
AP00.20-P-0043EL Avläsning av serviceuppgifter på kombiinstrumentet och återställning av 22.10.15
serviceindikering

Typ 117, 156, 166, 172, 176, 218, 231, 242, 246

Bilden visar TYP 172

1 Knapp "systemval"
2 Knapp för att ta emot och avsluta telefonsamtal
3 OK-knapp
4 Knapp för bläddring framåt och bakåt
5 Knapp "tillbaka" och röststyrningssystem av
6 multifunktionsruta

P54.33-2582-11

Val
1 Stäng motorhuven

2 Stäng dörrar och baklucka  
3   Vrid sändarnyckeln i styrenheten för På multifunktionsdisplayen (6) ska  

elektroniskt tändningslås till läge "1"  startbilden (vägmätarställning) visas. Tryck vid 
behov flera gånger på knappen för att bläddra 
framåt och bakåt (4).

4   Tryck flera gånger på knappen systemval (1) Menyposten "Färd" förblir vald under ca 5  
tills menyposten "Färd" är markerad på sekunder. Arbetsmoment 5 måste utföras 
multifunktionsdisplayen (6). inom denna tid.

5   Tryck först på knappen för att ta emot/avsluta På multifunktionsdisplayen (6) visas  
telefonsamtal (2) och håll kvar. Därefter ska du verkstadsmenyn med flikarna "Fordonsdata", 
inom 1 sekund dessutom trycka på knappen "Rullbromsprov", "Bromsbeläggsbyte" (endast 
OK (3) och hålla kvar i ca 5 sekunder  typ 166, 172, 176, 231, 246) och "ASSYST 

PLUS".

6   Tryck flera gånger på knappen för bläddring På multifunktionsdisplayen (6) visas  
framåt och bakåt (4) tills "ASSYST PLUS" är flikarna "Servicedata" och "Fullservice".
markerat och bekräfta valet med knappen O. 
K. (3)

Avläs servicedata
7   Välj register "Servicedata" och bekräfta med Notera i mottagningsprotokollet de  

knappen O. K. (3) verkstadskoder (t.ex. 505) och servicekod 
(t.ex. A) som visas på multifunktionsdisplayen 
(6). Koderna behövs för generering av det 
fordonsspecifika servicebladet i WIS/MSS.

8   Tryck flera gånger på knappen för bläddring Notera avlästa uppgifter i  
framåt (4) och avläs återstående körtid, mottagningsprotokollet.
återstående körsträcka och oljedatapost (t.ex. 
01 1F 00)
Återställ servicedata

9   Tryck på knappen för bläddring framåt och På multifunktionsdisplayen (6) visas  
bakåt (4) för att markera "Fullservice" och aktuella servicepunkter.
bekräfta valet med knappen O. K. (3).

10   Tryck flera gånger på knappen för bläddring På multifunktionsdisplayen (6) visas  
framåt och bakåt (4) tills "Bekräfta serv." är oljevalet eller "Service utförd?".
markerat i multifunktionsdisplayen (6) och 
bekräfta valet med knappen O. K. (3)

11 Välj specifikation för den använda motoroljan På fordon med oljeval
med knappen för att bläddra framåt eller bakåt 
(4) och bekräfta med knappen O. K. (3)

För att högsta kilometerintervall ska  
uppnås måste i bensinmotorer motorolja enligt 
driftmedelsföreskrifter blad 229.5 och i 
dieselmotorer motorolja enligt 
driftmedelsföreskrifter blad 229.51 användas 
och bekräftas!
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12   Tryck på knappen "bläddra framåt och bakåt" På multifunktionsdisplayen (6) visas "Ingen  
(4) tills "Ja" är markerat. Bekräfta med återtagning möjlig".
knappen O. K. (3)

13   Tryck på knappen "bläddra framåt och bakåt" På multifunktionsdisplayen (6) visas  
(4) tills "Bekräftelse" är markerat. Bekräfta "Fullservice utförd".
med knappen O. K. (3)

Om servicen inte eller endast delvis utförs 
efter återställning av servicedatorn, måste 
servicedatorn återställas på ingångsvärdet 
igen.

Nollställning av serviceindikeringen till AP00.20-P-0044A
föregående service

Bortval
14 Tryck flera gånger på knappen "bakåt" och 

"röststyrningssystem av" (5) tills startbilden 
(vägmätarställning) visas på 
multifunktionsdisplayen (6)

15 Vrid sändarnyckeln i styrenheten för 
elektroniskt tändningslås till läge "0"
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