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TESLA MODEL S
BRUGERMANUAL
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VELKOMMEN TIL TESLA FAMILIEN

Tillykke med din nye Model S og tak for hjælpen med at 
fremskynde verdens overgang til bæredygtig energi.
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VIGTIGE KONTAKTOPLYSNINGER

For at hjælpe dig i gang indeholder dette dokument nogle hurtige fakta om bilens   
vigtigste funktioner.

Besøg www.tesla.com for at få flere oplysninger. Hvis du har generelle spørgsmål, kan du finde din 
nærmeste Tesla-butik eller -servicecenter på www.tesla.com/findus.

Brugervejledningen til din Model S kaldes frem via touchskærmen på din Model S
(CONTROLS > SETTINGS > MANUAL) og på din Tesla-konto
(i dokumentafsnittet under fanen Model S Guides).

Tesla teknisk support

Hele vores 
gennemgangsvideo til 

Model S er tilgængelig på
Tesla Motors' website.

Videoer

I handskerummet finder du 
information om vejhjælp, 

sikkerhed og bilens garanti.

Dokumenter i 
handskerummet

Vejhjælp er tilgængelig 
døgnet rundt. Ring til dem 

på 80 71 10 24. Brug kun en 
ladvogn til at bugsere bilen.

Vejhjælp

SE VIDEO

Kontakt dit lokale servicecenter 
på 89 88 69 84.

Tesla teknisk support
er klar til at hjælpe døgnet rundt 

på 80 71 10 24.

http://www.teslamotors.com/support#video-walkthrough
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ÅBNING AF DØRENE

For at dørhåndtagene præsenteres automatisk når du nærmer dig bilen, skal du aktivere dem via 
touchskærmen på følgende måde (CONTROLS > SETTINGS > VEHICLE > AUTO-PRESENT HAND-
LES). Bemærk at du skal have nøglen på dig. Tryk let på håndtagene, hvis de ikke kører ud.

Åbn bagagerummet uden brug af nøglen ved blot at trykke på kontakten, som er placeret under 
håndtaget til bagklappen.
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BRUG AF NØGLEN

Du kan få et overblik over nøglens funktioner ved at betragte den som en miniudgave af Model S, 
hvor Tesla logoet repræsenterer bilens forende. 
 
01. FORRESTE BAGAGERUM 
 Dobbeltklik for at åbne. 
 
02. LÅS/ÅBEN ALLE 
 Dobbeltklik for at låse dørene op (Blinklysene blinker to gange, og håndtagene kører ud).  
 Klik én gang for at låse døre og bagagerum        
 (blinklysene blinker én gang, og håndtagene kører ind).  
 
03. BAGESTE BAGAGERUM OG LADEPORT 
 Dobbeltklik for at låse eller åbne/lukke den eldrevne bagklap. 
 Klik én gang for at stoppe/starte den eldrevne bagklaps bevægelse. 
 Tryk, og hold den bagerste del af nøglen inde i nogle få sekunder for at åbne ladeporten.

02 0301

FORRESTE 
BAGAGERUM

LÅS/ÅBEN BAGERSTE 
BAGAGERUM OG

LADEPORT
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START, KØR, PARKÈR OG STOP

Når bilen er parkeret, viser midten på instrumentpanelet rækkevidden, og om nogle af dørene 
er åbne. Når du træder på bremsen, starter Model S. 

VÆLG ET GEAR
Når bremsepedalen er trådt i bund, flyttes gearvælgeren helt ned til D (Drive) for at køre, 
helt op til R (Reverse) for at bakke og et halvt tryk i en af retningerne til N (Neutral) for at sætte bilen 
i neutral. Når du er færdig med at køre, skal du skifte til P (Park) ved at trykke på knappen i enden af 
gearvælgeren. 

Hvis krybefunktionen (CREEP) er slået fra, ruller Model S ikke på samme måde som almindelige biler 
gør, når der skiftes til D eller R og bilens bremse slippes.

Bemærk, at Model S registrerer din vægt i førersædet. Hvis du løfter dig fra sædet, skiftes der evt. til 
P (Park).

STOP AF MOTOR
Skift til P (Park) ved at trykke på knappen for enden af gearvælgeren.  Parkeringsbremsen aktiveres 
automatisk, og alle systemer er fortsat aktiverede. Når du forlader Model S, stoppes motoren 
automatisk, og bilens touchskærm og instrumentpanel holder op med at lyse.
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EFTERLAD MODEL S I NEUTRAL

For at sætte Model S i neutral, så den kan rulle frit (f.eks. ved bilvask, eller når køretøjet skal bugse-
res på ladvogn osv.), skal du aktivere TOW MODE. 
 
AKTIVÉR BUGSERINGSTILSTAND (TOW MODE) 
1.  Kontrollér, at Model S er parkeret på et sikkert sted (TOW MODE muliggør, at Model S ruller frit). 
2. Skift til Park (P). 
3.  Træd på bremsepedalen, og hold den nede. 
4.  Tryk på CONTROLS > SETTINGS > SERVICE & RESET > TOW MODE > ON. 
5.  TOW MODE ENABLED vises i instrumentpanelet. Din Model S kan nu rulle frit. 
 
DEAKTIVERE BUGSERINGSTILSTAND 
1.   Træd på bremsepedalen, og hold den nede. 
2.  Tryk på Park (P) for enden af gearstangen. 
3.  Der vises en besked på touchskærmen. 
4.  Tryk på, og hold den røde knap på touchskærmen nede i mindst 3 sekunder, hvorefter   
 TOW MODE deaktiveres.
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OPLADNING AF MODEL S

Du kan enten åbne ladeporten ved hjælp af touchskærmen, ved at trykke på og holde bagerste del 
af nøglen nede eller ved at trykke på knappen på ladestikket. Sæt først stikket i din strømforsyning 
og derefter i Model S. Brug et fast tryk, når du tilslutter Model S for at sikre, at bilen og strømforsy-
ningen er forbundet fuldstændigt. For at frakoble ladestikket skal du trykke på knappen på ladestik-
ket og holde den inde i et par sekunder. Lampen på ladeporten lyser hvidt, og du kan fortsætte med 
at trække håndtaget fra ladeporten.

Lampen på ladeporten lyser blåt, når den tilsluttes og skifter til grøn,
mens Model S oplader. 

Hvis ladeporten lyser gult, skal du sørge for, at kablet er helt isat Model S.

Lyset vil blinke afhængigt af køretøjets ladetilstand
(hurtigere = lavere ladetilstand; konstant grøn = fuldt opladet).

Hvis ladeporten lyser rødt, skal du sikre dig, at kablet er korrekt tilsluttet,
og kontrollere din strømforsyning.

ANBEFALING 
Vi anbefaler, at du tilslutter Model S til strøm hver dag.  Hvis du vil optimere batterilevetiden, skal du 
lade Model S være sluttet til strøm, når du ikke bruger bilen.  Vi anbefaler også, at du oplader Model 
S inden for den daglige grænse. Du kan justere ladegræsen til 100% ved lange ture. 

Hvis bilen er låst under opladning, vil ladeporten slukke, og ladestikket
låses fast i ladeporten. For at frakoble ladestikket skal du låse din bil op.
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RÆKKEVIDDE OG EFFEKTIVITET

Du kan maksimere bilens rækkevidde ved hjælp af de samme kørevaner, der bruges til at spare 
brændstof i en benzinbil. Energiforbruget afhænger også af miljømæssige forhold, såsom koldt vejr 
og bakkede veje. Sådan maksimerer du bilens rækkevidde på én opladning: 
• Undgå hyppig og hurtig acceleration. 
•  Brug regenerativ bremsning til at sænke farten ved at tage foden fra speederen i stedet for at   
 bruge bremsen. 
• Begræns energiforbruget til f.eks. opvarmning og aircondition. Det er mere økonomisk at   
 bruge sædevarmen end at opvarme kabinen. 
•  Regulér temperaturen på forhånd i din Model S, mens den er sluttet til strømforsyningen.   
 Når bilen er tilsluttet, og klimaanlægget er aktiveret, kan du bruge app'en til at fjernstyre   
 kabinetemperaturen.  Bilen trækker strøm fra stikkontakten, hvilket sikrer, at du har optimal   
 rækkevidde, når du er klar til at køre. 
•  Brug RANGE MODE til automatisk at begrænse den mængde strøm, der bruges til    
 klimaanlægget   
 CONTROLS > DRIVING > RANGE MODE > ON. 
 
 
RATED VS. TYPICAL 
Rated: Baseret på NEDC-test. 
Typical: Antager kørselsforhold baseret på kørsel med en hastighed på 55 mph (89 km/t) på en   
  flad vej og uden brug af ekstra energi til klimaanlægget.
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AUTOPILOT

På køretøjer udstyret med Autopilot kan du aktivere autopilotfunktionerne, så du fritages fra de mere 
kedelige og potentielt farlige aspekter ved kørsel.  Vi kombinerer et fremadrettet kamera og radar, 
langtrækkende sonarsensorer og et elektrisk bremsesystem til automatisk at køre din Model S på 
både åbne landeveje.  

AUTOMATISK STYRING OG AUTOMATISK VOGNBANESKIFT 
Når autopiloten er tilgængelig, er ratikonet ved siden af hastighedsvisningen i instrumentpanelet gråt.  
Træk én gang i fartpilothåndtaget for at aktivere den trafikopmærksomme fartpilot, og træk i det to 
gange for at aktivere automatisk styring. Ratikonet vil nu blive blåt. Automatisk styring holder bilen i 
den nuværende vognbane og opretholder bilens hastighed. Du skal dog stadig holde hænderne på 
rattet, så du er parat til at tage kontrol over bilen når som helst under skiftende vejforhold.

AUTOMATISK PARKERING 
Når du kører under 25 km/t, vises et gråt P i instrumentpanelet, når din Model S registrerer 
en parkeringsplads ved siden af dig.  Sæt bilen i bakgear, og "Autopark Ready" vises på 
touchskærmen. Når funktionen er aktiveret, vil Model S selv begynde at parkere ved at styre 
styretøjet og hastigheden. Bemærk at du ved brugen af autopilotfunktionerne altid har det fulde 
ansvar under kørsel.
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Visse funktioner aktiveres løbende med softwareopdateringer.  Din Model S vil give dig besked, 
når der er tilgængelige softwareopdateringer, og bede dig om at vælge et tidspunkt for, hvornår 
opdateringen skal downloades.  Sammen med beskeden vises et gult urikon i statuslinjen på 
touchskærmen. Når du trykker på dette ikon, får du muligheden for at planlægge et tidspunkt for 
download af opdateringen. 

Bemærk venligst, at Model S ikke kan køre samtidig med, at der installeres en softwareopdatering. 
Vi foreslår, at du planlægger softwareinstallationen til at foregå om natten eller om dagen i et tidsrum, 
hvor bilen ikke er i brug.

Den gennemsnitlige softwareopdatering tager ca. en time, men kan vare længere afhængigt af 
softwareopdateringens størrelse. Tilslut din Model S til dit Wi-Fi-hjemmenetværk for at opnå den 
hurtigst mulige downloadtid.

SOFTWAREOPDATERINGER
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KNAPPER: DØRE, LYS MED MERE

Tryk på CONTROLS i nederste venstre hjørne på bilens touchskærm for at betjene de fleste af funk-
tionerne på Model S.  

Indstillinger der er aktive i øjeblikket, er fremhævet med blåt. 
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FORRESTE BAGAGERUM

Brug nøglen eller touchskærmen til at åbne det forreste bagagerum.  Sænk motorhjelmen for at 
lukke det forreste bagagerum, til den hviler på låsene, inden der påføres et tryk.  Brug begge hæn-
der, og tryk kun på grønne områder som vist.  Hvis der trykkes på de røde områder, kan der opstå 
skader.  Undgå at smække motorhjelmen i. 
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STEMMEKOMMANDOER

1. Tryk på, og hold stemmekommandoknappen nede under hele kommandoafgivelsen. 
2. Vent på klartonen, før du afgiver din kommando. 
3. Tal tydeligt og langsomt. 
4. Slip knappen, når du er færdig med at tale. 
5. Stemmekommandoer kan bruges sammen med medie-, mobiltelefon- og navigations-apps. 
 
ANVENDELIGE KOMMANDOER 
• “Navigate to...” 
• “Drive to...” 
• “Where is...” 
• “Call (Name)...” 
• “Listen to...”

* Bemærk venligst at stemmekommandoer kun virker ved engelsk tale.
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BLUETOOTH-ENHEDER

SÅDAN PARRER DU DIN MOBILE ENHED MED MODEL S

1.   Aktivér Bluetooth, og indstil din enhed til søgbar eller synlig 
 (dette er især vigtigt for Android-enheder).

2.   Du kan se "Model S" på din enheds Bluetooth-skærmbillede. 
 Vælg ikke Model S fra enhedens skærmbillede.

3.   Tryk på Bluetooth-ikonet (     ) i øverste højre side af køretøjets touchskærm.

4.   Tryk på "Add New Device" på køretøjets touchskærm, og vælg "Search".

5.   Når den er fundet, vises din enheds navn på køretøjets touchskærm.

6.   Vælg din enhed på køretøjets touchskærm.

7.   Vent, indtil koden for parring vises på køretøjets touchskærm.

8.   Kontrollér, at det samme nummer vises både på køretøjets touchskærm og din enhed.

9.   Din enhed vil bede dig bekræfte parring med Model S.

10.   Når du har accepteret parringen, forbindes din enhed og Model S med hinanden. 



VEJHJÆLP
80 71 10 24

BRUG KUN EN LADVOGN TIL AT BUGSERE BILEN.


