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1. Innvendige dører (Bruke innvendige
dørhåndtak på side 6)

2. Frontlys (Fjernlys på side 50), blinklys
(Blinklys på side 51), viskere og spylere
(Viskere og spylere på side 52).

3. Cruisekontroll (Cruisekontroll på side
60)

4. Rattknapper – venstre (Bruke venstre
rattknapper på side 37)

5. Instrumentpanel (Oversikt over
instrumentpanel på side 43)

6. Rattknapper – høyre (Bruke høyre
rattknapper på side 38)

7. Girvelger (Skifte gir på side 42)
8. Touchscreen (Oversikt over touchscreen

på side 64)

9. Hanskeromknapp (Hanskerom på side
14)

10. Brytere for elektriske vinduer (Åpne og
lukke fra innsiden på side 9)

11. Brytere for justering av utvendige speil
(Speil på side 40)

12. Seter (For- og bakseter på side 17)
13. Justeringsinnretning på rattstammen

(Ratt på side 37)
14. Horn (Horn på side 39)
15. Bremser (Bremser på side 57)
16. Nødblinklys (Varselblinklys på side 51)
17. Klimaanlegg i kupeen (Klimakontroller på

side 71)
18. Koppholdere (Koppholdere på side 16)
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1. Utvendige lys (Lys på side 48)
2. Dørhåndtak (Bruke utvendige dørhåndtak

på side 6)
3. Soltak (Soltak på side 15)
4. Ladeport (Lade Model S på side 91)
5. Utvendige speil (Speil på side 40)
6. Bagasjerom foran (Bagasjerom foran på

side 12)
7. Felger og dekk (Felger og dekk på side

127)
8. Ryggekamera (Ryggekamera på side

63)
9. Bagasjerom bak / bakluke (Bagasjerom

bak på side 10)
10. Parkeringssensorer (Parkeringshjelp på

side 53)
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Nøkkelfri låsing og opplåsing
Model S har sensorer som registrerer når en
nøkkel er i nærheten. Sensorene har en
rekkevidde på omtrent tre fot (en meter).

Hvis Model S er utstyrt med teknologipakken
(tilleggsutstyr), vil dørene automatisk låses
opp når du går mot Model S med nøkkelen på
deg. På samme måte kan du åpne
bagasjerommet ved å gå mot Model S med
nøkkelen og trykke på bryteren som er
plassert under det utvendige håndtaket på
bagasjerommet.

Trykk på et dørhåndtak, så felles det ut. Eller
hvis innstillingen AUTO-PRESENT HANDLES
er slått på (se Bruke utvendige dørhåndtak på
side 6), felles dørhåndtakene automatisk
ut.

Hvis du slår på innstillingen for låsing når du
går bort fra bilen, låses Model S når du går
bort fra bilen med nøkkelen på deg (se Lås
når du forlater bilen på side 7).

ADVARSEL: For å unngå mulig
interferens mellom en pacemaker og
antennene til det nøkkelfrie systemet bør
personer med implanterte pacemakere
sørge for at pacemakeren deres holdes
minst 9 tommer (22 cm) fra alle antenner
for nøkkelfri kjøring som er montert i
Model S. Antenne-posisjonene er vist
under:

1. I midten av bakre støtfanger.
2. Under baksetene.
3. Midtkonsollen.
4. Lengst til venstre på dashbordet.
5. Lengst til høyre på dashbordet.
6. Kun for høyrestyrte kjøretøy - på

basen av venstre (passasjerside)
vindusvisker.

7. Kun for venstrestyrte kjøretøy - på
basen av høyre (passasjerside)
vindusvisker.

8. I midten av fremre bagasjerom.

Bruke nøkkelen
For å raskt gjøre deg kjent med nøkkelen, kan
du se på nøkkelen som en miniatyrversjon av
Model S, med Tesla-emblemet foran. Nøkkelen
har tre knapper med en mykere overflate enn
resten.

1. Bagasjerom

• Dobbeltklikk for å åpne
bagasjerommet bak.

• Hvis Model S er utstyrt med en
elektrisk bakluke, lukker du
bagasjerommet bak ved å trykke to
ganger. Du kan også trykke en enkelt
gang for å stoppe den elektriske
bakluken mens den er i bevegelse.

2. Låse / låse opp alle

• Dobbeltklikk for å låse opp dørene og
bagasjerommet bak. Nødblinklysene
blinker to ganger og dørhåndtaket
felles ut.

• Klikk én gang for å låse dørene og
bagasjerommene (alle dører og
bagasjerom må være lukket).
Nødblinklysene blinker én gang og
dørhåndtakene felles inn.

3. Bagasjerom foran (også kalt "frunk")

• Trykk to ganger for å åpne
bagasjerommet foran.

Du trenger ikke rette nøkkelen mot Model S,
men du være innenfor rekkevidde (som
varierer avhengig av batterinivået i nøkkelen).
Hvis Model S ikke registrerer nøkkelen, viser
touchscreen en melding som indikerer at det
ikke er noen nøkkel i kjøretøyet. Plasser
nøkkelen på det stedet hvor det er enklest for
Model S å registrere, dvs. under 12 V-

Åpne og lukke
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kontakten (se Nøkkel er ikke i kjøretøyet på
side 41).

Radioutstyr på lignende frekvens kan påvirke
nøkkelen. Hvis dette skjer, flytter du nøkkelen
minst 30 cm vekk fra andre elektroniske
enheter (telefon, bærbar PC osv.). Dersom
nøkkelen ikke virker, kan det hende du må
skifte batteri. Dersom batteriet i nøkkelen er
utladet, kan du åpne Model S ved å følge
prosedyren for opplåsing. Se Låse opp når
nøkkelen ikke fungerer på side 7.

FORSIKTIG: Husk å ha med deg nøkkelen
når du kjører. Selv om du kan kjøre
Model S når ikke nøkkelen er i nærheten,
kan du ikke slå den på igjen når den slås
av.

FORSIKTIG: Beskytt nøkkelen mot støt,
høye temperaturer og skader fra væsker.
Unngå kontakt med løsemidler, voks og
slipende rengjøringsmidler.

Skifte batteri i nøkkelen

Batteriet i nøkkelen varer i omtrent ett år. Når
batterinivået er lavt, vises en melding på
instrumentpanelet. Følg disse trinnene for å
skifte batteriet:

1. Legg nøkkelen på et mykt underlag med
knappene ned.

2. Løsne batteriet med et lite verktøy med
flatt blad.

3. Ta ut batteriet ved å skyve det mot
midten av nøkkelen og løsne det fra
klipsene.

4. Sett inn det nye batteriet (type CR2032)
med "+"-siden vendt opp. Unngå å berøre
de flate overflatene til batteriet, og tørk av

batteriet før det settes inn. Fingermerker
kan redusere batterilevetiden.

5. Rett inn batteriet, og trykk så sammen
nøkkelen og batteriet til det klikker på
plass.

Få flere nøkler

Kontakt Tesla hvis du mister en nøkkel eller
ønsker en ekstranøkkel. Model S kan
gjenkjenne opptil tre nøkler.

Når du bestiller en ny nøkkel til Model S, må
du ta alle tilgjengelige nøkler med deg for
omprogrammering.

Åpne og lukke
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Bruke utvendige dørhåndtak
Du feller ut et dørhåndtak ved å trykke lett på
det, forutsatt at Model S registrerer en gyldig
nøkkel i nærheten.

Hvis Model S er utstyrt med teknologipakken
(tillegggutstyr), kan du stille inn slik at
dørhåndtakene foldes ut automatisk når du
går mot førersiden med nøkkelen på deg.
Berør Controls > Settings > Vehicle > Auto-
Present Handles > On på touchscreenen.

Før hånden inn i håndtaket, og trekk for å
åpne døren.

Dørhåndtakene felles inn hvis du ikke bruker
dem innen ett minutt etter at de ble felt ut.
Trykk på et håndtak for å felle det ut igjen.
Dørhåndtak felles også inn igjen ett minutt
etter at den siste døren lukkes, når Model S
begynner å kjøre, og når du låser Model S.

Merk: For å bevare batteriet lenger er
modellen designet til å deaktivere de
automatisk utfellbare håndtakene når:

• nøkkelen har vært utenfor rekkevidde i
mer enn 48 timer

• nøkkelen fremdeles er innen rekkevidde i
fem minutter etter at alle dørene er lukket

I disse tilfellene kan du felle ut håndtakene
ved å berøre håndtaket på førerdøren eller
trykke på lås opp-knappen på nøkkelen. Du
trenger ikke å tilbakestille innstillingen. Neste
gang du nærmer deg Model S, felles
dørhåndtaket automatisk ut, så fremt ingen av
tilfellene ovenfor er gjeldende.

Når en dør er åpen, vises indikatoren
for åpen dør på instrumentpanelet.
Bildet av Model S i Controls-vinduet
på touchscreen viser også hvilken
dør eller hvilket bagasjerom som er
åpent.

Bruke innvendige dørhåndtak
Trekk det innvendige dørhåndtaket mot deg
for å åpne døren.

Merk: For å forhindre at barn åpner bakdørene
med de innvendige håndtakene, kan du slå på
barnesikringslåsene via touchscreen
(Controls > Settings > Vehicle > Child
Protection Lock) (se Barnesikringslås på side
7).

Låse og låse opp fra innsiden
Fra innsiden av Model S kan du bruke
touchscreen til å låse eller låse opp dører og
bagasjerom, forutsatt at det er en gyldig
nøkkel inne i kjøretøyet. Berør Controls >
Lock/Unlock. Gjeldende låsestatus vises
nederst til venstre i instrumentpanelet.

Merk: Hvis en dør eller bagasjerommet fortsatt
er åpent når du låser Model S, blir de låst når
de lukkes.

Åpne og lukke
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Barnesikringslås
Model S har barnesikringslåser på bakdørene
og bakluken for å forhindre at de blir åpnet
med de innvendige dørhåndtakene. Bruk
touchscreen for å slå barnesikringslåsene på
eller av. Berør Controls > Settings > Vehicle >
Child Protection Lock.

Merk: Det anbefales at du slår på
barnesikringslåsene når det er barn i baksetet.

Kjørelås
Model S kan automatisk låse alle dørene
(inkludert bagasjerom) når du kjører i
hastigheter over 8 km/t. Du slår denne
funksjonen på eller av ved å berøre Controls >
Settings > Vehicle > Drive-Away Door Lock.

Lås når du forlater bilen
Hvis Model S er utstyrt med teknologipakken
(tilleggsutstyr), kan dører og bagasjerom låses
automatisk når du forlater bilen med nøkkelen
på deg.

Du slår denne funksjonen på eller av ved å
berøre Controls > Settings > Vehicle > Walk-
Away Door Lock.

Merk: Hvis alle dørene er låst og du trykker to
ganger på nøkkelen for å låse opp Model S, er
låsing når du forlater bilen midlertidig,
deaktivert helt til neste gang du låser Model S
med nøkkelen. Dette gjør at du kan la Model S
stå ulåst i garasjen din.

Låse opp når nøkkelen ikke
fungerer
Hvis Model S ikke låses opp når du går mot
den, eller når du trykker på lås opp-knappen
på nøkkelen, kan det være at batteriet i
nøkkelen er utladet. I dette tilfellet kan du
fortsatt låse opp og kjøre Model S.

Plasser først nøkkelen i nærheten av basen til
vindusviskeren på passasjersiden, som vist, for
å låse opp Model S (og deaktivere
sikkerhetsalarmen). Trykk deretter
dørhåndtaket på passasjersiden.

For å kjøre Model S plasserer du nøkkelen mot
midtkonsollen, rett under strømuttaket på
12 V, og trår inn og holder bremsepedalen inne
for å slå på Model S.

Se Skifte batteri i nøkkelen på side 5 for
instruksjoner til hvordan du skifter batteriet i
nøkkelen.

Merk: Det er viktig å plassere nøkkelen på rett
sted. Hvis Model S ikke låses opp, prøv å juster
posisjonen til nøkkelen.

Merk: Når Model S låses opp ved hjelp av
denne metoden, deaktiveres låsing når du
forlater bilen. Låsing når du forlater bilen må
du reaktivere manuelt etter å ha skiftet batteri
i nøkkelen.

Åpne og lukke
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Åpne dørene fra innsiden uten
strøm
Hvis Model S ikke har elektrisk strøm, åpnes
fordørene som vanlig med de innvendige
dørhåndtakene. Åpne bakdørene ved å brette
tilbake kanten på teppet under baksetene for
å vise den mekaniske utløserkabelen. Trekk
den mekaniske utløserkabelen inn mot midten.

Åpne og lukke
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Åpne fra utsiden
Trykk og hold inne Lås opp-knappen på
nøkkelen for åpne vinduene fra utsiden.

Åpne og lukke fra innsiden
Trykk inn tilknyttet bryter for å åpne vinduet
helt. Vindusbryterne betjenes på to nivåer.
Trykk inn bryteren og slipp når vinduet er i
ønsket posisjon for å åpne et vindu delvis.

Trekk i bryteren på samme måte for å lukke
vinduet. Dette betjenes også på to nivåer –
ved åpning trykker du inn bryteren og slipper
når vinduet er i ønsket posisjon.

ADVARSEL: Før du lukker et elektrisk
vindu, er det ditt ansvar som fører å sikre
at alle passasjerer, spesielt barn, ikke
strekker noen kroppsdeler ut av vinduet.
Hvis du ikke kontrollerer dette, kan det
føre til alvorlig skade.

ADVARSEL: Ta alltid nøkkelen med deg
når du forlater Model S. Hvis nøkkelen blir
liggende i Model S kan dørene, vinduene
og kontrollene betjenes og det kan føre til
farlig, uautorisert eller utilsiktet bruk av
bilen.

Lukke vinduene bak
For å forhindre at passasjerer bruker bryterne
til vinduene bak, trykker du på låsebryteren
for bakvinduene. Bryterlyset tennes. Trykk på
bryteren igjen for å låse opp bakvinduene.

ADVARSEL: For sikkerhets skyld
anbefales det at du låser bakvinduene når
det er barn i baksetet.

ADVARSEL: Ikke la barn oppholde seg i
Model S uten tilsyn.

Åpne og lukke
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Åpne
Gjør ett av følgende for å åpne
bagasjerommet bak:

• Berør Controls > Trunk på touchscreen.
• Dobbeltklikk på bagasjeromsknappen på

nøkkelen.
• Trykk på bryteren under det utvendige

håndtaket (hvis du ikke har
tilleggsutstyret teknologipakke, må du
først låse opp Model S).

Når bakluken er åpen, viser
instrumentpanelet indikatorlampen
for åpen dør. Bildet av Model S i
Controls-vinduet på touchscreen
viser også at bagasjerommet er
åpent.

Hvis du må stoppe en elektrisk bakluke i
bevegelse, trykker du én gang på
bagasjeromsknappen på nøkkelen. Når du så
trykker to ganger på bagasjeromsknappen,
settes den elektriske bakluken i bevegelse
igjen, men i motsatt retning (forutsatt at den
ikke var nesten helt åpen eller lukket da du
stoppet den). Hvis du for eksempel trykker én
gang for å stoppe den elektriske bakluken
mens den er i ferd med åpne seg, vil den lukke
seg når du trykker to ganger.

Åpne bagasjerommet dersom Model S mot
formodning ikke har noe elektrisk strøm, se 
Åpne uten strøm på side 11,

Lukke
Lukk bagasjerommet ved å trekke ned
bakluken og trykk den bestemt ned slik at den
lukkes helt.

Dersom Model S er utstyrt med
teknologipakken (tilleggsutstyr), kan du lukke
den elektriske bakluken ved å:

• Dobbeltklikke på bagasjeromsknappen på
nøkkelen.

• Berør Controls > Trunk på touchscreen.
• Trykke på bryteren på undersiden av

bakluken (se Justere åpningshøyden på
side 10).

Hvis en elektrisk bakluke registrerer en
hindring ved lukking, åpnes den automatisk og
avgir to varsler. Fjern hindringen og prøv å
lukke igjen. Hvis den ikke kan lukkes andre
gang, er elektrisk betjening midlertidig
deaktivert. Manuell lukking gjenoppretter
elektrisk drift.

Merk: Den elektriske lukkefunksjonen
deaktiveres også midlertidig dersom du lar
bakluken stå åpen i mer enn én time.

Justere åpningshøyden
Hvis Model S har en elektrisk bakluke, kan du
justere åpningshøyden for å gjøre den enklere
å nå:

1. Åpne bakluken og senk den til ønsket
åpningshøyde.

2. Trykk på og hold inne knappen på
undersiden av bakluken i to sekunder til
du hører et bekreftende pip.

3. Bekreft at du har fastsatt til ønsket høyde
ved å lukke bakluken, og så åpne den på
nytt.

Åpne og lukke
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Innvendig utløsing
For å åpne bagasjerommet fra innsiden av
Model S trykker du på den innvendige
utløserbryteren og skyver bakluken opp.

Dersom Model S er utstyrt med
teknologipakke (tilleggsutstyr), trenger du
ikke skyve den opp. Trykk på utløserbryteren
for å åpne og trekk i bryteren for å lukke:

Merk: Den innvendige utløserbryteren
deaktiveres hvis barnesikringslåsene er slått
på (se Barnesikringslås på side 7), eller hvis
Model S beveger seg.

Åpne uten strøm
Du kan åpne bagasjerommet bak fra innsiden
hvis Model S ikke har elektrisk strøm. Bruk den
mekaniske utløserkabelen som er plassert på
undersiden av bakluken, ved siden av lyset.

1. Fjern dekselet ved å trekke den nedre
kanten mot deg.

2. Trekk i kabelen for å utløse luken.
3. Skyv bakluken for å åpne.

Åpne og lukke
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Åpne
Åpne bagasjerommet foran:

• Berør Controls > Front Trunk på
touchscreen, eller trykk to ganger på
knappen for bagasjerom foran på
nøkkelen.

• Trekk opp panseret.

Indikatoren for åpen dør vises på
instrumentpanelet når
bagasjerommet foran er åpent.
Bildet av Model S i Controls-vinduet
på touchscreen viser også at
bagasjerommet er åpent.

Åpne bagasjerommet foran dersom Model S
mot formodning ikke har noe elektrisk strøm,
se Åpne uten strøm på side 13.

Lukke
Karosseriet på Model S er fremstilt av lett
aluminium. Derfor er panseret ikke tungt nok
til å låses av sin egen vekt, og kan bli skadet
av at trykk utøves på frontkanten eller midten
av panseret. For å lukke panseret:

• Senk panseret helt ned til det berører
låsen.

• Plasser begge hender på fronten av
panseret i områdene som vist og trykk
bestemt ned for å lukke låsene.

• Løft kanten foran på panseret for å sikre
at det er helt lukket.

FORSIKTIG: For å hindre skade:

• Utøv kun trykk på de grønne
områdene som vist over. Å utøve
trykk på de røde områdene kan føre
til skader.

• Ikke lukk panseret med én hånd -
dette utøver konsentrert kraft på ett
område og kan føre til bulker eller
bøyer.

• Ikke legg trykk på forkanten av
panseret - det kan bøye kanten.

• Ikke smell igjen eller slipp panseret.

ADVARSEL: Ikke kjør når panseret bare er
festet av den sekundære sperren.

Åpne og lukke
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Innvendig nødutløsing
En innvendig utløserknapp inne i
bagasjerommet foran gjør at en person som er
låst inne, kan komme ut. Denne
utløserknappen er aktiv når Model S står stille.

Trykk på den innvendige utløserknappen for å
åpne bagasjerommet foran, og åpne deretter
panseret.

Merk: Knappen lyser i flere timer etter kort
eksponering for lys.

Åpne uten strøm
Hvis Model S ikke har strøm, eller hvis du ikke
kan åpne bagasjerommet foran med
touchscreen eller nøkkelen, trekker du i den
mekaniske utløserhendelen som er plassert
under hanskerommet. Den løser ut
primærsperren.

Trykk så ned den sekundære sperren og løft
panseret. Det kan hende du må trykke
panseret litt ned for å lette trykket på den
sekundære sperren.

Åpne og lukke
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Åpne og lukke
Trykk på bryteren på siden av touchscreen for
å åpne hanskerommet. Lyset i hanskerommet
slås automatisk av hvis det står åpent i over
fem minutter.

Merk: Hanskerommet låses når Model S låses
utenfra ved hjelp av nøkkel eller låsing når du
forlater bilen. Det låses ikke når Model S låses
ved hjelp av touchscreen.

ADVARSEL: Under kjøring må du holde
hanskerommet lukket for å forhindre at
passasjerer kommer til skade ved kollisjon
eller bråstopp.

Åpne og lukke
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Åpne og lukke
Hvis Model S har soltak, berører du Controls >
Sunroof på touchscreen for å betjene det. Dra
eller dunk forsiktig på skyvelisten til soltaket,
eller trykk på ikonet for soltaket og dra.
Soltaket beveger seg til valgt posisjon.

Berør OPEN én gang for å åpne soltaket til
komfortposisjon (80 % åpen for å minimere
vindstøy). Flytt eventuelt soltaket til
komfortposisjon ved å dra skyvelisten til
fordypningen. Hvis du synes det blir for mye
vindstøy (noe som varierer etter
kjørehastigheten) selv når soltaket er i
komfortposisjon, kan du åpne et vindu litt.

Berør OPEN to ganger for å åpne soltaket
helt.

Berør CLOSE for å lukke soltaket helt.

Hvis soltakets sikkerhetsmekanisme
registrerer en hindring, lukkes ikke soltaket.
Hvis soltaket fortsatt ikke lukkes etter at du
har fjernet hindringen, berører du CLOSE og
holder knappen inne for å overstyre soltakets
antiklem-mekanisme.

Berør VENT for å åpne soltaket litt.

Du kan når som helst stoppe soltaket ved å
trykke på bildet av soltaket.

ADVARSEL: Ikke la passasjerene i bilen
stikke noen som helst kroppsdeler ut
gjennom soltaket Passasjeren kan bli
alvorlig skadet av gjenstander i luften,
grener eller andre hindre.

ADVARSEL: Før du lukker soltaket, må du
påse at ingen passasjerer, spesielt barn,
strekker noen kroppsdeler ut av soltaket.

Hvis du ikke kontrollerer dette, kan det
føre til alvorlig skade.

FORSIKTIG: Fjern snø og is før du åpner
soltaket. Hvis du åpner soltaket når det er
dekket med snø og is, kan det føre til
skader.

FORSIKTIG: Ikke last Model S med
gjenstander som stikker ut av soltaket.
Det kan skade tetninger og antiklem-
mekanismen til soltaket.

Åpne og lukke
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Åpne og lukke
Skyv armlenet tilbake for å få frem en
koppholder.

Åpne og lukke
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Riktig kjørestilling
Setet, nakkestøtten, sikkerhetsbeltet og
kollisjonsputene arbeider sammen for å
maksimere sikkerheten. Riktig bruk av disse
gir bedre beskyttelse.

Still inn setet slik at du kan bruke
sikkerhetsbeltet korrekt, samtidig som du
sitter så langt unna frontkollisjonsputen som
mulig:

1. Sitt oppreist med begge føttene på gulvet
og seteryggen med en helling på maks. 30
grader.

2. Pass på at du enkelt kan nå pedalene og
at armene er lett bøyd når du holder i
rattet. Brystet ditt skal være minst 25 cm
fra midten av kollisjonsputedekselet.

3. Plasser skulderbeltet halvveis mellom
halsen og skulderen. Hoftebeltet skal sitte
stramt over hoftene, ikke over magen.

Setene i Model S har integrerte nakkestøtter
som ikke kan justeres eller fjernes.

Justere førersetet

1. Juster korsryggstøtten.
2. Juster seteryggen.
3. Flytt setet forover/bakover.
4. Juster setets høyde og vinkel.

ADVARSEL: Ikke juster seter under
kjøring. Det øker risikoen for kollisjon.

ADVARSEL: Det å kjøre i et kjøretøy med
seteryggen lagt bakover kan føre til
alvorlige personskader i en kollisjon, siden
du kan gli under hoftebeltet eller kastes
mot sikkerhetsbeltet. Pass på at setet ikke
lenes mer enn 30 grader når kjøretøyet er
i bevegelse.

Seter og sikkerhetssystemer
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Legge ned bakseter
Model S har et delt baksete som kan felles
forover.

Fjern alle gjenstander fra setene og
fotbrønnen bak før setene legges ned. For at
de bakre seteryggene skal kunne felles helt
ned, må du kanskje flytte forsetene forover.

Legg ned et baksete ved å skyve
korresponderende hendel og legge setet
fremover.

Sette opp bakseter
Pass på at sikkerhetsbeltene ikke setter seg
fast bak seteryggen før setet rettes opp.

Trekk setet opp til det låses på plass.

Prøv å dra setet fremover for å bekrefte at
seteryggen er låst i oppreist stilling.

ADVARSEL: Sørg alltid for at seteryggene
er låst i oppreist stilling. Hvis ikke det
gjøres, øker faren for personskader.

Nakkestøtter
Setene har integrerte nakkestøtter som ikke
kan justeres eller fjernes.

Setetrekk
Ikke bruk setetrekk på Model S. Dette kan
være til hinder for kollisjonsputene på siden i
tilfelle det skjer en ulykke. Det kan også
redusere funksjonen til
passasjerlokaliseringssystemet.

Seter og sikkerhetssystemer
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Bruke sikkerhetbelter
Bruk av sikkerhetsbelter og barneseter er de
mest effektive tiltakene for beskyttelse av
fører/passasjerer ved en eventuell kollisjon.
Derfor er bruk av sikkerhetsbelte påbudt ved
lov i de fleste jurisdiksjoner.

Både fører- og passasjersetene er utstyrt med
trepunktsbelter med trommel. Belter med
trommel strammes automatisk slik at
passasjerer kan bevege seg fritt under
normale kjøreforhold.

Sikkerhetsbeltetrommelen låses automatisk
for å forhindre bevegelse dersom Model S
opplever en kraft knyttet til kraftig
akselerasjon, bremsing, svinging eller
sammenstøt ved en kollisjon.

Setebeltepåminnelsen på
instrumentpanelet varsler deg
dersom en passasjer ikke har festet
setebeltet. Hvis beltet ikke festes,
blinker påminnelsen, og en varsellyd
høres. Hvis alle passasjerene har
festet sikkerhetsbeltet og
påminnelsen fortsatt lyser, festes
sikkerhetsbeltene på nytt for å sikre
at de er låst riktig. Fjern også tunge
gjenstander (for eksempel en
koffert) fra seter uten passasjerer.
Kontakt Tesla hvis påminnelsen
fortsetter å lyse.

Feste et sikkerhetsbelte

1. Sørg for korrekt setestilling seat (se Riktig
kjørestilling på side 17).

2. Trekk sikkerhetsbeltet rett ut, og sørg for
at beltet ligger flatt over hoftene, brystet
og midt på kragebeinet mellom halsen og
skulderen.

3. Sett låseplaten inn i spennen, og trykk
sammen til du hører et "klikk", som
indikerer at den er låst på plass.

4. Trekk i beltet for å kontrollere at det er
skikkelig festet.

5. Dra den diagonale delen av beltet mot
trommelen for å stramme.

Løsne et sikkerhetsbelte

Hold beltet nær spennen for å forhindre at
beltet trekkes inn for raskt, og trykk på
knappen på spennen. Beltet trekkes inn
automatisk. Kontroller at det ikke er noen
hindringer som gjør at beltet ikke trekkes helt
inn. Beltet skal ikke henge løst. Kontakt Tesla
dersom et belte ikke trekkes helt inn.

Bruk av sikkerhetsbelter under
graviditet
Ikke legg hofte- eller skulderdelen av
sikkerhetsbeltet over mageområdet. Bruk
hoftebeltet så lavt som mulig over hoftene,
ikke over midjen. Plasser skulderbeltet mellom
brystene og på siden av magen. Spør legen
om råd.

ADVARSEL: Du må aldri plassere noe
mellom deg og sikkerhetsbeltet for å ta
av for støtet ved en eventuell ulykke.

Seter og sikkerhetssystemer
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Sikkerhetsbeltestrammere
Sikkerhetsbeltene foran har strammere som
fungerer sammen med kollisjonsputene i en
alvorlig frontkollisjon. Strammerne trekker inn
både sikkerhetsbeltefestet og -båndet
automatisk og reduserer slakket i både
hoftebeltet og skulderbeltet og fører til
redusert bevegelse fremover for passasjeren.

Hvis beltestrammerne og kollisjonsputene ikke
aktiveres i et sammenstøt, betyr ikke det at de
ikke fungerer. Det betyr vanligvis at styrken
eller typen kraft som trengs for å aktivere
dem, ikke forekom.

ADVARSEL: Hvis
sikkerhetsbeltestrammerne har blitt
aktivert, må de skiftes ut. Etter en ulykke
skal kollisjonsputene,
sikkerhetsbeltestrammerne og eventuelt
tilknyttede komponenter kontrolleres og,
om nødvendig, skiftes.

Teste sikkerhetsbelter
Utfør disse tre enkle kontrollene på hvert
sikkerhetsbelte for å bekrefte at de fungerer
korrekt.

1. Trekk raskt i beltet rett ved spennen med
sikkerhetsbeltet festet. Beltespennen skal
forbli festet.

2. Trekk beltet helt ut når beltet ikke er
festet. Kontroller at beltet kan trekkes helt
ut uten at det stopper og se etter slitasje
på beltet. Slipp beltet og la det trekke seg
inn og kontroller at det trekkes jevnt og
helt inn.

3. Hold i festeplaten og trekk raskt fremover
når beltet er trukket halvveis ut.
Mekanismen skal låse seg automatisk og
hindre videre uttrekning.

Kontakt Tesla umiddelbart dersom et
sikkerhetsbelte ikke består alle disse testene.

Se Sikkerhetsbelter på side 106 for mer
informasjon om rengjøring av setebeltene.

Seter og sikkerhetssystemer
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Setebeltevarsler
ADVARSEL: Alle personer i bilen skal til
enhver tid bruke sikkerhetsbelte, selv om
det kjøres en svært kort avstand. Hvis
ikke sikkerhetsbelte brukes, øker det
risikoen for personskade eller død i en
eventuell ulykke.

ADVARSEL: Små barn skal sikres i et
egnet barnesete (se Velge barnesete på
side 22). Følg alltid instruksjonene fra
produsenten ved montering av
barneseter.

ADVARSEL: Sørg for at alle
sikkerhetsbeltene brukes riktig. Hvis
sikkerhetsbelter brukes feil, øker det
risikoen for personskade eller død ved en
eventuell ulykke.

ADVARSEL: Ikke bruk sikkerhetsbelter
over harde, skjøre eller skarpe
gjenstander eller skarpe elementer i
klærne, for eksempel penner, nøkler,
briller osv. Trykket fra sikkerhetsbeltet på
slike gjenstander kan føre til skader.

ADVARSEL: Sikkerhetsbelter skal ikke
brukes med vridde stropper.

ADVARSEL: Hvert sikkerhetsbelte skal
kun brukes av én person. Det er farlig å
feste sikkerhetsbeltet rundt et barn som
sitter på fanget til en passasjer.

ADVARSEL: Sikkerhetsbelter som er
brukt i en ulykke, må kontrolleres eller
skiftes av Tesla, selv om det ikke er noen
synlige skader.

ADVARSEL: Setebelter som viser tegn på
slitasje (som frynser) eller har fått kutt
eller andre skader, må skiftes av Tesla.

ADVARSEL: Unngå å påføre
komponentene til sikkerhetsbeltene
kjemikalier, væsker, sand, smuss eller
rengjøringsprodukter. Hvis et
sikkerhetsbelte ikke trekker seg inn eller
låseplaten kan settes inn i spennen, må
det skiftes ut umiddelbart. Kontakt Tesla.

ADVARSEL: Ikke gjør endringer som kan
forhindre at sikkerhetsbeltemekanismen
strammer eller justerer slakk. Slakk i
beltet reduserer beskyttelsen av
passasjeren betraktelig.

ADVARSEL: Ikke gjør endringer som kan
forstyrre driften av sikkerhetsbeltet, eller
som kan føre til at sikkerhetsbeltet ikke
fungerer.

ADVARSEL: Sikkerhetsbeltene skal være
helt trukket inn og ikke henge løst når de
ikke er bruk. Kontakt Tesla dersom et
belte ikke trekkes helt inn.

Seter og sikkerhetssystemer
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Retningslinjer for plassering av barn
Du må feste spedbarn og små barn i et barnesete som er egnet for barnets alder, vekt og
størrelse. Følg instruksjonene fra produsenten av barnesetet nøye. Bruk aldri barneseter i
passasjersetet foran.

Hvis Model S er utstyrt med Teslas innebygde, bakovervendte barnesete, er disse setene
barneseter og kun beregnet for barn innenfor et spesifikk høyde- og vektområde (se Teslas
innebygde bakovervendte barneseter på side 28).

Velge barnesete
Se tabellene nedenfor for retningslinjer for den typen sikkerhetsbelter som er montert og hvilken
type ISOFIX-monterte barneseter du skal bruke basert på barnets vekt.

Sikkerhetsbeltemonterte barneseter

Vektgruppe Passasjersete
foran

Ytre baksete Midtre baksete

Gruppe 0 opptil 10 kg L U U

Gruppe 0+ opptil 13 kg L U U

Gruppe 1 9–18 kg UF* U, UF U, UF

Gruppe II 15–25 kg UF* U, UF U, UF

Gruppe III 22–36 kg UF* U, UF U, UF

U: Universelt bakovervendt barnesete

UF: Universelt forovervendt barnesete

L: Velegnet til disse barnesetene – Maxi-Cosi Cabrio/Cabriofix E4 04443517 eller Takata Mini E4
04443717

*: Setet må plasseres i bakerste, høyeste posisjon.

MERK: Sitteputer skal bare festes med sikkerhetsbelte (ikke bruk ISOFIX).

Seter og sikkerhetssystemer
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ISOFIX-monterte barneseter

Vektgruppe Størrelsesklasse Feste
ISOFIX-posisjon

i ytre baksete
ISOFIX-posisjon
i midtre baksete

Gruppe 0 opptil 10 kg E R1 IL IL

Gruppe 0+ opptil 13 kg

E R1 ILA, C IL

D R2 ILA IL

C R3 ILA, B IL

Gruppe 1 9–18 kg

D R2 IL IL

C R3 IL IL

B F2 IUF, ILB IUF

B1 F2x IUF, ILB, D IUF

A F3 IUF, ILD IUF

IL: Egnet for halvuniverselle barneseter (alle bakover- eller fremovervendte barneseter med
støttebein)

IUF: Egnet for universelle barneseter (fremovervendt med fester)
AAnbefaling: Takata Mini E4 04443717
BAnbefaling: Takata Midi E4 04444204
CAnbefaling: Maxi-cosi Cabriofix/Easyfix E4 04443517
DAnbefaling: Maxi-cosi Pearl/familyfix E4 043908

*ISOFIX-seteposisjonen i midtre baksete er ikke tilgjengelig i alle kjøretøy.

Merk: Hvis den kombinerte vekten for barnet og barnesetet er over 29 kg, anbefaler Tesla at du
fester barnesetet med sikkerhetsbeltet og øvre festestropp. I tillegg til sikkerhet gir dette også
fordelen av at sikkerhetsbeltepåminnelsen ikke forblir på. Følg alltid sikkerhetsbelteprodusentens
instruksjoner ved montering av barneseter.

Seter og sikkerhetssystemer
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Sikre større barn
Hvis et barn er for stort til å sitte i barnesete,
men for lite for trygg bruk av de vanlige
sikkerhetsbeltene, skal det brukes en sittepute
som er egnet for barnets alder og størrelse.
Følg instruksjonene fra produsenten nøye for
å feste sitteputen med sikkerhetsbeltene. Ikke
bruk ISOFIX-systemet til å feste sitteputer,
selv om sitteputen er utstyrt med ISOFIX-
fester.

Montere barneseter
Det er to generelle metoder som brukes til å
montere barneseter:

• Sikkerhetsbeltemontert – disse setene
festes med kjøretøyets sikkerhetsbelter
(se Montere sikkerhetsbeltemonterte
barneseter på side 24).

• ISOFIX-montert – disse setene kan festes
til forankringene som er bygd inn i
kjøretøyets bakseter (se Montere
barneseter med ISOFIX-fester på side
25).

Se instruksjonene fra produsenten av
barnesetet og tabellen på Velge barnesete på
side 22 for å avgjøre hvilken
monteringsmetode som skal brukes. Noen
barneseter kan monteres med begge
metodene. Følg alltid instruksjonene fra
produsenten av barnesetet.

Montere sikkerhetsbeltemonterte
barneseter
Pass først på at barnet er i riktig vektområde
for setet.

Unngå å kle barnet i store klær og ikke legg
noe mellom barnet og sikringssystemet.

Juster selene for hvert barn, for hver tur.

Følg alltid de detaljerte instruksjonene fra
produsenten av barnesetet. Generelle
retningslinjer er gitt nedenfor.

1. Plasser barnesetet i Model S, før
sikkerhetsbeltet og fest spennen i henhold
til instruksjonene fra produsenten av
barnesetet.

2. La sikkerhetsbeltet trekke seg inn for å
fjerne all slakk mens du presser barnesetet
bestemt ned i setet på Model S.

3. Hvis det sikkerhetsbeltefestede
barnesetet har et øvre feste, festes det til
seteryggen (se Feste øvre festestropper
på side 26).

Seter og sikkerhetssystemer
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Montere barneseter med ISOFIX-
fester
Det finnes nedre ISOFIX-forankringspunkter
på alle de tre setene i baksetet, og de er
plassert mellom seteryggen og seteputen. Den
nøyaktige plasseringen til hvert
forankringspunkt er indikert ved en
barneseteknapp på setet, som illustrert
nedenfor. Knappen er på seteryggen rett over
det tilhørende forankringspunktet. Noen
Model S-kjøretøy har to ISOFIX-seteposisjoner
(kun ytre seteposisjoner), mens andre har tre.

På kjøretøy med midtre ISOFIX-posisjon kan
du bare montere to ISOFIX-seter ved siden av
hverandre hvis et av setene er på høyre side
(passasjerside) og det andre i midten, som
illustrert nedenfor. Bruk et
sikkerhetsbeltefestet barnesete i midten hvis
du skal bruke tre barneseter.

På kjøretøy uten midtre ISOFIX-posisjon kan
du bare montere ISOFIX-seter i ytre
seteposisjoner, og det må alltid brukes et
sikkerhetsbeltefestet sete i midtre posisjon.
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Monter et barnesete med ISOFIX-fester ved å
skyve setelåsene på forankringslistene til det
klikker på plass. Les og følg de detaljerte
instruksjonene fra produsenten av barnesetet
nøye.

Test sikkerheten til monteringen før du setter
et barn i setet. Forsøk å vri barnesetet fra side
til side og opp fra setet, og kontroller så at
forankringene fortsatt sitter godt.

Feste øvre festestropper
Hvis det er en øvre festestropp, festes kroken
på denne til forankringspunktet som er
plassert på seteryggen til baksetene. Plasser
alltid stroppen slik at den strekkes over
midten av nakkestøtten i Model S, bortsett fra
hvis du monterer et barnesete med ISOFIX-
fester i det midtre setet. Da skal stroppen
strekkes over venstre side av nakkestøtten,
som vist. Stram i henhold til instruksjonene fra
produsenten av barnesetet.

Merk: Toppen av nakkestøtten deformeres for
å forhindre at stroppen beveger seg fra side til
side.

Teste barnesete
Kontroller alltid at barnesetet ikke er løst, før
du setter et barn i setet.

1. Hold barnesetet i beltet, og prøv å skyv
barnesetet fra side til side og frem og
tilbake.

2. Hvis setet beveger seg mer enn 2,5 cm,
sitter det for løst. Stram beltet eller fest
barnesetet med ISOFIX-fester på nytt.

3. Prøv en annen plassering eller et annet
barnesete hvis du ikke kan redusere
slakket.
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Advarsler – barneseter
ADVARSEL: Du må aldri plassere et barn i
et barnesete eller sittepute på
passasjersetet foran når kollisjonsputen er
aktivert. Det kan føre til alvorlig
personskade eller død.

ADVARSEL: Bruk aldri et bakovervendt
barnesete på et sete som er beskyttet av
en aktiv kollisjonspute. Det kan føre til
alvorlig personskade eller død. Se
varselmerket på solskjermen på
passasjersiden.

ADVARSEL: Ikke bruk et forovervendt
barnesete før barnet veier over 9 kg og
kan sitte på egenhånd. Frem til
toårsalderen er ikke barns rygg og nakke
tilstrekkelig utviklet til å unngå skade ved
støt forfra.

ADVARSEL: Ikke tillat at spedbarn holdes
på fanget. Alle barn skal være festet i
egnet barnesete til enhver tid.

ADVARSEL: Følg instruksjonene i denne
brukerhåndboken og fra produsenten av
barnesetet for å sikre at barn sitter trygt.

ADVARSEL: Barn bør sitte i
bakovervendte barneseter med setets
integrerte fempunktssele så lenge som
mulig.

ADVARSEL: Pass på at barnets hode
støttes og at sikkerhetsbeltet er riktig
justert og festet, ved plassering av større
barn. Skulderbeltet skal holdes unna
ansikt og hals, og hoftebelte skal ikke
ligge over magen.

ADVARSEL: Ikke fest to barneseter til ett
forankringspunkt. I en kollisjon er ett
forankringspunkt ikke sterkt nok til å sikre
begge setene.

ADVARSEL: Bareneseteforankringer er
utformet til å tåle kun den belastningen
som virker på de ved korrekt plasserte
barneseter. Under ingen omstendigheter
skal de brukes for sikkerhetsbeltene til
voksne, bæreseler eller for å feste andre
gjenstander eller utstyr i kjøretøyet.

ADVARSEL: Kontroller alltid selene og
festestroppene og se etter slitasje.

ADVARSEL: La barn aldri være uten
tilsyn, selv om barnet er festet i et
barnesete.

ADVARSEL: Bruk aldri barneseter som
har vært involvert i en ulykke. Få setene
kontrollert og skiftet som beskrevet i

instruksjonen fra produsenten av
barnesetet.

Seter og sikkerhetssystemer
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Restriksjoner for bruk
Teslas innebygde, bakovervendte barneseter
er barnesikringssystemer og oppfyller kravene
i EUs ECE-standard R44.04 for bruk av barn i
vektgruppe I og II, med vekt fra 15–36 kg.
Disse setene skal bare brukes til barn som er
mellom 3 og 12 år og er 98–135 cm høye.

Sørg alltid for at toppen av barnets hode ikke
kommer i kontakt med kjøretøyet og at barnet
sitter godt med sikkerhetsbeltene plassert og
festet på riktig måte. Bekkenet til barnet må
holdes godt på plass med hoftebeltet. Følg
alle instruksjonene, og ikke bruk ekstra
barneseter i disse setene.

Merk: For å trekke mer luft til baksetene
anbefales det at du stiller inn klimakontrollen
til å trekke uteluft inn i Model S i stedet for å
resirkulere luften når det sitter et barn i Teslas
innebygde, bakovervendte barnesete. Dette
trekker mer luft til de bakre setene. Se 
Tilpasse klimakontroll på side 72.

Åpne
1. Fjern dekselet fra gulvet i bagasjerommet,

og trekk i stroppen for å løfte setet opp.

2. Skyv setet i posisjon.

3. Løsne borrelåsstroppen.

4. Trekk i hendelen for å løsne nakkestøttene
fra seteryggen, og trekk dem mot deg for
å felle dem ut.

5. Hev seteryggen til oppreist stilling, og
skyv til den låses på plass. Kontroller for å
sikre at sperrene er låst.

6. Kontroller at seteryggen og -basen er låst
i oppreist stilling ved å trekke setet mot
deg.
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Legge ned
FORSIKTIG: Fest sikkerhetsbeltene før du
legger ned setene, for å forhindre at de
blir klemt i setemekanismen og blir
skadet.

1. Trekk i håndtaket for å frigjøre
seteryggen, og trekk setet helt frem.

2. Skyv hendelen for å frigjøre nakkestøttene
fra seteryggen, og legg den så ned på
setet.

3. Fest borrelåsstroppen.

4. Trekk i stroppen bak på setet for å legge
setet ned i gulvet i bagasjerommet.

5. Sett på plass dekselet i gulvet i
bagasjerommet.
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Plassere et barn
Teslas innebygde, bakovervendte barneseter
er barnesikringssystemer og oppfyller kravene
i EUs ECE-standard R44.04 for bruk av barn i
vektgruppe I og II, med vekt fra 15–36 kg.
Disse setene skal bare brukes til barn som er
mellom 3 og 12 år og er 98–135 cm høye.

Sørg alltid for at toppen av barnets hode ikke
kommer i kontakt med kjøretøyet og at barnet
sitter godt med sikkerhetsbeltene plassert og
festet på riktig måte. Bekkenet til barnet må
holdes godt på plass med hoftebeltet. Følg
alle instruksjonene, og ikke bruk ekstra
barneseter i disse setene.

Merk: For å trekke mer luft til baksetene
anbefales det at du stiller inn klimakontrollen
til å trekke uteluft inn i Model S i stedet for å
resirkulere luften når det sitter et barn i Teslas
innebygde, bakovervendte barnesete. Dette
trekker mer luft til de bakre setene. Se 
Tilpasse klimakontroll på side 72.

1. Plasser barnet i setet med armene
gjennom løkkene i sikkerhetsbeltet.

2. Koble sammen de to halvdelene til
sikkerhetsbeltelåsen.

3. Sett låseplaten til sikkerhetsbeltet inn i
spennen, og sørg for at den sitter fast.

4. Juster skulderbeltene slik at de går over
toppen av barnets skuldre og bort fra
ansiktet.

5. Juster lengden til spennen for å sikre at de
nedre stroppene sitter lavt over barnets
bekken. Bekkenet til barnet må holdes
godt på plass.

6. Trekk i de nedre stroppene til barnet sitter
godt festet i setet.

7. Skyv skulderklemmene på plass slik at den
øvre delen av beltene holdes over barnets
skuldre.

Trykk på knappen på spennen og dra de to
halvdelene fra hverandre for å løsne
sikkerhetsbeltet.
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Advarsler – Tesla-barneseter
ADVARSEL: Teslas innebygde,
bakovervendte seter er
barnesikringssystemer og oppfyller
kravene i EUs ECE-standard R44.04 for
bruk av barn i vektgruppe I og II, med
vekt fra 15–36 kg. Disse setene må kun
brukes til barn som er mellom 3 og 12 år
og mellom 98 og 135 cm høye, forutsatt
at hodet til barnet ikke kommer nær
interiøret.

ADVARSEL: Ikke bruk ekstra
barnesikringssystemer, inkludert
sitteputer, i Teslas innebygde,
bakovervendte barneseter.

ADVARSEL: Sørg alltid for at toppen av
barnets hode ikke kommer i kontakt med
kjøretøyet, og at barnet sitter godt med
sikkerhetsbeltene plassert og festet på
riktig måte.

ADVARSEL: Følg alle instruksjoner og ta
hensyn til alle advarsler som gjelder
Teslas innebygde, bakovervendte
barneseter. Hvis ikke kan det føre til
alvorlig skade.

ADVARSEL: Les alle sikkerhetsadvarsler
og etiketter som er festet til setene.

ADVARSEL: Ikke la barn være i Model S
uten tilsyn, selv om barnet er festet i et
barnesete eller Teslas innebygde,
bakovervendte barnesete. Når det er
varmt, kan temperaturen i kjøretøyet nå
farlige nivåer som kan føre til
dehydrering, alvorlig skade eller død.

ADVARSEL: Ikke fjern eller erstatt
tekstiltrekket på et innebygd,
bakovervendt barnesete fra Tesla.
Trekket er en integrert del av
sikringsytelsen og må ikke fjernes eller
erstattes av andre typer enn de som
leveres av Tesla.

ADVARSEL: Hvis Teslas innebygde,
bakovervendte barneseter er brukt i en
ulykke, må de kontrolleres eller skiftes ut
av Tesla, selv om det ikke er noen synlige
skader.

ADVARSEL: Før barn settes i Teslas
innebygde, bakovervendte barneseter,
må du kontrollere at setet er festet i
oppreist stilling ved å forsøke å trekke
setet mot deg.

ADVARSEL: Ikke fjern innebygde,
bakovervendte barneseter av noen
grunner, inkludert rengjøring. For å sikre

sikkerheten til passasjerene skal fjerning
og montering utføres av kvalifiserte
serviceteknikere fra Tesla.

ADVARSEL: Ikke gjør endringer eller
tillegg som kan forstyrre funksjonen til
Teslas innebygde, bakovervendte
barneseter.

ADVARSEL: For å unngå skade må du
sørge for at alle løse gjenstander (vesker,
bagasje osv.) er sikret. Løse gjenstander
kan forårsake skader ved en ulykke eller
bråbremsing og skarpe svinger.
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Plassering av kollisjonsputer
Kollisjonsputene er plassert i de områdene som vises her. Det er trykket kollisjonsputevarsel på
solskjermene.

1. Knekollisjonsputen for passasjer (ikke tilgjengelig i noen markedsregioner)
2. Frontkollisjonspute for passasjer
3. Sidekollisjonsputer
4. Gardinkollisjonsputer
5. Knekollisjonsputen på førersiden (ikke tilgjengelig i noen markedsregioner)
6. Frontkollisjonspute på førersiden

Seter og sikkerhetssystemer
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Slik fungerer kollisjonsputene
Oppblåsing av kollisjonsputer er avhengig av i
hvilken grad kupeen til kjøretøyet endrer
hastighet i kollisjon. Bremsehastigheten avgjør
hvorvidt kollisjonsputene utløses.

Kollisjonsputer utløses umiddelbart med
betydelig kraft sammen med en høy lyd. Den
oppblåste puten, sammen med
sikkerhetsbeltene, begrenser bevegelsen av
passasjerer for å redusere risikoen for
personskade.

Frontkollisjonsputene er ikke utviklet for å
utløses i kollisjoner bakfra, velting, mindre
front- eller sidekollisjoner, bråbremsing eller
kjøring over humper og hull i veien. Derfor kan
kjøretøyet få betydelige overfladiske skader
uten at kollisjonsputene utløses. På andre
siden, kan relativt små strukturelle skader
utløse kollisjonsputene.

Kontakt Tesla dersom du planlegger å endre
kjøretøyet for en person med handikap på en
måte som kan påvirke kollisjonsputesystemet.

Kollisjonsputetyper

Avanserte
frontkollisjo
nsputer

Frontkollisjonsputene er
avanserte kollisjonsputer som
er utviklet for å redusere
kollisjonsputerelaterte skader
på barn eller små voksne som
sitter foran. På førersiden
fungerer frontkollisjonsputen
med en setestillingssensor
som justerer
oppblåsingsnivået basert på
setestillingen til passasjeren.
For spedbarns og barns
sikkerhets skyld må
frontkollisjonsputen for
passasjeren være deaktivert
som beskrevet under.

Knekollisjon
sputer

MERK:
Knekollisjon
sputer er
ikke
tilgjengelig
i noen
markedsreg
ioner.

Knekollisjonsputene og
frontkollisjonsputene arbeider
sammen. Knekollisjonsputene
begrenser bevegelsen
fremover for passasjerene
foran ved å redusere
beinbevegelsen, og dermed
plassere passasjerene slik at
frontkollisjonsputene fungerer
mer effektivt.

Sidekollisjo
nsputer

Sidekollisjonsputene beskytter
brystkasseområdet og
bekkenet. De utløses kun opp
hvis det oppstår et kraftig
sidesammenstøt.
Sidekollisjonsputene på den
andre siden utløses ikke.

Gardinkollis
jonsputer

Gardinkollisjonsputer bidrar til
å beskytte hodet og utløses
normalt kun ved alvorlige
sidesammenstøt eller hvis
kjøretøyet velter.
Gardinkollisjonsputene på den
andre siden utløses ikke.
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Deaktivere frontkollisjonsputen på
passasjersiden
Når det sitter et barn i passasjersetet foran
(selv om barnet sitter i barnesete eller på en
sittepute), må du deaktivere
frontkollisjonsputen på passasjersiden slik at
den ikke skader barnet ved en eventuell
kollisjon.

Merk: Baksetene er den foretrukne
plasseringen av barn i barneseter.

Du slår frontkollisjonsputen på passasjersiden
på eller av ved å berøre Controls > Settings >
Safety & Security  > Passenger Front Airbag.

ON/OFF-statusen til frontkollisjonsputen på
passasjersiden vises i øvre høyre hjørne av
touchscreen. Du kan også slå av og på
kollisjonsputen på passasjersiden ved å trykke
på denne indikatoren.

Kontakt Tesla umiddelbart dersom statusen
for kollisjonsputen er på, selv om du har slått
den av (eller omvendt).

Merk: Model S har en kapasitiv touchscreen og
vil muligens ikke reagere på berøring hvis du
har hansker på deg. Hvis touchscreen ikke
reagerer, må du ta av deg hanskene eller
bruke hansker med ledende fingertupper
egnet for kapasitiv touchscreen.

ADVARSEL: Du må aldri plassere et barn i
et barnesete eller sittepute på
passasjersetet foran når kollisjonsputen er
aktivert. Det kan føre til alvorlig
personskade eller død.

ADVARSEL: Hvis kontrollen til
frontkollisjonsputen på passasjersiden
ikke ser ut til å fungere, må ingen
passasjerer sitte i forsetet. Ta
umiddelbart kontakt med Tesla for å få
bilen kontrollert og om nødvendig
reparert.

ADVARSEL: Ikke bruk setetrekk på
Model S. Dette kan være til hinder for
kollisjonsputene på siden i tilfelle det
skjer en ulykke.
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Utløsingseffekter
Når kollisjonsputene utløses, frigjøres et fint
pulver. Dette pulveret kan irritere huden og
skal skylles grundig vekk fra øyne og fra
eventuelle kutt eller skrubbsår.

Etter oppblåsing tømmes kollisjonsputene for
å gi en gradvis buffervirkning for passasjerene
og for å sikre at førerens sikt ikke forstyrres.

Hvis kollisjonsputer er utløst eller hvis
kjøretøyet har vært i en ulykke, skal alltid
kollisjonsputene, sikkerhetsbeltestrammerne
og tilknyttede komponenter kontrolleres og,
om nødvendig, skiftes av Tesla.

I tillegg til at kollisjonsputene utløses i en
kollisjon:

• Dørene låses opp og dørhåndtakene felles
ut.

• Nødblinklyset slås på.
• Lyset i kupeen slås på.
• Høyspenning deaktiveres.

For å gjenopprette batterikraft bruker du
touchscreen til å slå av Model S manuelt (se 
Slå av på side 41), og trår deretter inn
bremsen for å slå den på igjen.

Varselindikator for kollisjonspute

Kollisjonsputeindikatoren på
instrumentpanelet lyser hvis det er
feil med kollisjonsputesystemet. Det
eneste tilfellet denne
indikatorlampen skal lyse er når
Model S startes, og da slås det av
innen få sekunder. Hvis den
fortsetter å lyse, stopper du
kjøretøyet og kontakter Tesla
umiddelbart.

Kollisjonsputevarsler
ADVARSEL: Alle passasjerer, inkludert
føreren, skal alltid bruke sikkerhetsbelte,
uansett om setet også har en
kollisjonspute eller ikke, for å minimere
risikoen for alvorlig personskade eller død
ved en eventuell kollisjon.

ADVARSEL: Passasjerene i forsetene må
ikke legge armene over
kollisjonsputemodulen. En kollisjonspute
som utløses, kan forårsake brudd og
andre skader.

ADVARSEL: Ikke bruk setetrekk på
Model S. Dette kan være til hinder for
kollisjonsputene på siden i tilfelle det
skjer en ulykke. Det kan også redusere
funksjonen til
passasjerlokaliseringssystemet.

ADVARSEL: Kollisjonsputer utløses med
stor hastighet og kraft. Det kan gi skader.
Sørg for at passasjerene bruker
sikkerhetsbelte og sitter riktig, med setet
så langt tilbake som mulig for å begrense
skader.

ADVARSEL: Ikke bruk et barnesete eller
sett små barn på et sete med en aktivert
kollisjonspute foran. Det kan føre til
personskade eller død hvis
kollisjonsputen utløses.

ADVARSEL: La det være åpent mellom
passasjerens brystkasse og siden av
Model S for å sikre riktig utløsing av
sidekollisjonsputene.

ADVARSEL: Passasjerene må ikke lene
hodet mot dørene. Det kan føre til skader
dersom en gardinkollisjonspute utløses.

ADVARSEL: Sørg for at passasjerer ikke
hindrer utløsing av en kollisjonspute ved å
plassere føtter, knær eller andre
kroppsdeler på eller i nærheten av en
kollisjonspute.

ADVARSEL: Ikke fest eller plasser
gjenstander på eller i nærheten av
frontkollisjonsputer, siden av forsetene,
topplisten på siden av kjøretøyet eller
andre kollisjonsputedeksler som kan
forstyrre utløsing av kollisjonsputen.
Gjenstander kan føre til alvorlige skader
ved kollisjoner som er kraftige nok til at
kollisjonsputen utløses.

ADVARSEL: Etter utløsing er noen
kollisjonsputekomponenter varme. Ikke ta
på disse komponentene før de er avkjølt.
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Opprette en førerprofil
Dersom Model S er utstyrt med
teknologipakken (tilleggsutstyr), trenger du
bare justere Model S én gang. Når du først
justerer førersetet, rattet eller speilet på
førersiden, ber touchscreen deg om å
opprette en førerprofil for å lagre disse
innstillingene. Profilen din lagrer også flere
andre valg du foretar i Settings-vinduet på
touchscreen.

En ny fører kan også legge til en førerprofil
ved å berøre Controls > Settings > Driver
Profiles (eller ved å berøre fører-ikonet i
statuslinjen på touchscreen og berøre Create
Driver Profile). Legg inn førernavnet og berør
Create Profile.

Hvis du endrer stillingen til rattet, førersetet
eller speilet på førersiden etter at du har
lagret en profil, ber touchscreen deg om å
lagre den nye stillingen eller gjenopprette den
forrige lagrede stillingen (andre preferanser
lagres automatisk). Ignorer beskjeden for å
bruke en innstilling uten å lagre eller
gjenopprette.

Gjenopprette en førerprofil

For å justere Model S basert på en
førerprofil trykker du bare på
førerprofilikonet, til venstre for
Tesla-"T"-en på statuslinjen på
touchscreen. Velg så fører og de
lagrede justeringene gjøres
automatisk.

Lagrede førerinnstillinger
For å se hvilke innstillinger som er knyttet til
førerprofilen, berører du Controls > Settings >
Driver Profiles. Berør deretter See what's
saved-koblingen. Et meldingsvindu viser
innstillingene som er knyttet til en førerprofil.
Disse innstillingene varierer avhengig av den
gjeldende programvareversjonen som brukes i
Model S.

Kjøring
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Justere stilling
Juster rattet til ønsket kjørestilling ved å flytte
kontrollen på venstre side av rattstammen.

ADVARSEL: Unngå justeringer under
kjøring.

Justere følsomheten
Du kan justere følsomheten til rattsystemet
slik at det passer dine preferanser:

1. På touchscreen berører du Controls.
2. Velg et alternativ for styring:

• Comfort – reduserer kraften som
kreves for å dreie rattet. Det blir
lettere å kjøre og parkere Model S i
byen.

• Standard – Tesla mener at denne
innstillingen gir best kjøreegenskaper
og respons i alle forhold.

• Sport – øker kraften som kreves for å
dreie rattet. Model S får høyere
reaksjonsfølsomhet under kjøring i
høyere hastigheter.

Det beste er prøve de ulike alternativene for å
finne ut hva du liker best.

Bruke venstre rattknapper
Bruk knappene på venstre side av rattet til å
skifte radiostasjoner, styre volumet til
mediespilleren og hva som vises på venstre
side av instrumentpanelet (når
navigasjonsprogrammet ikke viser
instruksjoner).

Merk: Volumkontrollen på rattet justerer ikke
volumet til taleveiledningen. Bruk
navigasjonsvinduet på touchscreen for å
justere volumet til taleveiledningen til

navigasjonssystemet (se Bruke kart på side
81).

1. Neste

Hvis du hører på lokal- eller satellittradio
og du har definert mer enn én
forhåndsinnstilling for radio, trykker du for
å spille den neste forhåndsinnstillingen i
radiobåndet som spiller. Hvis du ikke har
definert mer enn én forhåndsinnstilling,
trykker du for å gå til neste tilgjengelige
frekvens.

Hvis du lytter til nettradio eller til en lydfil
fra en tilkoblet Bluetooth- eller USB-enhet,
trykker du for å gå til neste sang eller
stasjon.

2. Styrehjul

• Rull opp eller ned for å justere
medievolumet.

• Trykk lett på hjulet for å dempe
medievolumet eller spille av eller sette
en lydfil på pause.

• Trykk og hold på styrehjulet for å vise
og velge de tilgjengelige alternativene
for hva som skal vises på venstre side
av instrumentpanelet. Bruk deretter
styrehjulet til å velge mellom
alternativene. Trykk lett på styrehjulet
når ønsket alternativ er valgt.

3. Forrige

Samme som beskrevet ovenfor for Neste,
bortsett fra at den bytter til forrige sang
eller stasjon.

Merk: Uansett hvordan du tilpasser venstre
side av instrumentpanelet, endres den
automatisk for å vise navigasjonsinstruksjoner
(hvis relevant), eller for å varsle om at en dør
eller et bagasjerom er åpent når Model S står i
et kjøregir.
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Bruke høyre rattknapper
Bruk knappene på høyre side av rattet til å
styre telefonen, til å velge og styre en
Model S-funksjon ved å slå på styrehjulet, for å
bruke talekommandoer, og til å velge hva som
skal vises på høyre side av instrumentpanelet.

Merk: Uansett hvordan du tilpasser høyre side
av instrumentpanelet, viser det automatisk
telefonmenyen slik at du enkelt kan håndtere
telefonanrop på telefonen Bluetooth-tilkoblet
telefon.

1. Telefonmeny eller talekommandoer

Under en telefonsamtale kan du trykke for
å vise telefonmenyen, som gjør at du kan
velge mellom å dempe, sette på vent eller
avslutte samtalen.

Trykk og hold inne for å bruke
talekommandoer for å ringe en kontakt,
navigere eller lytte til musikk via Internett.
Si kommandoen når du hører tonen. Slipp
knappen når du er ferdig med å snakke.
Se Bruke stemmekommandoer på side
38 for detaljer.

2. Styrehjul

• Trykk og hold på styrehjulet for å vise
og velge de tilgjengelige alternativene
for hva som skal vises på høyre side
av instrumentpanelet. Bruk deretter
styrehjulet til å velge mellom
alternativene. Trykk lett på styrehjulet
når ønsket alternativ er valgt.

• Når høyre side av instrumentpanelet
viser en meny, markeres neste punkt i
en meny når du ruller hjulet, og når du
slår på hjulet velges det markerte
punktet. Når en meny ikke vises og du
ruller hjulet, justeres den valgte
styrbare funksjonen (se punkt 3
under).

3. Tilpasse styrehjulet / gå ut av en meny

Trykk, bruk deretter styrehjulet til å velge
Phone for å bla gjennom og velge
kontakter og siste samtaler.

Trykk, bruk deretter styrehjulet til å velge
Customize for å velge Model S-funksjonen
som du ønsker å kontrollere alltid når du
ruller hjulet når en meny ikke vises. Du kan
velge mellom:

• All - lar deg rulle hjulet og velge fra
alle tilgjengelige funksjoner (oppført
under).

• Climate Temps – rull hjulet for å endre
temperaturen. Trykk på hjulet for å slå
klimakontrollen på og av.

• Fan Speed – rull hjulet for å justere
viftehastigheten som kjøler ned eller
varmer opp kupeen.

• Display Brightness – rull hjulet for å
endre lysstyrke på skjermene, eller
trykk på hjulet for å gjenopprette
standardinnstillingene.

• Soltak (utstyrsavhengig) – rull hjulet
for å justere posisjonen til soltaket.

• Media Source – rull hjulet for å
kontrollere hvilken mediespiller som
brukes, eller trykk på hjulet for å legge
til / fjerne stasjonen eller lydsporet
som spilles av, som favoritt.

Trykk på den nederste knappen når som helst
for å gå ut av en meny eller gå ett nivå tilbake
i menystrukturen.

Bruke stemmekommandoer
Du kan bruke stemmekommandoer til å ringe
en kontakt, navigere eller lytte til nettmusikk.
Trykk på og hold inne stemmeknappen oppe
på høyre side av rattet. Når du hører signalet,
skal du si kommandoen mens du fortsatt
holder knappen inne. Slipp knappen når du er
ferdig med å snakke.

• Hvis du vil ringe en kontakt på den
Bluetooth-tilkoblede telefonen, sier du
"Call" eller "Dial", etterfulgt av kontaktens
for- og/eller etternavn. For eksempel "Call
Hans" eller "Call Frank Hansen".

• Hvis du vil søke etter eller navigere til et
sted, sier du "Where is", "Drive" eller
"Navigate", etterfulgt av en adresse, et
navn på en virksomhet, en
virksomhetskategori eller en severdighet.
For eksempel "Kjør til Tesla på Alnabru",
"Kjør til Kaffebrenneriet på Bislett" eller
"Hvor er Universitetet i Oslo?" Hvis du har
definert en navigeringsadresse for
hjemstedet eller arbeidsstedet ditt, kan du
bruke en talekommando til å "Navigere
hjem" eller "Navigere til arbeid."

• Hvis du vil lytte til nettmusikk, sier du
"Listen to" eller "Play", etterfulgt av
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navnet på sangen, albumet, artisten eller
en kombinasjon. For å oppnå best mulig
nøyaktighet med stemmegjenkjenningen
kan du oppgi flere stikkord i
kommandoen, som artist pluss sang (for
eksempel "Play Honky Chateau by Elton
John" eller "Listen to Boogie
Wonderland").

Horn
Trykk på midtpanelet på rattet for å bruke
hornet.
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Justere utvendige sidespeil
Trykk på knappen til det speilet du ønsker å
justere (venstre eller høyre). Lyset i knappen
tennes og du kan nå trykke på skiven for å
flytte speilet til ønsket stilling. Gjenta for
speilet på andre siden. Hvis Model S er utstyrt
med teknologipakke (tilleggsutstyr), er det
ikke sikkert du må berøre SAVE på
touchscreenen for å lagre speilstillingen i
førerprofilen.

Trykk på knappen i midten for å folde inn
utvendige speil.

Hvis Model S er utstyrt med teknologipakken
(tilleggsutstyr), dimmes speilet på førersiden
automatisk når det er mørkt, etter hvor mye
frontlysene til kjøretøyet bak blender (bortsett
fra i revers). Begge de utvendige sidespeilene
har dessuten varme som slås av og på med
varmen i bakruten.

Automatisk vipping av speil ved rygging

Hvis Model S er utstyrt med teknologipakken
(tilleggsutstyr), kan begge de utvendige
speilene automatisk vippes ned ved rygging.
Sett giret i revers, juster speilene som
beskrevet ovenfor (trykk på knappen til det
speilet du vil justere, og trykk så på bryteren
for å flytte speilet til ønsket posisjon) for å
justere posisjonen for automatisk vipping.
Trykk på SAVE på touchscreen for å lagre
speiljusteringen i førerprofilen din.

Når du girer tilbake til D, vippes speilene
tilbake til normal posisjon (oppover). Men når
du har justert dem for rygging, vippes de
automatisk til den valgte nedoverposisjonen
når du setter giret i revers.

Du kan slå den automatiske vippefunksjonen
på eller av via touchscreen ved å berøre
Controls > Settings > Vehicle > Mirror Auto-
Tilt.

Bakspeil
Bortsett fra i revers dimmer bakspeilet
automatisk ut fra graden av blending fra
frontlysene til kjøretøyet bak deg.
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Starte Model S
Når du åpner en dør, slår Model S på
instrumentpanelet og touchscreen. Sirkelen i
midten av instrumentpanelet viser statusen til
dørene og ladenivået, og du kan betjene alle
kontrollene.

Kjøre:

• TRYKK INN BREMSEN – sirkelen i midten
av instrumentpanelet endres for å vise
speedometer, strømmåler, ladenivå og
valgt gir (P, R, N eller D)

• VELG ET GIR – hele veien ned for D og
helt opp for R.

Alt du trenger å vite mens du kjører Model S,
vises på instrumentpanelet.

Nøkkel er ikke i kjøretøyet

Hvis Model S ikke registrerer en nøkkel når du
trykker inn bremsen, viser instrumentpanelet
en melding om at det ikke er registrert noen
nøkkel.

Plasser nøkkelen i koppholderen i
midtkonsollen der Model S lettest kan
registrere den.

Hvis Model S fortsatt ikke registrerer nøkkelen,
kan du prøve å holde den mot midtkonsollen,
rett nedenfor strømuttaket på 12 V (se 
Strømuttak på 12 V). Eller forsøk med en
annen nøkkel. Kontakt Tesla dersom en annen
nøkkel ikke fungerer.

En rekke faktorer kan påvirke om Model S
registrerer nøkkelen eller ikke. Disse omfatter
lavt batterinivå i nøkkelen, interferens fra
andre enheter som bruker radiosignaler og
hindringer mellom nøkkelen og mottakeren.

Ha alltid nøkkelen på deg. Etter kjøring må du
starte Model S på nytt etter at den slår seg av.
Og når du forlater Model S, må du ta nøkkelen
med deg for å låse Model S, enten manuelt

eller automatisk (se Lås når du forlater bilen
på side 7).

Slå av
Når du er ferdig med å kjøre, setter du giret i
P ved å trykke på knappen på enden av
girvelgeren. Parkeringsbremsen settes på
automatisk og alle systemer fortsetter. Når du
forlater Model S med nøkkelen, slås den av
automatisk, og touchscreen og
instrumentpanelet slås av.

Model S slås også av automatisk når den har
stått i P i 15 minutter, selv om du sitter i
førersetet.

Selv om dette sjelden er nødvendig, kan du slå
av Model S mens du sitter i førersetet. Berør
Controls > E-Brake & Power Off > Power Off.
Model S slås automatisk på igjen hvis du
trykker på bremsen eller trykker et sted på
touchscreen.

Merk: Model S setter giret automatisk i park
når du stopper og går ut av kjøretøyet, selv
om du skifter til nøytral før du går ut. Se Lar
Model S stå i Nøytral (tauemodus). på side
42 for å holde Model S i nøytral.
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Skifte gir
Når Model S står i Park, må du trå inn
bremsepedalen for å skifte til et annet gir.

Flytt spaken opp eller ned for å skifte gir.

Hvis du prøver å skifte til et gir som gjeldende
kjørehastighet ikke tillater, hører du en lyd og
giret skifter ikke.

Revers

Skyv spaken helt opp og slipp. Du kan bare
skifte til Revers når Model S er stoppet eller
beveger seg i lavere hastighet enn 8 km/t.
Hvis kjøretøyet beveger seg i lavere hastighet
enn 1,6 km/t, må du trå inn bremsepedalen.

Nøytral

Skyv spaken opp eller ned til første stilling, og
slipp for å skifte til Nøytral. I nøytral kan
Model S rulle fritt.

Hvis Model S står i Park og du bruker
touchscreen til å frigjøre parkeringsbremsen
(Controls > E-Brake & Power Off), skifter
Model S til Nøytral (se Parkeringsbrems på
side 58).

Model S skifter automatisk til Park når du
forlater bilen. Hvis du vil at Model S skal stå i
nøytral, bruker du touchscreen til å aktivere
tauemodus (se Lar Model S stå i Nøytral
(tauemodus). på side 42).

Drive

Skyv spaken helt ned og slipp. Du kan bare
skifte til Drive når Model S er stoppet eller
beveger seg i lavere hastighet enn 8 km/t i
Revers. Hvis Model S beveger seg i lavere
hastighet enn 1,6 km/t, må du trå på
bremsepedalen for å skifte til Drive.

Park

Trykk på enden av girvelgeren når Model S er
stoppet. Når Model S står i park, aktiveres
parkeringsbremsen.

Model S skifter automatisk til park når du:

• Forlater kjøretøyet.
• Kobler til en ladekabel.

Lar Model S stå i Nøytral
(tauemodus).
Model S skifter automatisk til Park hver gang
du stopper og forlater Model S. Hvis du vil at
Model S skal bli værende i Nøytral når du går
ut, slik at den kan rulle fritt (når den for
eksempel skal trekkes opp på en tauebil osv.),
aktiverer du tauemodus:

1. Sett giret i Park.
2. Trå på bremsepedalen.
3. Berør Controls > E-Brake & Power Off >

Tow Mode.

Model S piper, skifter til nøytral (noe som
frigjør parkeringsbremsen).

Når tauemodus er aktiv, varsler
Model S deg om dette med denne
indikatorlampen på
instrumentpanelet sammen med en
melding om at Model S vil fortsette å
rulle fritt.

Merk: I tauemodus vil ikke Model S skifte til et
kjøregir. Skift til Park eller berør Tow mode
igjen for å avslutte tauemodus. Tauemodus vil
også avsluttes hvis du setter på
parkeringsbremsen ved hjelp av touchscreen
(Controls > E-Brake & Power Off > Parking
Brake).
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Oversikt over instrumentpanel
Merk: Illustrasjonen nedenfor er bare brukt som eksempel. Avhengig av kjøretøyets utstyr,
programvareversjon og markedsregion kan informasjonen som vises, variere noe.

1. Midtdisplayet endres avhengig av om Model S er av eller klar til å kjøre. Hvis Model S er av,
viser midtdisplayet beregnet gjenværende rekkevidde og dørstatus. Hvis du trår på
bremsepedalen, slås Model S på – indikatorlampene blinker i ett sekund og midtdisplayet viser
hastighet, energi, ladenivå, beregnet rekkevidde (se punkt 9) og aktivt gir. Når Model S er
koblet til strøm, viser instrumentpanelet ladestatus (se Ladestatus på side 94).

2. Bruk de venstre rattknappene for å betjene lydsystemet. Du kan også trykke på og rulle
styrehjulet for å endre det som vises på venstre side av instrumentpanelet (se Ratt på side
37).

3. Vær oppmerksom på viktige statusmeldinger som vises her.
4. Alle indikatorlampene blinker kort når du trår ned bremsepedalen for å klargjøre for kjøring.

De slukkes med mindre lampen gjelder en aktuell situasjon (se Indikatorlamper på side 44).
5. Bruk de høyre rattknappene for å bruke talekommandoer, styre telefonsamtaler og

kontrollere noen av egenskapene til Model S. Du kan tilpasse hvilke egenskaper styrehjulet
skal styre (se Bruke høyre rattknapper på side 38).

6. Dørlåsstatus
7. Kilometerteller
8. Utendørstemperatur
9. Totalt anslått kjøreavstand (eller energi) som er tilgjengelig. I stedet for kjøreavstand som vist

her, kan du endre innstillingene til å vise energimengden i prosent i stedet. Dette gjør du ved
å berøre Controls > Settings > Language & Units > Energy & Charging (se Settings på side
68).

Merk: Ved beregning av når du trenger å lade, må beregnet rekkevidde kun brukes som en
generell retningslinje.

Merk: I kaldt vær er en liten del av energien som er lagret i batteriet ikke tilgjengelig på turen
din fordi batteriet er kaldt. Når dette skjer er den del av batterimåleren blå, og kjørelengden
viser et snøflak ved siden av seg. Hvis Model S er plugget inn, kan du vare opp batteriet fra
stikkontakten ved å slå på klimaanlegget fra mobilappen. Når batteriet varmes opp, vises ikke
den blå delen av måleren lenger, og snøflaket forsvinner.

10. Vær oppmerksom på varselmeldinger som vises nederst i midten på instrumentpanelet. Hvis
noen varsler er aktive, kan du se informasjon om dem ved å trykke på varselikonet
(utropstegn) på statuslinjen på touchscreen (det øverste området på touchscreen).
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11. Gjeldende valgt gir : Park, Revers, Nøytral eller Drive.
12. Det vises gule stiplede linjer på strømmåleren hvis Model S begrenser strømmen. De stiplede

linjene vises i den øverste delen når strømmen som er tilgjengelig til akselerasjon, er
begrenset, og i den nederste delen når strømmen som kan hentes fra regenerativ bremsing, er
begrenset. Model S begrenser strømmen av mange årsaker. Her er noen få eksempler:

• Akselerasjonen kan være begrenset når batteriet når lav ladetilstand eller hvis drivverket
er varmt.

• Både akselerasjonen og regenerativ bremsing kan være begrenset når
omgivelsestemperaturen enten er svært høy eller svært lav.

• Regenerativ bremsing kan også være begrenset når batteriet er fulladet.
13. Dato og klokkeslett

Indikatorlamper
Indikatorlamper blinker kort når du trår på bremsepedalen for å klargjøre for kjøring.
Indikatorlampen skal slå seg av hvis den ikke gjelder en aktuell situasjon. Kontakt Tesla dersom en
indikatorlampe ikke slår seg på eller av.

I tillegg til indikatorlamper vises det advarsler øverst eller nederst i den midtre delen av
instrumentpanelet. Hvis noen advarsler er aktive, vises det et varselikon (utropstegn) øverst på
touchscreen. Trykk på dette ikonet for å vise en beskrivelse av advarselen.

Indikator Beskrivelse

Kollisjonsputesikkerhet. Kontakt Tesla umiddelbart hvis denne
indikatorlampen ikke blinker kort når Model S klargjøres for kjøring, eller hvis
den ikke slår seg av. Se Varselindikator for kollisjonspute på side 35.

Sikkerhetsbeltet i førersetet eller passasjersetet foran er ikke festet. Se 
Sikkerhetsbelter på side 19.

Frontkollisjonsputen på passasjersiden er slått av via touchscreen.
Se Deaktivere frontkollisjonsputen på passasjersiden på side 34.

Tåkelys foran (tilleggsutstyr) Se Lys på side 48..

Kjøring

44 Brukerhåndbok for Model S



Indikator Beskrivelse

Tåkelys bak. Se Lys på side 48.

Parkeringslys (sideblinklys, baklys og nummerskiltlys) er på.

Nærlysene er på.

Fjernlysene er på. Se Fjernlys på side 50.

Elektroniske stabilitetskontrollsystemer aktiverer bremsen for det aktuelle
hjulet for å forhindre sluring (lampen blinker).

Trekkontrollsystemet er deaktivert. Se Trekkontroll på side 59.

Det er oppdaget en feil i Smart luftfjæring. Kontakt Tesla. Se Smart
luftfjæring på side 74.
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Indikator Beskrivelse

Den automatiske selvjusteringen til Smart luftfjæring er deaktivert. Model S
er med andre ord i Jack-modus og er klar til å bli løftet eller trukket opp på
en tauebil. Jack-modus blir avbrutt når Model S kjører i hastigheter over 7
km/t. Se Smart luftfjæring på side 74.

Parkeringsbremsen aktiveres manuelt. Se Parkeringsbrems på side 58.

Det er oppdaget en feil med parkeringsbremsen. Kontakt Tesla. Se 
Parkeringsbrems på side 58.

Det er oppdaget en feil i ABS (blokkeringsfritt bremsesystem). Se Bremser
på side 57. Kontakt Tesla umiddelbart.

Det er oppdaget en feil i bremsesystemet eller bremsevæskenivået er lavt.
Se Bremser på side 57. Kontakt Tesla umiddelbart.

Varsel for dekktrykk. Trykket til et dekk er utenfor anbefalt område. Hvis det
oppdages en feil i systemet for dekktrykkovervåking (TPMS), blinker
indikatorlampen. Kontakt Tesla ved TPMS-feil. Se Stell og vedlikehold av
dekk på side 96.

En dør eller et bagasjerom er åpent. Se Bruke utvendige dørhåndtak på side
6.
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Indikator Beskrivelse

Blinker grønt når venstre blinklys er i drift. Begge blinklysindikatorene
blinker grønt når varselblinklysene lyser.

Blinker grønt når høyre blinklys er i drift. Begge blinklysindikatorene blinker
grønt når varselblinklysene lyser.

Model S er i tauemodus og kan rulle fritt. Den skifter ikke automatisk til park
når du går ut. Se Instruksjoner for transportører på side 133.
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Kontrollere lys

Trykk på Controls i nedre venstre hjørne på touchscreen for å kontrollere de fleste lysene. I tillegg
til lysene som du kan kontrollere fra touchscreen, har Model S komfortlys som slår seg på og av
automatisk ut fra hva du gjør. For eksempel innvendige lys, markeringslys, baklys, dørhåndtaklys
og innstegslys som slås på når du låser opp Model S, åpner en dør og når du setter giret i Park. De
slås av automatisk etter et par minutter eller når du skifter til et kjøregir eller låser Model S.
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1. Hvis DOME-lysene er satt til AUTO, slås de
innvendige taklysene på når du låser opp
Model S, åpner en dør for å gå ut av
kjøretøyet eller setter giret i Park. De slås
av etter 60 sekunder når du låser Model S
eller skifter til et annet gir.

Du kan også slå et individuelt taklys på
eller av ved å trykke på linsen. Hvis du slår
på et taklys manuelt, slukker det når
Model S slås av. Hvis Model S allerede var
slått av når du slo på lyset manuelt, slås
det av etter 60 minutter.

2. Hvis du slår på AMBIENT-lys, slås lysene
på armlenene på når frontlysene er på.

3. Trykk for å slå tåkelysene på eller av.

Indikatoren for tåkelys foran lyser
på instrumentpanelet når de
ekstra tåkelysene foran er på.

Indikatoren for tåkelys bak lyser
på instrumentpanelet når
tåkelysene bak er på.

Tåkelysene fungerer kun når frontlysene
er på. Når frontlysene er slått av, er også
tåkelysene slått av.

Merk: Hvis Model S er utstyrt med ekstra
tåkelys foran, kobles disse inn automatisk
når forntlysene er på. Når frontlysene er
av, slås tåkelysene foran også av.

4. Hvis Model S er utstyrt med et
coilopphengssystem, kan du regulere
vinkelen på frontlysene for å ta hensyn til
lasten du kjører med. Du må muligens
senke vinkelen til frontlysene for ikke å
blende møtende førere i situasjoner hvor
du har en last av betydelig vekt i
bagasjerommet bak. Når du har trykket på
LEVEL, drar du skyvebryteren til ønsket
stilling:

0

Frontlysene er ikke senket. Det
er ikke nødvendig å foreta noen
endringer hvis alle setene foran
og bak har passasjerer og det
kun er last i bagasjerommet
foran.

1 Frontlysene er senket ett eller
to nivåer. Velegnet når alle
setene foran og bak har
passasjerer og det kun er last i
bagasjerommet bak. Se Lasting
av kjøretøyet på side 122 for
mer informasjon om lasting av
kjøretøyet.

2

Merk: Regulering av frontlys er ikke
tilgjengelig hvis Model S er utstyrt med
Smart luftfjæring, ettersom Model S
justeres automatisk.

5. Utvendige lys er satt til AUTO hver gang
du starter Model S.

AUTO Alle utvendige lys (frontlys,
baklys, posisjonslys og
nummerskiltlys) slås på
automatisk når du kjører under
dårlige lysforhold. Disse lysene
går alltid tilbake tilAUTO på
neste tur, uansett om du valgte
andre innstillinger på forrige tur.

Berør ett av disse alternativene for å
endre innstillingene for utvendig lys
midlertidig:

OFF Frontlys, baklys og
nummerskiltlys slås av til du slår
dem på igjen manuelt eller til
neste gang du kjører Model S.
Kun dagskjørelysene (foran) er
på.

Dagskjørelysene, bakre
posisjonslys og
nummerskiltlysene er på.

Alle utvendige lys (frontlys,
baklys, posisjonslys og
nummerskiltlys) slås på.
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Fjernlys
Skyv den venstre hendelen på rattstammen
fra deg. Trekk hendelen mot deg for å
avbryte.

Indikatoren for fjernlys lyser på
instrumentpanelet når fjernlysene er
på.

Trekk hendelen helt til deg og slipp for å
blinke med fjernlysene.

Frontlys etter utgang
Når du stopper Model S og parkerer på steder
med dårlige lysforhold, slås de utvendige
lysene på automatisk. De slås automatisk av
etter to minutter eller når du låser Model S.

Du kan slå denne funksjonen på og av via
touchscreen. Berør Controls > Settings >
Vehicle > Headlights After Exit.

Svinglys
Hvis Model S er utstyrt med teknologipakken
(tilleggsutstyr), utvider LED-svinglysene
strålen til frontlysene når du kjører i 40 km/t
eller saktere i svinger.
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Blinklys
Flytt hendelen på venstre side av rattstammen
opp (før du svinger til høyre) eller ned (før du
svinger til venstre).

Blinklysene stopper når de avbrytes av rattet
eller når du skyver hendelen tilbake til
midtstilling.

Når det brukes et blinklys, lyser den
tilsvarende blinklysindikatoren på
instrumentpanelet. Du hører også en
klikkelyd.

Filskiftblinklys

For å indikere filskift skyver du hendelen raskt
opp eller ned mot fjærtrykket og slipper.
Korresponderende blinklys blinker tre ganger.

Varselblinklys
For å slå på nødblinklysene, trykker du på
bryteren på siden av touchscreenen nærmest
rattet. Alle blinklys blinker. Trykk igjen for å slå
av.

Merk: Varselblinklysene fungerer også når ikke
nøkkelen registreres i nærheten.

Kjøring

Kjøring 51



Viskere
Roter enden av hendelen på venstre side av
rattstammen fra deg for å viske frontruten. Du
kan velge mellom fire nivåer:

• 1. Automatisk med lav regnfølsomhet.*
• 2. Automatisk med høy regnfølsomhet.*
• 3. Kontinuerlig, langsom.
• 4. Kontinuerlig, hurtig.

Trykk og slipp enden av hendelen for én
viskerbevegelse.

Hvis viskerne er satt til Auto og sensorene
ikke registrerer noe vann, står viskerne stille.

Når du betjener viskerne, tennes frontlysene
automatisk (hvis de ikke er på allerede).

*Model S har en regnsensor plassert inne i
frontruten, i foten til det innvendige speilet.
Når viskerne står på Auto, avhenger
viskefrekvensen av hvor mye vann sensoren
registrerer. Når viskerne er stilt inn på 2. nivå,
er sensoren mer følsom.

Fjern is fra frontruten før du slår viskerne på
for å forlenge levetiden til viskerbladene. Is
har skarpe kanter som kan skade gummien på
bladene.

Kontroller og rengjør kanten på viskerbladet
regelmessig. Skift ut bladet umiddelbart hvis
det er skadet. Se Viskerblader og spylerdyser
på side 108 for detaljer om kontroll og
utskifting av viskerblader.

FORSIKTIG: I tøffe klimaer må du sørge
for at viskerbladene ikke er frosne eller
sitter fast i frontruten.

Avise viskerne

Sett Model S i Park, og bruk touchscreen til å
sette viskerbladene i serviceposisjon for å
gjøre det enkelt å komme til viskerbladene for
å fjerne eventuell is og snø. Berør Controls >
Settings > Vehicle > Service Mode > ON. Ved
parkering i kalde klimaer utendørs er det
nyttig å la Model S stå med viskerne i
serviceposisjon. I denne posisjonen er de
nærmere avisingsuttakene, slik at du kan tine

dem ved å rette luft fra klimaanlegget mot
vinduet.

Hvis Model S er utstyrt med pakken for kaldt
vær, kan du avise viskerne ved å berøre
Controls > Cold Weather > Heated Wipers.
Denne kontrollen varmer opp viskerne i
15 minutter og slås så automatisk av.

Merk: Viskerne går automatisk tilbake til vanlig
posisjon når Model S går ut av Park.

Spylere
Trykk på knappen på enden av hendelen på
venstre side av rattstammen for å spraye
spylervæske på frontruten. Du kan trykke på
denne knappen ved to nivåer. Trykk delvis for
én viskerbevegelse uten spylervæske. Trykk
helt ned for både viskerbevegelse og spyling.
Ved vasking av frontruten vil viskerne utføre
to viskerbevegelser etter at du slipper
knappen, og deretter en tredje bevegelse
noen sekunder senere.

Fyll på spylervæske regelmessig (se Fylle på
spylervæske på side 111).

Avise spylerdyser

Hvis Model S er utstyrt med pakken for kaldt
vær (tilleggsutstyr), har spylerdysene avisere
som slås på når utetemperaturen nærmer seg
frysepunktet, eller når du slår på de
oppvarmede viskerne (Controls > Cold
Weather > Heated Wipers). Spyleraviserne
slås av når de oppvarmede viskerne slås av
(etter 15 minutter), forutsatt at temperaturen
er høy nok til at de ikke fryser.
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Slik fungerer parkeringshjelpen
Hvis Model S er utstyrt med parkingshjelp, har
både fremre og bakre støtfanger fire sensorer.
Når du kjører sakte i D eller R, vil sensorene
varsle deg hvis det registreres en gjenstand i
nærheten av støtfangeren foran eller bak.

Når du kjører i under 4.8 km/t, aktiveres
sensorene.

ADVARSEL: Du må aldri stole helt på at
parkeringshjelpen varsler om gjenstander
og/eller personer i området du nærmer
deg. Det er flere ytre faktorer som kan
redusere parkeringshjelpens effektivitet
og forårsake manglende lesninger eller
feillesninger (se Begrensninger og falske
varsler på side 53). Derfor kan det
forårsake skader på kjøretøyet og/eller
gjenstander, og følgene kan bli alvorlige
personskader hvis du stoler blindt på at
parkeringshjelpen varsler deg om at
Model S nærmer seg et hinder. Undersøk
alltid området med egne øyne. Se deg
over skulderen og bruk alle speilene når
du rygger. Parkeringshjelpen registrerer

ikke barn, fotgjengere, syklister, dyr,
gjenstander i bevegelse eller
fremstikkende gjenstander for høyt over
eller under sensorene eller for nær eller
langt unna sensorene. Parkeringshjelpen
er kun ment som et hjelpemiddel og kan
ikke erstatte en direkte visuell sjekk du
selv gjør. Den fritar deg ikke for årvåken
kjøring.

Visuell og akustisk tilbakemelding
Når Model S kjører sakte i revers eller drive i
hastigheter under 4,8 km/t, gir venstre side av
instrumentpanel tilbakemelding og varsler deg
hvis det er registrert en gjenstand i nærheten
av støtfangeren bak eller foran. Når du rygger,
vises det også visuelle tilbakemeldinger på
touchscreen, rett under kameravisningen (se 
Ryggekamera på side 63).

Hvis lyd er slått på (se Kontrollere akustisk
tilbakemelding på side 53), hører du også et
pip hvis du nærmer deg en gjenstand. Lyden
kan settes midlertidig på lydløs ved at du
trykker på styrehjulet på venstre side av
rattet.

Merk: Hvis en av sensorene ikke kan gi
tilbakemelding, viser instrumentpanelet en
varselmelding.

FORSIKTIG: Hold sensorene fri for skitt,
smuss, snø og is. Unngå bruk av
høytrykksspyler på sensorene og ikke
rengjør en sensor med skarpe eller
slipende gjenstander som kan ripe eller
skade overflaten.

FORSIKTIG: Ikke monter tilbehør eller fest
klistremerker på eller i nærheten av
parkeringssensorene.

Kontrollere akustisk tilbakemelding
Du kan bruke parkeringshjelpen med eller
uten akustisk tilbakemelding. Du slår lyden av
og på ved å berøre Controls > Settings >
Safety & Security > Park Assist Chimes.

Du kan også sette lyden midlertidig på lydløs
ved å trykke på styrehjulet på venstre side av
rattet. Lyden forblir slått av helt til du skifter
gir eller kjører i over 4,8 km/t.

Begrensninger og falske varsler
Parkeringssensorene fungerer muligens ikke
som de skal i følgende situasjoner:
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• Én eller flere av parkeringssensorene er
skadd, skitten eller tildekket (av f.eks.
gjørme, is eller snø).

• Gjenstanden er lavere enn ca. 20 cm
(f.eks. en fortauskant eller et lavt hinder).

• Værforholdene (kraftig regn, snø eller
tåke) påvirker sensorenes funksjon.

• Gjenstanden er smal (f.eks. en stolpe).
• Noe befinner seg utenfor sensorens

rekkevidde.
• Gjenstanden er lydabsorberende eller myk

(f.eks. puddersnø).
• Gjenstanden har helning (f.eks. hellende

veiskulder).
• Model S har stått parkert i eller blitt kjørt i

ekstremt varme eller kalde temperaturer.
• Sensorene påvirkes av annet elektrisk

utstyr eller enheter som genererer
ultralydbølger.

• Gjenstanden er plassert for nær
støtfangeren.

• Støtfangeren henger skjevt eller er skadd.
• En gjenstand som er montert på Model S,

påvirker og/eller forstyrrer sensoren
(f.eks. et sykkelstativ eller et klistremerke
på støtfangeren).

Andre parkeringshjelpemidler
I tillegg til parkeringshjelpen viser
ryggekameraet hva som er bak Model S når
den står i revers. Se Ryggekamera på side
63.
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Vise kjøreinformasjon
Kjøreinformasjon vises på touchscreen når du
berører Controls > Trips. Det er to tripptellere
tilgjengelig, A og B. Trykk på tripptellerens
RESET for å tilbakestille tripptelleren.

Merk: Du kan også vise rekkevidde og
kjøreinformasjon på instrumentpanelet (se 
Bruke venstre rattknapper på side 37).

Kjøring

Kjøring 55



Kjøretips for å maksimere
rekkevidden
Du kan maksimere kjørerekkevidden ved hjelp
av de samme kjørevanene du bruker til å
spare drivstoff i et bensindrevet kjøretøy. I
tillegg til kjørevanene avhenger
energiforbruket av omgivelsene (som kaldt
vær og bratte bakker). For å få maksimal
kjørelengde fra en lading bør du:

• Unngå ofte og rask akselerasjon.
• I stedet for å bruke bremsen til å redusere

farten, flytte foten fra gasspedalen. Når
Model S beveger seg og foten ikke er på
gasspedalen, reduserer regenerativ
bremsing farten til Model S og sender
overskuddsenergi tilbake til batteriet (se 
Regenerativ bremsing på side 58).

• Passe på at dekkene har anbefalt
dekktrykk (se Stell og vedlikehold av dekk
på side 96).

• Gjøre kjøretøyet lettere ved å fjerne
unødvendig last.

• Begrense bruken av ressurser slik som
varme og klimaanlegg. Det er mer
effektivt å bruke setevarmere til å holde
varmen enn å varme opp kupeen. Du kan
slå på Range-modus for å begrense
kraften til klimaanlegget automatisk (se 
Settings på side 68).

Strømmåleren i instrumentpanelet og
energiappen gir tilbakemelding om
energiforbruk. Med denne tilbakemeldingen
blir du raskt kjent med hvordan kjørevaner og
forhold i omgivelsene påvirker hvor mye
energi Model S bruker.

Spare energi
Model S har en energisparingsfunksjon som
reduserer energiforbruket når Model S ikke er i
bruk. Berør Controls > Displays > Energy
Saving. Når energisparing er slått på er
oppstartstiden til instrumentpanelet,
Bluetooth, datatilkobling og mobilappen
langsommere enn vanlig.
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Bremsesystemer
Model S har blokkeringsfritt bremsesystem
(ABS) som forhindrer at hjulene låser seg når
du bruker maksimalt bremsetrykk. Dette
forbedrer styrekontrollen under tung
bremsing i de fleste veiforhold.

Ved nødbremsing overvåker ABS hastigheten
til hvert hjul og varierer bremsetrykket i
henhold til veigrepet.

Variasjonen i bremsetrykk kan kjennes som en
pulserende følelse gjennom bremsepedalen.
Dette viser at ABS er i drift og er ingen grunn
til bekymring. Hold et fast og jevnt trykk på
bremsepedalen når du kjenner pulseringen.

ABS-indikatoren blinker raskt på
instrumentpanelet når du starter
Model S. Hvis denne indikatoren
lyser på andre tidspunkter, har det
oppstått en feil i ABS-systemet og
det fungerer ikke. Kontakt Tesla.
Bremsesystemet fungerer fortsatt
som det skal, og påvirkes ikke av en
ABS-feil. Bremselengden kan
imidlertid øke.

Hvis denne indikatoren vises på
instrumentpanelet på andre
tidspunkter enn en kort visning ved
oppstart av Model S, er det registrert
en feil i bremsesystemet eller
bremsevæskenivået er lavt. Kontakt
Tesla umiddelbart.

Nødbremsing

I nødstilfeller trår du bremsepedalen helt inn
og holder et fast trykk, selv på overflater med
lav friksjon. ABS varierer bremsetrykket til
hvert hjul i henhold til friksjonen. Dette
forhindrer at hjulet låser seg og sikrer at du
stanser så trygt som mulig.

ADVARSEL: Ikke pump bremsepedalen.
Det forstyrrer driften av ABS og kan øke
bremselengden.

ADVARSEL: Hold alltid trygg avstand til
kjøretøyet foran og vær oppmerksom på
farlige kjøreforhold. Selv om ABS kan
redusere stopplengden, kan det ikke
overvinne fysiske lover. Det reduserer
heller ikke faren for vannplaning (der et
lag med vann forhindrer direkte kontakt
mellom dekkene og veien).

Bremseslitasje
Bremseklossene til Model S har
slitasjeindikatorer. En slitasjeindikator er en
tynn metallremse som er festet til
bremseklossen, og som hviner når den gnisser
mot rotoren når klossen er slitt. Denne
hvinelyden indikerer at bremseklossene er
utslitt og trenger utskifting. Kontakt Tesla
Service for å stoppe hviningen.

Bremsene må kontrolleres visuelt med jevne
mellomrom ved at dekket og felgen fjernes. Se 
Bremser på side 125 for detaljerte
spesifikasjoner og servicebegrensninger for
rotorer og bremseklosser.

ADVARSEL: Hvis ikke slitte bremseklosser
skiftes ut, kan det føre til skader på
bremsesystemet og fare ved bremsing.
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Regenerativ bremsing
Når Model S beveger seg og foten ikke er på
gasspedalen, reduserer regenerativ bremsing
farten til Model S og sender overskuddenergi
tilbake til batteriet.

Ved å forutse stopp og ganske enkelt ta foten
av gasspedalen for å redusere farten, kan du
dra nytte av regenerativ bremsing for å øke
kjørerekkevidden. Dette er naturligvis ingen
erstatning for vanlig bremsing når det er
nødvendig.

Merk: Dersom regenerativ bremsing sakker
Model S betydelig, slik som i bratte
nedoverbakker, slås bremselyset på for å
varsle andre trafikanter om at du reduserer
hastigheten.

Strømmåleren på instrumentpanelet viser
tilbakemeldinger i sanntid om mengden energi
som hentes via regenerativ bremsing.

Mengden energi som føres sendes til batteriet
med regenerativ bremsing, avhenger av
batteriets gjeldende tilstand og den aktuelle
innstillingen for ladenivå. Hvis regenerativ
bremsing er begrenset, vises en stiplet gul
linje på strømmåleren. For eksempel kan
regenerativ bremsing begrenses hvis batteriet
allerede er fulladet eller når
omgivelsestemperaturen er lav.

Angi nivå for regenerativ bremsing

Du kan bruke touchscreen til å endre nivået
for regenerativ bremsing:

1. Berør Controls.
2. Velg mellom to nivåer:

• Standard – gir maksimal mengde
regenerativ bremsing. Når du slipper
opp gasspedalen, reduseres
hastigheten til Model S raskere og
minsker behovet for å bruke bremsen.

• Low – begrenser mengden
regenerativ bremsing. Når du slipper
opp gasspedalen, bruker Model S
lengre tid på å redusere hastigheten
og ruller lenger.

Parkeringsbrems
Parkeringsbremsen aktiveres automatisk når
du skifter gir til park og slippes opp når du
skifter til et annet gir.

Merk: Parkeringsbremsen virker bare på
bakhjulene og er uavhengig av det fotbetjente
bremsesystemet.

Bruk touchscreen til å frigjøre
parkeringsbremsen manuelt (som også setter
Model S i nøytral):

1. Berør Controls > E-Brake & Power Off.
2. Trå ned bremsepedalen, og berør deretter

Parking Brake. Hvis Model S står i park,
skifter den til nøytral.

Indikatoren for parkeringsbrems
lyser på instrumentpanelet når du
bruker touchscreen til å aktivere
parkeringsbremsen manuelt.

Hvis det oppstår elektriske
problemer med parkeringsbremsen,
vises det en oransje feilmelding
øverst i midten av touchscreen.

FORSIKTIG: Dersom Model S mot
formodning skulle miste elektrisk kraft,
kan du ikke frigjøre parkeringsbremsen.
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Slik fungerer den
Trekkontrollsystemet overvåker kontinuerlig
forskjellene i hastigheten til for- og
bakhjulene. Hvis Model S opplever tap av
trekkraft, vil trekkontrollsystemet minimere
hjulspinn ved å kontrollere bremsetrykket og
motorkraften.

Indikatoren for elektronisk
stabilitetskontroll vises på
instrumentpanelet når
trekkontrollsystemet aktivt
kontrollerer bremsetrykket og
motorkraften.

ADVARSEL: Trekkontroll kan ikke
forhindre ulykker som skyldes uforsiktig
kjøring eller brå svinging i høye
hastigheter.

Slå av

Under normale forhold bør du la trekkontroll
stå på. Slå kun trekkontroll av i
omstendigheter der du ønsker at hjulene skal
spinne, slik som:

• Start på løse overflater, for eksempel grus
eller snø.

• Kjøring i dyp snø, sand eller gjørme.
• Rugging ut av et hull eller dype hjulspor.

For å slå av trekkontroll berører du Controls >
Driving > Traction Control > Off.

Indikatoren for avslått trekkontroll
vises øverst i midten av touchscreen
når trekkontrollsystemet slås av.

Selv om trekkontroll slås automatisk på igjen
neste gang du starter Model S, bør du slå den
på så fort omstendighetene som gjorde at du
slo den av, endrer seg.
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Betjene cruisekontroll
Cruisekontroll gjør det enkelt for deg å
opprettholde konstant hastighet uten å holde
foten på gasspedalen. Dette er nyttig når du
kjører i samme hastighet over lange
avstander.

Du må kjøre fortere enn 27 km/t for å bruke
cruisekontrollen.

ADVARSEL: Ikke bruk cruisekontrollen på
svingete eller glatte veier, eller når
trafikkforholdene gjør det utrygt å kjøre i
konstant hastighet.

Betjening av cruisekontroll:

1. Berør enden på cruisekontrollhendelen
når du kjører fortere enn 27 km/t. Lyset
på hendelen tennes.

2. Akselerer til du når ønsket kjørehastighet.
3. Flytt hendelen til cruisekontrollen opp

eller ned, og slipp.

Instrumentpanelet viser meldingen Cruise On
over speedometeret, og en hvit pil på
speedometeret viser den angitte hastigheten.

Du kan akselerere når som helst når du kjører i
en angitt hastighet på cruisekontrollen.
Hastigheten går imidlertid tilbake til angitt
hastighet når du slipper gasspedalen.

ADVARSEL: Kjøring i nedoverbakke kan
øke kjørehastigheten og føre til at
Model S overstiger den angitte
hastigheten.

Endre kjørehastigheten
Flytt spaken for cruisekontroll opp (øk) eller
ned (reduser) til du når ønsket hastighet.

Merk: Det kan ta noen sekunder før Model S
når den nye kjørehastigheten. Hvis du senker
hastigheten til lavere enn 27 km/t, avbrytes
cruisekontrollen, og den angitte hastigheten
slettes.
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Avbryte og fortsette
Cruisekontroll blir automatisk avbrutt når du
gjør en av de følgende:

• Trår inn bremsen.
• Kjører saktere enn 27 km/t.
• Skifter til et annet gir enn Drive.

Skyv hendelen til cruisekontrollen fra deg for å
avbryte cruisekontrollen manuelt. Meldingen
på instrumentpanelet slås av, men den angitte
hastigheten vises helt til Model S slås av.

Skyv hendelen til cruisekontrollen mot deg for
å fortsette å kjøre i den forrige angitte
hastigheten. Cruisekontrollen fortsetter bare
hvis du kjører fortere enn 27 km/t.
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Bakkestarthjelpen aktiverer bremsene
automatisk i omtrent et sekund i en bakke.
Dette hindrer at Model S i å rulle bakover i den
tiden det tar deg å flytte foten din fra
bremsepedalen til gasspedalen.
Bakkestarthjelpen aktiverer bremsene kun når
Model S er i Drive og vendt opp bakken, eller i
revers og vendt nedover.

ADVARSEL: Etter omtrent ett sekund
bremser bakkestarthjelpen ikke lenger
kjøretøyet ditt og det kan begynne å
rulle. Flytt derfor foten fort fra
bremsepedalen til gasspedalen. Stol aldri
på at bakkestarthjelpen hindrer Model S
fra å rulle i lenger enn ett sekund. Å gjøre
det kan føre til en kollisjon.
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Kameraplassering
Model S har et ryggekamera plassert over
nummerskiltet bak.

Når du setter giret i revers, viser touchscreen
bildet fra kameraet.

Merk: Hvis Model S er utstyrt med
parkeringshjelp (tilleggsutstyr), vises det
visuell tilbakemelding fra parkeringssensorene
under kamerabildet. Se Parkeringshjelp på
side 53.

ADVARSEL: Stol aldri på at
ryggekameraet informerer deg hvis
området bak deg er fritt for objekter og/
eller personer når du rygger. Kameraet
registrerer kanskje ikke objekter eller
hindringer som potensielt kan føre til
skader. I tillegg kan flere eksterne
faktorer redusere ytelsen til kameraet,
inklusive en skitten eller tildekket linse.
Derfor kan det forårsake skader på
kjøretøyet og/eller gjenstander, og
følgene kan bli alvorlige personskader
hvis du stoler blindt på at ryggekameraet
varsler deg om at Model S nærmer seg et
hinder. Undersøk alltid området med
egne øyne. Se deg over skulderen og
bruk alle speilene når du rygger. Bruk
kameraet kun som en ekstra hjelp. Det er
ikke meningen at det skal erstatte direkte
visuell kontroll som du selv utfører, og

det er ingen erstatning for forsiktig
kjøring.

Rengjøre kameraet

Hold kameralinsen ren og fri for forstyrrende
elementer for å sikre et tydelig bilde. Fjern
eventuell smuss ved å tørke av kameralinsen
med en myk, fuktig klut.

FORSIKTIG: Ikke bruk kjemikaliebaserte
eller slipende rengjøringsmidler som kan
ripe overflaten til linsen.
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Det store bildet

Her kan du se hovedkomponentene for touchscreen. Lysstyrke og kontrast kan justeres manuelt
ved å berøre Controls > Displays. Når Auto er valgt, veksler touchscreen mellom dag- og
nattbelysning avhengig av lysforholdene ute.

Merk: Illustrasjonen nedenfor er bare brukt som eksempel. Touchscreen kan se litt annerledes ut,
avhengig av kjøretøyets utstyr, programvareversjon og markedsregion.

Bruke touchscreen
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1. Statuslinje

Den øverste linjen viser snarveier til
Charging, HomeLink, Driver Profiles,
kjøretøyinformasjon (Tesla-"T"-en),
fastvareoppdateringer, Bluetooth®, Wi-Fi-
innstillinger og innstilling for
kollisjonsputen på passasjersiden.
Statussymbolene viser aktuell temperatur,
signalstyrke for nettverk, Bluetooth, Wi-
Fi-innstillinger, status for kollisjonsputen
på passasjersiden og klokkeslett. Hvis du
ser et varselikon (utropstegn), skal du
berøre det for å få opp aktuelle advarsler.

Merk: Statussymbolet for kollisjonsputen
vises bare når Model S er slått på.

2. Programmer

Det er flere måter å vise et program i
hovedvisningsområdet på:

• Berør programmets ikon for å åpne
det på det øvre visningsområdet. Hvis
programmet allerede vises, skifter det
til fullskjermvisning når ikonet berøres
på nytt (kun noen programmer har
fullskjermmodus).

• Trekk ikonet rett til øvre eller nedre
visningsområde.

• Berør og hold på programmets ikon
for å vise et popup-vindu der du kan
velge om du vil vise programmet
øverst eller nederst i
hovedvisningsområdet.

Media. Se Medier og lyd.

Nav. Se Starte navigering på side
81.

Energy. Se Oppnå maksimal
rekkevidde på side 56.

Web. Gå inn på Internett via
nettleseren.

Camera. Viser området bak
Model S. Dette området vises
også automatisk når du setter
giret i revers. Se Ryggekamera på
side 63.

Phone. Se Telefon på side 79.

3. Main viewing area

Hovedvisningsområdet varierer, avhengig
av hvilket program du har valgt (i

eksempelet er det Nav- og Media-
programmene som vises). For noen
programmer (som Nav og Web) kan du
zoome inn og ut ved hjelp av vanlige
fingerbevegelser på touchscreen.

4. Maksimere/minimere program

Berør det lille rektangelet for å åpne det
aktuelle programmet i hele
hovedvisningsområdet (det er ikke alle
programmer som kan utvides). Berør igjen
for å vise to programmer i
halvskjermvisning.

5. Controls

Berør for å få tilgang til alle kontroller og
innstillinger i Model S (dører, låser, lys
osv.).

6. Klimakontroller (se Klimakontroller på side
71).

7. Volumkontroll

Berør opp- og nedpilene for å øke eller
redusere høyttalervolumet. Volumet kan
også justeres ved hjelp av styrehjulet til
venstre for rattet.

8. Skifte av posisjon for de to viste
programmene.

ADVARSEL: Føreren skal alltid prioritere
å ha full oppmerksomhet på veien og
trafikken. For å garantere sikkerheten til
de som er om bord i kjøretøyet og andre
trafikanter, må touchscreen kun brukes
når veien og trafikkforholdene tillater det.
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Kontrollere egenskaper i Model S

Berør Controls nederst i venstre hjørne av touchscreen for å kontrollere og tilpasse alle
hovedegenskaper i Model S.

Merk: Illustrasjonen nedenfor er bare brukt som eksempel. Avhengig av kjøretøyets alternativer,
programvareversjon og markedsregion, kan alternativene som er tilgjengelige på Controls-
skjermen være annerledes.
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1. Lukk

Berør X i sirkelen øverst til venstre i
vinduet for å lukke det. Du kan også
berøre hvor som helst utenfor vinduet for
å lukke det.

2. Sunroof

Hvis Model S er utstyrt med soltak, kan du
berøre dette ikonet for å justere soltakets
posisjon (se Soltak på side 15).

3. Driving

• Suspension

Hvis Model S er utstyrt med Smat
luftfjæring, kan du berøre dette ikonet
for å heve eller senke Model S manuelt
(se Smart luftfjæring på side 74).
Model S må være slått på, eller du må
trå på bremsepedalen før du kan
endre fjæringsinnstillinger. Smart
luftfjæring gjør at Model S er
selvjusterende, selv når den er slått
av. Derfor må du deaktivere
selvjusteringen ved løfting eller tauing
av kjøretøyet (se side Jack-modus på
side 74 og Jekke opp og løfte på
side 119).

• Steering mode

Juster hvor mye kraft som trengs for å
dreie rattet. Sport reagerer raskere,
mens Comfort føles lettere å kjøre og
parkere (se Ratt på side 37).

• Regenerative braking

Når du slipper gasspedalen mens du
kjører, sørger regenerative bremser
for å redusere farten til Model S og
sende et eventuelt overskudd av
energi tilbake til batteriet. Med Low-
innstillingen reduseres ikke farten til
Model S så fort, men du kan oppleve
at rekkevidden blir mindre (se 
Regenerativ bremsing på side 58).

Merk: Uansett innstilling reduseres
energien som hentes fra de
regenerative bremsene hvis batteriet
er fullt, eller hvis det er svært kaldt
eller varmt (overskuddsenergien
brukes til å varme opp eller kjøle ned
batteriet).

• Traction Control

Hvis du slår av trekkontrollen, vises en
advarsel på instrumentpanelet.
Utkoblingen vil bare gjelde for den
aktuelle kjøreturen (se Trekkontroll på
side 59).

• Creep

Når denne funksjonen er på, beveger
Model S seg sakte forover i drive og
bakover i revers når du slipper
bremsen (som et vanlig kjøretøy med
automatgir). Denne innstillingen kan
bare endres når Model S står i P.

4. Cold Weather

Hvis Model S er utstyrt med pakken for
kaldt vær, kan du kontrollere alle
setevarmere og de oppvarmede viskerne.
Vær oppmerksom på at du også kan
kontrollere forsetene med hovedpanelet
for klimakontrollen som er plassert
nederst på touchscreen (se 
Klimakontroller på side 71).

5. Trips

Se og tilbakestill tripptellerne som regner
ut hvor langt du har kjørt (se 
Kjøreinformasjon på side 55).

6. Displays

Still inn lysstyrke for touchscreen og dag-
(lys bakgrunn) eller nattbelysning (mørk
bakgrunn) manuelt. Når Auto er valgt,
veksler touchscreen automatisk mellom
dag- og nattbelysning avhengig av
lysforholdene ute. Du kan også sette
Model S i energisparemodus, slik at den
bruker mindre energi når den ikke er i
bruk (se Oppnå maksimal rekkevidde på
side 56).

7. E-Brake & Power Off

Du kan manuelt:

• Sette på og frigjøre
parkeringsbremsen (se 
Parkeringsbrems på side 58).

• Slå av (se Slå av på side 41).
• Holde Model S i nøytral ved å aktivere

tauemodus (se Lar Model S stå i
Nøytral (tauemodus). på side 42).

8. Doors & locks (se Bruke innvendige
dørhåndtak på side 6)

9. Lys (se Lys på side 48)

ADVARSEL: Ikke les på touch screen
mens du kjører. Det øker sannsynligheten
for en kollisjon. Alt du trenger å vite mens
du kjører, vises på instrumentpanelet.
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Tilpasse Model S

Berør fanen Settings i Controls-vinduet for å justere Model S etter dine preferanser.

Merk: Illustrasjonen nedenfor er bare brukt som eksempel. Avhengig av kjøretøyets alternativer,
fastvareversjon og markedsregion, kan alternativene som er tilgjengelige på
innstillingsskjermbildet være annerledes. I amerikanske biler kalles for eksempel fanen "Language
& Units" for "Units & Format".
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1. Juster innstillinger knyttet til installerte
programmer. Programmer som ikke har
innstillinger du kan endre på nå, vises i
grått.

2. Håndtere førerprofiler (se Førerprofiler på
side 36).

3. Språk og enheter

Still inn hvordan Model S viser:

• Regionformat: Velg en region for å
definere format for datovisning (mm
dd åå / dd-mm-åå osv.) og
desimaltegn (5.123, 5,123 osv.).

• Language: Angi språket som skal
brukes når Model S viser varsler,
meldinger og navigasjonsinstruksjoner
(utstyrsavhengig).

MERK: Model S må være i park for å
endre språket. Når du endrer språket,
merker du en kort forsinkelse mens
Model S slår av og starter touchscreen
på nytt.

• Navigeringsspråk. Taleinstruksjoner
under navigering kommer på det
valgte språket.

• Distance: Miles eller kilometer kan
vises på visning av kjørelengde,
speedometer, energidiagram,
tripptellere, Google Maps-søk og
navigasjonsruter.

• Time: 12- eller 24-timers
klokkeslettformat.

• Temperature: oF eller oC.
• Charging Units: Vis ladeenheter enten

som prosent av batterienergien som
er igjen eller avstanden som er igjen.

• Rekkeviddevisning: Vis estimert
rekkevidde enten som:

• Rated – basert på ECE R101-
testing.

• Typical - basert på US EPA-
testing.

Merk: Ved beregning av når du
trenger å lade, må beregnet
rekkevidde kun brukes som en
generell retningslinje.

4. Vehicle

• Drive-away Door Lock: Hvis
funksjonen er på, låses alle dørene
automatisk når Model S kommer opp i
en hastighet på over 8 km/t (se 
Kjørelås på side 7).

• Walk-away Door Lock: Hvis
funksjonen er på, låses alle dørene
automatisk når du forlater Model S

med nøkkelen på deg (se Lås når du
forlater bilen på side 7). Bare
tilgjengelig hvis Model S er utstyrt
med teknologipakken (tilleggsutstyr).

• Barnelås: Hvis funksjonen er på, vil
sikkerhetslåser sørge for at bakdørene
og bakluken ikke kan åpnes fra
innsiden av Model S.

• Auto-Present Handles: Hvis
funksjonen er på, felles
dørhåndtakene ut hver gang du
nærmer deg Model S med en nøkkel i
hånden, uansett om kjøretøyet er låst
eller ulåst (se Bruke utvendige
dørhåndtak på side 6). Vær
oppmerksom på at for å bevare
batteriets levetid er Model konstrurert
for å midlertidig deaktivere de
automatiske utfellbare håndtakene
når nøkkelen har vært utenfor
rekkevidde i mer enn 48 timer, eller
hvis nøkkelen forblir innenfor
rekkevidde i fem minutter etter at alle
dørene er blitt låst.

• Headlights After Exit: Hvis funksjonen
er på, forblir frontlysene tent i to
minutter etter at du har gått ut av
kjøretøyet, eller til du låser Model S
(se Frontlys etter utgang på side 50).

• Dekktrykkovervåking: Berør Reset
Sensors for å nullstille TPMS-
sensorene etter å ha byttet et hjul (se 
Tilbakestille TPMS-sensorene på side
99).

• Range Mode: Hvis funksjonen er på,
sparer Model S energi ved å begrense
strømforbruket til klimakontrollen.
Oppvarmingen eller nedkjølingen av
kupeen kan bli mindre effektiv, men
setevarmerne slår seg på for å
kompensere for dette.

• Service-modus: Hvis på, flytter
viskerbladene til serviceposisjon for at
det skal være lettere å komme til dem
når de skal byttes. Model S må være i
park. Se Viskerblader og spylerdyser
på side 108.

• Mirror Auto-Tilt: Hvis funksjonen er
på, vippes utvendige speil nedover
når du rygger (se Speil på side 40).
Bare tilgjengelig hvis Model S er
utstyrt med teknologipakken
(tilleggsutstyr).

• Automatisk innfolding av speil: Hvis
på, utvendige speil foldes inn når du
låser Model S med nøkkelen eller låser
når du forlater bilen. De foldes ut
automatisk når du kommer tilbake til

Bruke touchscreen

Bruke touchscreen 69



Model S. Kun tilgjengelig hvis Model S
er utstyrt med både fodespeil (nyere
modeller) og den ekstra
teknologipakken. For nyere Model S-
kjøretøy kan du også folde inn
speilene manuelt ved å berøre den
midterste speilstyringsknappen (se 
Speil på side 40).

• Automatisk senking: Hvis Model S er
utstyrt med smart luftfjæring, kan du
stille hastigheten hvor fjæringen
automatisk skifter til en lavere
kjørehastighet (se Smart luftfjæring
på side 74).

5. Safety & Security

Slår ulike sikkerhetsfunksjoner på og av:

• Kollisjonspute foran på passasjersiden
(se Deaktivere frontkollisjonsputen på
passasjersiden på side 34).

• Aktive sikkerhetsenheter Model S er
utstyrt med som f.eks. parkeringshjelp
(se Parkeringshjelp på side 53).

• Alarm og sikkerhetsfunksjoner som
Model S er utstyrt med (se 
Sikkerhetsinnstillinger på side 83).

• Ekstern tilgang for Teslas
mobilprogrammer (se Mobilapp på
side 87).

6. HomeLink

Bruk HomeLink til å kontrollere radiostyrte
garasjedører, lys eller sikkerhetssystemer
(se HomeLink® universalsender/-mottaker
på side 84).

7. Håndbok

Vis denne brukerhåndboken.

ADVARSEL: Ikke les på touch screen
mens du kjører. Det øker sannsynligheten
for en kollisjon.
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Oversikt over klimakontroller

Klimakontrollene er alltid tilgjengelige nederst på touchscreen. Klimakontrollen er som standard
satt til Auto On, noe som gir best mulig komfort under alle slags værforhold, med unntak av
ekstremvær. Når du regulerer temperaturen, sørger systemet for automatisk justering av
oppvarming, aircondition, luftfordeling, luftsirkulasjon og viftehastighet for å holde den
temperaturen du har valgt. Berør Auto On for å overstyre disse innstillingene (se Tilpasse
klimakontroll på side 72).

Vifte, oppvarming og klimaanlegg drives av batteriet. Langvarig bruk fører derfor til redusert
kjørerekkevidde.

Merk: Illustrasjonen nedenfor er bare brukt som eksempel. Avhengig av kjøretøyets utstyr,
programvareversjon, markedsregion og innstillinger kan informasjonen som vises, variere noe.

1. Frontsetene er utstyrt med varmeputer
som kan stilles inn i tre nivåer fra 3
(høyest) til 1 (lavest).

Når setevarmeren er i bruk, blir
indikatoren rød og viser valgt
innstillingsnivå.

Merk: Hvis Model S er utstyrt med
ekstrautstyrspakken for kaldt vær kan du
også styre setevarmerne i baksetene og
oppvarmede viskere ved å berøre
Controls > Cold Weather (se Controls på
side 66).

2. Berør opp- eller nedpilen for å justere
kupétemperaturen (fra LO, 17 °C til HI, 32
°C). For å bruke samme temperatur på
fører- og passasjersiden kan du berøre
SYNC TEMP i temperaturvinduet som
vises når du berører en pil.

3. Automatisk/manuell klimakontroll (se 
Tilpasse klimakontroll på side 72).

4. Frontruteaviseren sprer deler
luftstrømmen utover frontruten og stiller
oppvarming og vifte på maksimalt nivå.
Berør én gang for Normal Defrost og to
ganger for Max Defrost. Funksjonen slås
av igjen ved å berøre en gang til.
Luftfordeling, oppvarming og vifte går
tilbake til forrige innstilling.

5. Slå klimakontrollen av/på.

6. Bakruteaviseren varmer opp bakruten* i 15
minutter, før den automatisk slås av.

*Hvis Model S er utstyrt med
teknologipakken (tilleggsutstyr), vil også
de utvendige sidespeilene bli oppvarmet.

ADVARSEL: For å unngå forbrenninger
på grunn av langvarig bruk, bør personer
som lider av perifer nevropati eller har
redusert evne til å føle smerte på grunn
av diabetes, alder, nevrologisk skade eller
andre omstendigheter, utvise forsiktighet
ved bruk av klimakontroll og
setevarmere.
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Tilpasse klimakontroll

Klimakontrollen er utformet for automatisk å gi optimal komfort i de fleste situasjoner. Alt du
trenger å gjøre, er å angi ønsket temperatur, så holder klimaanlegget, resirkuleringen av luft,
luftfordelingen og viftehastigheten automatisk den temperaturen du har valgt.

Berør Auto On for å vise de individuelle innstillingene og overstyre den automatiske innstillingen.
Berør så den innstillingen du ønsker å endre. Når du endrer en innstilling, skifter Auto On-ikonet
farge fra blått til grått, og Reset Auto vises på skjermen.

1. Berør Reset Auto for å endre alle
innstillinger tilbake til standardverdiene.

2. Berør A/C ON eller A/C OFF for å slå
klimaanlegget av og på. Å slå det av
reduserer kjølingen men sparer energi.

Siden Model S kjører mye stillere enn
bensindrevne kjøretøy, kan du legge
merke til lyden fra kompressoren når den
går. Reduser viftehastigheten eller
resirkuler luften for å minimere støy.

3. Berør for å angi hvordan luften skal
trekkes inn i Model S:

Uteluft trekkes inn i Model S (se 
Ventilasjon på side 73). Selv
om det er mindre effektivt enn å
resirkulere luften når det er
svært varmt eller kaldt, trekker
denne innstillingen mer luft inn i
baksetet, og dette anbefales når
barn er plassert i Teslas
innebygde, bakovervendte
barneseter.

Luft inne i Model S resirkuleres.
På den måten unngår du at
uteluft (eksos) kommer inn,
men det har negativ innvirkning
på avfukting og kjøleeffekt.
Resirkulering av luften er den
mest effektive måten å kjøle
ned det fremre kupéområdet
på, men også den mest
støyende. For å unngå dugg på
frontruten kan du endre
innstillingen en kort stund hver
time for å trekke inn luft
utenfra.

4. Berør et av disse ikonene for å velge hvor
luften strømmer. Du kan velge mer enn ett
sted.

Luftuttak på fotnivå

Luftuttak på ansiktsnivå

frontruteuttak

5. Berør og dra glideren for å velge
viftehastighet.
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Ventilasjon
Uteluft trekkes inn i Model S via grillen foran
frontruten. Hold grillen fri for hindringer som
blader og snø.

Luftstrømmen inne i Model S styres ved å
justere luftuttakene opp, ned eller fra side til
side.

Merk: De ytre luftuttakene på ansiktsnivå kan
styres mot sidevinduene for å fjerne is eller
dugg.

Kupéluftfilter

Model S har et luftfilter som hindrer pollen,
industrinedfall, veistøv og andre partikler i å
slippe inn gjennom luftuttakene. Tesla skifter
luftfilter hver 40 000 km.

Tips ved bruk av klimakontroll
• For å spare energi kan du begrense

kraften til klimaanlegget ved å slå på
Range-modus. Oppvarmingen eller
nedkjølingen av kupeen kan bli mindre
effektiv, men setevarmerne slår seg på for
å kompensere for dette. Berør Controls >
Settings > Vehicle > Range Mode.

• Hvis klimakontrollen støyer mer enn du
ønsker under bruk, kan du redusere
viftehastigheten eller justere luftstrømmen
for å trekke inn uteluft (i stedet for
resirkulering av luft).

• I tillegg til å redusere temperaturen i
kupeen, har klimaanlegget også en
avkjølende effekt på batteriet. Når det er
varmt ute, kan det derfor hende at
klimaanlegget slår seg på selv om du har
slått det av. Dette er normalt. Systemet
kjøler ned batteriet for å sikre at det
holder optimal temperatur, slik at det kan
vare lenge og yte best mulig.

• For å sikre at klimaanlegget fungerer
effektivt, skal du lukke alle vinduer og se
etter at grillen foran frontruten er fri for is,
snø, blader og andre gjenstander.

• For at det skal gå raskere å oppnå en
behagelig temperatur i kjøretøyet når det
er varmt ute, kan du kjøre med vinduene
litt åpne de første minuttene.

• Ved svært fuktige værforhold er det
normalt at det dugger litt på frontruten
med en gang du slår på klimaanlegget.
Denne duggen forsvinner i løpet av få
sekunder.

• Det er normalt at det oppstår en liten
vanndam under Model S når den parkeres.
Ekstra vann som oppstår under
avfuktingen, slippes ut på undersiden av
kjøretøyet.
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Merk: Dersom Model S er utstyrt med Smart
luftfjæring, kan det hende du hører lyden av
en kompressor når Model S starter, fordi
systemets beholder fylles med luft.

Smart luftfjæring har både manuelle og
automatiske driftsmodi.

Manuell høydejustering
FORSIKTIG: Før du justerer
fjæringshøyden, må du se etter at det
ikke befinner seg noen hindringer verken
oppå eller under Model S.

Manuell høydejustering av Model S er praktisk
når du trenger ekstra bakkeklaring, som i
bratte bakker eller på ramper, i dyp snø, over
fartsdumper osv.

Bruk touchscreenen til å justere kjøretøyets
høyde mens Model S er slått på og du holder
bremsepedalen inne. Berør Controls > Driving,
og velg blant:

• Very High. Når fjæringen er stilt inn til
Very High senker den seg automatisk til
High når kjørehastigheten når 35 km/t.

• High. Når fjæringen er stilt inn til High
senker den seg automatisk til Standard
når kjørehastigheten når 55 km/t.

• Standard. Standard-innstillingen sikrer
best mulig komfort og håndtering under
alle lastforhold.

• Low. Å senke høyden kan gjøre det
enklere å lesse varer av og på samt å sette
seg inn i og gå ut av bilen.

Merk: Hvilke innstillinger som er tilgjengelige,
er avhengig av kjørehastigheten og andre

forhold. Fjæringen senker for eksempel ikke
hvis en dør er åpen.

Automatisk høydejustering
Når Model S kjører raskere enn normale vei-
og parkeringsplasshastigheter, justerer Smart
luftfjæring automatisk høyden til kjøretøyet
for å forbedre aerodynamikken og
kjøreegenskapene. Ved kjøring i
gjennomsnittlig hastighet justeres fjæringen
automatisk til Standard. Som beskrevet over
senker fjæringen seg automatisk ved økt
kjørehastighet når du gjør manuelle
høydejusteringer.

Når det er lastet sørger smart luftfjæring også
for at kjøretøyet er like høyt foran som bak.

Du kan stille inn hastigheten som luftfjæringen
automatisk endrer til kjøretøyhøyden LOW
ved å berøre Controls > Settings > Vehicle >
Suspension på touchscreenen. Denne
innstillingen lagres i førerprofilen din.

Merk: Du kan midlertidig overstyre høyden
ved å berøre styringen for luftfjæring i
Controls > Driving, og velge kjøretøyets høyde
manuelt. Din innstilling for automatisk senking
av fjæringen blir lagret til neste gang du
kjører.

Hvis det blir registrert en feil på
luftfjæringssystemet, lyser en gul
indikatorlampe på
instrumentpanelet. Ta kontakt med
Tesla hvis problemet vedvarer.

Jack-modus
Før kjøretøyet skal jekkes eller heves, settes
fjæringen i Jack-modus for å unngå
selvjusteringen som oppstår, også når Model S
er slått av.

Trå ned bremsepedalen og berør deretter
Controls > Driving > Jack.

Når Model S er i Jack-modus, vises
en rød indikatorlampe for luftfjæring
på instrumentpanelet.

For å deaktivere må du berøre Jack igjen.

Merk: Jack-modus avbrytes automatisk når du
kjører i over 7 km/t.
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Oversikt
Berør ikonet Media for å høre på radio eller
spille av lydfiler. På touchscreen vises
mediespilleren. Bruk Browse-fanen til å velge
hva du vil spille av og Now Playing til å vise og
styre det som spilles av for øyeblikket. Du kan
spille AM-, FM- og DAB-radio (hvis Model S er
utstyrt med lydpakken (tilleggsutstyr)). Du
kan også spille av nettradio og lydfiler fra en
tilkoblet Bluetooth- eller USB-enhet.

AM- og FM-radiotjenester
Model S tilbyr AM- og FM-radiotjenester. Disse
kan velges fra Browse-fanen eller ved hjelp av
kildevelgeren, som er plassert øverst i høyre
hjørne av mediespillervinduet.

Du kan stille inn radioen på en frekvens
manuelt ved å berøre og dra kanalvelgerlinjen
i Now Playing-skjermbildet. Kanalvelgerlinjen
gjør at du kan flytte fra en tilgjengelig
radiostasjon til den neste.

For FM-radio kan du også stille inn radioen til
en spesifikk kanal ved å velge FM-
radiotjenesten i Browse-vinduet, berøre Direct
Tune-alternativet og deretter gå inn på
kanalen via nummertastaturet.

DAB-radiotjenester
Hvis Model S er utstyrt med Sound Studio-
pakken, kan du også velge DAB-radio fra
Browse-fanen eller bruke kildevelgeren i øvre
høyre hjørne av mediespillervinduet.

Du kan stille inn radioen til en DAB-stasjon
manuelt ved å berøre og dra velgeren i Now
Playing-skjermbildet.

Når du lytter til en DAB-radiokanal, viser
Browse-fanen navnet på den valgte tjenesten.
Du kan berøre tjenestenavnet for å åpne et
meldingsvindu der du kan velge fra en liste
over alle tjenester som er tilgjengelige for
gjeldende DAB-kanal. Du kan også berøre
venstre pil (bakover) og høyre pil (forover)
ved siden av tjenestelisten for å bla gjennom
listen.

Hvis du lytter til en DAB-frekvens som ikke
lenger kan motta tilstrekkelig signal, skifter
radioen automatisk til tilsvarende FM-sending.
Du kan deaktivere denne automatiske
skiftingen ved å slå av innstillingen for bruk av
sterkeste frekvens i skjermbildet for
medieinnstillinger.
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Nettradio
Du får tilgang til nettradio via
datatilkoblingen. Du kan bruke nettradio ved å
berøre Media > Browse > Internet.

Velg den nettradiotjenesten du ønsker å
bruke, og bla gjennom de tilgjengelige
kategoriene og/eller stasjonene. Når du velger
en bestemt stasjon eller episode, begynner
mediespilleren å spille den og viser
skjermbildet Now Playing.

For å spille neste stasjon eller episode i den
valgte kategorien berører du forrige- eller
neste-ikonet på skjermbildet Now Playing eller
bruker pilknappene på venstre side av rattet
(se Bruke venstre rattknapper på side 37).

Opprette konto for nettradio

Model S gir deg én eller flere
nettradiotjenester. Du kan oppgi
registreringsinformasjon ved å berøre
Controls > Settings > Apps > Media. Skriv inn
brukernavn og passord, og berør Log In.

TuneIn

Det kreves ikke noen konto for å bruke
TuneIn. Men hvis du har en TuneIn-konto (gå
til www.tunein.com), kan du logge deg inn
som beskrevet ovenfor.

Medieinnstillinger
Berør Controls > Settings > Apps > Media for
å justere innstillingene for FM- og DAB-
radiostasjoner og logge inn på TuneIn-
kontoen.

1. DAB-Radio

• Use Strongest Frequency – hvis denne
funksjonen er på, skifter radioen
automatisk til tilsvarende sending på
en annen frekvens hvis signalet er
svakt.

• Traffic Alerts – hvis denne funksjonen
er på, kan radiosendingen avbrytes
når som helst med trafikkvarsler.

2. FM Radio

• Use Strongest Frequency – beskrevet
ovenfor.

• Traffic Alerts – beskrevet ovenfor.
• Use Regional Content – hvis denne

funksjonen er på, skifter FM-radioen
automatisk for å gi regionalt innhold
når det er tilgjengelig.

3. TuneIn Account

Angi innloggingsinformasjon for TuneIn
nettradio-kontoen (se ).
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Favoritter

For å legge den radiostasjonen du
hører på, til i listen over favoritter
berører du ikonet for favoritter i
skjermbildet Now Playing. Ikonet blir
blått for å vise at det er en favoritt.
Hvis du vil fjerne favoritten, berører
du ikonet på nytt.

Merk: Hvis du legger en radiostasjon til i listen
over favoritter, blir den knyttet til en av de
seks forhåndsinnstillingene, så fremt det
finnes en tom plass.

Merk: Bla gjennom listen over favoritter ved å
berøre Browse > Favorites, og velg en
favorittstasjon eller -lydfil. Favorittene er
sortert etter kilde. Dra for å rulle opp eller ned
på listen og berør for å spille.

Du kan også bla gjennom favorittlisten ved
hjelp av de venstre rattknappene (se Bruke
venstre rattknapper på side 37),

Hvis du vil fjerne en favoritt fra listen, må du
berøre den tilhørende X-en.

Merk: Hvis du fjerner en favorittradiostasjon
eller -kanal som er tilordnet en
forhåndsinnstilling, blir den også slettet fra
forhåndsinnstillingen.

My Music & Devices
Du kan spille av lydfiler fra en bærbar enhet
ved å berøre Media > Browse > My Music &
Devices. Navnet på enheten vises. Berør
sangen, albumet eller spillelisten du vil spille,
og Media Player begynner å spille og viser
skjermbildet Now Playing.

For å spille neste sang i spillelisten eller
albumet du har valgt, berører du forrige- eller
neste-pilen på touchscreen eller bruker
rattkontrollene på venstre side (se Bruke
venstre rattknapper på side 37).

USB-tilkoblede enheter

Koble en bærbar lydenhet eller flash-stasjon til
en av USB-kontaktene (se ). Berør Media >
Browse > My Music & Devices og deretter
navnet på enheten og sangen du ønsker å
spille av.

Bluetooth®-tilkoblede enheter

Hvis du har en enhet med Bluetooth-
funksjonalitet, for eksempel en telefon, som er
paret med og tilkoblet Model S (se Pare en
Bluetooth®-telefon på side 79), kan du spille
av lydfiler som er lagret på denne. Berør
Media > Browse > My Music & Devices og
deretter navnet på den Bluetooth-tilkoblede
enheten.

Den første lydfilen som blir funnet på
Bluetooth-enheten, blir avspilt, og
touchscreen viser skjermbildet Now Playing.

For å velge en annen sang, berører du forrige-
eller neste-ikonet på touchscreen eller bruker
rattknappene på venstre side.

Merk: For å spille av medier fra en Bluetooth-
tilkoblet enhet må du sørge for at tilgangen til
enhetens medier er slått på (se Telefon på
side 79).
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USB-kontakter
Model S har to USB-kontakter, som befinner
seg foran på midtkonsollen. Bruk disse
kontaktene for å koble USB-flashstasjoner og
bærbare lydenheter til touchscreen. Du kan
også bruke disse kontaktene til å lade USB-
enheter.

Hvis du vil spille lydfiler som er lagret på en
tilkoblet enhet, kan du lese mer om dette
under .

Merk: Ikke bruk én USB-hub til å koble til flere
enheter. Det kan hindre enheter i å bli ladet
eller registrert av touchscreen.

Strømuttak på 12 V
Model S har et strømuttak, som befinner seg
foran på midtkonsollen. Det er strøm i
strømuttaket når instrumentpanelet og
touchscreen er på.

Strømuttaket på 12 V er egnet for tilbehør
med krav til inntil 15 A eller maks. 180 watt.

Merk: I situasjoner der Model S ikke registrerer
nøkkelen (lavt batterinivå, interferens osv.),
plasseres den umiddelbart under strømuttaket
på 12 V, der Model S lettest kan registrere den.

ADVARSEL: Strømuttaket og pluggen til
en enhet kan bli varme.
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Bluetooth®-kompatibilitet
Du kan bruke en telefon med Bluetooth-
funksjonalitet håndfritt i Model S, så fremt
telefonen er innenfor rekkevidde. Selv om
Bluetooth vanligvis støtter trådløs
kommunikasjon over avstander på opptil 9
meter, kan ytelsen variere avhengig av
telefonen du bruker.

Før du bruker telefonen sammen med
Model S, må du pare den. Paringen gjør
Model S i stand til å fungere sammen med
telefonen med Bluetooth-funksjonalitet (se 
Pare en Bluetooth®-telefon på side 79).

Du kan pare opptil ti Bluetooth-telefoner.
Model S kobler seg alltid automatisk til
telefonen som ble brukt sist (så lenge den er
innen rekkevidde). Hvis du vil koble til en
annen telefon, se Koble til en paret telefon på
side 80.

Merk: På mange telefoner slås Bluetooth av
hvis telefonbatteriet har lite strøm.

Merk: I tillegg til telefoner kan du også pare
Bluetooth-kompatible enheter med Model S.
Du kan for eksempel pare en iPod Touch eller
iPad eller Android-nettbrett for å streame
musikk.

Pare en Bluetooth®-telefon
Paringen gjør Model S i stand til å fungere
sammen med telefonen med Bluetooth-
funksjonalitet. Når en telefon er paret, kan
Model S koble til den når som helst når
telefonen er innen rekkevidde.

Følg disse trinnene for å pare en telefon når
du sitter inne i Model S:

1. Kontroller at både touchscreen og
telefonen er slått på.

2. Trykk på Bluetooth-ikonet på statuslinjen i
touch screen.

3. Aktiver Bluetooth på telefonen og gjør
den synlig.

4. På touchscreen i Model S berører du Start
Search. touchscreen søker og viser
deretter en liste over alle tilgjengelige
Bluetooth-enheter som er innenfor
rekkevidde.

5. Berør den telefonen du vil pare, på
touchscreen i Model S. I løpet av noen få
sekunder vil touchscreen vise et tilfeldig
generert tall, og telefonen din skal vise det
samme tallet.

6. Kontroller at tallet på telefonen er det
samme som tallet som vises på

touchscreen. Bekreft så på telefonen at du
ønsker å pare.

Når paringen er fullført, kobler Model S til
telefonen automatisk og touchscreen viser
Bluetooth-symbolet ved siden av telefonens
navn for å vise at tilkoblingen er aktiv.

Importere kontakter
Når telefonen er paret, kan du bruke
innstillingsskjermbildet for Bluetooth til å
spesifisere om du ønsket å gi tilgang til
telefonens kontakter og siste samtaler.

Hvis det er gitt tilgang, kan du se kontaktlisten
din på touchscreen i Model S. Touch Phone >
Contacts. Så kan du berøre en kontakt for å
ringe telefonnummeret eller navigere til
adressen.

Merk: Før kontakter kan importeres, kan det
hende at du må stille inn telefonen slik at den
tillater synkronisering, eller bekrefte på
telefonen at det er OK å synkronisere
kontakter. Dette varierer avhengig av hvilken
type telefon du bruker. Se dokumentasjonen
som følger med telefonen for mer informasjon.

Hvis tilgang er slått på, vises importert
informasjon når du berører kontaktfanen i
telefonprogrammet.

Oppheve paring for en Bluetooth®-
telefon
Hvis du ønsker å koble fra telefonen og bruke
den igjen senere, berører du bare Disconnect i
innstillingsskjermbildet for Bluetooth. Hvis du
ikke ønsker å bruke telefonen med Model S
igjen, berører du Forget This Device. Når du
sletter en enhet, må du pare den igjen hvis du
ønsker å bruke den med Model S (se Pare en
Bluetooth®-telefon på side 79).

Merk: Telefonen kobles automatisk fra når du
forlater Model S.
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Koble til en paret telefon
Model S kobler seg automatisk til den sist
tilkoblede telefonen, så fremt denne er
innenfor rekkevidde og Bluetooth er slått på.
Hvis den siste telefonen ikke er innenfor
rekkevidde, forsøker den å koble seg til neste
telefon som den har vært paret med.

Berør Bluetooth-ikonet på statuslinjen til
touchscreen for å koblet til en annen telefon.
Bluetooth-vinduet viser en liste over parede
telefoner. Velg telefonen du ønsker å koble til,
berør deretter Connect. Hvis telefonen du
ønsker å koble til, ikke står på listen, følger du
instruksjonene på Pare en Bluetooth®-telefon
på side 79.

Når den er koblet til, viser touchscreen i
Model S Bluetooth-symbolet ved siden av
telefonens navn for å vise at tilkoblingen er
aktiv.

Foreta et anrop
Hvis du foretar et telefonanrop ved å:

• snakke en talekommando (for mer
informasjon, se Bruke
stemmekommandoer på side 38)

• velge en kontakt fra kontaktlisten din
(beskrevet ovenfor)

• bruke Model S touchscreen

Foreta et anrop med tallene på touchscreen.

1. Berør Phone-programmet på touchscreen
og deretter Dialer.

2. Angi et telefonnummer med tallene.
3. Berør Call. Touchscreen viser CALL-

skjermbildet og nummeret du ringer til.

Foreta et anrop ved å velge en kontakt:

1. Berør Phone-programmet på touchscreen
og deretter Contacs.

Merk: Sørg for at tilgangen til
telefonkontaktene er slått på.

2. Berør navnet til den kontakten du ønsker
å ringe, for å vise detaljene til kontakten.

3. Berør det nummeret du ønsker å ringe
(det kan være mer enn ett). touchscreen
viser ringeskjermbildet og navnet på
kontakten du ringer til.

Merk: Hvis det er trygt og lovlig, kan du også
foreta et anrop ved å slå nummeret eller velge
en kontakt direkte fra telefonen.

Motta et anrop
Når den tilkoblede telefonen mottar et
innkommende anrop, viser både
instrumentpanelet og touchscreen anropers
nummer eller navn (hvis personen er lagret i
kontaktlisten og Model S har tilgang til
kontaktene dine).

Berør ett av alternativene på touchscreen eller
bruk styrehjulet på høyre side av rattet for å
velge Answer eller Ignore for anropet (se 
Bruke høyre rattknapper på side 38).

Samtalealternativer
Under en samtale kan du vise samtalemenyen
på instrumentpanelet ved å trykke på knappen
øverst til høyre på rattet. Bruk deretter
styrehjulet til å bla gjennom og velge et
alternativ (se Bruke høyre rattknapper på side
38).
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Oversikt
Berør ikonet Map (eller Nav) for å vise og søke
etter steder i Google MapsTM. Hvis Model S er
utstyrt med navigasjon (tilleggsutstyr), er
programmet merket Nav er kart tilgjengelige i
kjøretøyet. Kart i kjøretøyet gir deg mulighet
til å navigere til ønsket sted, selv i områder
der datatilkobling ikke er tilgjengelig. Når du
angir et sted, viser touchscreen ruten og
detaljerte instruksjoner. Hvis Model S ikke er
utstyrt med navigasjon (tilleggsutstyr), er kart
ikke tilgjengelig i kjøretøyet, og du trenger
datatilkobling for å søke etter og vise steder.

Bruke kart
Berør søkefeltet eller gi en talekommando for
å spesifisere sted (se Bruke
stemmekommandoer på side 38 for mer
informasjon om hvordan du bruker
talekommandoer). du kan skrive inn eller si en
adresse, landemerke, virksomhet etc. Du kan
også berøre PLACES og velge fra en liste over
siste steder og søk, favorittdestinasjoner, og
ladestasjoner du har besøkt.

Berør symbolet North/Heading Up på høyre
side av søkelinjen for å vise bilen i midten av
kartet og følge din posisjon mens du kjører.
Ikonet er blått mens din posisjon følges på
kartet, og du kan endre retningen på kartet
ved å berøre ikonet:

Nord opp – nord er alltid øverst på
skjermen.

Retning opp – kjøreretningen er
alltid øverst på skjermen. Kartet
roterer når du skifter retning.

Du kan rotere kartet i alle retninger. Når du
roterer kartet, ser du at ikonet blir grått. Det
indikerer at kartet ikke følger posisjonen din
lenger. Berør ikonet igjen for å spore
posisjonen.

Når kartet ikke viser retningen
Heading Up (der nord er øverst),
vises det et kompass på kartet.
Kompassnålen peker mot nord, og
teksten indikerer i hvilken retning
du kjører. Du kan berøre
kompasset for å bytte til North Up
(beskrevet over).

Merk: Berør Controls > Settings > Apps >
Maps & Navigation > Map Magnification for å
endre skriftstørrelsen som brukes til å vise
merking på kartet.

Starte navigering
1. Berør ikonet Nav for å vise kartet.
2. Berør søkelinjen for å skrive inn

destinasjonen, og berørGO. Du kan også
bruke talekommandoer for å angi
destinasjonen (for mer informasjon, se 
Bruke stemmekommandoer på side 38).
Hvis du har datatilkobling, kan du
begynne å skrive inn destinasjonen og så
velge en av de automatisk fullførte
oppføringene som vises. Du kan for
eksempel skrive inn bare gate, navn på
virksomhet eller kategori (slik som
hoteller, kaffe osv.). Hvis du ikke har
datatilkobling, må du skrive inn fullstendig
og nøyaktig informasjon.

En liste over matchende destinasjoner
vises til venstre, og de korresponderende
markørene (med bokstavene A, B, C osv.)
vises på kartet.

Merk: Du kan også berøre PLACES og
velge et sted fra listen over siste steder og
siste søk, favorittsteder, superlader eller
besøkte ladestasjoner.

3. Berør en av oppføringene på listen for å
starte navigering umiddelbart, eller berør
markøren med tilhørende bokstav på
kartet for å vise en melding for
destinasjonen, som også gjør at du kan
ringe til destinasjonen (hvis det er et
tilgjengelig telefonnummer).

Under navigering
Under navigeringen viser touchscreen
navigeringsruten på kartet, og en detaljert
liste med kjøreanvisninger som inkluderer
estimert kjøretid, kjørelengde og ankomsttid.
Avhengig av kartets zoomnivå kan det hende
du ikke ser hele ruten. Men etter hvert som du
kjører, vises posisjonen din på kartet.

Under navigering viser også
instrumentpanelet kjøreanvisninger til
destinasjonen, og du kan høre taleveiledning.
Berør Controls > Settings > Language &
Units > Navigation Language for å endre
språket for taleveiledningen.
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Favorittdestinasjoner
Hvis du navigerer til en destinasjon ofte,
ønsker du kanskje å legge den til som en
favoritt slik at du slipper å legge inn
stedsnavnet eller adressen hver gang. Når du
legger til en destinasjon som favoritt, er det
enkelt å navigere til den ved å berøre PLACES
og deretter velge den fra listen over favoritter.
Listen over favoritter har plassholdere for
hjemstedet og arbeidsstedet ditt. Modell S kan
faktisk be deg lagre et aktuelt sted som
hjemsted eller arbeidssted basert på ditt
brukermønster.

Legg til en hvilken som helst
destinasjon til favorittlisten din ved
enten å berøre flagget til den mens
du navigerer til den, eller ved å vise
den på kartet og derettere berøre
markøren til den. I dialogboksen som
kommer fram, berører du så ikonet
for favoritter. Når en destinasjon
befinner seg på favorittlisten din, er
ikonet blått. Hvis du vil fjerne en
favorittdestinasjon, berører du
ikonet for favoritter på nytt.
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Om sikkerhetssystemet
Hvis Model S ikke registrerer en nøkkel i
nærheten og en dør eller bagasjerommet
åpnes, høres en alarm, og front- og
blinklysene blinker. Alarmen deaktiveres ved å
trykke på en hvilken som helst knapp på
nøkkelen.

Du kan aktivere eller deaktivere
alarmsystemet ved å berøre Controls >
Settings > Safety & Security > Alarm. Når
funksjonen er på, aktiverer Model S alarmen i
ett minutt etter at dørene er blitt låst og det
ikke befinner seg en registrert nøkkel i
nærheten.

Hvis Model S er utstyrt med den ekstra
sikkerhetspakken, inneholder den en
batteridrevet sirene som høres i stedet for
hornet i situasjoner hvor en låst dør eller et
låst bagasjerom åpnes og Model S ikke
registrerer en nøkkel i nærheten. Dersom
bevegelses-/innbruddsalarmen er aktivert,
høres sirenen også hvis Model S registrerer
bevegelse inne i kupeen eller hvis kjøretøyet
blir løftet (for eksempel ved tauing eller
jekking). Slå bevegelses-/innbruddsalarmen
på eller av ved å berøre Controls > Settings >
Safety & Security > Tilt/Intrusion.

Merk: Husk å slå av bevegelses-/
innbruddssystemet hvis du lar noe som
beveger seg, for eksempel en hund, være
igjen i en låst Model S. Alle typer bevegelse

som registreres inne i Model S, aktiverer
sirenen.
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Om HomeLink®

Hvis Model S er utstyrt med teknologipakken
(tilleggsutstyr), kan du programmere
HomeLink® universalsender/-mottaker til å
betjene inntil tre enheter for garasjeporter,
porter, belysning og sikkerhetssystemer som
kan overføre radiofrekvenssignaler (RF-
signaler).

Programmere HomeLink®

1. Parker foran enheten du vil programmere
og ha enhetens fjernkontroll klar.

2. Berør Controls > Settings > HomeLink på
touchscreen.

3. Berør Enter Name, og bruk tastaturet på
skjermen til å angi et navn for HomeLink-
enheten.

4. Berør Create HomeLink.
5. Følg instruksjonene på skjermen.

Når enheten er programmert, kan du betjene
den ved å berøre det tilsvarende HomeLink-
ikonet på statuslinjen på touch screen.
HomeLink husker hvor de programmerte
enhetene befinner seg. Når du nærmer deg et
kjent sted, åpnes HomeLink-kontrollen
automatisk på touchscreen. Når du kjører
bort, forsvinner den.

Merk: Av sikkerhetsmessige årsaker skal
HomeLink-innstillingene slettes før du selger
Model S.

ADVARSEL: Enheten din kan åpne seg
eller lukke seg under programmering. Før
programmering skal du påse at det ikke
befinner seg personer eller gjenstander i
nærheten av enheten.

ADVARSEL: Ikke bruk HomeLink
universalsender/-mottaker til en
garasjeport som ikke oppfyller føderale
sikkerhetsstandarder. En
garasjeportåpner som ikke kan registrere
et objekt i området sitt og dermed
automatisk stopper og trekker seg
tilbake, oppfyller ikke disse kravene. Bruk
av en garasjeportåpner uten disse
egenskapene innebærer økt risiko for
skade eller død.
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Wi-Fi er tilgjengelig som tilkoblingsmetode og
er ofte raskere enn mobildatanettverk. Wi-Fi-
tilkobling er spesielt nyttig i områder med
begrenset eller ingen mobildekning. Tesla
anbefaler å la Wi-Fi stå på og være tilkoblet et
Wi-Fi-nettverk for å sikre rask og pålitelig
levering av programvareoppdateringer til
Model S (se Programvareoppdateringer på
side 86), . Slik kobler du til et Wi-Fi-nettverk:

1. Berør 3G-ikonet på statuslinjen på
touchscreen. Model S begynner å søke
etter og vise Wi-Fi-nettverk som er
innenfor rekkevidde.

2. Velg det Wi-Fi-nettverket du vil bruke,
skriv inn passord (om nødvendig) og
berørConnect.

Du kan også koble til et skjult nettverk som
ikke vises på listen over tilgjengelige nettverk.
Da berører du Wi-Fi Settings og skriver inn
navnet på nettverket i resultatdialogboksen.

Når du har koblet til et nettverk, kobler
Model S automatisk til dette hver gang
nettverket er innenfor rekkevidde. Hvis det er
mer enn ett tidligere tilkoblede nettverk
innenfor rekkevidde, kobler Model S til det
som ble brukt sist.

Merk: Du kan også bruke en mobil §§hotspot
eller telefonens internettforbindelse via Wi-Fi-
tilkobling.

Merk: På Tesla servicesentre kobler Model S
automatisk til et Tesla-service Wi-Fi-
tilgangspunkt.
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Laste ned ny programvare
Model S oppdaterer programvaren trådløst og
sørger for nye egenskaper gjennom hele
eierskapet. Første gang du setter deg inn i
Model S etter at en oppdatering er blitt
tilgjengelig, vises et tidsplanvindu på
touchscreen.

Merk: Noen programvareoppdateringer kan ta
opptil to til tre timer å fullføre. Model S må stå
i P (park) når den nye programvaren
installeres. For å sørge for at du får
programvareoppdateringene på raskeste og
tryggeste måte, bør du la Wi-Fi være påslått
og tilkoblet så ofte det er mulig (se Koble til
Wi-Fi på side 85).

Når en programvareoppdatering er
tilgjengelig, vises det et gult klokkeikon på
statuslinjen på touchscreen.

1. Berør opp og ned pilene for å endre tiden
du ønsker oppdateringen skal starte (om
nødvendig). Berør deretter Set For This
Time for å angi tidspunkt for
oppdateringen. Når tidspunktet er
fastsatt, blir det gule klokkeikonet på
statuslinjen på touchscreen hvitt.

2. Berør Install Now for å starte
oppdateringsprosessen umiddelbart.

Du kan når som helst endre tidspunkt for
oppdateringen før den starter. Det gjør du ved
å berøre klokkeikonet på statuslinjen i
touchscreen for å vise oppdateringsvinduet.

Hvis Model S lader når
programvareoppdateringen starter, stopper
ladingen. Ladingen fortsetter automatisk når
oppdateringen er fullført. Hvis du kjører
Model S på tidspunktet som er valgt for
oppdateringen, avbrytes oppdateringen, og
du må angi et nytt tidspunkt.

Hvis touchscreen viser en melding om at
programvareoppdateringen ikke ble fullført,
må du kontakte Tesla.

Lese versjonsinformasjon
Når en programvareoppdatering er fullført,
kan du lese om de nye egenskapene ved å
vise versjonsinformasjonen. Denne
versjonsinformasjonen kan vises når som helst
ved å berøre Tesla "T"-en øverst i midten av
touchscreen og deretter Release Notes.
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Model S mobilapp
Med mobilappen Tesla Model S kan du
kommunisere eksternt med Model S ved hjelp
av en iPhone®- eller Android™-telefon. Denne
appen lar deg sjekke ladeforløpet, starte og
stoppe lading, varme eller avkjøle Model S,
lokalisere Model S eller spore kjøretøyets
bevegelser, blinke med lysene, tute med
hornet, låse og låse opp med mer.

Alt du trenger å gjøre, er å laste ned appen på
telefonen og angi brukernavn og passord. Du
må også sikre at Model S er klar for å
kommunisere med mobilprogrammet ved å
slå på innstillingen for fjerntilgang. Berør
Controls > Settings > Safety & Security >
Remote Access > On (se Settings på side 68).
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Høyspenningskomponenter

1. Batteri
2. DC-DC-omformer
3. Høyspenningskabler (farget oransje)
4. 10 kW innebygd hovedlader
5. TILLEGGSUTSTYR: 10 kW innebygd lader
6. Ladeport
7. Drivenhet

ADVARSEL: Høyspenningssystemet har
ingen deler som brukeren selv kan
reparere eller skifte. Ikke demonter, fjern
eller skift komponenter, kabler eller
kontakter med høy spenning.
Høyspenningskabler er oransje slik at de
lett kan identifiseres.

ADVARSEL: Les og overhold alle
instruksjoner på merkene som er festet
på Model S. Disse merkene er der for din
sikkerhet

ADVARSEL: Hvis det mot all formodning
skulle oppstå en brann, må du
umiddelbart ringe 112.
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Mobilt ladeutstyr
Model S er utstyrt med en mobil kontakt og
den/de adapter(ne) du trenger for å koble
den til vanlige strømuttak.

Når du bruker den mobile kontakten, setter du
først kontakten inn i strømuttaket. Deretter
kobler du den til Model S. Mer informasjon om
den mobile kontakten finner du i
brukerhåndboken for denne.

Merk: Ekstra adaptere kan kjøpes fra Tesla.

Vegguttak med høy effekt
Tesla kan også tilby vegguttak med høy
effekt. Dette uttaket er den raskeste måten å
lade Model S på hjemme, og den kan
installeres i garasjen din. Du finner mer
informasjon på www.teslamotors.com.
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Om batteriet
Model S har et av de mest sofistikerte
batterisystemer i verden. Den viktigste måten
du kan bevare batteriet på, er Å LA Model S
VÆRE TILKOBLET når du ikke bruker den.
Dette er spesielt viktig hvis du ikke har planer
om å kjøre Model S på flere uker. Når den er
tilkoblet, slås Model S på ved behov for å
automatisk opprettholde et ladenivå som
maksimerer levetiden til batteriet.

Det er ingen fordeler ved å vente til
spenningen i batteriet er lav før du lader det
opp. Batteriet yter faktisk best når det lades
regelmessig.

Merk: Hvis batteriet i Model S blir helt utladet i
situasjoner der tauing er nødvendig er eieren
ansvarlig for utgiftene for tauingen. Utgifter i
forbindelse med tauing på grunn av utladet
batteri dekkes ikke av veihjelpen.

Pleie av batteriet
La aldri batteriet bli helt utladet. Selv når du
ikke kjører Model S, utlades batteriet svært
sakte mens det gir strøm til kjøretøyets
elektronikk. I snitt utlades batteriet med ca. 1
% per dag. Det kan oppstå situasjoner hvor du
må la Model S stå frakoblet i en lengre periode
(for eksempel på en flyplass når du er ute og
reiser). I slike tilfeller må du ikke glemme de
nødvendige 1 % for å sikre at batteriet fortsatt
har et tilstrekkelig ladenivå. I løpet av en
periode på to uker (14 dager) utlades for
eksempel batteriet med ca 14 %.

Utlading av batteriet til 0 % kan gi varig skade
på batteriet. For å beskytte mot en fullstendig
utladning går Model S over i en
lavforbruksmodus når ladenivået faller til 5 %. I
denne modusen slutter batteriet å forsyne
kjøretøyets elektronikk med strøm for dermed
å redusere utladningshastigheten til ca 4 %
per måned. Når denne lavforbruksmodusen er
aktiv, er det viktig å koble Model S til strøm
innen to måneder for å unngå skader på
batteriet.

Merk: Når lavforbruksmodusen er aktiv, blir
det ekstra 12 V-batteriet ikke lenger ladet, og
det kan bli fullstendig utladet i løpet av 12
timer. Dersom dette mot formodning skulle
skje, må du bruke startkabler eller bytte 12-
voltsbatteriet før du kan lade. Ta i så fall
kontakt med Tesla.

Temperaturgrenser

Ikke utsett Model S for temperaturer over 60
°C eller under –30 °C i mer en 24 timer av
gangen.

Energisparefunksjon

Model S har en energisparingsfunksjon som
reduserer energiforbruket når Model S ikke er i
bruk. Berør Controls > Displays > Energy
Saving. Når energisparing er slått på er
oppstartstiden til instrumentpanelet,
Bluetooth, datatilkobling og mobilappen
langsommere enn vanlig.

Advarsler og forholdsregler i forbindelse med
batteri

ADVARSEL: Batteriet har ingen deler som
kan repareres av eieren eller en
servicetekniker som ikke er autorisert av
Tesla. Ikke under noen omstendigheter
må du åpne eller manipulere batteriet.
Kontakt alltid Tesla hvis det behov for
service på batteriet.

FORSIKTIG: Hvis batteriets ladenivå faller
til 0 %, må du koble det til strøm. Hvis du
lar Model S stå frakoblet i en lengre
periode, kan det hende at det ikke lenger
er mulig å lade bilen, eller at du må bruke
starthjelp eller bytte 12 V-batteriet for å
starte opp. Hvis du lar Model S stå
frakoblet over lengre tid, kan det
dessuten oppstå permanent skade på
batteriet. Hvis du ikke klarer å lade
Model S, må du kontakte Tesla
umiddelbart.

FORSIKTIG: Batteriet krever ikke
vedlikehold fra eierens side. Ikke fjern
lokket og ikke fyll på væske. Kontakt
Tesla umiddelbart hvis instrumentpanelet
viser et varsel om lavt væskenivå.
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Åpne ladeporten
Ladeporten befinner seg på førersiden på
Model S, bak en luke som er en del av
baklyset.

Parker Model S slik at ladekabelen lett når
frem til ladeporten.

La Model S være ulåst eller ha en registrert
nøkkel i nærheten, og slipp knappen på en
Tesla-ladekabel.

Hvis kabelen du bruker, ikke har en slik knapp,
berører du Controls > Charge Port. Du kan
også berøre batteriikonet øverst på
touchscreen. Fra Charging-skjermen berører
du deretter Open Charge Port.

Skal du lade ved en offentlig ladestasjon,
fester du en adapter til stasjonens
ladekontakt. De mest vanlige adaptere for
hver markedsregion leveres sammen med
Model S. Avhengig av ladeutstyret du bruker
kan du være nødt til å starte og stoppe
ladingen ved å bruke en styring på
ladeutstyret.

Merk: Ladeporten lyser hvitt når du åpner
ladeportluken. Hvis du ikke kobler til en
ladekabel, slår lyset seg til slutt av.

Merk: Hvis du ikke setter inn ladekabelen i
ladeporten i løpet av få minutter etter at

ladeportluken åpnes, stenges låsen. I så fall må
du bruke touchscreen til å åpne ladeportluken.

FORSIKTIG: Kontaktenden av ladekabelen
kan skade lakken hvis den slippes ned på
Model S.

FORSIKTIG: Ikke bruk makt for å åpne
ladeportluken. Det kan ødelegge låsen. En
skadet lås kan ikke holde luken igjen.

Koble til
Hvis ønskelig kan du endre ladegrense og
ladestrøm ved hjelp av touchscreen.

Hvis du bruker den mobile kontakten, setter
du den inn i strømuttaket før du kobler den til
Model S.

Rett inn kontakten i flukt med ladeporten og
sett den helt inn. Når kontakten er satt riktig
inn, begynner ladingen automatisk etter at
Model S:

• aktiverer en lås som holder kontakten på
plass.

• Skifter til Park (hvis et annet girtrinn var
innkoblet)

• Oppvarming eller avkjøling av batteriet
ved behov. Hvis batteriet krever
oppvarming eller avkjøling, vil du merke
en forsinkelse før ladingen starter.

Merk: Når Model S er koblet til, men ikke lader
aktivt, trekker den energi fra vegguttaket i
stedet for å bruke energi som er lagret i
batteriet. Hvis du for eksempel sitter i Model S
og bruker touchscreen mens den står parkert
og er koblet til, tas energien som brukes, fra
strømuttaket i stedet for fra batteriet.
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Under lading
Under lading avgir ladeporten et pulserende
grønt lys, og ladestatusen vises på
instrumentpanelet. Pulseringstakten for
ladeporten avtar når ladenivået begynner å bli
fullt. Når ladingen er fullført, slutter lyset å
pulsere og lyser i stedet kontinuerlig grønt.

Merk: Hvis Model S er låst, tennes ikke lyset
rundt ladeporten.

Hvis lyset rundt ladeporten lyser rødt under
lading, er det oppdaget en feil. Kontroller
instrumentpanelet eller touchscreen og se om
det vises en melding som beskriver feilen. En
feil kan oppstå på grunn av noe så vanlig som
et strømbrudd. Hvis det oppstår et
strømbrudd, fortsetter ladingen automatisk
når strømmen kommer tilbake.

Merk: Når du lader, spesielt ved høy spenning,
går kjølekompressoren og viften. Dette er
nødvendig for å holde batteriet avkjølt. Derfor
er det normalt at du hører lyder under
ladingen.

Stoppe lading
Du kan når som helst slutte å lade ved å koble
fra ladekabelen eller trykke på Stop Charging
på touchscreen.

Slik kobler du fra ladekabelen:

1. Trykk og hold inne knappen på en Tesla-
kontakt for å løsne sperren.

2. Dra kontakten ut av ladeporten.
3. Skyv ladeportluken igjen.

Merk: For å hindre at uvedkommende kobler
fra ladekabelen må Model S være ulåst eller i
stand til å gjenkjenne en nøkkel før du kan
koble fra ladekabelen.

Merk: Model S slutter alltid ladingen når du
dobbeltklikker på nøkkelen. Hvis du ikke
kobler fra innen 60 sekunder, gjenopptas
ladingen.

FORSIKTIG: Tesla anbefaler på det
sterkeste å la Model S være tilkoblet når
den ikke er i bruk. Da holdes batteriet på
optimalt ladenivå.

Ladeportlys

Hvitt Ladeportluken er åpen, og
lademodus er aktivert.

Grønt –
pulserende

Lading pågår.

Grønt – lyser
kontinuerlig

Ladingen er fullført.

Rødt – blinker Det ble oppdaget en feil, og
ladingen er stoppet.
Kontroller
instrumentpanelet eller
touchscreen og se om det
vises en melding som
beskriver feilen.
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Endre ladeinnstillinger
Ladeinnstillingsskjermbildet vises på
touchscreen når ladeportluken er åpen.

Hvis du vil vise ladeinnstillingene hele tiden,
berører du Battery-ikonet øverst på
touchscreen eller Controls > Charging (i øvre
høyre del av Controls-skjermen).

Illustrasjonen nedenfor er kun et eksempel og
kan variere avhengig av programvareversjon
og markedsregion for din Model S.

1. Ladestatusmeldinger (som Charging
Scheduled, Charging In Progress) vises
her.

2. Juster ladegrensen ut i fra forventet
kjørebehov. Trykk på Set Charge Limit og
dra glidebryteren til ønsket ladenivå. Du
kan lade Model S til alle nivåer mellom
50 % og 100 %. Til daglig kjøring bør du
lade til mellom 50 % og 90 % for å
forbedre batteriets levetid. Lad til over
90 % før kjøreturer som krever maksimal
rekkevidde. Innstillingen du velger, gjelder
både umiddelbare og tidsstyrte ladeøkter.

3. Stedsspesifikk tidsplan for lading

Mens Model S står i Park, angir du et
bestemt tidspunkt du vil at Model S skal
begynne ladingen på det aktuelle stedet.
Hvis Model S på det planlagte tidspunktet
ikke er koblet til på det aktuelle stedet, vil
den begynne å lade så snart du kobler den
til, så lenge du kobler den til innen seks
timer etter det planlagte tidspunktet. Hvis
du kobler til etter mer enn seks timer,
begynner ikke Model S å lade før det
planlagte tidspunktet dagen etter. For å
overstyre denne innstillingen trykker du
på Start Charging eller Stop Charging (se

punkt 4). Når du angir en planlagt ladetid,
viser Model S innstilt tid på
instrumentpanelet og touchscreen.

4. Berør for å åpne ladeport eller for å starte
(eller stoppe) lading.

5. Strømmen stilles automatisk på det
maksimale strømnivået som er tilgjengelig
fra den tilkoblede ladekabelen, med
mindre strømmen tidligere er redusert til
et lavere nivå.

Ved trefaselading representerer den
tilgjengelige strømmen strøm per fase
(opptil 32 ampere). Under lading viser det
høyre statusflagget trefasesymbolet foran
den viste strømstyrken.

Berør ved behov opp/ned-pilene for å
endre strømmen (for eksempel kan det
være lurt å redusere strømnivået hvis du
er bekymret for å overbelaste en
strømkurs i boligen som det også er
koblet annet utstyr til). Det er ikke mulig å
stille ladestrømmen på et nivå som
overskrider det som er maksimalt
tilgjengelig fra den tilkoblede ladekabelen.

Når du endrer strømmen, husker Model S
stedet hvor du endret den. Hvis du lader
på samme sted, trenger du altså ikke å
endre dette igjen.

Merk: Hvis Model S automatisk reduserer
spenningen på et ladested på grunn av
svingninger i inngangsstrømmen (se
kommentar i Ladestatus på side 94),
anbefaler Tesla å lade med lavere
spenning til det underliggende problemet
er løst og ladestedet kan gi jevn strøm.
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Ladestatus

Illustrasjonen nedenfor er kun et eksempel og kan variere avhengig av programvareversjon og
markedsregion for din Model S.

1. Ladehastighet per time.
2. Totalt anslått kjøreavstand (eller energi)

som er tilgjengelig. I stedet for
kjøreavstand som vist her, kan du endre
innstillingene til å vise energimengden i
prosent i stedet. Dette gjør du ved å
berøre Controls > Settings > Language &
Units > Energy & Charging.

Merk: En den av batteribildet kan vises
blå. Dette indikerer at en liten del av
energien som er lagret i batteriet ikke er
tilgjengelig på turen din fordi batteriet er
kaldt. Det er normalt og ingen grunn til å
være bekymret. Når batteriet varmes opp
vises den blå delen ikke lenger.

3. Strømmen som leveres / total strøm som
er tilgjengelig fra den tilkoblede
strømforsyningen (se Endre
ladeinnstillinger på side 93).

Hvis du har koblet til en trefaset
kontakt, representerer den
tilgjengelige strømmen strøm per
fase, og trefasesymbolet vises.

4. Anslått økning i kjøreavstand (eller
energi) som er oppnådd så langt under
denne ladeøkten. I stedet for kjøreavstand
som vist over, kan du endre innstillingene
til å vise oppnådd energimengde i stedet.
Dette gjør du ved å berøre Controls >
Settings > Language & Units > Energy &
Charging.

5. Ladestatusinformasjon vises her. Hvis for
eksempel Model S lades, vises tiden som
gjenstår før den er fulladet på ladenivået
som nå er valgt. Når det er valgt planlagt
lading for et bestemt sted, viser det når
ladingen starter.

6. Spenning som tilføres gjennom
ladekabelen.

Merk: Hvis Model S lades og oppdager
uventede svingninger i inngangsstrømmen
reduserer den ladestrømmen automatisk med
25%. For eksempel reduseres en 40 ampere
strøm til 30 ampere. Denne automatiske
strømreduksjonen øker robustheten og
sikkerheten i situasjoner når det foreligger et
problem utenfor Model S eller dens
ladeelektronikk. For eksempel er et
husledningsnett, stikkontakt, adapter eller
ledning ikke i stand til å oppfylle den målte
strømkapasiteten. Når Model S automatisk
reduserer ladestrømmen til et sted beholder
den denne reduserte strømmen for dette
stedet som sikkerhetstiltak. Selv om du
manuelt kan øke den anbefaler Tesla å lade
ved den lavere strømmen til det
underliggende problemet er løst og
ladestedet kan gi jevn strøm.

Lading

94 Brukerhåndbok for Model S



Serviceintervaller
Regelmessig vedlikehold er viktig for å sikre
fortsatt driftssikkerhet og effektivitet for
Model S.

Roter dekkene for hver kjørte 8000 km
(unntatt for Performance Plus-modeller),
oppretthold riktige dekktrykk og lever
Model S til Tesla ved de regelmessige,
planlagte vedlikeholdsintervallene hver
12. måned eller hver kjørte 20 000 km, det
som kommer først. Det er også viktig å utføre
daglige og månedlige sjekker som beskrevet
nedenfor.

All service på Model S skal utføres av Tesla-
sertifiserte teknikere. Skader eller feil som
skyldes vedlikehold eller reparasjoner som er
utført av teknikere som ikke er sertifisert av
Tesla, dekkes ikke av garantien.

Daglige sjekker
• Kontroller ladenivået til batteriet, som

vises på instrumentpanelet.
• Kontroller at alle utvendige lys, horn,

blinklys, viskere og spylere fungerer.
• Kontroller funksjonen til bremsene,

inkludert parkeringsbremsen.
• Kontroller sikkerhetsbeltene

(se Sikkerhetsbelter på side 19).
• Se etter væskeansamlinger under Model S

som kan indikere lekkasje. Det er normalt
at det dannes en liten vanndam (fra
avfuktingsprosessen til klimaanlegget).

Månedlige kontroller
• Kontroller kjørelengden for å fastslå om

dekkene skal roteres (hver kjørte
8000 km, unntatt på Performance Plus-
modeller), og kontroller tilstanden til og
trykket for hvert dekk (se Stell og
vedlikehold av dekk på side 96).

• Kontroller nivået for spylervæske, og fyll
på om nødvendig (se Fylle på
spylervæske på side 111).

• Kontroller at klimaanlegget fungerer (se 
Klimakontroller på side 71).

ADVARSEL: Kontakt Tesla umiddelbart
ved betydelige eller plutselige fall i
væskenivåer eller ujevn dekkslitasje.

Intervaller for skifte av væsker
Ikke skift eller fyll på batterikjølevæske og
bremsevæske selv. Teslas serviceteknikere

skifter væsker ved de regelmessige planlagte
serviceintervallene:

• Bremsevæske – hvert 2. år eller 40
000 km, det som kommer først.

• Batterikjølevæske – hvert 4. år eller
80,000 km, det som kommer først.

Merk: Skader som skyldes åpning av
beholderen for batterikjølevæske, dekkes ikke
av garantien.

Høyspenningssikkerhet
Model S er designet og bygd med sikkerhet
som prioritet. Ta imidlertid hensyn til disse
forholdsreglene for å beskytte deg selv mot
risikoen for skader som er knyttet til alle
høyspenningssystemer:

• Les og følg alle instruksjoner på etikettene
i Model S. Disse etikettene er der for din
sikkerhet.

• Høyspenningssystemet har ingen deler
som kan vedlikeholdes av brukeren. Ikke
demonter, fjern eller skift komponenter,
kabler eller kontakter med høy spenning.
Høyspenningskabler er oransje slik at de
lett kan identifiseres.

• Dersom det skjer en ulykke, må du ikke
berøre noen ledninger, kontakter eller
komponenter som er koblet til ledninger
med høy spenning.

• Hvis det mot all formodning skulle oppstå
en brann, må du umiddelbart ringe 112.

ADVARSEL: Koble alltid fra ladekabelen
før du arbeider på undersiden av Model S,
selv om ikke lading pågår.

ADVARSEL: Hold hender og klær unna
kjølevifter. Noen vifter går selv om
Model S er slått av.

FORSIKTIG: Noen væsker (batterisyre,
batterikjølevæske, bremsevæske,
tilsetningsstoffer i vindusspylervæske
osv.) som brukes i motoriserte kjøretøy,
er giftige og skal ikke innåndes, svelges
eller komme i kontakt med åpne sår. For
din egen sikkerhet må du alltid lese og
følge instruksjonene som er trykket på
væskebeholdere.
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Opprettholde dekktrykk
Pass på at dekkene har riktig trykk i henhold
til det som vises på informasjonsmerket for
dekk og last som er plassert på dørstolpen på
førersiden (selv om det er ulikt det som står
på selve dekket).

Indikatorlampen for dekktrykk på
instrumentpanelet varsler deg hvis
ett eller flere dekk har for høyt eller
lavt trykk.

Indikatorlampen for dekktrykk slås ikke av
umiddelbart når du justerer dekktrykket. Etter
fylling av luft til anbefalt dekktrykk, må du
kjøre i over 40 km/t i mer enn 10 minutter for
å aktivere dekktrykkovervåkingssystemet
(TPMS), som slår av indikatorlampen for
dekktrykk.

Hvis indikatorlampen blinker i ett minutt når
du slår på Model S, er det oppdaget en feil i
dekktrykkovervåkingssystemet (TPMS) (se 
TPMS-feil på side 100).

Kontrollere og justere dekktrykk

Følg disse trinnene når dekkene er kalde og
Model S har stått stille i over tre timer:

1. Fjern ventilhetten.
2. Trykk en nøyaktig dekktrykkmåler på

ventilen for å måle trykket.
3. Fyll om nødvendig luft for å få anbefalt

dekktrykk.
4. Kontroller trykket igjen ved å ta av og

feste trykkmåleren på nytt.
5. Hvis du har fylt for mye luft, slipper du ut

luft ved å trykke på metalltappen i midten
av ventilen.

6. Kontroller trykket med trykkmåleren igjen,
og juster om nødvendig.

7. Skift ventilhetten for å forhindre at det
kommer smuss inn i ventilen. Kontroller
ventilen regelmessig og se etter skader og
lekkasje.

ADVARSEL: For lavt trykk er den
vanligste årsaken til dekkfeil og kan føre
til at dekket overopphetes, som igjen kan
forårsake sprekker, dekkseparasjon eller
punkteringer. Det kan gi plutselig tapt
kontroll over kjøretøyet og økt risiko for
skade. For lavt dekktrykk reduserer også
batterirekkevidden og levetiden til
dekkene.

ADVARSEL: Kontroller dekktrykket med
en nøyaktig trykkmåler når dekkene er
kalde. Dekktrykket påvirkes på grunn av
oppvarming etter kjøring i kun 1,6 km.
Parkering i direkte sollys eller varmt vær
kan også påvirke dekktrykket. Du kan
forvente høyere trykk hvis du må
kontrollere varme dekk. Ikke slipp ut luft
fra varme dekk for å oppnå dekktrykket
som er anbefalt for kalde dekk. Et varmt
dekk ved eller under det anbefalte trykket
har farlig lavt trykk.

ADVARSEL: Ikke bruk andre
dekktetningsmidler enn de som leveres i
dekkreparasjonssett fra Tesla. Andre
typer kan føre til feil i
dekktrykksensorene. Hvis Model S ikke
ble levert med dekkreparasjonssett, kan
du kjøpe et hos Tesla Motors.
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Kontrollere og vedlikeholde dekk
Kontroller slitebanen og sidene til dekkene
regelmessig, og se etter tegn på
uregelmessigheter (buler), kutt eller slitasje.

ADVARSEL: Ikke kjør Model S hvis et av
dekkene er skadet, svært slitt eller har feil
trykk. Kontroller dekkene regelmessig og
se etter slitasje, kutt, buler eller at
trådstrukturen vises.

Dekkslitasje

Model S leveres opprinnelig med dekk som
har slitasjeindikatorer støpt inn i slitebanen.
Når sporet er slitt ned til 1,6 mm, vises
indikatorene på overflaten til slitebanen og ser
ut som et sammenhengende gummibånd over
bredden til dekket.

Skift dekket så fort et indikatorbånd vises eller
mønsterdybden når minimumskravet.

Dekkrotasjon, balanse og hjulinnretting

Tesla anbefaler å rotere dekkene hver kjørte
8000 km.

Merk: Hjulene på Performance Plus-modeller
skal ikke roteres.

Ubalanserte hjul (merkes noen ganger som
vibrasjon gjennom rattet) påvirker
kjøreegenskapene og levetiden til dekkene.
Selv med jevn bruk, kan hjulene komme i
ubalanse. De skal derfor balanseres etter
behov.

Hvis dekkslitasjen er ujevn (bare på én side av
dekket) eller er unormalt stor, bør du sjekke
innrettingen av hjulene.

Punkterte dekk

En punktering fører til slutt til at dekket mister
trykk, og det er derfor det er viktig å
kontrollere dekktrykket ofte. Reparer
midlertidig eller skift punkterte eller skadde
dekk så fort som mulig. Ikke kjør med et
punktert dekk, selv om dekket ikke har mistet
trykket. Et punktert dekk kan når som helst
miste trykket.

Det er ikke sikkert at de slangeløse dekkene
lekker når de punkterer dersom gjenstanden
som punkterte dekket, står igjen i dekket.
Reduser hastigheten umiddelbart dersom du
kjenner en plutselig vibrasjon eller
forstyrrelser under kjøring, eller hvis du
mistenker at dekket er skadet. Kjør langsomt,
unngå kraftig bremsing og skarpe svinger, og
stopp så fort det er trygt å kjøre til siden. Sørg
for at Model S transporteres til Tesla-
servicesenter eller til et verksted i nærheten.

Merk: I noen tilfeller kan du reparere små
punkteringer midlertidig (under 6 mm) ved
hjelp av dekkreparasjonssettet (tilleggsutstyr)
fra Tesla. Da kan du kjøre Model S langsomt til
Tesla eller et verksted i nærheten (se 
Midlertidig dekkreparasjon på side 101).

ADVARSEL: Ikke kjør Model S med
punktert dekk. Selv om det punkterte
dekket ikke er tømt for luft, kan det skje
når som helst.

Flate områder

Hvis Model S står stille i lengre perioder i høye
temperaturer, kan dekkene få flate områder.
Når Model S kjører, kan disse flate områdene
forårsake en vibrasjon som gradvis forsvinner
når dekkene blir varme og får tilbake sin
opprinnelige form.

Fyll dekkene til det maksimale trykket som er
indikert på dekket, for å minimere flate
områder under oppbevaring. Før kjøring skal
det slippes ut luft for å justere til anbefalte
nivåer før kjøring.

Kjøre i lave utetemperaturer

Dekkytelsen reduseres i lave temperaturer.
Det fører til dårligere veigrep og økt svakhet
for skader ved sammenstøt. Dekkene kan bli
hardere når de er kalde, og gjøre at du hører
en roteringslyd i de første kilometerne inntil
dekkene varmes opp. Kontakt Tesla for
anbefalinger om vinterdekk.
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Øke kjørelengden for dekk

For å forbedre kjørelengden til dekkene må du
passe på at dekkene har anbefalt dekktrykk,
følge fartsgrensene og anbefalte hastigheter
og unngå:

• Å svinge raskt eller kraftig akselerasjon.
• Raske svinger og kraftig bremsing.
• Hull og gjenstander i veien.
• Sammenstøt med fortauskanter ved

parkering.
• Forurensing av dekk med væsker som kan

gi skader.

Skifte dekk og felger
Dekk blir dårligere over tid på grunn av
effektene fra ultrafiolett lys, ekstreme
temperaturer, høy belastning og miljømessige
forhold. Det anbefales at dekk skiftes hvert
sjette år, eller oftere om nødvendig.

Felger og dekk settes sammen for å passe for
kjøreegenskapene til kjøretøyet. De nye
dekkene må samsvare med den opprinnelige
spesifikasjonen. Hvis det brukes andre dekk
enn de som er spesifisert, må du kontrollere at
belastnings- og hastighetsområdene til dekket
(se Hva dekkmerkingen betyr på side 129) er
tilsvarende eller overgår den opprinnelige
spesifikasjonen.

Du bør ideelt sett skifte alle de fire dekkene
samtidig. Hvis det ikke er mulig, skal dekkene
skiftes i par (begge for- eller bakhjulene).
Balanser dekkene på nytt og kontroller
innrettingen til felgene når du skifter dekkene.

Hvis du skifter dekk, må TPMS-sensorene
(dekktrykkovervåkingsystem) tilbakestilles for
å sørge for at de gir nøyaktige advarsler når
dekk har for lavt eller høyt trykk (se 
Tilbakestille TPMS-sensorene på side 99).

Se for spesifikasjoner for originalfelgene og -
dekkene på Model S.

ADVARSEL: For din egen sikkerhet må du
kun bruke dekk og felger som tilsvarer
originalspesifikasjonene. Dekk som ikke
matcher originalspesifikasjonen kan
påvirke driften av
dekktrykkovervåkingssystemet (TPMS).

Asymmetriske dekk

Dekkene til Model S er asymmetriske og må
monteres på felgen med riktig sidevegg vendt
ut. Sideveggen til dekket er merket med ordet
OUTSIDE. Pass på at nye dekk er riktig
montert på felgene.

ADVARSEL: Veigrepet reduseres
betraktelig hvis dekkene ikke er montert
riktig på felgene.

Vinterdekk

Vurder å sette på vinterdekk i forhold med
snø og is. Vinterdekkene må ha samme
størrelse, merke, oppbygging og dekkmønster
på alle fire hjul. Kontakt Tesla for anbefalinger
om vinterdekk.

ADVARSEL: På tørre veier kan vinterdekk
ha mindre friksjon enn originaldekkene.
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Bruk kjetting
Tesla har testet og godkjent Security Chain
Companys (SCC) kjettinger av type Z-563 for
bruk på bakhjulene. Disse kjettingene skal
bare brukes dersom Model S har 245/45R19-
bakhjul. Ikke bruk kjettinger på 21"-dekk.

Følg instruksjonene fra produsenten av
kjettingene når du setter kjetting på hjulene.
Fest dem så stramt som mulig.

Ved bruk av kjetting:

• Kjør sakte – ikke over 48 km/t.
• Unngå tung last i Model S (tung last kan

redusere klaringen mellom dekkene og
karosseriet).

• Fjern kjettingene så fort forholdene tillater
det.

Merk: Kjettinger er forbudt i noen
jurisdiksjoner. Sjekk lokale lover før du
monterer kjettinger.

FORSIKTIG: Bruk av kjettinger som ikke
er anbefalt eller som er beregnet for dekk
i andre størrelser, kan skade opphenget,
karosseriet, felgene og/eller
bremselinjene. Skade som skyldes bruk av
kjettinger som ikke er anbefalt, dekkes
ikke av garantien.

FORSIKTIG: Sørg for at kjettingene ikke
berører komponenter i opphenget eller
bremselinjene. Stopp og undersøk
umiddelbart dersom kjettingene lager
unormale lyder som kan indikere kontakt
med Model S.

Dekktrykkovervåking
Hvert dekk skal kontrolleres månedlig når det
er kaldt, og fylles til anbefalt trykk som er
trykket på dekket og etiketten med
belastningsinformasjon på stolpen i
førerdøren (se Opprettholde dekktrykk på
side 96). Hvis kjøretøyet har dekk i en annen
størrelse enn størrelsen som er indikert på
etiketten på kjøretøyet eller for dekktrykk, må
du beregne riktig dekktrykk for disse dekkene.

Som en ekstra sikkerhetsfunksjon har
kjøretøyet et dekktrykkovervåkingssystem
(TPMS) som viser et varsel på
instrumentpanelet ved lavt dekktrykk
(dekktrykkvarsel) når ett eller flere dekk har
for lavt eller for høyt trykk. Når
indikatorlampen for dekktrykk vises på
instrumentpanelet og varsler om dekktrykket,
skal du stoppe og kontrollere dekkene så fort
som mulig og fylle på luft til anbefalt trykk (se 
Opprettholde dekktrykk på side 96). Videre

kjøring når dekkene har for lavt trykk, gjør at
dekket overopphetes og kan føre til feil. For
lavt dekktrykk reduserer også
drivstoffeffektiviteten og levetiden til dekket
og kan påvirke kjøreegenskaper og
stoppevne.

Hvis Model S registrerer feil med
dekktrykkovervåkingssystemet
(TPMS), blinker denne
indikatorlampen i ett minutt når
Model S slås på.

Merk: Montering av tilbehør som ikke er
godkjent av Tesla, kan forstyrre TPMS-
systemet.

ADVARSEL: TPMS er ikke en erstatning
for egnet dekkvedlikehold, inkludert
manuell sjekk av dekktrykk og
regelmessig kontroll av tilstanden til
dekkene. Det er førerens ansvar å
opprettholde riktig dekktrykk, også når
dekktrykket ikke er så lavt eller så høyt at
TPMS har utløst dekktrykkvarselen på
instrumentpanelet.

Tilbakestille TPMS-sensorene

Hvis du skifter ett eller flere dekk, må TPMS-
sensorene tilbakestilles for å sørge for at de
gir nøyaktige advarsler for dekktrykk

Merk: Hvis det skiftes til 21" felger
(Performance Plus-modeller), kan TPMS
generere falske dekktrykkadvarsler. Ta med
Model S til et Tesla-servicesenter for
ytterligere justering.

Merk: TPMS-sensorene trenger ikke
tilbakestilling etter dekkskift eller -rotasjon.

Merk: Ikke tilbakestill TPMS-sensorene som et
forsøk på å fjerne dekktrykkadvarsler.

Slik tilbakestiller du dekktrykksensorene:

1. Pass på at dekkene har riktig trykk i
henhold til det som vises på
infrmasjonsetiketten for dekk og last som
er plassert på dørstolpen på førerens.

2. Gjør deg klar til å kjøre i ti minutter, og
berør deretter følgende knapper på
Model S-touchscreen Controls >
Settings > Vehicle > Tire Pressure
Monitor > Reset Sensors.

3. Følg instruksjonene på skjermen.
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Skifte en dekksensor

Kontakt Tesla for å avgjøre om en dekksensor
må skiftes ut dersom varselindikatoren for
dekktrykk stadig vises. Dekksensorene må
skiftes av en servicetekniker fra Tesla, som
kan utføre en kort konfigurasjonsprosedyre.
Hvis andre enn Tesla-servicesentre reparerer
eller skifter et dekk, vil ikke dekksensoren
fungere før Tesla har utført
konfigurasjonsprosedyren.

TPMS-feil

Model S har også en TPMS-feilindikator for å
indikere når systemet ikke fungerer som det
skal.

TPMS-feilindikatoren er kombinert
med indikatorlampen for dekktrykk.
Når systemet registrerer en feil,
blinker indikatoren i omtrent ett
minutt etter at Model S blir slått på,
og lyser deretter sammenhengende.
Denne sekvensen fortsetter etter
oppstart av kjøretøyet så lenge
feilen vedvarer. Når TPMS-
feilindikatoren er på, er det ikke
sikkert at systemet registrerer eller
varsler om lavt eller høyt dekktrykk
som vanlig.

TPMS-feil kan oppstå av flere grunner,
inkludert montering av dekk eller felger som
hindrer at TPMS fungerer skikkelig. Kontroller
alltid feilindikatorlampen for TPMS når ett eller
flere dekk eller felger er skiftet for å sikre at
skiftet ikke hindrer normal drift av TPMS.

Merk: Hvis et dekk er skiftet eller reparert med
andre dekktetningsmidler enn det som leveres
av Tesla, og det registreres lavt dekktrykk, kan
det hende at dekksensoren er skadet. Kontakt
Tesla for å få feilen reparert så raskt som
mulig.
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Dekkreparasjonssett
Model S har ikke reservedekk. Avhengig av
lovene som gjelder i landet du kjøpte Model S,
kan et dekkreparasjonssett være inkludert
eller ikke. Hvis ikke dekkreparasjonssettet ble
levert med Model S, kan du kjøpe et hos Tesla.

Merk: Selv om Model S ikke har reservehjul,
dekker veiledning for veihjelp utgifter til
tauing i opptil 50 miles ved en punktering.

Dekkreparasjonssettet består av en
kompressor og en boks med
dekktetningsmiddel (nok til å reparere ett
dekk). Når tetningsmiddelet sprøytes inn i
dekket, kan det tette punkteringer på opptil
6 mm for å gi en midlertidig reparasjon.

Merk: Ring veihjelp for punkteringer som er
større enn 6 mm, alvorlig dekkskade, skadet
sidevegg, opprevne dekk eller dekk som har
løsnet fra felgen.

ADVARSEL: Reparasjoner med
dekkreparasjonssettet er kun
midlertidige. Du må reparere eller skifte
skadde dekk umiddelbart.

ADVARSEL: Ikke kjør over 48 km/t når du
kjører med et dekk som er midlertidig
reparert med tetningsmiddel.

ADVARSEL: Følg alle instruksjoner og
advarsler på dekkreparasjonssettet før
reparasjon.

FORSIKTIG: Ikke kjør med dekk uten luft.
Det kan gi alvorlige skader.

Boks med dekktetningsmiddel

Tetningsmiddelet i Teslas dekkreparasjonssett
er godkjent for bruk med Model S og er
utviklet for ikke å skade TPMS-sensorene
(dekktrykkovervåkingssystemet). Derfor skal
du kun bytte det ut med samme type og
innhold (se Bytte tetningsmiddelboks på side
104). Bokser med dekktetningsmiddel kan
kjøpes hos Tesla.

Tetningsmiddelet har en utløpsdato trykt på
boksen. Hvis utløpsdatoen har vært, fungerer
tetningsmiddelet kanskje ikke som forventet.
Bytt ut dekktetningsmiddel som har gått ut på
dato.

ADVARSEL: Ikke bruk andre
dekktetningsmidler enn de som leveres
av Tesla. Andre typer kan forårsake feil i
dekktrykksensorene.

ADVARSEL: Sikkerhetsinstruksjonene og
bruksanvisningene på boksen med
dekktetningsmiddel skal alltid leses og
følges.

ADVARSEL: Dekktetningsmiddelet skal
oppbevares utilgjengelig for barn.

ADVARSEL: Dekktetningsmiddelet kan
være skadelig hvis det kommer i kontakt
med øyne, svelges eller innåndes. Hvis
tetningsmiddelet kommer i kontakt med
øynene, skyll umiddelbart med vann og
kontakt lege dersom irritasjon vedvarer.
Hvis middelet svelges, må du ikke
fremkalle brekninger, og kontakt lege
umiddelbart. Hvis det innåndes, pust i
frisk luft. Innånding kan føre til døsighet
og svimmelhet. Kontakt lege umiddelbart
dersom pusten påvirkes.
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Fylle dekk med dekktetningsmiddel
og luft
Hvis du har et Tesla-dekkreparasjonssett,
følger du disse trinnene for midlertidig å
reparere små punkteringer (mindre enn 6 mm)

1. Stopp Model S på et trygt sted unna
trafikk, og be passasjerer vente på et trygt
sted.

2. Slå på nødblinklysene for å varsle andre
trafikanter.

3. Du bør om mulig plassere det punkterte
dekket med punkteringen ned.

4. Løsne strømkontakten fra baksiden av
kompressoren, og sett den inn i 12 V-
uttaket foran i midtkonsollen.

5. Ta ut den gjennomsiktige plastslangen fra
dekkompressoren.

6. Fjern den røde hetten, og skru enden av
slangen på ventilen på dekket.

7. Fest den svarte luftslangen til ventilen, og
trykk ned hendelen for å feste den.

8. Sørg for at kompressoren ligger på et flatt
underlag med trykkmåleren vendt til siden
som vist i punkt 5.

9. Slå på kompressoren.
10. Fyll luft i dekket til anbefalt dekktrykk.
11. Slå av kompressoren og koble slangen fra

ventilen på dekket. Tørk av eventuelt
overskytende dekktetningsmiddel fra
ventilen og felgen.

12. Kjør umiddelbart i 8 km for å fordele
tetningsmiddelet rundt dekket. Kjør
saktere enn 48 km/t.

13. Stopp og sjekk dekktrykket. Fyll om
nødvendig mer luft i dekket med den
svarte luftslangen.

14. Få dekket reparert eller skiftet så fort som
mulig.

15. Erstatt boksen med dekktetningsmiddel
(se Bytte tetningsmiddelboks på side
104).
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Fylle med kun luft
Følg disse trinnene hvis du har et Tesla
dekkreparasjonssett for å fylle dekket med
luft:

1. Løsne strømkontakten fra baksiden av
kompressoren, og sett den inn i 12 V-
uttaket foran i midtkonsollen i Model S.

2. Ta ut den svarte luftslangen fra
kompressoren.

3. Fest luftslangen til ventilen, og trykk ned
hendelen for å feste den.

4. Sørg for at kompressoren ligger på et
jevnt underlag med trykkmåleren vendt til
siden, slik at du kan lese av trykket.

5. Slå på kompressoren for å fylle luft til
ønsket dekktrykk.

6. Slipp ut luft ved å slå av kompressoren, og
trykk på og hold inne den røde knappen til
ønsket trykk nås.

Merk: Av praktiske årsaker har
dekkreparasjonssettet et utvalg adaptere som
gjør at du kan fylle luft i andre gjenstander.
Disse adapterne er plassert i et rom bak på
kompressoren.

FORSIKTIG: Ikke bruk kompressoren
sammenhengende i mer enn åtte
minutter. Det kan føre til overoppheting.
La kompressoren kjøles ned i 15 minutter
mellom hver bruk.

FORSIKTIG: Kompressoren går sakte når
den er i ferd med å overopphetes. Slå den
av og la den avkjøles.
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Bytte tetningsmiddelboks
Hvis du har Teslas dekkreparasjonssett, kan du
kjøpe ekstra bokser med dekktetningsmiddel
fra Tesla.

Følg disse trinnene for å erstatte boksen i
Teslas dekkreparasjonssett:

1. Løsne den klare slangen fra
kompressoren. Denne slangen følger med
boksen med dekktetningsmiddel.

2. Fjern boksdekselet ved å skyve det
oppover for å løsne det fra kompressoren.

3. Fjern boksen.

4. Sett inn den nye boksen, og sett dekselet
på plass.
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Utvendig rengjøring
Fjern korroderende stoffer (fugleskitt, kvae,
døde insekter, tjæreflekker, veisalt,
industriavfall osv.) så raskt som mulig for å
forhindre skade på lakken. Ikke vent til
Model S er klar for en komplett vask. Bruk om
nødvendig denaturert sprit til å fjerne
tjæreflekker og vanskelige fettflekker, og vask
umiddelbart området med vann og mildt
rengjøringsmiddel for å fjerne spriten.

Følg disse trinnene når du vasker Model S
utvendig:

1. Skyll grundig

Spyl bort smuss og sand fra karosseriet
med en slange før du vasker. Spyl bort
ansamlinger av søle i områder hvor skitt
lett samler seg (slik som hjulbuene og
panelsømmene). Hvis det brukes salt på
veiene (i vintermånedene), spyles alle
spor av veisalt bort fra undersiden av
kjøretøyet.

2. Håndvask

Håndvask Model S med en myk klut og
kaldt eller lunkent vann med en mild
bilsjampo av god kvalitet.

3. Skyll med rent vann

Etter rengjøring skyller du med rent vann
for å forhindre at såpen tørker på
overflatene.

4. Tørk grundig og rengjør utvendig glass

Tørk grundig med et pusseskinn etter
rengjøring og skylling.

Rengjør vinduer og speil med et
glassrengjøringsmiddel for kjøretøy. Ikke
skrap eller bruk slipende
rengjøringsmidler på glass- eller
speiloverflater.

Forholdsregler ved utvendig rengjøring

FORSIKTIG: Ikke bruk behandlingsmidler
for frontruter. Å gjøre det kan påvirke
friksjonen fra viskerne og føre til en
klaprende lyd.

FORSIKTIG: Ikke bruk varmt vann og
rengjøringsmidler.

FORSIKTIG: Ikke vask kjøretøyet i direkte
sollys når det er varmt.

FORSIKTIG: Ved bruk av høytrykksspyler
må du holde en avstand på minst 30 cm
mellom dysen og overflaten til Model S.
Hold dysen i bevegelse og ikke
konsentrer vannstrålen på kun ett
område.

FORSIKTIG: Ikke rett vannslanger rett
mot åpninger i vinduer, dører eller panser
eller gjennom hjulåpningene og inn på
bremsekomponenter.

FORSIKTIG: Unngå bruk av ru og grove
kluter, slik som vaskehansker.

FORSIKTIG: Bruk kun børsteløs vask ved
vask i automatisk bilvask. Disse
bilvaskene har ingen deler (børster osv.)
som berører overflatene til Model S. Bruk
av andre typer bilvask kan føre til skader
som ikke dekkes av garantien.

FORSIKTIG: Ikke bruk kjemikaliebaserte
rengjøringsmidler til felgene. De kan
skade overflaten til felgene.

FORSIKTIG: Unngå bruk av
høytrykksspyler på ryggekameraet og
parkeringssensorene (utstyrsavhengig),
og ikke rengjør en sensor eller
kameralinse med skarpe eller slipende
gjenstander som kan ripe eller skade
overflaten.
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Innvendig rengjøring
Kontroller og rengjør interiøret ofte for å
opprettholde utseendet og forhindre tidlig
slitasje. Tørk opp søl og fjern flekker
umiddelbart om mulig. Ved generell
rengjøring tørker du av innvendige overflater
med en myk klut (for eksempel mikrofiber)
som er fuktet med varmt vann og et mildt
rengjøringsmiddel (test alle rengjøringsmidler
på et skjult område før bruk). Tørk
umiddelbart av med en myk, lofri klut for å
unngå striper.

Innvendig glass

Ikke skrap eller bruk slipende
rengjøringsmidler på glass- eller
speiloverflater. Det kan skade den
reflekterende overflaten til speilet og
varmeelementene i bakvinduet.

Kollisjonsputer

Pass på så det ikke kommer noen stoffer inn i
kollisjonsputedekselet. Det kan hindre riktig
drift.

Dashbord og plastoverflater

Ikke poler de øvre overflatene på dashbordet.
Polerte overflater er reflekterende og kan
forstyrre sikten under kjøring.

Skinnseter

Skinn er utsatt for fargeoverføring, som kan gi
misfarging, spesielt på lyst skinn. Hvitt og
lysebrunt skinn er behandlet med
smussavstøtende middel. Tørk opp søl så fort
som mulig med en myk klut som er fuktet med
varmt vann og mild såpe. Tørk forsiktig med
en sirkulær bevegelse. Tørk så av med en myk,
lofri klut. Bruk av rengjøringsmidler eller
kommersielt tilgjengelige rengjøringsmidler
og behandlingsmidler for skinn anbefales ikke
fordi de kan misfarge eller tørke ut skinnet.

Tekstilseter

Tørk opp søl så fort som mulig med en myk
klut som er fuktet med varmt vann og mild
såpe. Tørk forsiktig med en sirkulær
bevegelse. Tørk så av med en myk, lofri klut.
Støvsug setene ved behov for å fjerne løst
smuss.

Tepper

Unngå overdreven bruk av vann på teppene.
Bruk fortynnet tekstilrengjøringsmiddel for
svært skitne områder.

Sikkerhetsbelter

Trekk ut beltene for å tørke av. Ikke bruk noen
typer rengjøringsmidler eller kjemiske
rengjøringsmidler. La beltene tørke naturlig
mens de er trukket ut, helst unna direkte
sollys.

Teslas innebygde bakovervendte barneseter

Støvsug setene for å fjerne løst smuss. Tørk av
setene med en myk klut fuktet med varmt
vann. Du kan også bruke rengjøringsmidler for
biltekstiler. Trekk ut beltene for å tørke av. La
beltene tørke naturlig, helst unna direkte
sollys.

Touchscreen og instrumentpanel

Rengjør touchscreen og instrumentpanelet
med en myk, lofri klut som er spesielt utviklet
for rengjøring av skjermer og displayer. Ikke
bruk rengjøringsmidler (slik som
glassrengjøringsmiddel) og ikke bruk
våtservietter eller tørre, statiske kluter (slik
som nylig vaskede mikrofiberkluter). Aktiver
modus for rengjøring av skjerm for å kunne
tørke av touchscreen uten å aktivere knapper
og endre innstillinger. Berør Controls >
Displays > Enter Screen Cleaning. Displayet
blir mørkere for å gjøre det enklere å se støv
og flekker.

Overflater i krom og metall

Poleringsmidler, slipende rengjøringsmidler
eller harde kluter kan skade overflater i krom
og metall.

Forholdsregler ved innvendig rengjøring

ADVARSEL: Kontakt Tesla umiddelbart
hvis du oppdager skader på en
kollisjonspute eller et sikkerhetsbelte.

ADVARSEL: Pass på så ikke vann,
rengjøringsmidler eller tekstiler kommer
inn i sikkerhetsbeltemekanismen.

FORSIKTIG: Bruk av løsemidler (inkludert
alkohol), blekemidler, sitrus, nafta eller
silikonbaserte produkter eller
tilsetningsstoffer på innvendige
komponenter kan gi skader.
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Polering, oppfriskning og
karosserireparasjoner
For å opprettholde utseendet til karosseriet
kan du behandle lakkoverflater med et
godkjent poleringsmiddel som inneholder:

• Svært milde skuremidler for å fjerne
smuss på overflaten uten å fjerne eller
skade lakken.

• Fyllstoffer som fyller riper og gjør dem
mindre synlige.

• Voks for å gi et beskyttende belegg
mellom lakken og miljøet.

Kontroller utvendig lakk regelmessig og se
etter skader. Behandle mindre avskallinger og
riper med en oppfriskningspenn (kan kjøpes
hos Tesla). Bruk oppfriskningspennen etter
rengjøring, men før polering eller voksing.

Reparer avskalling fra steinsprut, sprekker
eller riper. Karosserireparasjoner skal kun
utføres av et Tesla-godkjent verksted. Kontakt
Tesla for å få en liste over godkjente
verksteder.

FORSIKTIG: Ikke bruk skjærepasta,
fargemidler eller poleringsmidler som
inneholder grove slipemidler. Disse kan
skrape opp overflaten og skade lakken
permanent.

FORSIKTIG: Ikke bruk
krompoleringsmidler eller andre slipende
rengjøringsmidler.

Bruke biltrekk
For å ta vare på karosseriet når Model S ikke
er i bruk skal du bruke et originalt Tesla-
biltrekk. Biltrekk kan kjøpes hos Tesla.

FORSIKTIG: Bruk biltrekk som er godkjent
av Tesla når Model S er koblet til strøm. Å
bruke et biltrekk som ikke er godkjent av
Tesla kan hindre batteriet fra å kjøles
tilstrekkelig ned under lading.

Gulvmatter
Bruk originale Tesla-gulvmatter for å forlenge
levetiden til teppet og gjøre det lettere å
rengjøre. Vedlikehold mattene ved å rengjøre
dem regelmessig og skifte dem når de blir
svært slitt.

ADVARSEL: For å unngå at en matte
forstyrrer bruk av en fotpedal må du
sørge for at matten er godt festet. Plasser
aldri en ekstra gulvmatte oppå en annen.
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Kontrollere og skifte viskerblad
Sett Model S i park, og bruk touchscreen til å
sette viskerbladene i serviceposisjon for å
gjøre det enkelt å komme til for å slå av
vindusviskerne. Berør Controls > Settings >
Vehicle > Service Mode > ON.

Merk: Viskerne går automatisk tilbake til vanlig
posisjon når Model S går ut av Park.

Kontroller og rengjør kanten på viskerbladene
regelmessig og sjekk at gummien ikke har
sprekker, revner eller er ujevn. Skift ut bladet
umiddelbart hvis det er skadet for å forhindre
skader på glasset.

Effektiviteten til viskerbladene kan bli redusert
dersom det er smuss på frontruten eller på
viskerbladene. Smuss omfatter is, voks, spray
fra bilvask, spylervæske med insekts- og/eller
vannavstøtende midler, fugleskitt, kvae og
andre organiske stoffer.

Følg disse retningslinjene for rengjøring:

• Rengjør frontruten med et ikke-slipende
glassrengjøringsmiddel.

• Tørk av bladene med isopropylalkohol
eller spylervæske.

Hvis viskerne fortsatt er ineffektive etter
rengjøring, må viskerbladene skiftes.

Viskerbladene skal skiftes minst én gang i året
for optimal ytelse.

Skifte viskerblader:

1. Slå av viskerne, sett Model S i park, bruk
deretter touchscreen for å sette viskerne i
serviceposisjon. Berør Controls >
Settings > Vehicle > Service Mode > ON.

Merk: Viskerne på være i posisjon AV før
servicemodus slås på.

2. Løft viskerarmen opp fra frontruten.
3. Trykk på låseklaffen mens du skyver

bladet nedover.
4. Monter et nytt blad ved å innrette det nye

bladet på viskerarmen og skyve det mot
den bøyde enden av armen til det låses på
plass.

5. Plasser viskerarmene med bladet mot
frontruten.

Hvis problemet vedvarer med nye blader,
rengjør du frontruten og viskerbladene med
en myk klut eller svamp og varmt vann med
mild såpe. Skyll så frontruten og viskerbladene
med rent vann. Frontruten er ren når det ikke
dannes vanndråper.

FORSIKTIG: Bruk kun
rengjøringsprodukter som er godkjent for
bruk på bilglass og gummi. Uegnede
produkter kan føre til skader eller flekker,
og lage gjenskinn i frontruten.

FORSIKTIG: Monter kun blader som er
identiske med originalbladene. Bruk av
uegnede blader kan skade viskersystemet
og påvirke driften av regnsensoren.

Rengjøre spylerdyser
Posisjonen til frontrutespylerne er satt på
fabrikken og trenger ikke justering.

Bruk en tynn ståltråd til å fjerne eventuelle
blokkeringer fra dysen hvis en frontrutespyler
blir tett.

ADVARSEL: Ikke sett på viskerne under
rengjøring av Model S.
Vindusspylervæske kan irritere øyne og
hud. Les og følg instruksjonene fra
produsenten av væsken.
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Demontere vedlikeholdspanelet
Demonter vedlikeholdspanelet for å få tilgang
til sikringer og kontrollere væskenivåer:

1. Trekk den bakre kanten av
vedlikeholdspanelet oppover for å løsne
de fem klipsene som holder panelet på
plass.

2. Dra vedlikeholdspanelet mot frontruten
for å fjerne det.

FORSIKTIG: Vedlikeholdspanelet
beskytter bagasjerommet foran mot
vann. Pass på at det sitter godt når du
fester det igjen.

Kontrollere batterikjølevæske
Hvis væskemengden i kjølesystemet faller
under det anbefalte nivået, viser
instrumentpanelet en varselmelding. Stans
Model S så snart det er mulig sikkert og ta
kontakt med Tesla .

Kontroll av væskenivå

Tesla kontrollerer nivået for batterikjølevæske
ved de planlagte, regelmessige
vedlikeholdsintervallene. Parker Model S på et
jevnt underlag for å kontrollere nivået selv.
Fjern panelet for vedlikehold når Model S er
avkjølt (se Demontere vedlikeholdspanelet på
side 109).

Kontroller væskenivået ved å se på merkingen
på utsiden av beholderen. IKKE FJERN
LOKKET, OG IKKE FYLL PÅ VÆSKE. Dette
kan føre til skade som ikke dekkes av
garantien.

Væskenivået skal ligge mellom MIN- og MAX-
merkene. Kontakt Tesla før du bruker Model S
hvis du merker at væskenivået har falt
betraktelig.

Fylle på batterikjølevæske

Du skal ikke under noen omstendigheter fylle
på kjølevæske. Kontakt Tesla umiddelbart hvis
instrumentpanelet viser et varsel om lavt
væskenivå.

For å maksimere ytelsen og levetiden til
batteriet bruker kjølesystemet en spesifikk
type av G-48 etylen-glykol-kjølevæske
(HOAT). Kontakt Tesla for mer spesifikk
informasjon om kjølevæsken.
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Kontrollere bremsevæske
ADVARSEL: Kontakt Tesla umiddelbart
hvis du merker økt bevegelse i
bremsepedalen eller fall i
bremsevæskenivået. Kjøring under disse
forholdene kan føre til lengre
stoppavstander eller komplett
bremsesvikt.

Bremseindikatoren på
instrumentpanelet varsler deg hvis
bremsevæskenivået faller under det
anbefalte nivået. Hvis den vises
under kjøring, må du stoppe så fort
det er trygt ved å trykke bremsen
forsiktig inn. Ikke fortsett å kjøre.
Kontakt Tesla umiddelbart.

Kontroll av væskenivå

Tesla kontrollerer nivået for bremsevæske ved
de planlagte, regelmessige
vedlikeholdsintervallene. Parker Model S på et
jevnt underlag for å kontrollere nivået selv.
Demonter vedlikeholdspanelet som beskrevet
ovenfor når Model S er avkjølt.

Kontroller væskenivået ved å se på merkingen
på utsiden av beholderen uten å ta av lokket.

Bremsevæskenivået skal ligge mellom MIN- og
MAX-merkene.

Merk: Bremsevæskenivået faller litt under
normal bruk som et resultat av slitasje på
bremseklossene, men skal aldri komme under
MIN-merket.

Fylle på bremsevæske

Ikke fyll på bremsevæske. Tesla Service gjør
dette når du leverer Model S til regelmessig
service. Følgende instruksjoner er kun til
informasjon og fremtidig referanse:

1. Rengjør lokket før du tar det av for å
forhindre smuss i beholderen.

2. Skru av lokket og ta det av.
3. Fyll beholderen til MAX-merket med

bremsevæske i henhold til spesifikasjon
DOT3 eller DOT4.

4. Sett på lokket.

ADVARSEL: Bruk kun ny væske fra en
uåpnet, lufttett beholder. Bruk aldri
væske som er brukt før eller fra en
tidligere åpnet beholder – væsken
absorberer fuktighet som kan gi redusert
bremseytelse.

ADVARSEL: Bremsevæske er svært giftig.
Hold beholdere lukket og oppbevar
utilgjengelig for barn. Kontakt lege
umiddelbart hvis væsken svelges.

FORSIKTIG: Bremsevæske skader
lakkerte overflater. Tørk øyeblikkelig opp
søl med en absorberende klut og vask
området med en blanding av bilsjampo
og vann.
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Fylle på spylervæske
Model S har kun én væskebeholder som du
kan fylle på. Det er spylervæskebeholder
under bagasjerommet foran. Når nivået er
lavt, vises en melding på instrumentpanelet.
Fyll på til væskenivået vises rett under halsen
på beholderen.

Ikke bruk spylervæsker som inneholder
vannavstøtende stoffer eller insektsmidler.
Disse væskene kan føre til striper, flekker og
piping, eller andre lyder.

Start spylerne regelmessig for å kontrollere at
dysene er åpne og rettet riktig.

Fylle på spylervæske:

1. Rengjør lokket før du åpner for å forhindre
smuss i beholderen.

2. Åpne lokket.

3. Fyll på til væskenivået vises rett under
halsen på beholderen.

4. Sett på lokket.

Merk: Noen nasjonale eller lokale
bestemmelser begrenser bruken av flyktige
organiske forbindelser (VOC). VOC brukes
vanligvis som frostvæske i spylervæske. Bruk
bare en spylervæske med begrenset VOC-
innhold hvis den gir tilstrekkelig
frysemotstand i alle klimaer du kjører Model S.

FORSIKTIG: Du trenger ikke under noen
omstendigheter å kontrollere eller fylle på
andre væskebeholdere. Det er plassert to
væskebeholdere ved siden av
spylervæsken, men under panelet for
vedlikehold. Dersom det mot formodning
vises en melding på instrumentpanelet
om at en av disse væskenivåene er for
lave, stopp Model S så fort det er trygt og
kontakt Tesla.

FORSIKTIG: Ikke søl spylervæske på
karosseripanelene. Det kan føre til skader.
Tørk opp søl umiddelbart og vask det
tilsølte området med vann.

ADVARSEL: Bruk en spylervæske med
frostmiddel ved temperaturer under 4 °C.
Bruk av spylervæske uten frostmiddel i
kaldt vær kan redusere sikten gjennom
frontruten.
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Plassering av sikringsbokser
Det er tre sikringsbokser under panelet for
vedlikehold, plassert i bagasjerommet foran.
Se Demontere vedlikeholdspanelet på side
109 for instruksjoner om hvordan dette
panelet fjernes.

1. Sikringsboks 1 (se Sikringsboks 1 på side
113). IKKE skift disse sikringene. Kontakt
Tesla hvis noen av dem går.

2. Sikringsboks 2. (se Sikringsboks 2 på side
115).

3. Sikringsboks 3 (se Sikringsboks 3 på side
117).

Hvis Model S er utstyrt med pakke for kaldt
vær (tilleggsutstyr), er det en ekstra
sikringsboks (4) plassert under sidepanelet på
førersiden.

Skifte sikring
Trykk på plastklaffene på hver side av
sikringsboksen for å fjerne dekselet.

Finn sikringen som beskytter den berørte
kretsen. Se merkingen på innsiden av
sikringsboksdekselet eller sikringstabellene i
denne delen.

Dra i sikringen for å ta den ut. Et brudd i
metalltråden inne i sikringen indikerer at
sikringen har gått.

Merk: Ikke skift sikringene i sikringsboks
1 og 4, og ikke fjern eller skift releer. Kontakt
Tesla hvis noen av dem må skiftes.

ADVARSEL: Slå alltid av Model S manuelt
før du skifter en sikring (se Slå av på side
41).

FORSIKTIG: Bruk kun Tesla-godkjente
sikringer med samme ytelse og
spesifikasjon. Bruk av feil sikring kan
skade det elektriske systemet og føre til
brann.

FORSIKTIG: Kontakt Tesla for en kontroll
av det elektriske systemet hvis en sikring
går på nytt rett etter at den ble skiftet.
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Sikringsboks 1
Merk: Tilgang til sikringsboks 1 krever fjerning av komponenter som må utføres av en Tesla-
tekniker. Følgende sikringsliste er tatt med for å hjelpe deg med å avgjøre om en sikring i denne
boksen må skiftes. Kontakt Tesla Service dersom en av disse sikringene må skiftes.

Sikring Ytelse Beskyttet krets

1 5 A Tilleggssensor, radio, USB-hub

2 5 A Justeringssystem for frontlys (EU/Kina kun biler med coiloppheng)

3 5 A Sminkespeil, bakspeil

4 30 A Setevarmere for ytre bakseter (kun med pakke for kaldt vær
(tilleggsutstyr))

5 15 A Setevarmer (førersete)

6 20 A Grunnleggende lydforsterker

7 15 A Setevarmer (passasjersete foran)

8 20 A Premium lydforsterker

9 25 A Soltak

10 5 A Passive sikkerhetssystemer

11 5 A Rattbrytere

12 5 A Sensor for kjøremodus og krenging (stabilitets-/trekkontroll)

13 15 A Visker, park

14 5 A Drivomformer

15 20 A Elektrisk parkeringsbrems

16 5 A Parkeringssensorer
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Sikring Ytelse Beskyttet krets

17 20 A Elektrisk parkeringsbrems

18 5 A Ikke brukt

19 5 A Klimaanleggsensor i kjøretøyet

20 5 A Kupévarmerlogikk

21 15 A Kjølevæskepumpe 1

22 5 A Innløpsbrytere

23 15 A Kjølevæskepumpe 2

24 5 A Klimaanlegg i kupeen

25 15 A Kjølevæskepumpe 3

26 - Ikke brukt

27 10 A Varmekontroller
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Sikringsboks 2

Sikring Ytelse Beskyttet krets

28 25 A Vindusheismotor (høyre bak)

29 10 A Vernebryterstrøm

30 25 A Vindusheismotor (høyre foran)

31 - Ikke brukt

32 10 A Dørkontroller (høyre side)

33 - Ikke brukt

34 30 A Setevarmer for midtre baksete, aviser for spyler/visker (kun med pakke
for kaldt vær (tilleggsutstyr))

35 15 A Strømuttak på 12 V

36 25 A Luftfjæring

37 25 A Vindusheismotor (venstre bak)

38 5 A Førerseteminne

39 25 A Vindusheismotor (venstre foran)

40 5 A Dørhåndtak bak

41 10 A Dørkontroller (venstre side)

42 30 A Elektrisk bakluke

43 5 A Perm. strømsensor, bremsebryter

44 5 A Lader (ladeport)

45 20 A Passiv inngang (horn)

46 30 A Karosserikontroller (gruppe 2)

47 5 A Hanskeromslys

48 10 A Karosserikontroller (gruppe 1)
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Sikring Ytelse Beskyttet krets

49 5 A Instrumentpanel

50 5 A Sirene, innbrudd-/bevegelsessensor (kun Europa)

51 20 A touchscreen

52 30 A Oppvarmet bakvindu

53 5 A Batteristyringssystem

54 - Ikke brukt

55 30 A Venstre elektriske forsete

56 30 A Høyre elektriske forsete

57 25 A Kupévifte

58 - Ikke brukt

59 - Ikke brukt
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Sikringsboks 3

Sikring Ytelse Beskyttet krets

71 40 A Kondensatorvifte (venstre)

72 40 A Kondensatorvifte (høyre)

73 40 A Vakuumpumpe

74 20 A 12 V kjøreskinne (kupé)

75 5 A Servostyring

76 5 A ABS

77 25 A Stabilitetskontroll

78 20 A Frontlys – nærlys/fjernlys

79 30 A Lys – utvendig/innvendig
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Sikringsboks 4
Hvis Model S er utstyrt med pakke for kaldt vær (tilleggsutstyr), er det en ekstra sikringsboks (4)
plassert under sidepanelet på førersiden. Tilgang til sikringsboks 4 krever fjerning av flere
komponenter som må utføres av en Tesla-tekniker. Følgende sikringsliste er tatt med for å hjelpe
deg med å avgjøre om en sikring i denne boksen må skiftes. Kontakt Tesla Service dersom en av
disse sikringene må skiftes.

Sikring Ytelse Beskyttet krets

101 15 A Setevarmer for venstre baksete

102 15 A Setevarmer for høyre baksete

103 5 A Varmekontroll midtre baksete

104 15 A Setevarmer for midtre baksete

105 15 A Aviser for visker

106 - Ikke brukt
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Jekkprosedyre
Følg trinnene nedenfor for å løfte Model S.
Sørg for at andre verksteder er klar over
løftepunktene.

1. Plasser Model S midt mellom
løftestolpene.

2. Hvis Model S har Smart luftfjæring,
justerer den seg automatisk, selv når
strømmen er slått av. Bruk touchscreen til
å angi fjæringen som følger:

• Berør Controls > Driving.
• Trå inn bremsepedalen, og berør Very

Highfor å maksimere fjæringshøyden.
• Berør Jack for å deaktivere

selvjustering.

Når Jack-modus er aktiv,
varsler Model S deg ved å vise
denne indikatorlampen på
instrumentpanelet sammen
med en melding om at aktiv
luftfjæring er deaktivert.

3. Plasser løftearmputene under
karosseriskinnene som indikert. IKKE
plasser løftearmputer under batteriet.

4. Juster høyden og posisjonen til
løftearmputene for å sikre at de er riktig
plassert.

5. Få hjelp til å heve heisen mens du
kontrollerer at løftearmputene holder seg
på plass.

Merk: Jack-modus blir avbrutt når Model S
kjører i hastigheter over 7 km/t.

ADVARSEL: Hvis Model S har Smart
luftfjæring, justerer den seg automatisk,
selv når strømmen er slått av. Du MÅ
deaktivere dette systemet ved å sette
kjøretøyet i Jack-modus før den løftes
eller jekkes opp. Hvis du ikke deaktiverer
smart luftfjæring, kan det hende at
Model S forsøker å selvjustere, noe som
kan føre til alvorlig skade, personskade
eller død.

ADVARSEL: Model S må aldri heves når
ladekabelen er koblet til, selv om den ikke
lader for øyeblikket.

ADVARSEL: Ikke utfør arbeid på et
kjøretøy som ikke er skikkelig støttet opp.
Det kan føre til alvorlig skade,
personskade eller død.

FORSIKTIG: IKKE løft med løftearmputer
under batteriet. Plasser kun
løftearmputene under karosseriskinnene.
Plasseringene i illustrasjonen er de eneste
godkjente løftepunktene for Model S.
Løfting på andre punkter kan føre til
skader. Skade som skyldes løfting av
Model S, dekkes ikke av garantien.
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Deler, tilbehør og endringer
Bruk kun originale deler og tilbehør fra Tesla.
Tesla gjennomfører grundig testing av deler
for å sikre egnethet, sikkerhet og pålitelighet.
Kjøp disse delene fra Tesla, der de blir
profesjonelt montert, og der du får ekspertråd
om endringer på Model S.

Tesla har ikke mulighet til å teste deler som er
produsert av andre leverandører, og tar derfor
ikke ansvar hvis du bruker uoriginale deler på
Model S.

ADVARSEL: Montering av deler og
tilbehør eller gjennomføring av endringer
som ikke er godkjent, kan påvirke ytelsen
til Model S og sikkerheten til
passasjerene. Eventuelle skader som er
forårsaket av bruk eller montering av
deler som ikke er godkjent, eller som
følge av endringer som ikke er godkjent,
dekkes ikke av garantien.

ADVARSEL: Tesla tar ikke ansvar for død,
personskader eller skader som oppstår
hvis du bruker eller monterer tilbehør
eller utfører endringer som ikke er
godkjent.

Karosserireparasjoner
Kontakt Tesla hvis Model S har vært involvert i
en kollisjon, for å sikre at den repareres med
originale Tesla-deler. Tesla har utvalgte
reparasjonssentre som oppfyller strenge krav
til opplæring, utstyr, kvalitet og
kundetilfredshet.

Noen verksteder og forsikringsselskaper kan
foreslå bruk av uoriginalt utstyr eller reparerte
deler for å spare penger. Disse delene
oppfyller ikke Teslas høye standarder for
kvalitet, tilpasning og korrosjonsbestandighet.
I tillegg er det slik at uoriginalt utstyr og
reparerte deler (samt skader eller feil de
forårsaker) ikke dekkes av garantien.
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Understellsnummer
Du finner VIN på følgende steder:

• Toppen av instrumentpanelet, stemplet på
en plate som kan sees ved å se gjennom
frontruten.

• Stemplet på chassiset. Kan sees ved å
fjerne panelet for vedlikehold (se 
Demontere vedlikeholdspanelet på side
109).

• Trykt på typegodkjenningsmerke, som
befinner seg på dørstolpen på førersiden.
Synlig når førerdøren er åpen.
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Merking av lastekapasitet
Det er viktig å være klar over hvor mye vekt
din Model S trygt kan føre med seg. Denne
vekten kalles total lastekapasitet og omfatter
vekten av fører og alle passasjerer, last og alt
tilleggsutstyr som er lagt til i din Model S
siden den ble produsert.

Det er to merker festet på Model S som
forteller hvor mye vekt den trygt kan føre med
seg. Disse merkene er plassert på midten av
dørkarmen og er synlig når førerdøren er
åpen:

1. Informasjonsmerke for dekk og last
2. Typegodkjenningsmerke

ADVARSEL: Overbelastning av Model S
har en negativ effekt på bremsing og
kjøreegenskaper, noe som kan sette
sikkerheten i fare eller skade Model S.

FORSIKTIG: Ikke last mer enn 136 kg i
bagasjerommet foran. Det kan føre til
skader.

Informasjonsmerke for dekk og last

Informasjonsmerket for dekk og last viser:

• Det maksimale antallet sitteplasser for
fører/passasjer.

• Kjøretøyets maksimale lastekapasitet.
• Opprinnelige dekkdimensjoner.
• Trykk i dekk i kald tilstand for

opprinnelige for- og bakdekk. Disse
trykkene anbefales for å optimalisere
styre- og kjøreegenskaper.

Denne merkingen må aldri modifiseres, selv
om du bruker andre dekk i fremtiden.

Merk: Hvis Model S er lastet til full
lastekapasitet, må du dobbeltsjekke alle dekk
for å sikre at de er fylt opp til anbefalte
trykknivåer.

Typegodkjenningsmerke

I tillegg til understellsnummer har
typegodkjenningsmerket følgende
informasjon:

• GVWR – tillatt totalvekt Den maksimalt
tillatte totale vekten av Model S. Dette er
beregnet som vekten av Model S, alle
passasjerer, driftsvæsker og last.

• GAWR –tillatt akseltrykk for for- og
bakaksel. Dette er den maksimalt fordelte
vekten som hver aksel kan bære.

FORSIKTIG: For å unngå skader må du
aldri laste Model S slik at den er tyngre
enn tillatt totalvekt eller overskrider de
enkelte akseltrykkverdiene.
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Beregning av lastegrenser
1. Finn setningen "The combined weight of

occupants and cargo should never exceed
XXX kg or XXX lbs" (den samlede vekten
av passasjerer og last skal aldri overstige
XXX kg)" på kjøretøyets
informasjonsmerke for dekk og last.

2. Fastslå den samlede vekten av fører og
passasjerer som skal sitte i kjøretøyet.

3. Trekk den samlede vekten av fører og
passasjerer fra XXX kg eller (se trinn 1).

4. Tallet du da får, er lik den tilgjengelige
laste- og bagasjekapasiteten. Hvis for
eksempel mengden "XXX" er lik 635 kg og
det kommer til å være fem passasjer på
68 kg i kjøretøyet, er tilgjengelig laste- og
bagasjekapasitet lik 295 kg (635 – 340
(5 x 68) = 295 kg.

5. Fastslå den samlede vekten av lasten og
bagasjen som skal lastes i kjøretøyet.
Vekten må ikke overskride tilgjengelig
laste- og bagasjekapasitet som er
beregnet i trinn 4.

ADVARSEL: Bagasjerommene foran og
bak er de foretrukne stedene å
oppbevare gjenstander. Ved en ulykke,
eller ved kraftig oppbremsing og i skarpe
svinger, kan løse gjenstander i kupeen
skade fører og passasjerer.

Eksempel på beregning av lastbegrensning

Hvor mye last du kan ta med i Model S,
avhenger av antallet passasjerer og hvor mye
de veier. Det følgende er typiske eksempler på
beregnede lastegrenser. Disse eksemplene
forutsetter at passasjerene veier 68 kg. Hvis
passasjerene veier mer eller mindre, minsker
eller øker den tilgjengelige laste- og
bagasjekapasiteten tilsvarende.

Eksempel 1: Fører og én passasjerer

Beskrivelse Totalt

Kjøretøyets lastekapasitet 433 kg

Trekk fra vekt av fører/passasjer (2
x 68 kg)

136 kg

Tilgjengelig vekt til last 297 kg

Eksempel 2: Fører og fire passasjerer

Beskrivelse Totalt

Kjøretøyets lastekapasitet 433 kg

Trekk fra vekt av fører/passasjer (5
x 68 kg)

340 kg

Tilgjengelig vekt til last 93 kg

Den tilgjengelige laste- eller bagasjevekten
skal da fordeles mellom fremre og bakre
bagasjerom.

FORSIKTIG: DIkke overskrid den
maksimale lastevekten for
bagasjerommet foran på 136 kg.

Kjøring med tilhenger
ADVARSEL: Ikke kjør med tilhenger.
Model S støtter ikke bruk av
tilhengerfeste Montering av tilhengerfeste
kan skade Model S og øke risikoen for en
ulykke.
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Utvendige mål

A Total lengde 196 tommer 4 970 mm

B
Total bredde (inkludert speil)

Total bredde (ekskludert speil)

86,2 tommer

77,3 tommer

2 189 mm

1 963 mm

C Total høyde 56,5 tommer 1 427 mm

D Akselavstand 116,5 tommer 2 960 mm

E Overheng – foran 37 tommer 929 mm

F Overheng – bak 42,5 tommer 1080 mm

G Bakkeklaring 6 tommer 155 mm

H
Sporvidde – foran

Sporvidde – bak

65,4 tommer

66,9 tommer

1 661 mm

1 699 mm

Vekter

Egenvekt* (batteri på 85 kWh) 4 630 pund 2 100 kg

Egenvekt* (batteri på 60 kWh) 4 407 pund 1 999 kg

Tillatt totalvekt 5 710 pund 2 590 kg

Tillatt vektfordeling – 19" felger Foran: 2425 pund (1100 kg) Bak: 3 285 pund (1 490 kg)

Tillatt vektfordeling – 21" felger Foran: 2 612 pund (1 185
kg) Bak: 3 097 pund (1 405 kg)

Tillatt akseltrykk – foran 2 813 pund 1 276 kg

Tillatt akseltrykk foran (Performance
Plus-modeller) 2 723 pund 1 235 kg

Tillatt akseltrykk – bak: 19" felger 3 307 pund 1 500 kg

Tillatt akseltrykk – bak: 21" felger 3 131 pund 1 420 kg

Kjøring med tilhenger Ikke tillatt

*Egenvekt = vekten av kjøretøyet med korrekte driftsvæskenivåer, ingen fører/passasjer og
ingen last
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Motor

Type Velselstrømsinduksjonsmotor,
væskeavkjølt, med variabel frekvensdrift

Ytelse 375 volt

Maksimal hastighet 16 000 o/min

Girkasse

Type Fast gir med én hastighet

Samlet sluttutveksling 9,73:1

Revers Reversert motorretning, begrenset til

Styring

Type Tannstang med elektronisk servostyring.
Variabel utveksling, hastighetsfølsom

Antall omdreininger mellom maks. rattutslag 2,45

Svingdiameter 11,3 meter

Bremser

Type Blokkeringsfritt bremsesystem (ABS) på
alle 4 hjul, med elektronisk
bremsekraftfordeler, integrert avansert
stabilitetskontroll og elektronisk gasspedal
som aktiverer det regenerative
bremsesystemet.

Kalipere Fire faste stempler

Rotordiametere (ventilert) Foran: 13,98" / 355 mm Bak: 14,37" / 365
mm

Tykkelse på rotor foran Ny: 1,26" / 32 mm Servicegrense: 1,18" / 30
mm

Tykkelse på rotor bak Ny: 1,10" / 28 mm Servicegrense: 1,02" / 26
mm

Tykkelse på bremsekloss foran (unntatt bakplate) Ny: 0,354" / 9,0 mm Servicegrense:
0,078" / 2 mm

Tykkelse på bremsekloss bak (unntatt bakplate) Ny: 0,315" / 8,0 mm Servicegrense:
0,078" / 2 mm

Bremseklosstykkelse for elektronisk
parkeringsbrems (unntatt bakplate) Elektroniske
kalipere justeres automatisk for slitasje på
bremseklossene.

Ny: 0,216" / 5,5 mm Servicegrense:
0,039" / 1 mm

Parkeringsbrems Elektriskaktiverte
parkeringsbremsekalipere
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Fjæring

Foran Uavhengig, dobbelt gaffelledd, luftfjæring
eller spiralfjær / teleskopdemper,
stabilisatorstag

Bak Uavhengig, Multi-link, luftfjæring eller
spiralfjær / teleskopdemper,
stabilisatorstag (kun kjøretøy med
luftfjæring)

Se Hjuljusteringsverdier på side 127 for justeringsverdier.

Batteri – 12 V

Ytelse 33 amp-hr eller høyere

Spenning og polaritet 12 V negativ (-) gods

Batteri – høyspenning

Type Væskeavkjølt litium-ion (li-ion)

Ytelse 60 eller 85 kWh (ved driftsstart)

Spenning og polaritet 366 VDC negativ (–) gods

Temperaturområde Ikke utsett Model S for temperaturer over
60° C eller under -30° C i mer enn 24
timer av gangen.
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Felgspesifikasjoner

Felgtype Plassering Størrelse Rundhet

19" Foran 8.0J x 19 1,575" 40 mm

Bak 8.0J x 19 1,575" 40 mm

21" – sølv (standard) Foran 8.5 J x 21 1,575" 40 mm

21" – grå (standard) Bak 8.5 J x 21 1,575" 40 mm

21" – sølv og grå (tilleggsutstyr) Performance
Plus-kjøretøy

Bak 9.0J x 21 1,575" 40 mm

Hjulmutter – dreiemoment 129 fotpund (175 Nm)

Krav til dynamisk avbalansering 49 ounces (14 gram)

Merk: For instruksjoner om hvordan du jekker opp / løfter Model S, kan du se Jekke opp og løfte
på side 119.

Hjuljusteringsverdier

Plassering Luftfjæring Fjæroppheng

Foran Bak Foran Bak

Camber –0,75 +/– 0,35 -1,75 +/– 0,35 –0,53 +/– 0,35 -1,55 +/– 0,35

Cambersplitt -0,00 +/–
0,20

-0,00 +/–
0,50

-0,00 +/–
0,20

-0,00 +/–
0,50

Caster 4,00 +/– 0,50 – 3,70 +/– 0,50 –

Castersplitt 0,00 +/– 0,20 – 0,00 +/– 0,20 –

Enkelthjulspissing UT 0,05 UT
0,15 (grense)
INN 0,05
(grense)

INN 0,20 +/–
0,05

INN 0,02 UT
0,08 (grense)
INN 0,12
(grense)

INN 0,185 +/–
0,05

Aksialvinkel – 0,00 +/– 0,30 – 0,00 +/– 0,30

Fjæringsbolthøyde (ved
design)

213,5 +/– 5
mm

Standardmod
eller: 144 +/–
5 mm
Performance
Plus: 151 +/– 5
mm

230 mm
(nominelt)

158 mm
(nominelt)
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Dekkspesifikasjoner

Dekktype Plassering Størrelse

19" felger: Goodyear Eagle RS-A2 Alle P245/45R19 98V

21" felger på standardkjøretøy: Michelin Pilot
Sport

Alle P245/35R21 96Y

21" felger på Performance Plus-kjøretøy:
Michelin

Foran Bak P245/35R21 96Y P265/35R21
101Y

Dekktrykk varierer avhengig av hvilken type dekk som er montert på Model S. Se
dekktrykkoversikten på informasjonsmerkingen for dekk og last. Denne etiketten er plassert på
dørstolpen på førersiden og er synlig når førerdøren er åpen (se Stell og vedlikehold av dekk på
side 96).

Vinterdekk (Pirelli Sottozero eller Nokian piggdekk – P245/45R19) kan kjøpes fra en Tesla-
butikk.
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Hva dekkmerkingen betyr
Iht. lovgivningen kreves det at dekkprodusentene oppgir standardisert informasjon på sideveggen
på alle dekk. Denne informasjonen identifiserer og beskriver dekkets viktigste egenskaper.
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1 Dekkategori. P angir at dekket er beregnet for personbiler.

2 Dekkbredde. Dette tresifrede tallet er dekkets bredde (i millimeter) fra sideveggkant til
sideveggkant.

3 Størrelsesforhold. Dette tosifrede tallet beregnes som sideveggens høyde i prosent av
slitebanens bredde. Hvis slitebanens bredde for eksempel er 205 mm, og
størrelsesforholdet er 50, er sideveggens høyde 102 mm.

4 Dekkonstruksjon. R angir at dekket er et radialdekk.

5 Felgdiameter. Dette tosifrede tallet er diameteren på felgen i tommer.

6 Belastningsindeks. Dette to- eller tresifrede tallet viser vekten hvert dekk kan bære.
Dette nummeret står ikke alltid oppført.

7 Hastighet. Hvis dette er angitt, viser det den maksimale hastigheten (i km/t) som
dekket kan benyttes ved i lengre perioder. Q=99 mph (160 km/t), R=106 mph (170
km/t), S=112 mph (180 km/t), T=118 mph (190 km/t), U=124 mph (200 km/t), H=130
mph (210 km/t), V=149 mph (240 km/t), W=168 mph (270 km/t), Y=186 mph (300
km/t).

8 Dekksammensetning og -materialer. Antall lag i slitebanen og sideveggområdet angir
hvor mange lag med gummibelagte materiale som dekket er bygd opp av. Det finnes
også informasjon om benyttede materialtyper.

9 Maksimal dekkbelastning. Den maksimale belastningen som dekket tåler.

10 Høyeste tillatte lufttrykk. Dette trykket skal ikke brukes til normal kjøring.

11 Dekkidentifikasjonsnummer (TIN) (gjelder USA). Begynner med bokstavene DOT og
angir at dekket oppfyller alle amerikanske føderale standarder. De neste to sifrene/
bokstavene representerer fabrikken der dekket ble produsert, og de siste fire sifrene
viser uke og produksjonsår. For eksempel står tallet 1712 for 17. uke i 2012. De andre
tallene er markedskoder som brukes etter produsentens eget skjønn. Denne
informasjonen kan brukes til å kontakte forbrukere hvis et defekt dekk krever en
tilbakekalling.

12 Slitasjebestandighet. Dette tallet angir dekkets slitasjebestandighet. Jo høyere tallet er,
jo lengre tid skal det ta før slitebanen slites ned. Et dekk med slitasjebestandighet på
400 varer for eksempel dobbelt så lenge som et dekk med slitasjebestandighet på
200.

13 Traksjonsklasse. Angir dekkets evne til å stoppe på våt veibane. Dekk med høyere
traksjonsklasse gjør at du kan stoppe kjøretøyet på en kortere avstand enn et dekk i en
lavere klasse. Trekkraft er gradert fra høyeste til laveste som AA, A, B og C.

14 Temperaturklasse. Dekkets varmebestandighet angitt i klasse A, B eller C, hvor A som
angir størst bestandighet. Denne klassifiseringen gjelder et korrekt fylt dekk som
brukes innenfor riktige hastighets- og belastningsgrenser.
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Kontakte veihjelp
Teslas veihjelp er tilgjengelig for deg, 24 timer i døgnet, 365 dager i året så lenge garantiperioden
varer.

Kontakt veihjelp ved å ringe nummeret for din region som er vist på denne siden.

Overfor veihjelpsoperatøren oppgir du kjøretøyets understellsnummer (VIN),
registreringsnummer, kjørelengde, din posisjon, og hva problemet gjelder. VIN finner du på det
øvre instrumentpanel på førersiden av kjøretøyet, og det er synlig gjennom frontruten.

Se retningslinjene du fikk fra Tesla da du kjøpte Model S for en komplett beskrivelse av vilkårene
og betingelsene for Teslas veihjelpprogram.

Det er ditt ansvar å oppgi overfor føreren av bergingsbilen hvordan Model S skal transporteres
(se Instruksjoner for transportører på side 133).

Regionale telefonnumre til veihjelp
Det finnes et gratisnummer i de fleste europeiske regioner. Hvis du ikke finner et gratisnummer på
listen nedenfor, kan du gå til www.teslamotors.com og sjekke om det nå er et tilgjengelig
gratisnummer i ditt område.

Andorra (avgift) + 31 (0)13 799 9501

Andorra (gratis) 0800 914 590

Østerrike (avgift) + 31 (0)13 799 9502

Østerrike (gratis) 0800 88 0992

Belgia (avgift) + 31 (0)13 799 9503

Belgia (gratis) 0800 29 027

Bulgaria (avgift) + 31 (0)13 799 9504

Kroatia (avgift) + 31 (0)13 799 9505

Kypros (avgift) + 31 (0)13 799 9506

Tsjekkia (avgift) + 31 (0)13 799 9507

Danmark (avgift) + 31 (0)13 799 9508

Danmark (gratis) 80 71 10 24

Estland (avgift) + 31 (0)13 799 9509

Finland (avgift) + 31 (0)13 799 9510

Frankrike (avgift) + 31 (0)13 799 9511

Frankrike (gratis) 0800 94 1029

Tyskland (avgift) + 31 (0)13 799 9512

Tyskland (gratis) 0800 5893542

Gibraltar + 31 (0)13 799 9513

Hellas (avgift) + 31 (0)13 799 9514

Hellas (gratis) 0800 1809 205 0645

Ungarn (avgift) + 31 (0)13 799 9515
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Island (avgift) + 31 (0)13 799 9516

Irland (avgift) + 31 (0)13 799 9517

Italia (avgift) + 31 (0)13 799 9518

Italia (gratis) 800 122 709

Latvia + 31 (0)13 799 9519

Liechtenstein (avgift) + 31 (0)13 799 9520

Liechtenstein (gratis) 0800 558 847

Litauen (avgift) + 31 (0)13 799 9521

Luxembourg (avgift) + 31 (0)13 799 9522

Luxembourg (gratis) 0800 8002 2538

Malta (avgift) + 31 (0)13 799 9523

Monakko (avgift) + 31 (0)13 799 9524

Monakko (gratis) 0800 94 1029

Nederland (avgift) + 31 (0)13 799 9525

Nederland (gratis) 0800 0200160

Norge (avgift) + 31 (0)13 799 9527

Norge (gratis) 800 11 093

Polen (avgift) + 31 (0)13 799 9528

Polen (gratis) 800 141 01492

Portugal (avgift) + 31 (0)13 799 9529

Romania (avgift) + 31 (0)13 799 9530

San Marino (avgift) + 31 (0)13 799 9531

Slovakia (avgift) + 31 (0)13 799 9532

Slovenia (avgift) + 31 (0)13 799 9533

Spania (avgift) + 31 (0)13 799 9534

Sverige (avgift) + 31 (0)13 799 9535

Sveits (gratis) 0800 83 7521

Storbritannia (avgift) + 31 (0)13 799 9537

Storbritannia (gratis) 0800 358 577
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Bruk kun bergingsbil med lasteplan
Bruk kun bergingsbil med lasteplan, hvis ikke
annet er spesifisert av Tesla. Ikke transporter
Model S med dekkene direkte på bakken.

FORSIKTIG: Skader forårsaket av
transport dekkes ikke av garantien.

FORSIKTIG: Følg instruksjonene nedenfor
nøye ved transport av Model S.

Deaktiver selvjustering (kun
kjøretøy med luftfjæring)
Hvis Model S har Smart luftfjæring, justerer
den seg automatisk, selv når strømmen er
slått av. For å forhindre skade må du aktivere
Jack-modus for å deaktivere selvjustering:

1. Berør Controls > Driving nederst på
touchscreen.

2. Trå inn bremsepedalen, og berør Very
High for å maksimere høyden.

3. Berør Jack.

Når Jack-modus er aktiv, varsler
Model S deg ved å vise denne
indikatorlampen på
instrumentpanelet sammen med
en melding om at aktiv
luftfjæring er deaktivert.

Merk: Jack-modus blir avbrutt når Model S
kjører i hastigheter over 7 km/t.

ADVARSEL: Hvis Jack-modus ikke
aktiveres på en Model S med smart
luftfjæring, kan det føre til at kjøretøyet
løsner under transport. Dette kan
forårsake betydelige skader.

Aktivere tauemodus
Model S kan automatisk skifte til Park når
kjøretøyet registrerer at føreren går ut av
kjøretøyet, selv om det allerede er skiftet til
Nøytral. For å holde Model S i Nøytral (som
deaktiverer parkeringsbremsen) må du
aktivere tauemodus fra touchscreen:

1. Sett giret i Park.
2. Trå ned bremsepedalen og berør deretter

Controls > E-Brake & Power Off > Tow
Mode på touchscreen

Når tauemodus er aktiv, varsler
Model S deg om dette med denne
indikatorlampen på
instrumentpanelet sammen med en
melding om at Model S ruller fritt.

Merk: Tauemodus avbrytes når Model S settes
i Park.

FORSIKTIG: Hvis det elektriske systemet
ikke fungerer og du derfor ikke kan
frigjøre den elektriske
parkeringsbremsen, kan du prøve å
hurtigstarte 12-voltsbatteriet. Kontakt
Tesla for mer informasjon. Hvis du ikke
kan frigjøre parkeringsbremsen, kan du
bruke hjulklemmer eller transportere
Model S over korte avstander med
hjultralle. Se alltid instruksjoner og
anbefalt lastkapasitet fra produsenten av
trallen før bruk.
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Koble til slepevaier
1. Fjern det buede frontdekselet.

Sett inn et plastverktøy i øvre høyre
hjørne og bøy forsiktig frontdekselet mot
deg. Når klipset frigjøres, trekker du det
buede frontdekselet mot deg, uten å vri
eller bøye det, og frigjør de tre
gjenværende klipsene.

2. Sett inn slepeøyet.

Sett slepeøyet (du finner det i
bagasjerommet foran) helt inn i åpningen
på høyre side, og vri mot klokken til det
sitter fast.

3. Fest slepevaieren til slepeøyet.

FORSIKTIG: Før du tauer, må du
kontrollere at slepeøyet er skikkelig
fastskrudd.

Trekk opp på lastebilen og fest
hjulene.
Sikre hjulene med klosser og festestropper:

• Påse at eventuelle metalldeler på
festestroppene ikke kommer i kontakt
med lakkerte overflater eller med felgene.

• Ikke legg stropper over karosserideler
eller gjennom hjulene.

FORSIKTIG: Hvis du fester stroppene til
chassis, fjæring eller andre deler av
karosseriet, kan det føre til skader.

FORSIKTIG: For å forhindre skade skal
Model S ikke transporteres med dekkene
direkte på bakken.

Veihjelp
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Kjøretøytelematikk/dataregistrering
Dette kjøretøyet er utstyrt med elektroniske
moduler som overvåker og registrerer data fra
ulike kjøretøysystemer, inkludert motoren,
batteriet, bremser og elektriske systemer. De
elektroniske modulene registrerer informasjon
om ulike kjøre- og kjøretøyforhold, inkludert
bremsing, akselerasjon, kjøreinformasjon og
annen informasjon om kjøretøyet. Disse
modulene registrerer også informasjon om
kjøretøyets egenskaper, slik som
ladehendelser og -status, aktivering/
deaktivering av ulike systemer, feilkoder,
understellsnummer, hastighet, retning og sted.

Dataene lagres av kjøretøyet og kan hentes,
brukes og lagres av Teslas serviceteknikere
under service eller de kan regelmessig sendes
trådløst til Tesla via telematikksystemet. Disse
dataene kan brukes av Tesla til ulike formål,
inkludert, men ikke begrenset til: levere Tesla
telematikktjenester til deg, feilsøking,
evaluering av kjøretøyets kvalitet,
funksjonalitet og ytelse, analyse og forskning
utført av Tesla og deres partnere med formål
om forbedring og design av våre kjøretøy og
systemer, og som ellers kreves i henhold til
lov. Ved servicearbeid på kjøretøyet kan vi
potensielt løse problemer eksternt ved å gå
gjennom dataloggen til kjøretøyet.

Teslas telematikksystem sender regelmessig
kjøretøyinformasjon trådløst til Tesla. Dataene
brukes som beskrevet ovenfor og bidrar til å
sikre egnet vedlikehold av kjøretøyet.
Tilleggsegenskaper til Model S kan bruke
kjøretøyets telematikksystem og
informasjonen som gis, inkludert egenskaper
som ladepåminnelser,
programvareoppdateringer og ekstern tilgang
til, og kontroll over ulike systemer i kjøretøyet.

Tesla utleverer ikke dataene som er registrert i
kjøretøyet til tredjeparter, bortsett fra når:

• En avtale eller tillatelse fra eieren av
kjøretøyet (eller leasingselskapet for et
leaset kjøretøy) er på plass.

• Det kreves av politiet eller andre
myndigheter.

• Det brukes som forsvar for Tesla i en
rettssak.

• En domstol krever det.
• Det brukes til forskningsformål uten at

opplysninger om eieren av kjøretøyet eller
identifikasjon avsløres.

• Informasjon gis til et Tesla-tilknyttet
selskap, inkludert deres etterfølgere eller
stedfortredere, eller våre leverandører av

informasjonssystem og
dataadministrasjon.

I tillegg vil Tesla ikke gi registrerte data til en
eier, bortsett fra hvis det gjelder reparasjoner
utenfor garantien. I slike tilfeller vil Tesla kun
gi ut data som er tilknyttet reparasjonen.

Kvalitetskontroll
Du ser kanskje noen km på kilometertelleren
ved levering av Model S. Dette er et resultat
av en omfattende testprosess som sikrer
kvaliteten til Model S.

Testprosessen inkluderer omfattende
undersøkelser under og etter produksjon. Den
siste inspeksjonen skjer hos Tesla Motors og
inneholder en veitest som utføres av en
tekniker.

Om denne eierinformasjonen
Illustrasjonene er kun til
demonstrasjonsformål. Avhengig av
kjøretøyets alternativer,
programvareversjoner, markedsregion og
spesielle kjøretøyinnstillinger, kan
informasjonen som vises i Model S, variere
noe. Alle spesifikasjoner og beskrivelser er
korrekte på publiseringstidspunktet. Men
siden Tesla har stadig forbedring som mål,
forbeholder vi oss retten til å gjøre
produktendringer når som helst. Ved feil,
unøyaktigheter eller utelatelser, eller ved
tilbakemeldinger eller forslag angående
kvaliteten på denne eierinformasjonen, kan du
sende en e-post til
ownersmanualfeedback@teslamotors.com.

Dokumentets bruksområde

Denne eierinformasjonen oppdateres
regelmessig for å følge oppdateringene til
Model S. I noen tilfeller kan det imidlertid
forekomme at de nyeste egenskapene ikke er
kommet med. For å få informasjon om de
nyeste egenskapene kan du se
versjonshistorikken på touchscreen i Model S.
Denne versjonshistorikken vises på
touchscreen etter en
programvareoppdatering og kan vises når
som helst ved å trykke på "T" for Tesla øverst i
midten på touchscreen og deretter på lenken
til versjonshistorikken. Dersom informasjonen i
disse informasjonsemnene strider med
informasjonen i versjonshistorikken, har
versjonshistorikken forrang.
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Opphavsrett og varemerker

All informasjon i dette dokumentet og all
Model S®-programvare er underlagt
opphavsrett og andre åndsverkrettigheter
som tilhører Tesla Motors, Inc. og deres
rettighetshavere. Dette materialet skal ikke
endres, gjengis eller kopieres, helt eller delvis,
uten skriftlig forhåndstillatelse fra Tesla
Motors, Inc. og deres rettighetshavere, Mer
informasjon er tilgjengelig ved forespørsel.
Følgende er varemerker eller registrerte
varemerker som tilhører Tesla Motors, Inc. i
USA og andre land:

• TESLA
• TESLA MOTORS
• TESLA ROADSTER
•

•

•

• Model S

HOMELINK® og HOMELINK®-husikonet er
registrerte varemerker som tilhører Johnson
Controls, Inc. Bluetooth® er et registrert
varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc.
iPhone® er et registrert varemerke som tilhører
Apple, Inc. Android™ og Google Maps™ er
varemerker som tilhører Google, Inc. Sirius,
XM og alle relaterte merker og logoer er
varemerker som tilhører Sirius XM Radio Inc.
Pandora® er et registrert varemerke som
tilhører Pandora Media, Inc. Spotify® er et
registrert varemerke som tilhører Spotify
Group. Alle andre varemerker i dette
dokumentet eies av sine respektive eiere, og
bruk i dette dokumentet innebærer ikke
sponsing eller støtte av deres produkter eller
tjenester. Uautorisert bruk av noen av
varemerkene i dette dokumentet eller på
kjøretøyet er strengt forbudt.
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Kontakte Tesla
Hvis du vil ha mer informasjon om din
Model S, kan du gå til www.teslamotors.com
og klikke på koblingen MY TESLA. Skriv
deretter inn brukernavn og passord (eller
registrer deg for å få påloggingsinformasjon).

Hvis du har spørsmål eller problemer med din
Model S, ringer du Tesla. Nummeret som
gjelder for området du befinner deg i, kan du
finne på www.teslamotors.com. Velg område
nederst på siden, så får du opp
kontaktinformasjon.
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