (0,39 - 1,18)
liter

Met HPS: 1.0

TECHNISCHE GEGEVENS
Wiel
Wieluitlijning: Toespoor

mm

: Camber
: Caster
: Fuseepen

0
(graden)

0°

(graden)

3°20´

(graden)

12°30´
Voetrem

Vrije slag rempedaal

Zie pagina 6-62

Rempedaalhoogte

Zie pagina 6-62

Afstand tussen rempedaal en vloer

Zie pagina 6-62
Handrem

Werkzame hendelslag (Bij een trekkracht van
ongeveer 294 N

6 - 9 klikken

Elektrische installatie
Batterijtype

Enkele batterij: EN: 385LN3-ISS
EN: 400LN4-ISS
Dubbele batterij: EN: 385LN3-ISS × 2

Startmotor
Alternator

volt-kw
volt/amp.

12 - 1,6
12/120
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Overige
Voor de Republiek Singapore

Het keyless entry system van dit voertuig voldoet aan de basisvereisten van de Infocommunications Media Development Authority of Singapore (IMDA) en gerelateerde
bepalingen.

Passive Entry and Start System
Modelnaam

Modelnummer

PESS FOB

IK4310E

WAM HI

IM1135AA

Remote Keyless Entry
Modelnaam

Modelnummer

RKE RXE

IK3600F

WAM MID

IM2035BB

TECHNISCHE GEGEVENS
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Verklaring van conformiteit met de machinerichtlijn
(2006/42/EC)
De schroefkrik van dit voertuig voldoet aan de basisvereisten van de Machinerichtlijn
(2006/42/EC) en gerelateerde bepalingen.
Conformiteitsverklaring
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Verklaring van conformiteit met de R&TTE richtlijn (1999/5/
EC)
De schroefkrik van dit voertuig voldoet aan de basisvereisten van de R&TTE Richtlijn
(1999/5/EC) en gerelateerde bepalingen.
Conformiteitsverklaring

TECHNISCHE GEGEVENS
Verklaring van conformiteit met de R&TTE richtlijn
(2014/53/EU)

Immobilizer
De startbeveiliging van dit voertuig voldoet aan de basisvereisten van de R&TTE
Richtlijn (2014/53/EU) en gerelateerde bepalingen.
Product

WAM LO (Keyless System)

Modelnummer

IM2005BB

DoC

http://www.ptc.panasonic.de/

Gebruiksinstructies

Kort bereik voor afstandsbediening

Fabrikant

Panasonic Corporation

Adres

101 Moo 2 Teparak Road, T. Bangsaothong Ging A.
Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand

Werkingsfrequentieband

125 kHz

Maximumvermogen

66 dBuA/m (10m)
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Importeur
Naam importeur

Adres importeur

A. LOUTSIOS & SONS LTD.

OMONIAS 90 AVENUE 3048 LIMASSOL CYPRUS

UNIVERSAL MOTORS
ISRAEL LTD.

10 Hamasger st., Lod, Israel 7152004

BL EHF.

Saevarhofda 2, 110 Reykjavik, Iceland

ISUZU (UK) LIMITED

The Gate International Drive Solihull B90 4WA

ISUZU IRELAND

Naas Road, Dublin 12, Ireland

MIDI Europe Srl

37053 Cerea (Verona), Italy

GasanZammit Motors Ltd

Gasan Centre, Mriehel Bypass, Mriehel BKR 3000,
Republic of Malta

PETROS PETROPOULOS
AEBE

96-104 Iera Odos 104 47 Athens, Greece Republic

ANADOLU ISUZU
OTOMOTIV SANAYI VE
TICARET A.S.

Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. No:2, 41435 Cayirova,
Kocaeli, the Republic of Turkey

ISUZU BENELUX N.V.

Pierstraat 233, 2550 Kontich, Belgium.

ISUZU SALES
DEUTSCHLAND GMBH

Schieferstein 11a, D-65439 Floersheim, Germany

ISUZU SVERIGE AB

Starrvaegen 15, 23261 Arloev, Sweden

ISUZU MOTOR FINLAND OY Kaakelikaari 4B, 01720 VANTAA, FINLAND
RSA (Rutebileiernes
Standardiserings AS)

Ovre Eikervei 77, 3048 Drammen, Norway

ISUZU ROM AUTO SRL

SOS. BUCURESTI - PLOIESTI, NO.40, OFFICE NO.13.,
1st DISTRICT, BUCHAREST, ROMANIA

WAE KFT.

2051 BIATORBÁGY, 7768 HRSZ (BUDAI ÚT 16),
HUNGARY

IMOTORS LDA (ISUZU
PORTUGAL)

RUA DR. JOSÉ ESPIRITO SANTO, 38 2º
1950 – 097 LISBOA PORTUGAL

Isuzu Danmark AS

Hauløkkevej 4, DK-7000 Fredericia, Danmark

JSC "ISUZU RUS"

Azovskaya Street 97A, 432061 Ulyanovsk, Russian
Federation

KIMA LATEJARET AL
MARKABAT CO.

KERISH MOTOR MALL BUILDING, KERISH STREET,
KERISH NEIGHBORHOOD, BEITUNIA, PO BOX 1020,
PALESTINE

KOMTRANSKOMPLEKT LLC

38TH OFFICE, 33, UNIVERSITETSKA STR. CHERKASY
18031, UKRAINE

Dit product voldoet aan de RE Richtlijn (2014/53/EU). De volledige tekst van de EU
verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website.
URL: http://www.continental-automotive.com/www/automotive_de_en/contact_en.html
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Voor Europa

Passive Entry and Start System
Het passive entry & start system voldoet aan de basisvereisten van de R&TTE Richtlijn
(2014/53/EU) en gerelateerde bepalingen.
Product

PESS FOB (Keyless System)

Modelnummer

IK4310E

DoC

http://www.ptc.panasonic.de/

Gebruiksinstructies

Kort bereik voor afstandsbediening

Fabrikant

Panasonic Corporation

Adres

101 Moo 2 Teparak Road, T. Bangsaothong Ging A.
Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand

Werkingsfrequentieband

433.87 tot 433.97(MHz)

Maximumvermogen

10mW (ERP)

Product

WAM HI (Keyless System)

Modelnummer

IM1135AA

DoC

http://www.ptc.panasonic.de/

Gebruiksinstructies

Kort bereik voor afstandsbediening

Fabrikant

Panasonic Corporation

Adres

101 Moo 2 Teparak Road, T. Bangsaothong Ging A.
Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand

Werkingsfrequentieband

125 kHz

Maximumvermogen

66 dBuA/m (10m)
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Importeur
Naam importeur

Adres importeur

A. LOUTSIOS & SONS LTD.

OMONIAS 90 AVENUE 3048 LIMASSOL CYPRUS

UNIVERSAL MOTORS
ISRAEL LTD.

10 Hamasger st., Lod, Israel 7152004

BL EHF.

Saevarhofda 2, 110 Reykjavik, Iceland

ISUZU (UK) LIMITED

The Gate International Drive Solihull B90 4WA

ISUZU IRELAND

Naas Road, Dublin 12, Ireland

MIDI Europe Srl

37053 Cerea (Verona), Italy

GasanZammit Motors Ltd

Gasan Centre, Mriehel Bypass, Mriehel BKR 3000,
Republic of Malta

PETROS PETROPOULOS
AEBE

96-104 Iera Odos 104 47 Athens, Greece Republic

ANADOLU ISUZU
OTOMOTIV SANAYI VE
TICARET A.S.

Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. No:2, 41435 Cayirova,
Kocaeli, the Republic of Turkey

ISUZU BENELUX N.V.

Pierstraat 233, 2550 Kontich, Belgium.

ISUZU SALES
DEUTSCHLAND GMBH

Schieferstein 11a, D-65439 Floersheim, Germany

ISUZU SVERIGE AB

Starrvaegen 15, 23261 Arloev, Sweden

ISUZU MOTOR FINLAND OY Kaakelikaari 4B, 01720 VANTAA, FINLAND
RSA (Rutebileiernes
Standardiserings AS)

Ovre Eikervei 77, 3048 Drammen, Norway

ISUZU ROM AUTO SRL

SOS. BUCURESTI - PLOIESTI, NO.40, OFFICE NO.13.,
1st DISTRICT, BUCHAREST, ROMANIA

WAE KFT.

2051 BIATORBÁGY, 7768 HRSZ (BUDAI ÚT 16),
HUNGARY

IMOTORS LDA (ISUZU
PORTUGAL)

RUA DR. JOSÉ ESPIRITO SANTO, 38 2º
1950 – 097 LISBOA PORTUGAL

Isuzu Danmark AS

Hauløkkevej 4, DK-7000 Fredericia, Danmark

JSC "ISUZU RUS"

Azovskaya Street 97A, 432061 Ulyanovsk, Russian
Federation

KIMA LATEJARET AL
MARKABAT CO.

KERISH MOTOR MALL BUILDING, KERISH STREET,
KERISH NEIGHBORHOOD, BEITUNIA, PO BOX 1020,
PALESTINE

KOMTRANSKOMPLEKT LLC

38TH OFFICE, 33, UNIVERSITETSKA STR. CHERKASY
18031, UKRAINE

Dit product voldoet aan de RE Richtlijn (2014/53/EU). De volledige tekst van de EU
verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website.
URL: http://www.doc.panasonic.de
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Keyless Entry System
Het keyless entry system van dit voertuig (afstandsbediende deurvergrendeling)
voldoet aan de basisvereisten van de RE Richtlijn (2014/53/EC) en gerelateerde
bepalingen.
Product

RKE TXE (Keyless System)

Modelnummer

IK3600F

DoC

http://www.ptc.panasonic.de/

Gebruiksinstructies

Kort bereik voor afstandsbediening

Fabrikant

Panasonic Corporation

Adres

101 Moo 2 Teparak Road, T. Bangsaothong Ging A.
Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand

Werkingsfrequentieband

433.87 tot 433.97(MHz)

Maximumvermogen

10mW (ERP)

Product

WAM MID (Keyless System)

Modelnummer

IM2035BB

DoC

http://www.ptc.panasonic.de/

Gebruiksinstructies

Kort bereik voor afstandsbediening

Fabrikant

Panasonic Corporation

Adres

101 Moo 2 Teparak Road, T. Bangsaothong Ging A.
Bangsaothong, Samutprakarn 10540 Thailand

Werkingsfrequentieband

125 kHz

Maximumvermogen

66 dBuA/m (10m)
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Importeur
Naam importeur

Adres importeur

A. LOUTSIOS & SONS LTD.

OMONIAS 90 AVENUE 3048 LIMASSOL CYPRUS

UNIVERSAL MOTORS
ISRAEL LTD.

10 Hamasger st., Lod, Israel 7152004

BL EHF.

Saevarhofda 2, 110 Reykjavik, Iceland

ISUZU (UK) LIMITED

The Gate International Drive Solihull B90 4WA

ISUZU IRELAND

Naas Road, Dublin 12, Ireland

MIDI Europe Srl

37053 Cerea (Verona), Italy

GasanZammit Motors Ltd

Gasan Centre, Mriehel Bypass, Mriehel BKR 3000,
Republic of Malta

PETROS PETROPOULOS
AEBE

96-104 Iera Odos 104 47 Athens, Greece Republic

ANADOLU ISUZU
OTOMOTIV SANAYI VE
TICARET A.S.

Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. No:2, 41435 Cayirova,
Kocaeli, the Republic of Turkey

ISUZU BENELUX N.V.

Pierstraat 233, 2550 Kontich, Belgium.

ISUZU SALES
DEUTSCHLAND GMBH

Schieferstein 11a, D-65439 Floersheim, Germany

ISUZU SVERIGE AB

Starrvaegen 15, 23261 Arloev, Sweden

ISUZU MOTOR FINLAND OY Kaakelikaari 4B, 01720 VANTAA, FINLAND
RSA (Rutebileiernes
Standardiserings AS)

Ovre Eikervei 77, 3048 Drammen, Norway

ISUZU ROM AUTO SRL

SOS. BUCURESTI - PLOIESTI, NO.40, OFFICE NO.13.,
1st DISTRICT, BUCHAREST, ROMANIA

WAE KFT.

2051 BIATORBÁGY, 7768 HRSZ (BUDAI ÚT 16),
HUNGARY

IMOTORS LDA (ISUZU
PORTUGAL)

RUA DR. JOSÉ ESPIRITO SANTO, 38 2º
1950 – 097 LISBOA PORTUGAL

Isuzu Danmark AS

Hauløkkevej 4, DK-7000 Fredericia, Danmark

JSC "ISUZU RUS"

Azovskaya Street 97A, 432061 Ulyanovsk, Russian
Federation

KIMA LATEJARET AL
MARKABAT CO.

KERISH MOTOR MALL BUILDING, KERISH STREET,
KERISH NEIGHBORHOOD, BEITUNIA, PO BOX 1020,
PALESTINE

KOMTRANSKOMPLEKT LLC

38TH OFFICE, 33, UNIVERSITETSKA STR. CHERKASY
18031, UKRAINE

Dit product voldoet aan de RE Richtlijn (2014/53/EU). De volledige tekst van de EU
verklaring van conformiteit is beschikbaar op de volgende website.
URL: http://www.doc.panasonic.de
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Het eCall-systeem van dit voertuig voldoet aan de basisvereisten van de RE Richtlijn
(2014/53/EU) en gerelateerde bepalingen.
Informatie over de radio-apparatuur: Type TN0009A
1. Naam en adres van de fabrikant
Naam: DENSO TEN Limited
Adres: 2-28, Gosho-dori 1-chome, Hyogo-ku, Kobe,
652-8510 Japan
2. Vereenvoudigde conformiteitsverklaring:
С настоящото DENSO TEN Limited декларира, че този тип радиосъоръжение TN0009A е в
съответствие с Директива 2014/53/ЕС.
Цялостният текст на ЕС декларацията за съответствие може да се намери на следния
интернет адрес:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Функция

Работна честотна лента

Максимална
радиочестотна мощност

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Ovim putem, DENSO TEN Limited izjavljuje da je vrsta radio opreme TN0009A u saglasnosti s
Direktivom 2014/53/EU.
Cijeli tekst EC deklaracije o usaglašenosti je dostupan na sljedećoj internetskoj adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcija

Radni frekvencijski pojas

Maksimalna
rediofrekvencijska snaga

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Tímto DENSO TEN Limited prohlašuje, že typ rádiového zařízení TN0009A je v souladu se
směrnicí 2014/53/EU.
Úplné znění EU prohlášení o shodě je k dispozici na této internetové adrese:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkce

Provozní frekvenční pásmu

Maximální radiofrekvenční výkon

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
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Hermed erklærer DENSO TEN Limited, at radioudstyrstypen TN0009A er i overensstemmelse
med direktiv 2014/53/EU.
EU-overensstemmelseserklæringens fulde tekst kan findes på følgende internetadresse:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funktion

Driftsfrekvensbandet

Maksimal radio-frekvens effekt

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Hiermit erklärt DENSO TEN Limited, dass der Funkanlagentyp TN0009A der Richtlinie
2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse
verfügbar:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funktion

Betriebsfrequenzband

Maximale Hochfrequenzleistung

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Με την παρούσα ο/η DENSO TEN Limited, δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός TN0009A πληροί την
οδηγία 2014/53/ΕΕ.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη ιστοσελίδα στο
διαδίκτυο:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Λειτουργία

Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας

Μέγιστη ισχύς ραδιοσυχνότητας

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited verklaart hierbij dat de radio-apparatuur type TN0009A voldoet aan
Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende website.
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Functie

Werkingsfrequentieband

Maximum radiofrequentievermogen

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

TECHNISCHE GEGEVENS

8-21

Por la presente, DENSO TEN Limited declara que el tipo de equipo radioeléctrico TN0009A es
conforme con la Directiva 2014/53/UE.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la dirección Internet
siguiente:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Función

Banda de frecuencia operativa

Potencia máxima de la
radiofrecuencia

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Käesolevaga deklareerib DENSO TEN Limited, et käesolev raadioseadme tüüp TN0009A
vastab direktiivi 2014/53/EL nõuetele.
ELi vastavusdeklaratsiooni täielik tekst on kättesaadav järgmisel internetiaadressil:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funktsioon

Töösageduse laineala

Maksimaalne
raadiosageduslik võimsus

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited vakuuttaa, että radiolaitetyyppi TN0009A on direktiivin 2014/53/EU
mukainen.
EU-vaatimustenmukaisuusvakuutuksen täysimittainen teksti on saatavilla seuraavassa
internetosoitteessa:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Toiminto

Toimintataajuuskaista

Maksimi radiotaajuusteho

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
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Le soussigné, DENSO TEN Limited, déclare que l'équipement radioélectrique du type TN0009A
est conforme à la directive 2014/53/UE.
Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Fonction

Bande de fréquence de
fonctionnement

Puissance maximale de la
radiofréquence

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Leis seo, dearbhaíonn DENSO TEN Limited go gcomhlíonann an cineál trealaimh raidió
TN0009A Treoir 2014/53/EU.
Tá an téacs iomlán den dearbhú comhréireachta AE ar fáil ag an seoladh Idirlín seo a leanas:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Feidhm

Banda minicíochta oibriúcháin

Uaschumhacht radaimhinicíochta

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited ovime izjavljuje da je radijska oprema tipa TN0009A u skladu s Direktivom
2014/53/EU.
Cjeloviti tekst EU izjave o sukladnosti dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcija

Radni frekvencijski pojas

Maksimalna rediofrekvencijska snaga

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
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DENSO TEN Limited igazolja, hogy a TN0009A típusú rádióberendezés megfelel a 2014/53/EU
irányelvnek.
Az EU-megfelelőségi nyilatkozat teljes szövege elérhető a következő internetes címen:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkció

Üzemi frekvencia-tartomány

Maximális rádiófrekvenciás
teljesítmény

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Hér með, lýsir DENSO TEN Limited því yfir að gerð útvarpsbúnaðarins TN0009A samræmist
tilskipun 2014/53/EU.
Allur texti ESB-samræmisyfirlýsingarinnar er aðgengilegur á eftirfarandi veffangi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Aðgerð

Notkunartíðni hljómsveit

Hámarks útvarp-tíðni vald

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Il fabbricante, DENSO TEN Limited, dichiara che il tipo di apparecchiatura radio TN0009A è
conforme alla direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funzione

Frequenza operativa

Massima potenza a radiofrequenza

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Aš, DENSO TEN Limited, patvirtinu, kad radijo įrenginių tipas TN0009A atitinka Direktyvą
2014/53/ES.
Visas ES atitikties deklaracijos tekstas prieinamas šiuo interneto adresu:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcija

Veikimo dažnių juosta

Maksimalus radijo dažnių galingumas

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
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Ar šo DENSO TEN Limited deklarē, ka radioiekārta TN0009A atbilst Direktīvai 2014/53/ES.
Pilns ES atbilstības deklarācijas teksts ir pieejams šādā interneta vietnē:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcija

Darba frekvences josla

Maksimālā radiofrekvences jauda

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Со ова, DENSO TEN Limited изјавува дека радио опремата од типот TN0009A е во
согласност со Директивата 2014/53/EU.
Целиот текст на ЕУ изјавата за сообразност е достапен на следната интернет адреса:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Функција

Работен фреквенциски опсег

Максимална
радио-фреквенциска моќ

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Ovim, DENSO TEN Limited izjavljuje da je tip radio opreme TN0009A u skladu sa Direktivom
2014/53/EU.
Cjelokupan tekst EU deklaracije o usklađenosti dostupan je na sljedećoj internet adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcija

Operativni frekvencijski opseg

Maksimalna jačina radio frekvencije

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

B'dan, DENSO TEN Limited, niddikjara li dan it-tip ta' tagħmir tar-radju TN0009A huwa konformi
mad-Direttiva 2014/53/UE.
It-test kollu tad-dikjarazzjoni ta' konformità tal-UE huwa disponibbli f'dan l-indirizz tal-Internet li
ġej:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funzjoni

Band tal-frekwenza operattiva

l-enerġija massima bi
frekwenza tar-radju

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

TECHNISCHE GEGEVENS

8-25

Hierbij verklaart DENSO TEN Limited, dat het type radioapparatuur TN0009A conform is met
Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring kan worden geraadpleegd op het volgende
internetadres:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Functie

Actieve frequentieband

Maximale radiofrequentie

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited erklærer herved at radioutstyrstypen TN0009A er i samsvar med direktiv
2014/53/EU.
Den fullstendige teksten i EU-erklæringen er tilgjengelig på følgende internettadresse:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funksjon

Driftsfrekvensbånd

Maksimal radiofrekvent strøm

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited niniejszym oświadcza, że typ urządzenia radiowego TN0009A jest zgodny
z dyrektywą 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny pod następującym adresem internetowym:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcja

Pasmo częstotliwości pracy

Maksymalna moc
częstotliwości radiowej

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
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O(a) abaixo assinado(a) DENSO TEN Limited declara que o presente tipo de equipamento de
rádio TN0009A está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE.
O texto integral da declaração de conformidade está disponível no seguinte endereço de
Internet:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Função

Faixa de freqüência operacional

Potência máxima de radiofreqüência

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Prin prezenta, DENSO TEN Limited declară că tipul de echipamente radio TN0009A este în
conformitate cu Directiva 2014/53/UE.
Textul integral al declarației UE de conformitate este disponibil la următoarea adresă internet:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funcție

Bandă de frecvență activă

Puterea maximă a radio-frecvenței

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited týmto vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu TN0009A je v súlade so
smernicou 2014/53/EÚ.
Úplné EÚ vyhlásenie o zhode je k dispozícii na tejto internetovej adrese:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcia

Prevádzkové frekvenčné pásmo

Maximálny rádiofrekvenčný výkon

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited potrjuje, da je tip radijske opreme TN0009A skladen z Direktivo
2014/53/EU.
Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na naslednjem spletnem naslovu:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcija

Delovni frekvenčni pas

Maksimalna radiofrekvenčna moč

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
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Nëpërmjet kësaj, DENSO TEN Limited deklaron se lloji i aparatit të radios TN0009A është në
përputhje me Direktivën 2014/53/EU.
Teksti i plotë i deklaratës së BE-së mbi përputhshmërinë është i disponueshëm në adresën e
mëposhtme të internetit:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funksion

Banda e frekuencës së punës

Fuqia maksimale e frekuencave radio

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Ovim, DENSO TEN Limited izjavljuje da је ovaj tip radijske opreme TN0009A u skladu sa
odredbama Direktive 2014/53/EU.
Kompletan tekst EU deklaracije o konformitetu je dostupan na sledećoj internet adresi:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funkcija

Radni frekvencijski pojas

Maksimalna rediofrekvencijska snaga

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

Härmed försäkrar DENSO TEN Limited att denna typ av radioutrustning TN0009A
överensstämmer med direktiv 2014/53/EU.
Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande webbadress:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
Funktion

Operationsfrekvensbandet

Maximal radiofrekvenseffekt

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.

DENSO TEN Limited, TN0009A türü telsiz ekipmanının 2014/53/EU Direktifine uygun olduğunu
beyan etmektedir.
AB uygunluk beyanının tam metnine aşağıdaki internet adresinden ulaşılabilir:
https://www.denso-ten.com/support/regulation/eu_doc/
İşlev

Çalışma frekans bandı

Maksimum radyo-frekans gücü

GSM

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz

35 dBm e.i.r.p.
32 dBm e.i.r.p.

UMTS

880 - 915 MHz
1710 - 1785 MHz
1920 - 1980 MHz

25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
25 dBm e.i.r.p.
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Naam importeur

Adres importeur

A. LOUTSIOS & SONS LTD.

OMONIAS 90 AVENUE 3048 LIMASSOL CYPRUS

UNIVERSAL MOTORS
ISRAEL LTD.

10 Hamasger st., Lod, Israel 7152004

BL EHF.

Saevarhofda 2, 110 Reykjavik, Iceland

ISUZU (UK) LIMITED

The Gate International Drive Solihull B90 4WA

ISUZU IRELAND

Naas Road, Dublin 12, Ireland

MIDI Europe Srl

37053 Cerea (Verona), Italy

GasanZammit Motors Ltd

Gasan Centre, Mriehel Bypass, Mriehel BKR 3000,
Republic of Malta

PETROS PETROPOULOS
AEBE

96-104 Iera Odos 104 47 Athens, Greece Republic

ANADOLU ISUZU
OTOMOTIV SANAYI VE
TICARET A.S.

Sekerpinar Mah. Otomotiv Cad. No:2, 41435 Cayirova,
Kocaeli, the Republic of Turkey

ISUZU BENELUX N.V.

Pierstraat 233, 2550 Kontich, Belgium.

ISUZU SALES
DEUTSCHLAND GMBH

Schieferstein 11a, D-65439 Floersheim, Germany

ISUZU SVERIGE AB

Starrvaegen 15, 23261 Arloev, Sweden

ISUZU MOTOR FINLAND OY Kaakelikaari 4B, 01720 VANTAA, FINLAND
RSA (Rutebileiernes
Standardiserings AS)

Ovre Eikervei 77, 3048 Drammen, Norway

ISUZU ROM AUTO SRL

SOS. BUCURESTI - PLOIESTI, NO.40, OFFICE NO.13.,
1st DISTRICT, BUCHAREST, ROMANIA

WAE KFT.

2051 BIATORBÁGY, 7768 HRSZ (BUDAI ÚT 16),
HUNGARY

IMOTORS LDA (ISUZU
PORTUGAL)

RUA DR. JOSÉ ESPIRITO SANTO, 38 2º
1950 – 097 LISBOA PORTUGAL

Isuzu Danmark AS

Hauløkkevej 4, DK-7000 Fredericia, Danmark

JSC "ISUZU RUS"

Azovskaya Street 97A, 432061 Ulyanovsk, Russian
Federation

KIMA LATEJARET AL
MARKABAT CO.

KERISH MOTOR MALL BUILDING, KERISH STREET,
KERISH NEIGHBORHOOD, BEITUNIA, PO BOX 1020,
PALESTINE

KOMTRANSKOMPLEKT LLC

38TH OFFICE, 33, UNIVERSITETSKA STR. CHERKASY
18031, UKRAINE
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Voor Israël
Passive Entry and Start System
Het passive entry & start system voldoet aan de basisvereisten van het Ministry of
Communications (MOC) en gerelateerde bepalingen.
Modelnaam
PESS FOB

Modelnummer
IK4310E

Modelnaam
WAM HI

Modelnummer
IM1135AA

Keyless Entry System
Het keyles entry system voldoet aan de basisvereisten van het Ministry of
Communications (MOC) en gerelateerde bepalingen.
Modelnaam
RKE RXE

Modelnummer
IK3600F

Modelnaam
WAM MID

Modelnummer
IM2035BB
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Immobilizer
De immobilizer voldoet aan de basisvereisten van het Ministry of Communications
(MOC) en gerelateerde bepalingen.
Modelnaam
WAM LO

Modelnummer
IM2005BB

TECHNISCHE GEGEVENS
Voor de Republiek Servië

Passive Entry and Start System
Modelnaam

Modelnummer

PESS FOB

IK4310E

WAM HI

IM1135AA

Remote Keyless Entry
Modelnaam

Modelnummer

RKE RXE

IK3600F

WAM MID

IM2035BB

Immobilizer
Modelnaam
WAM LO

Modelnummer
IM2005BB
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Richtlijnen voor namontage van RF-zendapparatuur

Doel
Deze richtlijnen bevatten vereisten en aanbevelingen voor het installeren in voertuigen
van
• radiofrequentie (RF)-zendapparatuur.
• bijbehorende apparatuur.

NOTE
OPMERKING
• Deze richtlijnen vormen een aanvulling op gedetailleerde instructies voor de
installatie van dergelijke apparatuur en mogen niet in de plaats hiervan worden
gebruikt. De fabrikant van de apparatuur is als enige verantwoordelijk voor de
betreffende radiotelefoon of mobiele radio.

Algemeen
1. In het voertuig mag alleen RF-zendapparatuur en randapparatuur (microfoon,
omvormer, booster enz.) worden aangebracht met de markering 'CE' of 'e'.
2. RF-zendapparatuur mag alleen worden geïnstalleerd door bevoegd personeel
conform de nationale wetgeving. De handleidingen en montage-instructies van
de fabrikant van het voertuig en de RF-zendapparatuur moeten steeds worden
gevolgd.

NOTE
OPMERKING
• Bij een conflict moeten altijd eerst de instructies van de voertuigfabrikant
worden gevolgd.
• De installatie van RF-zendapparatuur in het voertuig zonder goedgekeurde
aansluiting of montageplaats kan de voertuiggarantie ongeldig maken.
• Bij een probleem dat niet kan worden opgelost en er wordt vermoed dat de RFzendapparatuur niet aan de vereiste specificaties voldoet, moet contact worden
opgenomen met de betreffende fabrikant, agent of leverancier.
• De voertuigfabrikant is niet verantwoordelijk voor kosten die een dergelijke
installatie met zich mee kan brengen.
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3. De installatie moet voldoen aan de wettelijke voorschriften inzake montage en
gebruik van RF-zendapparatuur in voertuigen.
4. Extra aandacht dient te worden besteed aan de positie van RF-zendapparatuur,
zodat elektromagnetische storing (EMI) en radiofrequentiestoring (RFI) tussen de
RF-zendapparatuur en de elektrische en elektronische voertuigsystemen tot een
minimum wordt beperkt.
5. Er moet bij het plannen van de installatie op worden gelet dat eventuele
randapparatuur geen veiligheidsrisico vormt en niet in strijd is met de
veiligheidsvoorschriften.
6. Er moet op worden toegezien dat een microfoon-/handsetkabel geen obstakel
vormt voor de bestuurder en de besturing van het voertuig.
7. Bij het installeren van een draagbare of transporteerbare unit in een voertuig
moet gebruik worden gemaakt van de voorgeschreven adapterset.

Installeren
Let op het volgende:
• kies de juiste antenne.
• monteer de antenne op een aanbevolen plaats,
• monteer de antenne op de juiste manier,
• zorg ervoor dat alle aansluitingen in de antennevoeding zijn afgedicht om te
voorkomen dat vuil en water binnendringen en de werking verstoren,
• zorg ervoor dat alle aansluitingen na het installeren elektrisch worden getest en
• een bevredigende VSWR-waarde wordt verkregen.

Antenne
1. Voor RF-zendapparatuur met een vermogen van meer dan 100 mW (piek) is een
externe antenne ten zeerste aanbevolen.
2. De impedantie van de externe antenne en de voedingskabel moet (bijna) gelijk
zijn aan een VSWR-waarde van minder dan 2,0.
3. De antenne moet permanent zijn gemonteerd op het dak of de kofferklep. Een
magneetantenne moet op dezelfde plaats worden aangebracht als een vaste
antenne.

NOTE
OPMERKING
• Ieder voertuigmodel en koetswerktype reageert anders op radiofrequentieenergie. Maak bij een onbekend voertuig gebruik van een magneetantenne om
de beoogde montagepositie te controleren op nadelige effecten op het voertuig.
De antennepositie is bepalend voor het ontstaan van dergelijke effecten.
• De antenne wordt bij voorkeur gemonteerd op het metalen dak, bij voorkeur in
het midden maar indien mogelijk met een afstand > λ/4 (λ = golflengte) van elke
opening zoals een zonnedak of ruiten.
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4. Wees voorzichtig bij het monteren van een antenne naast een bestaande
antenne of bij het monteren van antennes met een magnetische voet, omdat dit
de nauwkeurigheid of de werking van het kompas (indien aanwezig) nadelig kan
beïnvloeden.
[Stralingspatronen en massavlakken]
1. Om een symmetrisch niet-directioneel stalingspatroon te creëren, moet een
antenne worden bevestigd op een horizontaal massavlak met idealiter een radius
van > λ/4 bij de laagste in gebruik zijnde frequentieband (zie Tabel 1).
2. De antenne mag niet in de buurt van structuren met elektrische resonantie
worden geplaatst.
3. Wees voorzichtig bij het plaatsen van de antenne in de buurt van een andere
bestaande antenne. De antennes moeten worden gescheiden met > λ/4 voor een
zendfrequentie f < 600 MHz en met > λ voor een zendfrequentie f > 600 MHz (zie
Tabel 1).
Tabel 1. Geschatte conversiewaarden frequentie-golflengte
Frequentie
f
MHz

Golflengte
λ
cm

λ/4
cm

50

600

150

80

375

94

150

200

50

450

66

17

600

49,5

12

900

33

8

1800

16,5

4

[Voorziening massavlak]
Bij het plaatsen van een antenne op een niet-metalen oppervlak:
• een niet van een massavlak afhankelijke antenne kan rechtstreeks worden
gemonteerd op een willekeurig oppervlak (glasvezel enz.) of op een door de
leverancier verstrekte steun.
• een standaardantenne kan worden gebruikt met een massavlak op de onderzijde
van het paneel (bijvoorbeeld een metalen plaat die voldoet aan de waarden in
Tabel 1).
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[Antennepositie op voertuig]
Zie Tabel 2 voor gegevens met betrekking tot installatie en gebruik van RF-zenders
met een antenne buiten het voertuig.
Tabel 2. Installatie en gebruik van RF-zenders met een antenne buiten het voertuig
Frequentiebanden
(MHz)

Max.
uitgangsvermogen
(W)

Antennepositie
op voertuig

Specifieke voorwaarden voor
installatie en/of gebruik

1.

1.8-30

50

4,5

2.

50-54

50

1.2.3.4.5

Ham Radio

3.

142-176

50

1.2.3.4.5

Ham Radio / General Service Radio

4.

380-470

50

1.2.3.4.5

Ham Radio / General Service Radio

5.

870-915

5

1.2.3.4.5

General Service Radio / Mobiele
telefoon

6.

1200-1300

10

1.2.3.4.5

Ham Radio

7.

1710-1785

2

1.2.3.4.5

Mobiele telefoon

8.

1885-2025

1

1.2.3.4.5

Mobiele telefoon

#


!
"

Afbeelding 1. Montageposities van de
antenne in het voertuig.

Ham Radio

Antennepositie:
0: alle posities (buiten voertuig)
1: linksvoor op het dak
2: rechtsvoor op het dak
3: midden van dak
4: linkerzijde bumper
5: rechterzijde bumper

[Ruitantennes]
Ruitantennes moeten zo hoog mogelijk in het midden van de achter- of voorruit worden
geplaatst.

NOTE
OPMERKING
• Zorg ervoor dat de ruit binnen het voorgeschreven temperatuurbereik ligt bij het
bevestigen van de antennesteun om een goede hechting te verkrijgen.
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Antennekabel
1. Gebruik een eendelige coaxiaalkabel van hoge kwaliteit (minstens 95%
bescherming) met dezelfde impedantie als RF-zendapparatuur (VSWR < 2,0).
2. Overtollige coaxiaalkabel mag niet worden gedraaid omdat dit een nadelige
invloed kan hebben op de ontvangst en elektrische storingen kan veroorzaken.
3. De antennekabel moet indien mogelijk op de juiste lengte worden gesneden.
4. De kabel moet zo worden getrokken dat er geen scherpe bochten aanwezig zijn.
5. Veiligheidsgevoelige elektronica (bijvoorbeeld airbag- en ABS-systemen), circuits
en draadbundels mogen niet worden gebruikt voor parallelle bedrading.
6. Als andere bedrading moet worden gekruist, kruis deze dan in de juiste hoek.
7. Als een voedingsverlengkabel nodig is, moet gebruik worden gemaakt van een
geschikte coaxiaalkabel die moet worden aangesloten met behulp van stekkers
van goede kwaliteit die weinig verlies opleveren.

NOTE
OPMERKING
• Breng de correcte antennestekkers aan op elk uiteinde van de voedingskabel
met behulp van een krimp- of soldeerverbinding, zodat deze op de apparatuur
passen.
8. Als de meegeleverde antennekabel te kort is, moet de kabel indien mogelijk
worden vervangen door een geschikte voedingskabel met de juiste lengte.

NOTE
OPMERKING
• Verlengen van de voedingskabel resulteert in extra verlies (vooral bij frequenties
van > 800 MHz).
9. Zorg ervoor dat de voedingskabel niet onder spanning staat of beschadigd raakt
door bijvoorbeeld overmatig aanhalen van kabelklemmen.
10. Zorg er bij het vervangen van afwerkingsonderdelen voor dat de voedingskabel
niet vast komt te zitten tussen de panelen.
11. Wees voorzichtig bij het aanbrengen van een ruitsteun op de achterruit van een
hatchback, zodat de achterklep nog kan worden geopend en de voedingskabel
niet wordt beschadigd.
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RF-zendapparatuur
[RF-zendapparatuur bevestigen]
1. Kies een solide bevestigingsplaats voor RF-zendapparatuur die de besturing van
het voertuig niet hindert en voor voldoende ventilatie zorgt.
2. De RF-zendapparatuur moet zo worden geplaatst dat deze niet wordt beschadigd
noch de ventilatie belemmert. Let er vooral op dat de RF-zendapparatuur niet kan
worden beschadigd door waterinsijpeling.
3. De toegang tot voertuiguitrusting in de laadruimte mag niet worden gehinderd
(bijvoorbeeld een wielkrik, brandblusser of reservewiel).
4. De aansluitingen van RF-zendapparatuur moeten makkelijk bereikbaar zijn, zodat
de apparatuur kan worden verwijderd voor functioneren in de transportmodus of
voor reparatie en onderhoud.
5. De werking van de airbags of andere veiligheidsuitrusting mag niet worden
verhinderd.

NOTE
OPMERKING
• Bevestig geen RF-zendapparatuur, microfoons of andere onderdelen
in het opblaasbereik van een airbag (onderdeel van het aanvullend
veiligheidssysteem).
[Leggen van kabels voor RF-zendapparatuur]
1. Indien mogelijk moeten voor een maximale bescherming alle kabels aan de
binnenzijde of de onderzijde van bekleding en sierlijsten worden gelegd. Gebruik
indien nodig moffen, beschermers en/of kabelklemstrips.
2. Kies een route voor de kabel, bij voorkeur tegenover de brandstofleiding, vrij
van remleidingen, kabels, bedieningselementen, voertuigbedrading en hete
onderdelen. Kabels mogen onder geen beding worden aangesloten op deze
onderdelen.
3. De kabel moet zo worden geleid dat het volgende wordt voorkomen:
• scherpe randen,
• permanente bochten,
• belasting of spanning,
• schuren,
• extreme temperaturen en
• gevaar voor de inzittenden van het voertuig.
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Voeding van RF-zendapparatuur
[Algemeen]
1. Bij de installatie van RF-zendapparatuur moet een geschikte voedingskabel
worden gebruikt die via de kortst mogelijke route op de pluspool en de minpool
van de batterij moet worden aangesloten. Sluit de kabel niet rechtstreeks aan op
de batterijpolen, maar maak gebruik van de aanwezige batterijklemmen.

NOTE
OPMERKING
• Onder geen beding mag worden aangesloten op voedingen van elektronische
regeleenheden. Gebruik bijvoorbeeld geen aansteker als voedingsbron voor
RF-zendapparatuur.
2. Er wordt tevens aangeraden de twee kabels over de volle lengte in elkaar te
draaien om stralings- of inductieruis te voorkomen (tenzij een gegoten dubbele
voedingskabel wordt gebruikt).

NOTE
OPMERKING
• De voedingskabel van RF-zendapparatuur moet zo naar de batterij worden
gelegd dat bij het losmaken de twee draden niet per ongeluk kunnen worden
verwisseld (bijvoorbeeld de ene draad is korter dan de andere).
3. Voor contactsturing kan de plusdraad van de handset of de regeleenheid via
een geschikte zwevende zekering worden aangesloten op een beschikbaar
accessoirecircuit of een ontstekingscircuit dat bij het starten niet onder stroom
staat.
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[Voedingskabel en route]
1. Gebruik voor lange routes een zware kabel met een lage elektrische weerstand
om spanningsverlies te voorkomen.
2. De kabel moet een hogere stroomcapaciteit hebben dan de veiligheidszekering
en de juiste zekering moet worden aangebracht.
3. De kabel moet zo kort mogelijk zijn.
4. De kabel moet uit de buurt van bewegende onderdelen zoals schokdempers,
stuurinrichting, aandrijfas, pedalen enz. worden bevestigd.
5. De kabel moet uit de buurt van de motor, het uitlaatsysteem of andere hete
onderdelen worden bevestigd.
6. De voedingskabelroute moet indien mogelijk zijn gescheiden van de regelkabels
voor het entertainmentsysteem (de kabels mogen wel door dezelfde openingen
in het chassis of het koetswerk worden getrokken om het aanbrengen te
vergemakkelijken). Als extra openingen worden geboord, moeten geschikte
doorvoerrubbers worden aangebracht.
7. De kabel moet worden ondersteund (voorkom scherpe bochten) en mag niet
worden blootgesteld aan spanning.
8. De kabel moet uit de buurt worden gelegd van de bobine, de
hoogspanningscircuits van ontstekingssystemen en elektronische regeleenheden
en indien mogelijk andere voertuigbedrading.
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Verklaring van conformiteit met UN R13 (ECE R13)

Informatie vereist door de Europese remwetgeving UN R13 (ECE R13) (controle
remslijtage en slijtagelimiet) vindt u op de volgende website:
URL: http://www.isuzu.co.jp/world/ci/brake/index.php

NOTE
OPMERKING
• Het voertuig-identificatienummer (VIN) is vereist om info te bevestigen.
Voertuigidentificatienummer (VIN) en
motornummer
→ Zie pagina 1-2

Verklaring van conformiteit met de R&TTE richtlijn
(2014/53/EU)
Hella KGaA Hueck & Co. verklaart hierbij dat de radio-apparatuur type TN0009A
voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EU conformiteitsverklaring is beschikbaar op de volgende
website: www.hella.com/Isuzu
• Technische informatie:
- Frequentiebereik: 24.05 - 24.25 GHz
- Transmissievermogen: 20 dBm (maximum) EIRP
• Fabrikant en adres:
- Hella KGaA Hueck & Co.
- Rixbecker Strasse 75, 59552 Lippstadt, Duitsland
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Dagelijkse inspecties (inspecties vóór het
rijden)
6-16
Dakconsole

5-30

Aflezen van de instrumenten (overzicht van
de instrumenten)
4-14

Dashboardschaal

5-38

Defecten voorkomen

2-82

Afstandsbediende spiegelschakelaar

Deuren

3-28

Antenne
Antiblokkeerremsysteem (ABS)
Antidiefstalsysteem
Attention Assist
Automatische airconditioning

4-138
5-47

2-89, 4-346, 6-57

4-159
3-8
4-330
5-5

Automatic High Beam (AHB)

4-333

Automatische versnellingsbak

4-147

Automatische-transmissievloeistof (model
met automatische versnellingsbak)
6-93

E
Elektrisch bediende ruiten

4-237

B

3-46

Elektronische remkrachtverdeling (EBD)
4-163
Elektronische stabiliteitscontrole (ESC) 4-164
Emergency Lane Keeping (ELK)

Autonoom noodremsysteem (AEB)

4-311

Exterieur (INDEX VAN AFBEELDINGEN) 0-18

F

Baby- en kinderzitjes (CRS)

3-81

Banden roteren

6-71

Banden wisselen

Dieselpartikelfilter (DPD)

6-82

Fleshouder en klein opbergvak (voor- en
achterdeuren)
5-44

G

Behandeling van de batterij

6-119

Behandeling van de radiator

6-41

Gebruik van de krik

Bekerhouder

5-41

Gereedschap

Bekerhouder en klein opbergvak

5-42

Blind Spot Monitor (BSM)

4-190

Brake Assist-functie

4-171

Brandstoffilter

6-53

Brandstofmeter

4-18

6-77
6-8

9-2

INDEX

H
Handgeschakelde versnellingsbak
Handgreep
Handschoenenkastje
Head Up Display
Hill Descent Control
Hill Start Assist

L
4-146

3-42

5-45

Lane Departure Prevention (LDP)

4-302

5-37

Lane Departure Warning (LDW)

4-297

4-49

Lane Keep Assist System (LKAS)

4-321

4-175

Lichtbundelregelaar

4-125

4-173

Lichtschakelaar

4-117

Lichten

6-106

I
In- en uitstappen

Laadklep

Luchtfilter
3-45

Inspectie en onderhoud

6-142

Intelligent Speed Limiter (ISL)

4-293

Luchtroosters

5-2

M

Interieur (INDEX VAN AFBEELDINGEN) 0-6

Make-upspiegel

Interieurverlichting

Manual Speed Limiter (MSL)

5-27

6-51

5-32
4-289

Manueel bediende ruiten

K
Keyless Entry System
Kilometerteller en dagteller

3-13
4-16

Kinderen meevoeren

2-25

Kleerhaakje

5-46

Klein opbergvak

5-35

Klein opbergvak (bestuurderszijde)

5-39

Klein opbergvak (passagierszijde)

5-36

Klein opbergvak (bovenaan dashboard) 5-38
Koelmiddel
Koelvloeistoftemperatuurmeter

3-50

Model met automatische versnellingsbak2-56

6-129
4-17

Koppelingsvloeistof (model met manuele
versnellingsbak)
6-92

Model met vierwielaandrijving

2-61, 4-337

Motor afzetten

4-11

Motorcondities

6-20

Motorkap

6-11

Motorkoelvloeistof

6-36

Motorolie

6-22

Motorstartknop (modellen met Passive Entry
and Start System)
4-112
Motor starten
Multi-Collision Brake (MCB)
Multi-Infodisplay (MID)

4-4
4-180
4-26

N
Noodoproepsysteem (eCall System)
7-35
Noodstartprocedure motor (modellen met
Passive Entry and Start System)
7-11
Noodstopprocedure motor (modellen met
Passive Entry and Start System)
7-10
Noodstopsignaal (ESS)

4-172

INDEX

O

9-3

S

Onderhoud van het exterieur

6-132

Schakelaar sperdifferentieel achter

Onderhoud van het interieur

6-136

Selectieve katalytische reductie (SCR) met
ureum
2-91

Opwarmsysteem
Originele Isuzu-oliën en vetten
Overige

4-10
6-7
8-10

P
Parkeerhulpsysteem
Parkeerrem
Passive Entry and Start System

4-208
4-145, 6-65
3-20
4-249

Pedalen

4-144
7-2

R
Rear Cross Traffic Alert (RCTA)

Selectieve katalysator (SCR) met ureum 4-349
Slepen

7-29

Sleutel

3-2

Sleutel met startbeveiliging-transponderchip 3-5

Pedaalbeveiliging
Problemen oplossen

4-128

4-199

Snelheidsbegrenzer

2-94

Snelheidsmeter

4-15

Spiegels

3-69

Startknop (modellen zonder Passive Entry
and Start System)
4-115
Stopcontact

5-32

Stuurbekrachtigingsvloeistof (hydraulische
stuurbekrachtiging)
6-95
Stuurwiel

6-94

Stuurwielafstandsbediening

5-48

Remmen

6-60

Stereo Camera

Reservewiel

6-72

Stoppen en parkeren

Rijden

2-28

Rijden op slechte wegen

7-28

4-221
2-64

T
Technische gegevens en specificaties
Terreinrijden

8-2
2-46

Tickethouder

5-31

Toerenteller

4-15

Traffic Sign Recognition (TSR)

4-281

Trailer Sway Control

4-179

U
USB-ingang

5-34

9-4

INDEX

V

W

Veiligheidsgordel met gordelspanner en SRS
airbagsysteem
2-20, 3-100

Waarschuwings- en controlelampjes

Veiligheidsgordels

3-72

Veilig rijden

2-77

Velgen en banden

6-65

Verlichtingsregelaar

4-140

Verlichting centraal display

4-25

Verwarming/manuele airconditioning

5-15

Voertuiggegevens verzamelen

2-94

Voertuigidentificatienummer (VIN) en
motornummer
Volledig verstelbaar stuurwiel
Vooraleer u gaat rijden
Voormistlichtschakelaar
Voorruitensproeiervloeistof
Voorruitenwisser- en
voorruitensproeierschakelaar
Voorruitenwisserbladen

1-2
3-68
2-2
4-126
6-98
4-131
6-99

Voorzorgsmaatregelen voor inspecties en
afstellingen
6-4
Vrijloopstopsysteem
Vuldop van de brandstoftank

4-181
3-51

4-50

Waarschuwings- en controlelampjes - layout
4-20
Waarschuwingen voor rijden in koude
gebieden

2-72

Waarschuwingen voor rijden in warme
gebieden

2-71

Waarschuwingsknipperlichtschakelaar 4-127
Waarschuwingslabels in uw voertuig

0-42

Waarschuwings- en controlelampjes - index
0-19
Waarschuwingszoemer

4-106

Watergekoelde intercooler

6-43

Wanneer de batterij leeg is

7-16

Wanneer de remmen niet meer werken 7-15
Wanneer de batterij van de elektronische
sleutel leeg is
7-7
Wanneer het motoroliedrukwaarschuwingslampje oplicht

7-21

Wanneer de motor oververhit is

7-22

Wanneer de motor stilvalt en niet meer start
7-15
Wanneer de motor tijdens het rijden stilvalt
7-14
Wanneer de brandstoftank leeg is

7-18

Wanneer het alternatorwaarschuwingslampje
oplicht
7-20
Wanneer een lamp niet gaat branden

7-24

Wanneer u een lekke band hebt

7-13

Wanneer er tijdens het rijden een probleem is
met het voertuig
7-12
Wanneer het waarschuwingslampje oplicht
7-21
Wanneer langsgaan bij uw Isuzu-dealer 2-86

MEMO

Z
Zekeringen en relais vervangen
Zetelverwarmingsschakelaar

7-24
4-141

Zetels

3-58

Zijdeur (Extended Cab Model)

3-40

Zijspiegelschakelaar (in-/uitklappen)
Zonneklep

4-139
5-31

MEMO

MEMO

MEMO

