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Bevezetés 1

Bevezetés
Bevezetés
Gépkocsiját fejlett technika, kimagasló
biztonság, környezetkímélő és
gazdaságos üzemeltetés jellemzi.
A Kezelési útmutatóban minden olyan
információt megtalál, amely
gépkocsijának biztonságos és hatékony
üzemeltetéséhez szükséges.
Gondoskodjon róla, hogy a gépkocsi
utasai tisztában legyenek a nem
megfelelő használatból adódó
esetleges baleset- és sérülésveszéllyel.
Mindig meg kell felelnie azon országok
törvényeinek és előírásainkat, ahol
tartózkodik. Ezen törvényi
szabályozások eltérhetnek a jelen
kézikönyvben leírt információktól.

Ahol szervizlátogatásra történik utalás
a Kezelési útmutatóban, ott
a szervizeltetéshez javasoljuk, hogy
forduljon Chevrolet Szerviz
Partneréhez.
Minden Chevrolet Szerviz Partner első
osztályú szolgáltatást nyújt méltányos
árakon. A Chevrolet által kiképzett,
tapasztalt szakemberek dolgoznak
a Chevrolet előírásai szerint.
A fedélzeti irodalom csomagot érdemes
mindig a gépkocsiban tartani, hogy
szükség esetén kéznél legyen.

A Kezelési útmutató
használata
 A kezelési útmutató a típushoz
rendelkezésre álló összes
felszerelés és funkció leírását
tartalmazza. Modellváltozattól,
helyi kiviteltől, különleges
felszereléstől és tartozékoktól
függően bizonyos leírások –
a kijelző és a menük funkcióinak
leírásait is beleértve – nem
vonatkoznak az Ön gépkocsijára.
 A „Röviden” című fejezet áttekintést
ad a gépkocsiról.
 A kezelési útmutató első lapjain és
az egyes fejezetek elején található
tartalomjegyzékek segítik az
információk gyors megtalálását.
 A tárgymutató segítségével
könnyen megtalálhatja, amit keres.
 A Kezelési útmutató a gyári
motorkódokat használja.
A megfelelő kereskedelmi jelölések
a „Műszaki adatok” című fejezetben
találhatók.
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 A leírásokban szereplő irányok
(jobbra vagy balra, előre vagy hátra)
mindig a menetirány szerint
értendők.
 Lehetséges, hogy a gépkocsi
kijelzőin megjelenő üzenetek az Ön
anyanyelvén nem állnak
rendelkezésre.

{Figyelmeztetés
A ? Figyelmeztetés keretekben
kiemelt szöveg baleset vagy sérülés
veszélyére figyelmeztet. Az utasítások
figyelmen kívül hagyása személyi
sérülésekhez vezethet.

Figyelem!

Szimbólumok
Az oldalhivatkozások 3 formában
történnek. A 3 jelentése: „lásd az XY.
oldalon”.

Veszély, Figyelmeztetés és
Figyelem!
{Veszély
A ? Veszély keretekben kiemelt
szöveg halálos sérülések
kockázatára figyelmeztet. Ezen
utasítások figyelmen kívül hagyása
életveszélyhez vezethet.

A Figyelem! szöveggel megjelölt
rész a gépkocsi sérülésének
veszélyére figyelmeztet. Az
utasítások figyelmen kívül hagyása a
gépkocsi rongálódásához vezethet.
Kellemes utazást kívánunk
Chevrolet
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Röviden

Az első utazáshoz
szükséges információk

Ülésállítás
Az ülés hosszanti beállítása

A gépkocsi kinyitása
Rádiófrekvenciás távirányító

MD029

Húzza felfelé a kart, csúsztassa el
az ülést, majd engedje el a kart.
ME004

Nyomja meg a K gombot.
Kinyitja az összes ajtó zárját.
Az irányjelző lámpák kétszer felvillannak.
Rádiófrekvenciás távirányító 3 13.
Központi zár 3 15.

Ülések beállítása 3 27.
Üléshelyzet 3 26.
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Háttámlák

MD030

Húzza meg a kart, állítsa be
a dőlésszöget, majd engedje el a kart.
Engedje, hogy az ülés jól hallhatóan
rögzüljön.
Beállítás közben ne dőljön
a háttámlának.

A fejtámla beállítása

Ülésmagasság

MD031

Forgassa el az üléspárna külső oldalán
található kézikereket, amíg
az üléspárna a kívánt helyzetbe kerül.

MD025

Húzza felfelé a fejtámlát.
Lefelé való állításhoz nyomja meg
a gombot, majd nyomja a fejtámlát
lefelé.
Fejtámlák 3 25.
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Biztonsági öv

A visszapillantó tükrök
beállítása

Külső visszapillantó tükrök

Belső visszapillantó tükör

MD014

MD033

Húzza ki az övet a feszítőszerkezetből,
vezesse át a teste előtt csavarodás
nélkül, és illessze be a zárnyelvet
az övcsatba.
Utazás közben feszítse meg
rendszeresen az övet a vállöv
meghúzásával.
Biztonsági övek 3 29.

MD019

A vakítás csökkentése érdekében
húzza meg a tükörház alsó részén
található kart.
Kézzel elsötétíthető visszapillantó tükör
3 21.

A tükör dőlésszögének állításához
mozgassa a kart a megfelelő irányba.
Távirányítású külső visszapillantó
tükrök 3 20.
Kézi állítású külső visszapillantó tükrök
3 19.
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A kormánykerék beállítása

ME013

Oldja a kart, állítsa be a kormánykereket,
hajtsa vissza a kart, és megfelelően
rögzítse. Csak a gépkocsi álló
helyzetében állítsa a kormánykereket.

Röviden 7

A műszerfal áttekintése

ME074
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1. Távirányítású külső visszapillantó
tükrök

Külső világítás

Távolsági/tompított fényszóró
átkapcsolás

2. Oldalsó szellőzőnyílások
3. Külső világítás kapcsolókar
4. Kürt, vezetőoldali légzsák
5. Műszeregység
6. Ablaktörlő és -mosó kapcsolókar
7. Középső szellőzőnyílások
8. Infotainment rendszer
9. Ellenőrzőlámpák
10. Vészvillogó
11. Utasoldali légzsák
MD071

12. Kesztyűtartó
13. Elektronikus légkondicionáló
rendszer

Fordítsa el a világításkapcsolót

14. Váltókar

; : A hátsó helyzetjelző lámpa,
a rendszámtábla-világítás és a
műszerfal-világítás be van kapcsolva.

15. Gázpedál
16. Fékpedál
17. Gyújtáskapcsoló

OFF: Minden világítás kikapcsolva.

19. Kormánykerék-beállítás

2 : Az összes előbbi világítás mellett
a tompított fényszóró is be van
kapcsolva.

20. Motorháztető-kioldókar

Külső világítás kezelőszervei 3 75.

18. Tengelykapcsoló pedál

21. Fényszórómagasság-állítás

MD072

A tompítottról távolsági fényszóróra
való átkapcsoláshoz nyomja
a kapcsolókart előre.
A tompított fényszóróra való
visszakapcsoláshoz nyomja ismét előre
vagy húzza meg a kapcsolókart.
Távolsági/tompított fényszóró
átkapcsolás 3 76.
Rövid villantás 3 76.

Röviden 9

Vészvillogó

Kanyarodás és sávváltás jelzése

MD074

A | gomb működteti.
Vészvillogó 3 77.

Kürt

MD075

kapcsolókar felfelé = jobb oldali
irányjelzők
kapcsolókar lefelé = bal oldali
irányjelzők
Kanyarodás és sávváltás jelzése 3 78.

ME015

Nyomja meg: Y
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Mosó és törlő rendszerek

Ablaktörlő/mosó 3 58.

Hőmérséklet-szabályozás

Ablaktörlő

Szélvédőmosó

Hátsó ablakfűtés, fűthető külső
visszapillantó tükrök

ME017

ME016

OFF : Rendszer kikapcsolva.

Húzza meg a kart.

INT : Szakaszos működés.

„Ablakmosó” az Ablaktörlő/mosó
címszó alatt 3 58.

LO : Folyamatos törlés, kis
sebességgel.
HI : Folyamatos törlés, nagy
sebességgel.
Egyszeri törléshez kikapcsolt
ablaktörlőnél enyhén nyomja a kart
az INT állás felé, majd engedje el.

Mosófolyadék 3 130.

MD023

A fűtés a = gomb megnyomásával
működtethető.
Fűthető külső visszapillantó tükrök
3 21.
Hátsó ablakfűtés / Ablaktörlő
jégmentesítés 3 24.
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Az ablakok párátlanítása és
jégmentesítése

Sebességváltó

Első lépések

Kézi sebességváltó

Elindulás előtt ellenőrizze
 A gumiabroncsok levegőnyomását
és állapotát.
 A motorolaj és a többi folyadék
szintjét.
 Az ablakok, tükrök és világítótestek
tisztaságát és működőképességét,
a rendszámtábla tisztaságát
(piszok-, hó- és jégmentességét).
 Az ülések, a biztonsági övek és
a tükrök megfelelő beállítását.

ME035
MD105

Nyomja meg a 5 gombot.
„Párátlanítás és jégmentesítés” a Fűtőés szellőzőrendszer címszó alatt 3 93.
„Párátlanítás” a Légkondicionáló
berendezés címszó alatt 3 96.
„Ablakok párátlanítása és
jégmentesítése” az Elektronikus
légkondicionáló rendszer címszó alatt
3 99.

Hátramenet: a gépkocsi álló helyzetében
nyomja le a tengelykapcsoló pedált, majd
kapcsolja a fokozatot.
Ha nem sikerül hátramenetbe
kapcsolnia, a sebességváltó kart üres
állásba kapcsolva engedje fel, majd
nyomja le újra a tengelykapcsoló pedált,
azután kísérelje meg ismét a
hátrameneti fokozat kapcsolását.
Kézi sebességváltó 3 110.

 Alacsony sebességnél ellenőrizze
a fékek működését, különösen,
ha a fékek nedvesek.
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A motor indítása
a gyújtáskapcsolóval

Újraindítás előtt vagy a motor
leállításához fordítsa vissza a kulcsot
0 állásba.

Parkolás
 A rögzítőféket mindig a kioldógomb
benyomása nélkül húzza be. Lejtőn
vagy emelkedőn olyan erősen
húzza be, amennyire csak lehet.
A működtetéshez szükséges erő
csökkentéséhez nyomja le
egyidejűleg a fékpedált.
MD098

 Fordítsa a kulcsot 1-es állásba,
a kormányzár oldásához mozgassa
meg kissé a kormánykereket
 Kézi sebességváltó: nyomja le
a tengelykapcsolót
 Ne adjon gázt
 Fordítsa a kulcsot 3-as állásba,
miközben lenyomva tartja
a tengelykapcsoló és a fékpedált,
majd engedje el, amint a motor
beindult.

 Állítsa le a motort, és kapcsolja ki
a gyújtást. Fordítsa el a kormányt
addig, amíg a kormányzár nem
reteszelődik.
 Ha a gépkocsi sík terepen vagy
emelkedőn áll, a gyújtás
kikapcsolása előtt a sebességváltót
kapcsolja első sebességfokozatba.
Emelkedőn parkolva fordítsa el
az első kerekeket a járdaszegélytől.

Ha a gépkocsi lejtőn áll, a gyújtás
kikapcsolása előtt a sebességváltót
kapcsolja hátrameneti fokozatba.
Az első kerekeket fordítsa
a járdaszegély felé.
 Zárja be az ablakokat.
 Zárja be a gépkocsit és kapcsolja
be a riasztóberendezést.
 Ne parkoljon gyúlékony burkolatú
helyen. A kipufogórendszer magas
hőmérsékletétől a felületet lángra
lobbanhat.
 A hűtőventilátor a motor leállítása
után is működhet.
Kulcsok 3 13.

Kulcsok, ajtók és ablakok 13

Kulcsok, ajtók és
ablakok

Kulcsok, zárak

Rádiófrekvenciás távirányító

Kulcsok
Pótkulcsok

Kulcsok, zárak................................... 13
Ajtók .................................................. 17
Gépkocsivédelem.............................. 18
Külső visszapillantó tükrök ................ 19
Belső visszapillantó tükör.................. 21
Ablakok ............................................. 22

A kulcs száma egy levehető címkén
található.
Mivel a kulcs az indításgátló rendszer
része, pótkulcs rendelésekor meg kell
adni a kulcsszámot.
„Zárak” a Külső ápolás címszó alatt
3 160.
ME002

Működtethető vele:
 Központi zár
A rádiófrekvenciás távirányító
hatótávolsága kb. 20 méter.
A hatótávolságot külső tényezők
befolyásolhatják.
A működést a vészvillogók felvillanása
erősíti meg.
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Óvatosan bánjon vele, védje
a nedvességtől és a magas
hőmérséklettől, és ne használja
feleslegesen.

Rádiófrekvenciás távirányító
elemcsere

1. Csavarja ki a csavart a távirányító
burkolatának hátoldalából.

Amint a hatótávolság érezhetően
csökkenni kezd, cserélje ki az elemet.

2. Nyissa szét a távirányító burkolatát.

Meghibásodás

A lemerült akkumulátorokat nem
szabad a háztartási hulladékba keverni.
Elhelyezésükről a megfelelő
újrahasznosító gyűjtőhelyeken kell
gondoskodni.

Ha a központi zár nem működtethető
a távirányítóval, azt a következők
okozhatják:
 A távirányító hatósugarán kívül van,
 Az akkumulátor feszültsége túl
alacsony,

4. Vegye ki a lemerült elemet. Ne érjen
hozzá más alkatrészekkel
az áramkörhöz.
5. Tegye be az új elemet. Ügyeljen
arra, hogy az elem negatív (–)
pólusa alul legyen.

 A távirányító hatótávolságon kívüli
gyakori, ismételt működtetése,
amely a rendszer
újraszinkronizálását teszi
szükségessé,

6. Tegye vissza az öntapadós
ragasztót, és helyezze vissza
a távirányítót a burkolatba.
7. Szerelje vissza a távirányító
burkolatát.

 Ha a központi zár túlterhelődik a túl
gyakori működtetés következtében,
az áramellátás rövid időre
megszakad,
 Más eszközök nagyobb
teljesítményű rádióhullámainak
zavaró hatása.

3. A távirányítót húzza ki a burkolatból,
óvatosan vegye le az öntapadós
ragasztót a távirányítóról, és tiszta
helyen tegye le.

8. Ellenőrizze a gépkocsinál, hogy
a távirányító működik-e.
ME003

Megjegyzés
Csereként CR1620 jelű (vagy ezzel
egyenértékű) elemet kell használni.
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Figyelem!
Kézzel lehetőleg ne érintse meg
az elem lapos érintkező felületeit.
Ez csökkentheti az elem élettartamát.

A távirányítót tartsa távol víztől,
nedvességtől és a közvetlen
napsütéstől. Ha a távirányítót

Nyitás
Rádiófrekvenciás távirányító

víz éri, törölje le egy puha ronggyal.

Központi zár
Megjegyzés
A lemerült lítiumelemek károsak
a környezetre.
Használt elemek kidobásakor tartsa
be az érvényben lévő
hulladékelhelyezési előírásokat.
Ne dobja a használt elemeket
a háztartási hulladékba.
Megjegyzés
A távirányító megfelelő működésének
biztosítása érdekében tartsa be
a következő irányelveket:
Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le
a távirányítót.
Ne helyezzen nehéz tárgyakat
a távirányítóra.

A központizár-rendszert a vezetőoldali
ajtóról működtetheti. Ez a rendszer
lehetővé teszi, hogy az összes ajtó
zárját egyszerre nyissa vagy zárja,
mégpedig a vezetőoldali ajtó kívülről
kulccsal vagy távirányítóval, illetve
belülről az ajtózáró gombbal történő
nyitásával vagy zárásával.
Ha a vezetőoldali ajtó nincs
megfelelően becsukva, a központi zár
nem reteszel.

ME004

Nyomja meg a K gombot.
Kinyitja az összes ajtó zárját.
Az irányjelző lámpák kétszer
felvillannak.
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Zárás

A rádiófrekvenciás távirányító
meghibásodása

Rádiófrekvenciás távirányító

Nyitás

a kulcs zárban való elfordításával.
A többi ajtó a belső kilincs
használatával nyitható.
Zárás
Nyomja meg a belső zárgombot minden
ajtón, kivéve a vezetőoldali ajtót. Ezután
csukja be a vezetőoldali ajtót, és
kívülről zárja be a kulccsal.

Biztonsági zár

ME005
MD005

Nyomja meg a Q gombot.
Bezárja az összes ajtót. Az irányjelző
lámpák egyszer felvillannak.

Kézileg nyissa ki a vezetőoldali ajtót
a kulcs zárban való elfordításával.
Zárás
Csukja be a vezetőoldali ajtót, és
kívülről zárja be a kulccsal.

A központi zár meghibásodása
Nyitás
Kézileg nyissa ki a vezetőoldali ajtót

MD006
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Figyelem!
Ha a gyermekbiztonsági zár LOCK
(lezárt) helyzetben van, nem szabad
feszegetni a belső ajtókilincset.
Túlzott erő hatására megsérülhet
a belső ajtókilincs.

Ajtók
Csomagtérajtó
Nyitás

{Figyelmeztetés
Mindig használja a
gyermekbiztonsági zárat, ha
gyermekek ülnek a hátsó ülésen.
A gyermekbiztonsági zár
bekapcsolásához tolja felfelé a kart
LOCK (zárt) helyzetbe.
A gyermekbiztonsági zárral lezárt hátsó
ajtó nyitásához először az utastérben
húzza fel az ajtó zárógombját, majd
kívülről a kilinccsel nyissa ki az ajtót.
A gyermekbiztonsági zár
kikapcsolásához tolja le a kart UNLOCK
(nyitott) helyzetbe.

ME058

A csomagtérajtót a vezetőülés melletti
nyitókarral is kinyithatja.
ME057

A csomagtérajtó nyitásához illessze be
a kulcsot a zárba, és forgassa el az
óramutató járásával egyező irányba.
Emelje fel a csomagtérajtót.

{Figyelmeztetés
Nagyméretű csomag szállítása
esetén se közlekedjen nyitott
csomagtérajtóval, mert mérgező
kipufogógázok kerülhetnek
az utastérbe.
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Figyelem!
A csomagtérajtó sérülésének
elkerülése érdekében a kinyitás előtt
ellenőrizze a magasban lévő
esetleges akadályokat, mint például
egy garázsajtó. Mindig ellenőrizze
a csomagtérajtó fölött és mögött lévő
területet.

Gépkocsivédelem

Automatikus ajtózárás
Ha a távirányítóval történő nyitás után
körülbelül 30 másodpercen belül
egyetlen ajtót sem nyitnak ki a gépkocsin
vagy a gyújtáskapcsoló nincs ACC vagy
ON állásban, akkor a központi zár
automatikusan bezáródik.

Indításgátló visszajelző

Indításgátló

Megjegyzés
Bizonyos nehéz tartozékok
csomagtérajtóra való felszerelése
után előfordulhat, hogy
a csomagtérajtó nem áll meg nyitott
helyzetben.
Zárás
A csomagtérajtó lecsukásához nyomja
le az ajtót, míg az megfelelően nem
reteszelődik. Ekkor automatikusan
bezáródik.
A csomagtérajtó zárásakor ügyeljen arra,
hogy se Önnek, se valaki másnak
a végtagjai ne legyenek a csomagtérajtó
zárási tartományában.

ME006

Ha a rendszer érvénytelen kulcsot
észlel, a visszajelző lámpa villogni kezd,
és a gépkocsi nem indítható.

Az indításgátló (immobilizer) rendszer
olyan kiegészítő lopásgátló
berendezés, amely megakadályozza
a gépkocsi jogosulatlan elindítását.
Az indításgátlóval felszerelt gépkocsit
csak az indítókulcsba beépített
elektronikusan kódolt jeladóval lehet
elindítani. A jeladó nem láthatóan van
beépítve a gyújtáskulcsba.
A motor csak érvényes gyújtáskulccsal
indítható.
Érvénytelen kulccsal csak az ajtók
nyithatók.
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Az indításgátló automatikusan
aktiválódik, ha a gyújtáskulcsot LOCK
állásba fordítja és kihúzza a
gyújtáskapcsolóból.
Az indításgátló visszajelző lámpa
az alábbi esetekben működhet:
• Ha a gyújtáskapcsoló ON vagy
START állásában az indításgátló
hibát érzékel, az indításgátló
rendszer meghibásodott (beleértve
az Automatikus kulcstanulás
üzemmódot is), az indításgátló
visszajelző lámpa villogni kezd vagy
folyamatosan világít.
• Egyes európai országok esetében
kiegészítő indításgátló került
alkalmazásra a gépkocsibiztonság
növelése érdekében. Ha az
indításgátló modult kicserélik,
a gépkocsit nem lehet elindítani.
Ha a gépkocsi nem indítható, vagy
az indításgátló visszajelző lámpa
villog vagy folyamatosan világít,
a rendszert ellenőriztetni kell egy
márkaszervizben.

Külső visszapillantó
tükrök

Kézi állítású külső
visszapillantó tükrök

Domború felületű
visszapillantó tükör
A domború felületű külső visszapillantó
tükör csökkenti a holtteret. Az íves
tükörben a tárgyak kisebbnek
látszanak, emiatt a mögöttünk haladó
járművek távolsága nehezen
megbecsülhető.

MD014

A külső visszapillantó tükröket úgy
állítsa be, hogy jól lássa a gépkocsi
mindkét oldalát és a gépkocsi mögötti
útszakasz két oldalát is.
A tükör dőlésszögének állításához
mozgassa a kart a megfelelő irányba.
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Távirányítású külső
visszapillantó tükrök

Behajtható külső
visszapillantó tükrök

{Figyelmeztetés
A visszapillantó tükrök legyenek
mindig jól beállítva, és segítségükkel
mindig kísérje figyelemmel
a gépkocsija környezetében lévő
tárgyakat és más járműveket.
Ne közlekedjen a gépkocsival, ha
bármelyik külső visszapillantó tükör
be van hajtva.

ME007

Válassza ki a megfelelő külső
visszapillantó tükröt a vezérlőgomb
balra (L) vagy jobbra (R) történő
megnyomásával. Ezután a tükör
állításához mozgassa a kapcsolót
a megfelelő irányba.

MD016

A gyalogosok védelme érdekében
bizonyos nagyságú ütközés esetén
a külső visszapillantó tükrök eredeti
helyzetükből elfordulnak. A tükör házát
megfogva könnyedén visszafordíthatja
az eredeti helyzetébe.
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Fűthető külső visszapillantó
tükrök

Belső visszapillantó
tükör

{Figyelmeztetés
A tükör éjszakai állásában
a visszatükröződő tárgyak
halványabban látszódnak.

Kézzel elsötétíthető
visszapillantó tükör

Ezt vegye figyelembe, amikor
éjszakai állásban használja a belső
visszapillantó tükröt.
Személyi sérüléssel és anyagi kárral
járó balesetet okozhat, ha nem lát
megfelelően hátra.

MD017

Bekapcsoláshoz nyomja meg
a + gombot.
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtése
automatikusan kikapcsol kb.
16 perc után, vagy a gomb ismételt
megnyomására.

MD019

A vakítás csökkentése érdekében
húzza meg a tükörház alsó részén
található kart.
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Ablakok

Elektromos ablakemelők
{Figyelmeztetés

Kézi ablakemelő

Az elektromos ablakemelők
működtetése során különös
elővigyázatossággal járjon el. Fennáll
a sérülés veszélye, különösen
gyermekek esetében.
Ha gyermekek ülnek a hátsó ülésen,
kapcsolja be az elektromos
ablakemelők gyermekbiztonsági
rendszerét.

MD020

Az ablakok a forgatókarok segítségével
nyithatók ki és zárhatók be.

MD021

Fokozottan figyeljen az ablakok
zárásakor.

Az elektromos ablakemelők csak
bekapcsolt gyújtásnál működtethetők.

Bizonyosodjon meg róla, hogy
semmit sem szorítanak be mozgásuk
közben.

Az adott ablak kinyitásához nyomja
meg, bezárásához húzza meg
a megfelelő kapcsolót.

Kezelés
Az elektromos ablakemelőket
a gyújtáskapcsoló bekapcsolt
helyzetében az ajtókon található
kapcsolókkal tudja működtetni.
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Az ablak bezárásához mozdítsa felfelé
a kapcsoló első részét.
Az ablak leeresztéséhez mozdítsa
lefelé a kapcsoló első részét.
Engedje el a kapcsolót, ha az ablak
elérte a kívánt helyzetet.

{Figyelmeztetés

Gyermekbiztonsági rendszer
a hátsó ablakokhoz

Ha egy utas kihajol, illetve kitartja
a kezét a nyitott ablakon, egy másik
jármű vagy az út szélén lévő tárgyak
súlyos sérülést okozhatnak.
A gépkocsiból senki ne hajoljon ki, és
ne tartsa ki kezét vagy karját a nyitott
ablakon.
Ha a kapcsolók nincsenek
hatástalanítva, a gyermekek
működésbe hozhatják az elektromos
ablakemelőket és beszorulhatnak
az ablaknyílásba.
Soha ne hagyjon gyermekeket
felügyelet nélkül az autóban, és ne
hagyja a kulcsot sem az autóban.
Az elektromos ablakemelők helytelen
használata súlyos vagy végzetes
sérüléseket okozhat.

MD022

A hátsó ablakemelők működésének
letiltásához nyomja meg a v kapcsolót.
A működtetés bekapcsolásához nyomja
meg újra a v kapcsolót.
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Hátsó ablakfűtés / Ablaktörlő
jégmentesítés

Figyelem!
A szélvédő és a hátsó ablak
tisztítására ne használjon éles
szerszámot vagy súrolószert.
Óvja a karcolódástól és sérülésektől
a fűtőszálakat a szélvédő és a hátsó
ablak közelében végzett munkálatok
vagy a tisztításuk során.

Napellenzők

MD023

Bekapcsoláshoz nyomja meg
a + gombot.
A hátsó ablak és a külső tükrök fűtése
automatikusan kikapcsol kb.
16 perc után, vagy a gomb ismételt
megnyomására.

A vakítás megelőzése érdekében
a napellenzők lehajthatóak, vagy
kihajthatók oldalra.
Ha a napellenzőben beépített tükör van,
a tükör fedelének vezetés közben zárva
kell lennie.

{Figyelmeztetés
Ne állítsa be úgy a napellenzőt, hogy
az kitakarja az utat, a többi
közlekedőt vagy egyéb tárgyakat.
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Ülések, biztonsági
rendszerek

Fejtámlák
Fejtámlák
A fejtámla helyzete

Fejtámlák........................................... 25
Első ülések........................................ 26
Biztonsági övek ................................. 29
Légzsákrendszer .............................. 32
Gyermekülések ................................. 39

{Figyelmeztetés
Csak a megfelelő helyzetbe beállított
fejtámlával közlekedjen.
A kiszerelt vagy rosszul beállított
fejtámlák baleset esetén nem tudják
feladatukat ellátni, így súlyos fejvagy nyaksérülés történhet.
Bizonyosodjon meg róla elindulás
előtt, hogy a fejtámlák megfelelően
be vannak állítva.

MD024

A fejtámla közepének
szemmagasságban kell lennie.
Ha nagyon magas utas esetén ez nem
lehetséges, akkor állítsa a fejtámlát
a legfelső pozícióba, alacsony utas
esetében pedig a legalsó helyzetbe.
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Fejtámlák az első üléseken

Fejtámlák a hátsó üléseken

Magasságállítás

Magasságállítás

Első ülések
Üléshelyzet
{Figyelmeztetés
Csak megfelelően beállított üléssel
közlekedjen.

MD025

MD027

Húzza felfelé a fejtámlát.

Húzza felfelé a fejtámlát.

Lefelé való állításhoz nyomja meg
a gombot, majd nyomja a fejtámlát
lefelé.

Lefelé való állításhoz nyomja meg
a gombot, majd nyomja a fejtámlát
lefelé.

Eltávolítás

Eltávolítás

Nyomja meg a kioldógombokat, és
húzza ki felfelé a fejtámlát.

Nyomja meg a kioldógombokat, és
húzza ki felfelé a fejtámlát.

MD028
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 Üljön az ülésben annyira hátul,
amennyire csak lehetséges. Állítsa
be az ülés és a pedálok közötti
távolságot úgy, hogy a pedálok
lenyomásakor lábai enyhén
behajlítva legyenek. Az utasülést
tolja hátra, amennyire csak lehet.
 Az ülésben ülve dőljön vállaival
a háttámlának, amennyire csak
lehetséges. A háttámla dőlését úgy
állítsa be, hogy a kormányt enyhén
behajlított karral elérje.
A kormánykerék forgatása közben
tartsa vállait a háttámlán.
A háttámlát ne döntse túlzottan
hátra. A javasolt legnagyobb
döntési szög kb. 25°.
 Állítsa be a kormánykereket.
Kormánykerék beállítása 3 57.

 Állítsa be az ülésmagasságot úgy,
hogy minden irányban tisztán
kilásson, és a műszerfalat is le tudja
olvasni. Feje és a tetőkárpit között
maradjon legalább egy kézfejnyi
távolság. Combjai lazán
támaszkodjanak az ülésre anélkül,
hogy belenyomódnának.

{Figyelmeztetés
Az üléseket soha ne állítsa menet
közben, mert ellenőrizhetetlenül
elmozdulhatnak.

Az ülés hosszanti beállítása

 Állítsa be a fejtámlákat.
Fejtámlák 3 25.
 Állítsa be a biztonsági övek
magasságát. „A vezető övének
magasságállítása” a Hárompontos
biztonsági övek 3 31 címszó alatt
található.

Az ülések beállítása
{Veszély
Ne üljön a kormányhoz 25 cm-nél
közelebb, hogy lehetővé tegye
a légzsák biztonságos működésbe
lépését.

MD029

Húzza felfelé a kart, csúsztassa el
az ülést, majd engedje el a kart.
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Háttámlák

MD030

Húzza meg a kart, állítsa be
a dőlésszöget, majd engedje el a kart.
Engedje, hogy az ülés jól hallhatóan
rögzüljön.
Beállítás közben ne dőljön
a háttámlának.

Ülésfűtés elöl

Ülésmagasság

MD031

Forgassa el az üléspárna külső oldalán
található kézikereket, amíg az
üléspárna a kívánt helyzetbe kerül.

ME008

Az első ülések fűtésének gombjai
az elülső konzolon találhatók.
Az ülés melegítéséhez:
1. Kapcsolja be a gyújtást.
2. Nyomja meg annak az ülésnek
az ülésfűtés gombját, amelyiket
fűteni szeretné.
A gombban elhelyezett jelzőlámpa
kigyullad.
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3. Az ülésfűtés kikapcsolásához
nyomja meg ismét a gombot.
Érzékeny bőrű utasok számára nem
ajánlott az ülésfűtést a legmagasabb
fokozaton hosszabb ideig működtetni.

Biztonsági övek

{Figyelmeztetés

Biztonsági övek

Minden utazás előtt csatolja be
a biztonsági övet.
A biztonsági övet nem viselő utasok
baleset esetén veszélyeztetik saját
maguk és utastársaik testi épségét.

Az ülésfűtés csak járó motor esetén
működik.

A biztonsági övet úgy tervezték, hogy
egyszerre csak egy személy
használhassa. Nem felel meg 12 évnél
fiatalabb vagy 150 cm-nél alacsonyabb
személyek számára.

MD033

A biztonsági övek a gépkocsi hirtelen
gyorsulása vagy lassulása esetén
rögzítődnek az utasok biztonsága
érdekében.

Rendszeresen ellenőrizze
a biztonságiöv-rendszer elemeinek
megfelelő működőképességét és
épségét.
A sérült részeket cseréltesse ki.
Baleset után cseréltesse ki az öveket és
a működésbe lépett övfeszítőket egy
szervizben.
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Megjegyzés

Övfeszítők

Az övfeszítők működésbe lépését
az 9 ellenőrzőlámpa világítása jelzi.

Ügyeljen arra is, hogy a biztonsági
övet cipővel vagy éles tárggyal ne
sértse meg, vagy ne csípje be.
Ne engedje, hogy a felcsévélő
szerkezetbe szennyeződés kerüljön.

Légzsákok és övfeszítők lámpája 3 68.
A működésbe lépett övfeszítőket
cseréltesse ki egy szervizben. Az
övfeszítők csak egyszer tudnak
működésbe lépni.

Biztonsági övek emlékeztetője >.
Biztonsági övek emlékeztetője 3 67.

Megjegyzés

Överő-határoló
Ütközés esetén az első üléseknél
az övek csillapított kiengedése
csökkenti a testre jutó terhelés
mértékét.

MD034

Frontális vagy hátulról jövő ütközés
esetén – bizonyos súlyosság fölött –
az övcsatok lefelé húzódnak, így
megfeszítik az öveket.

{Figyelmeztetés
A szakszerűtlen beavatkozás
(pl. övek és övcsatok eltávolítása
vagy beszerelése) működésbe
hozhatja az övfeszítőket – ez sérülést
okozhat.

Ne helyezzen vagy erősítsen
tartozékokat vagy más tárgyakat
az övfeszítők működési tartományán
belülre.
Ne végezzen semmilyen változtatást
az övfeszítők elemein, mert ezzel
érvényteleníti a gépkocsi
típusbizonyítványát.
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Hárompontos biztonsági övek

A vezető övének
magasságállítása

Beszerelés

MD036

MD035

Húzza ki az övet a feszítőszerkezetből,
vezesse át a teste előtt csavarodás
nélkül, és illessze be a zárnyelvet
az övcsatba.
Utazás közben feszítse meg
rendszeresen az övet a vállöv
meghúzásával.

A laza vagy vastag ruházat
akadályozza az öv megfelelő
felfekvését. Ne helyezzen semmilyen
tárgyat (pl. kézitáskát, mobiltelefont)
a teste és az öv közé.

{Figyelmeztetés
Az övnek nem szabad a ruhája
zsebeiben lévő kemény vagy
törékeny tárgyakon feküdnie.

MD037

1. Nyomja meg a gombot.
2. Állítsa be a magasságot és
rögzítse.
Állítsa be a magasságot úgy, hogy
az öv a vállon át vezessen. Nem
szabad a nyaknál vagy a felső karnál
átvezetni.
Ne állítsa menet közben.
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Biztonsági övek használata
terhesség idején

Kicsatolás

{Figyelmeztetés
A medenceövet a lehető
legalacsonyabban vezesse át
a medence felett, hogy a hasat védje
a megnyomódástól.
A biztonsági öveket várandós hölgyeknek
is be kell csatolniuk.
MD038

Az övet az övcsat piros gombjának
lenyomásával lehet kioldani.

Biztonsági övek a hátsó üléseken
A hátsó középső ülés hárompontos
biztonsági öve csak akkor húzható ki
a feszítőszerkezetből, ha a háttámla
a hátsó helyzetben van.

A többi utashoz hasonlóan egy várandós
anya is súlyosabban megsérülhet, ha nem
kapcsolja be a biztonsági övet.
Továbbá, ha a várandós hölgyek
a biztonsági övet előírásszerűen
(megfelelő helyen) viseli, csökkenti
a magzat sérülésének veszélyét egy
esetleges baleset során.
A maximális védelem érdekében
a várandós hölgyek használjanak
hárompontos biztonsági övet.
A biztonsági öv alsó ágát olyan mélyre
helyezzék testükön, amennyire csak
lehetséges.

Légzsákrendszer
Légzsákrendszer
A légzsákrendszer több önálló
rendszerből tevődik össze.
Működésbe lépésükkor a légzsákok pár
ezredmásodperc alatt felfúvódnak.
Olyan gyorsan fújódik fel és ereszt le,
hogy az gyakran fel sem tűnik az
ütközés során.
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{Figyelmeztetés
A szakszerűtlen beavatkozás
a légzsákrendszer váratlan,
robbanásszerű működésbe lépéséhez
vezethet.
A vezetőnek minél hátrább kell ülnie
úgy, hogy még képes legyen ellátni
a gépkocsi irányítását. Ha túl közel ül
a légzsákhoz, az működésbe lépésekor
súlyos vagy halálos sérülést okozhat.
Az összes utasnak, a gépkocsivezetőt
is beleértve, minden körülmények
között be kell csatolnia a biztonsági
övet, mert ezzel csökkenthető egy
baleset során a súlyos vagy halálos
sérülések kockázata. Ne üljön vagy
hajoljon szükségtelenül közel
a légzsákhoz menet közben.
A légzsák horzsolásokat vagy
sérüléseket okozhat az arcon vagy a
testén egy törött szemüveg miatt, illetve
a légzsák működésbe lépésekor égési
sérüléseket is okozhat.

Megjegyzés
A légzsákrendszereket és
az övfeszítőket vezérlő elektronika
a középkonzol környékén található.
Ne helyezzen mágneses tárgyakat
erre a területre.
Ne ragasszon semmit a légzsákok
burkolatára, és ne fedje le semmilyen
más anyaggal.
Minden légzsák csak egyszer lép
működésbe. Cseréltesse ki
a működésbe lépett légzsákokat egy
szervizben.
Ne végezzen semmilyen változtatást
a légzsákrendszer elemein, mert
ezzel érvényteleníti a gépkocsi
típusbizonyítványát.
A légzsákok működésbe lépése
esetén a kormánykereket,
a műszerfalat, a burkolatokat,
az ajtótömítéseket, a kilincseket és
az üléseket szervizben szereltesse ki.

Előfordulhat, hogy a légzsákok
működésbe lépését hangos zaj és
füst kíséri. Ezek normális és
veszélytelen jelenségek, azonban
olykor az utasok bőrét irritálhatja.
Ha nem múlik el, forduljon orvoshoz.

{Veszély
Soha ne engedje, hogy gyermekek
vagy csecsemők, valamint várandós
hölgyek, idős vagy gyenge
szervezetű utasok üljenek az első
utasülésen, ha annak légzsákjai
működnek.
Ezenkívül gyermekülést se helyezzen
oda. Baleset esetén az ütés a légzsák
működésbe lépésekor súlyos
arcsérülést vagy halálos sebet
okozhat.
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Figyelem!
Ha a gépkocsit kövezetlen utakon
járva vagy járdára hajtva bukkanók
vagy egyéb tárgyak ütik meg, a
légzsákok működésbe léphetnek.
Vezessen lassan az olyan
útfelületeken, melyeket nem
gépjárműforgalomra terveztek, hogy
elkerülje a légzsákok nem kívánt
működésbe lépését.
A légzsákrendszerek 9
ellenőrzőlámpája.
Légzsákok és övfeszítők lámpája 3 68.

Első légzsákrendszer
Az első légzsákrendszer a
kormánykerékben és az utas oldalán a
műszerfalon lévő egy-egy légzsákból
áll. A légzsákokat az AIRBAG feliratról
lehet felismerni.

ME066

Az első légzsákrendszer adott
súlyosságú, az ábrán jelzett
tartományban történő baleset esetén
lép működésbe. A gyújtásnak
bekapcsolva kell lennie.

MD039

A vezető és az első utasülésen ülő utas
előremozdulása így korlátozottá válik,
ezáltal jelentősen csökken a felsőtest
és a fej sérülésének veszélye.
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{Figyelmeztetés

Oldallégzsákrendszer

Az optimális védelem csak megfelelő
üléshelyzet esetén biztosítható.
Üléshelyzet 3 26.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a
légzsákok működési tartományába.
Használja és megfelelően csatolja be
a biztonsági övet. A légzsák csak
ebben az esetben tud védelmet
nyújtani.
ME067
MD040

Az oldallégzsákrendszer az első ülések
háttámláiban lévő egy-egy légzsákból
áll.
A légzsákokat az AIRBAG feliratról
lehet felismerni.

Az oldallégzsákrendszer adott
súlyosságú ütközés esetén lép
működésbe. A gyújtásnak bekapcsolva
kell lennie.
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Megjegyzés

Függönylégzsákrendszer

Csak az Ön gépkocsijához
jóváhagyott üléshuzatokat
használjon. Ügyeljen arra, hogy ne
fedje le a légzsákokat.

{Figyelmeztetés

MD041

Így az oldalirányú ütközéseknél
jelentősen csökkenti a felsőtest és
a medence sérülésének veszélyét.

{Figyelmeztetés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat
a légzsákok működési tartományába.

Az oldallégzsákok közvetlen
közelében ülő gyermekeket súlyos
vagy végzetes sérülések veszélye
fenyegeti az oldallégzsákok
működése esetén, különösen akkor,
ha a gyermek feje, nyaka vagy
mellkasa a felfúvódás pillanatában
a légzsák közelében van.
Soha ne engedje meg, hogy
gyermeke az ajtónak támaszkodjon
vagy az oldallégzsák közvetlen
közelében helyezkedjen el.

MD042

A függönylégzsákrendszer
a tetőkeretben lévő egy-egy légzsákból
áll mindkét oldalon.
A függönylégzsákokat az ajtóoszlopon
található AIRBAG feliratról lehet
felismerni.
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{Figyelmeztetés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat
a légzsákok működési tartományába.
A kapaszkodókon elhelyezett
akasztókra csak könnyű
ruhadarabokat akasszon fel, vállfa
nélkül. Ne tartson semmilyen tárgyat
ezekben a ruhákban.

Légzsák be/kikapcsoló
ME067

Az oldallégzsákrendszer adott
súlyosságú ütközés esetén lép
működésbe. A gyújtásnak bekapcsolva
kell lennie.

MD043

Így az oldalirányú ütközéseknél
jelentősen csökkenti a fej sérülésének
kockázatát.

Az utasoldali első légzsákrendszert ki
kell kapcsolni, ha az ülésre gyermekülést
szerelnek be.
A függönylégzsákrendszer, az övfeszítők
és a vezetőoldali légzsákrendszerek
működőképesek maradnak.
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{Figyelmeztetés
Kapcsolja ki az első utasüléshez
tartozó légzsákrendszert, ha gyermek
utazik az ülésen.
Kapcsolja be az első utasüléshez
tartozó légzsákrendszert, ha felnőtt
utazik az első utasülésen.
A gyújtáskulcs segítségével állítsa be
a kívánt helyzetet:
ME009

Az első utasoldali légzsákrendszer
a műszerfal oldalán lévő zárral
kapcsolható ki, amely nyitott első
utasoldali ajtó esetén látható.

U off = az első utasoldali légzsákok ki
vannak kapcsolva, és nem fújódnak fel
ütközés esetén. Az U off
ellenőrzőlámpa folyamatosan világít.
Biztonsági gyermekülések
a táblázatnak megfelelően szerelhetők
be.
V on = az első utasoldali légzsákok be
vannak kapcsolva. Gyermekülés nem
szerelhető be.

ME010

Ha az U off ellenőrzőlámpa nem
világít, akkor az első utasüléshez
tartozó légzsákrendszerek ütközés
esetén felfújódnak.
Csak álló gépkocsi esetén, kikapcsolt
gyújtásnál változtassa meg a beállítást.
A beállítás a következő változtatásig
megmarad. A légzsák kikapcsolásának
ellenőrzőlámpája.
Légzsák be/kikapcsolva lámpa 3 68.
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Gyermekülések
Biztonsági gyermekülések
Javasoljuk, hogy használjon GM
gyermekülést, amelyet kifejezetten
a gépkocsihoz terveztek.
Biztonsági gyermekülés használata
esetén ügyeljen a következő használati
és beszerelési útmutatásokra, és
azokra is, amelyeket a biztonsági
gyermeküléshez mellékeltek.
Mindig meg kell felelnie azon országok
törvényeinek és előírásainak, ahol
átutazik. Bizonyos országokban
a biztonsági gyermekülések használata
nem minden ülésen megengedett.

{Figyelmeztetés
Ha biztonsági gyermekülést használ az
első utasülésen, az első utasüléshez
tartozó légzsákrendszereknek
kikapcsolva kell lenniük; ellenkező
esetben a légzsákok működésbe
lépése életveszélyt jelenthet a
gyermek számára.
Ez különösen igaz az utasülésen
elhelyezett hátrafelé néző
gyermekülésre.

A megfelelő gyermekülés
kiválasztása
Szállítsa gyermekét a haladási iránynak
háttal, ameddig csak lehet. Akkor
szükséges gyermekülést cserélni,
amikor az adott gyermeküléssel
a gyermek feje már nem támasztható
meg megfelelően szemmagasságban.
A gyermekek nyakcsigolyája nagyon
gyenge, és baleset esetén kisebb
erőhatásnak van kitéve félig
hátradöntött, hátrafelé néző helyzetben,
mint egyenesen ülve.

12 évesnél fiatalabb vagy 150 cm
testmagasságnál alacsonyabb
gyermeknek csak megfelelő
gyermekülésben szabad utaznia.
Gépkocsiban utazva soha ne tartsa
kézben a gyermeket. Ütközés esetén
a gyermek súlya túl nehéz lesz ahhoz,
hogy megtartsák.
Ha a gépkocsiban gyermek utazik,
használja mindig a gyermek
testsúlyának megfelelő biztonsági
gyermekülést.
Győződjön meg róla, hogy a beszerelni
kívánt gyermekülés kompatibilis-e
a gépkocsitípussal.
Győződjön meg róla, hogy
a gyermekülés beszerelési helye
megfelelő.
A gyermekeket csak a forgalommal
átellenes oldalon engedje be- és
kiszállni.
Amikor a gyermekülést nem használják,
rögzítse a biztonsági övvel, vagy vegye
ki a gépkocsiból.
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Megjegyzés
Ne ragasszon semmit
a gyermekülésre, és ne tegyen rá
semmilyen huzatot.
Ha a biztonsági gyermekülés baleset
során nagy igénybevételnek volt
kitéve, akkor azt ki kell cserélni.
Gondoskodjon róla, hogy
a csecsemők és gyermekek a hátsó
üléseken, gyermekülésben üljenek.
Amíg a gyermekek nem tudják
a biztonsági öveket használni,
használjon a gyermek korának
megfelelő gyermekülést, és ügyeljen
rá, hogy be legyen csatolva.
Lásd a gyermeküléshez mellékelt
használati útmutatót.
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Biztonsági gyermekülések beszerelési helyei
A biztonsági gyermekülések megengedett beszerelési lehetőségei
Az első utasülésen
Testsúly és életkor
0: 10 kg-ig

bekapcsolt légzsák

kikapcsolt légzsák

A hátsó szélső
üléseken

A hátsó középső
ülésen

X

U1

U2

U

X

U1)

U2)

U

X

U1)

U2)

U

X

X

U

U

X

X

U

U

vagy kb. 10 hónapos korig
0+: 13 kg-ig
vagy kb. 2 éves korig
I: 9-től 18 kg-ig
vagy kb. 8 hónapostól 4 éves
korig
II: 15-től 25 kg-ig
vagy kb. 3-tól 7 éves korig
III: 22-től 36 kg-ig
vagy kb. 6-tól 12 éves korig
1. Csak ha az első utasülés légzsákrendszerei ki vannak kapcsolva. Amennyiben a biztonsági gyermekülést hárompontos biztonsági
övvel rögzíti, állítsa az ülés magasságát a legfelső helyzetbe.
2. Az üléshez rendelkezésre állnak ISOFIX és Top-Tether rögzítőkeretek.

U: Univerzálisan alkalmazható a hárompontos biztonsági övvel együtt.
X: Ebben a súlycsoportban gyermekülés használata nem engedélyezett.
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ISOFIX biztonsági gyermekülés megengedett beszerelési lehetőségei
Méretcsoport

Beszerelés

Az első
utasülésen

A hátsó
szélső üléseken

A hátsó
középső ülésen

0: 10 kg-ig

E

ISO/R1

X

IL1

X

0+: 13 kg-ig

E

ISO/R1

X

IL1)

X
X

Súlycsoport

I: 9-től 18 kg-ig

D

ISO/R2

X

IL1)

C

ISO/R3

X

IL1)

X
X

D

ISO/R2

X

IL1)

C

ISO/R3

X

IL1)

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

1. Az első ülést csúsztassa a lehető legjobban előre, vagy addig, amíg a gyermekülés nem ütközik az első ülés háttámlájába.

IL: Megfelelő a „gépkocsitípus-függő”, „korlátozott” vagy „féluniverzális” kategóriákba tartozó egyes ISOFIX gyermekülések
részére. Az ISOFIX gyermekülésnek jóváhagyással kell rendelkeznie az adott gépkocsitípushoz.
IUF: Megfelelő az ehhez a súlykategóriához jóváhagyott univerzális kategóriájú ISOFIX előrenéző gyermekülésekhez.
X: Ebben a súlycsoportban ISOFIX gyermekülés használata nem engedélyezett.
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ISOFIX méretosztály és ülésfajta
A - ISO/F3: Előre néző gyermekülés a 9-től 18 kg-ig súlycsoportba tartozó nagyobb gyermekek részére.
B - ISO/F2: Előre néző gyermekülés a 9-től 18 kg-ig súlycsoportba tartozó kisebb gyermekek részére.
B1 - ISO/F2X: Előre néző gyermekülés a 9-től 18 kg-ig súlycsoportba tartozó kisebb gyermekek részére.
C - ISO/R3: Hátra néző gyermekülés a 13 kg alatti súlycsoportba tartozó nagyobb gyermekek részére.
D - ISO/R2: Hátra néző gyermekülés a 13 kg alatti súlycsoportba tartozó kisebb gyermekek részére.
E - ISO/R1: Hátra néző gyermekülés a 13 kg alatti súlycsoportba tartozó fiatalabb gyermekek részére.
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Isofix gyermekülések

Az Ön gépkocsija viszont már fel van
szerelve a gyermekülések számára
kialakított ISOFIX alsó rögzítési
pontokkal a hátsó szélső üléseknél, és
felső (Top-Tether) rögzítési pontokkal
a csomagtér-elem mindkét oldalán,
amelyek segítségével a gyermekülést
közvetlenül a gépkocsi
karosszériájához lehet rögzíteni.

MD167

A múltban a biztonsági
gyermeküléseket a biztonsági övekkel
rögzítették a gépkocsi üléséhez.
Ennek következtében a gyermeküléseket
gyakran helytelenül vagy túlságosan
lazán szerelték be, ami azzal járt, hogy a
gyermekülés nem nyújtott kellő védelmet.

Az ISOFIX alsó és Top-Tether felső
rögzítéssel ellátott gyermekülések
beszereléséhez kövesse
a gyermeküléshez tartozó beszerelési
útmutatót.

Ha kérdése merülne fel, vagy
bizonytalan abban, hogy helyesen
szerelte-e be a gyermekülést, forduljon
a biztonsági gyermekülés gyártójához.
Ha továbbra is kétségei vannak
a gyerekülések beszerelését illetően,
javasoljuk, hogy vegye fel a kapcsolatot
márkaszervizével.
ISOFIX gyermekbiztonsági rendszerek
beszerelése
1. A gyermekülés beszereléséhez
válassza ki az egyik hátsó szélső
ülést.

Ne sajnálja az időt arra, hogy
figyelmesen elolvassa és gondosan
áttanulmányozza a következő oldalakat,
valamint a gyermekülés gyártójának
utasításait.
Gyermekének biztonsága függ ettől!

MD170
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2. Keresse meg a két alsó rögzítési
pontot.
Az alsó rögzítési pontok helyét egy
kör jelzi a hátsó üléstámla alsó
szélén.
3. Győződjön meg róla, hogy
nincsenek oda nem illő tárgyak
az alsó rögzítési pontok környékén,
ide értve a biztonsági öveket és
az övcsatokat is. Ezek a tárgyak
befolyásolhatják a biztonsági
gyermekülés megfelelő rögzítését.
4. Helyezze a biztonsági gyermekülést
az ülésre az alsó rögzítési pontok
fölé, és a gyermekülés gyártójának
utasításait követve rögzítse a
gyermekülést a rögzítési pontokhoz.
5. A mellékelt útmutató szerint állítsa
be a gyermekülés helyzetét, és
szorítsa meg a rögzítést.

Figyelem!
A használaton kívüli biztonsági
gyermekülések előremozdulhatnak.
Szerelje ki a használaton kívüli
gyermeküléseket, vagy rögzítse őket
a biztonsági öv segítségével.

Megjegyzés
Mivel a zárt gépkocsiban hagyott
gyermekülés és a biztonsági öv
nagyon felmelegedhet, a gyermek
beültetése előtt győződjön meg erről
a gyermekülés felületét és
az övcsatokat megvizsgálva.

{Figyelmeztetés
Az ISOFIX alsó és Top-Tether felső
rögzítési pontokat csak gyermekülés
rögzítésére szabad használni, más
célra nem.
A rögzítési pontok csak olyan
gyermekülés rögzítésére alkalmasak,
amely el van látva alsó és felső
rögzítési csatlakozókkal.
Ne használja az ISOFIX alsó és toptether rögzítési pontokat a felnőtt
biztonsági övek, kábelek vagy
a gépkocsiban lévő egyéb tárgyak,
berendezések rögzítésére.
Az ISOFIX alsó és top-tether rögzítési
pontok felnőtt biztonsági övek,
kábelek vagy egyéb berendezések
rögzítésére való felhasználása
ütközés esetén nem nyújt elegendő
védelmet és súlyos, akár halálos
sérülésekhez vezethet.
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{Figyelmeztetés
Az első ülésen elhelyezett
gyermekülés súlyos, vagy akár
végzetes sérüléseket is okozhat.
Soha ne szereljen hátrafelé néző
gyermekülést első utasoldali
légzsákkal szerelt gépkocsi első
utasülésére.
Az első utasülésre szerelt hátrafelé
néző biztonsági gyermekülésben
utazó gyermek súlyosan, vagy akár
életveszélyesen is megsérülhet az
utasoldali légzsák felfúvódásakor.
A hátrafelé néző biztonsági
gyermekülést a hátsó ülésre szerelje
fel.
Amikor csak lehetséges, az előrefelé
néző biztonsági gyermekülést is
a hátsó ülésre szerelje fel.
Ha mégis az első ülésre szereli fel,
állítsa az ülést hátra, amennyire csak
lehet.

Figyelem!

Top-Tether gyermekülések

Teljes méretű hátrafelé néző
biztonsági gyermekülések nem
alkalmasak beszerelésre. Vegye fel a
kapcsolatot a gépkocsi
forgalmazójával a megfelelő
biztonsági gyermekülésekre
vonatkozó további információkért.
Alsó (ISOFIX) és felső (Top-Tether)
rögzítési pontokkal ellátott biztonsági
gyermekülés beszerelése
MD168

A felső rögzítési pontokhoz való
hozzáféréshez tegye a következőket:
1. Távolítsa el a csomagtérredőnyt.
2. Akassza a gyermekülés felső szíján
lévő kapcsot a felső rögzítési
pontba, meggyőződve arról, hogy
a szíj nem csavarodik meg.
Ha a beszerelési helyül szolgáló
ülés állítható fejtámlával rendelkezik
és kettős felső szíjat használ,
vezesse át a szíjat a fejtámla körül.
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Ha a beszerelési helyül szolgáló
ülés állítható fejtámlával rendelkezik
és egyszeres felső szíjat használ,
emelje fel a fejtámlát, és vezesse át
a szíjat a fejtámla alatt, annak
szárai között.
3. A mellékelt útmutató szerint állítsa
be a gyermekülés helyzetét, és
szorítsa meg a rögzítést.
4. A beszerelés után próbálja előrehátra mozgatni a gyermekülést,
hogy meggyőződjön arról,
a gyermekülés rögzítése
megfelelően biztonságos-e.

MD175

{Figyelmeztetés
Győződjön meg róla, hogy
a gyermekülés szíján lévő akasztó
megfelelően illeszkedik a felső
rögzítési ponthoz.
Ha nem megfelelő az illeszkedés,
a felső rögzítés nem tudja ellátni
feladatát.

Jegyzetek
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ME011

Együtt tartja az apró fémpénzeket.
MD044

A tárolóhely kisebb tárgyak
befogadására való.
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Kesztyűtartó

Pohártartók

ME012
MD047

Kinyitásához húzza meg a fogantyút.

{Figyelmeztetés
A balesetek vagy hirtelen fékezések
során történő sérülések veszélyének
csökkentéséhez menet közben
mindig tartsa zárva a kesztyűtartót.

MD049

A pohártartók az első konzolban és a
középkonzol hátsó részén találhatók.
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{Figyelmeztetés

Napszemüvegtartó

Ülés alatti tárolórekesz

Menet közben ne tartson
a pohártartókban fedél nélküli forró
italokat. Ha kiömlik a forró folyadék,
megégetheti a vezetőt vagy az
utasokat. Ilyen égési sérülés
következtében a vezető elveszítheti
uralmát a gépkocsi felett.
Menet közben ne tartson zárófedél
nélküli vagy rögzítetlen üvegeket,
poharakat, üdítős dobozokat stb.
a pohártartóban, hogy erős fékezés
vagy ütközés esetén csökkentse
a személyi sérülés veszélyét.

MD051

Kinyitáshoz hajtsa le.
Ne használja nehéz tárgyak tárolására.

MD052

Az első utasülés alatti tálca
használatához húzza felfelé a tálca
végét, majd húzza ki a tálcát
a műszerfal felé. A visszazáráshoz tolja
a tálcát az ülés irányába.
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Csomag/rakomány
tárolóhelyek

MEGJEGYZÉS
Ahhoz, hogy a hátsó üléspárna
rendesen elférjen, tolja előre az első
ülést, és döntse egy kicsit előrébb az
első ülés háttámláját.

Csomagtér
A hátsó háttámlák lehajtása
{Figyelmeztetés
Csak az első ülések háttámlájának
magasságáig helyezzen csomagokat
a lehajtott hátsó ülésekre.
Ne engedje, hogy menet közben
az utasok a lehajtott üléstámlákon
üljenek.
Hirtelen fékezés vagy ütközés esetén
a rögzítetlen poggyász vagy
a lehajtott háttámlán ülő személyek
előrezuhanhatnak az utastérben vagy
kizuhanhatnak a gépkocsiból.
Baleset esetén súlyos vagy halálos
sérülés is bekövetkezhet.

MD164

A hátsó üléstámlák egymástól független
lehajtása:
1. A kioldáshoz húzza fel a hátsó
székpárna alatti szíjat (1 vagy 2).
Ha gépkocsija hátsó fejtámlákkal
rendelkezik, azokat előbb ki kell
szerelni.
2. Mozdítsa függőleges helyzetbe
a kioldott üléspárnát.

MD053
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A hátsó üléspárna alaphelyzetbe
történő visszaállításához illessze
az üléstámla hátsó részét a helyére,
ügyelve rá, hogy a biztonsági öv
csatjának szíja ne legyen
megcsavarodva és ne szoruljon
az üléspárna alá, majd pedig
határozottan nyomja le az üléspárna
elejét, amíg az bekattan a helyére.

Figyelem!
MD165

3. Húzza fel a hátsó üléstámla tetején
lévő kioldógombot, majd hajtsa
előre és lefelé a háttámlát.
4. Állítsa az első üléseket a kívánt
helyzetbe.
A háttámla alaphelyzetbe való
visszaállításához emelje fel a támlát,
és nyomja határozottan a helyére.
Ügyeljen arra, hogy a retesz ne csípje
be a biztonsági öveket.

Amikor visszaállítja a hátsó
üléstámlát alaphelyzetbe, helyezze
a hátsó biztonsági övet és a csatokat
az üléstámla és az egyik üléspárna
közé. Ügyeljen rá, hogy a hátsó
biztonsági öv és a csatok ne
csípődjenek be a hátsó üléstámla alá.
Győződjön meg arról is, hogy
a biztonsági övek ne legyenek
megcsavarodva és ne szoruljanak be
az üléstámla mögé, hanem
a megfelelő helyre kerüljenek.

{Figyelmeztetés
Mielőtt a hátsó ülésen utasokat
szállítana, győződjön meg arról, hogy
a hátsó üléstámlák teljesen vissza
vannak hajtva és a helyükön
reteszelve vannak.
Menet közben ne húzza fel az
üléstámla tetején található
kioldógombokat.
A kioldókar menet közben történő
meghúzása az utasok sérüléséhez
vezethet.

Figyelem!
A hátsó ülések bekapcsolt biztonsági
övvel történő lehajtása az ülés vagy
az öv károsodását okozhatja.
Mindig csatolja ki és hagyja
felcsévélődni a biztonsági övet az
ülés lehajtása előtt.
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{Figyelmeztetés
Ne engedje, hogy menet közben
az utasok a lehajtott üléstámlákon
üljenek, mivel ez nem a megfelelő
üléshelyzet, és nem csatolható be
biztonsági öv.
Ez súlyos, akár végzetes sérüléssel is
járhat egy hirtelen fékezés vagy
baleset során.
Csak az első ülések háttámlájának
magasságáig helyezzen csomagokat
a lehajtott hátsó ülésekre. Ellenkező
esetben a szállított tárgyak hirtelen
fékezésnél előre csúszhatnak, és
személyi sérülést vagy kárt
okozhatnak.

További tárolóhelyek

Tetőcsomagtartó

Csomagháló

Tetőcsomagtartó

A tartozékként beszerezhető
csomagháló segítségével apró tárgyak
szállíthatók.

Biztonsági okokból és a tető
sérülésének elkerülése érdekében
javasoljuk, hogy csak a gépkocsijához
jóváhagyott tetőcsomagtartót
használjon.

A háló felszereléséhez akassza be
a háló felső sarkaiban lévő hurkokat
a hátlapon lévő akasztókba.

Figyelem!
A csomagháló könnyebb tárgyak
tárolására készült. Ne szállítson
nehéz tárgyakat a csomaghálóban.

Ha a tetőcsomagtartónál hosszabb vagy
szélesebb tárgyat szállítana a tetőn, a
szél könnyen belekaphat menet közben.
Emiatt elvesztheti uralmát a gépkocsi
felett. A szállított tárgyat a szél letépheti
a csomagtartóról, emiatt súlyos
közlekedési baleset történhet, valamint
megrongálja a gépkocsit. Ezért soha ne
szállítson a tetőcsomagtartónál
hosszabb vagy szélesebb tárgyat
a tetőn.
A tetősínek maximális terhelhetősége
(beleértve a tetőn lévő kisegítő rudakat
is) 50 kg. A tetőcsomagtartó
megpakolásakor ne lépje túl a gépkocsi
megengedett legnagyobb tömegét.
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Ha a tetősínen kisegítő rudakat vagy
szállított tárgyak találhatók, távolítsa el
őket, mielőtt autómosóba viszi
gépkocsiját.

Rakodási tanácsok
Rakodási tanácsok
 A csomagtérben a nehéz tárgyakat
helyezze a háttámlákhoz a lehető
legközelebb. Győződjön meg róla,
hogy a háttámlák megfelelően
rögzítve vannak. Ha egymásra
helyezi a tárgyakat, a nehezebbeket
tegye alulra.
 A tárgyakat a csúszkálás elkerülése
érdekében rögzítse a csomagtérben.
 Amikor tárgyakat szállít
a csomagtérben, a hátsó ülések
háttámlái nem lehetnek előrehajtva.
 Ne helyezzen csomagokat
a háttámlák felső élénél
magasabbra.
 Ne helyezzen semmilyen tárgyat
a csomagtérfedélre vagy
a műszerfalra, ne takarja le
a műszerfal tetején lévő érzékelőt.

 A rakomány nem akadályozhatja
a pedálok, a rögzítőfék és
a sebességváltó használatát, és
nem zavarhatja a gépkocsivezető
szabad mozgását. Ne tartson
rögzítetlen tárgyakat az utastérben.
 Ne közlekedjen nyitva hagyott
csomagtérrel.
 A terhelhetőség a megengedett
legnagyobb össztömeg (lásd a
gépkocsi azonosító tábláján 3 171)
és a menetkész tömeg különbsége.
A menetkész tömeg részletes
ismertetése a Műszaki adatok
fejezetben található.
A menetkész tömeg tartalmazza
a gépkocsivezető (68 kg),
a csomagok (7 kg) és a betöltött
folyadékok (üzemanyagtartály
90%-os feltöltöttséggel) tömegét.
A kiegészítő felszerelések és
tartozékok növelik a menetkész
tömeget.
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 Tetőcsomagtartón való szállításnál
megnövekszik a gépkocsi oldalszélérzékenysége és magasabbra kerül
a súlypontja, ezáltal megváltoznak
a menettulajdonságai.
Egyenletesen rendezze el
a csomagokat, és megfelelően
rögzítse hevederekkel.
A gumiabroncsok levegőnyomását
állítsa be a terhelésnek
megfelelően, és a gépkocsi
sebességét is ennek megfelelően
válassza meg. Gyakran ellenőrizze
és feszítse meg a hevedereket.
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Műszerek és
kezelőszervek

Kezelőszervek

Figyelem!

Kormánykerék-beállítás

Ha erős ütés éri tengelyirányban
a kormányszerkezetet, miközben
állítja a kormánykereket,
az megrongálhatja a kormányt és
a kapcsolódó alkatrészeket.

Kezelőszervek................................... 57
Ellenőrzőlámpák, műszerek .............. 64
Fedélzeti számítógép ....................... 71

Kormánykerék kapcsolók

ME013

Oldja a kart, állítsa be a kormánykereket,
hajtsa vissza a kart, és megfelelően
rögzítse.
Csak a gépkocsi álló helyzetében állítsa
a kormánykereket.
ME014

Az Infotainment rendszer működtethető
a kormánykeréken lévő gombokkal.
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További információ az Infotainment
rendszer kezelési útmutatójában
található.

Ablaktörlő/mosó

Egyszeri törléshez kikapcsolt
ablaktörlőnél enyhén nyomja az
ablaktörlő kart az INT állás felé, majd
engedje el. Az elengedés után a kar
automatikusan visszatér
alaphelyzetébe. Az ablaktörlők ekkor
csak egyetlen törlési ciklust hajtanak
végre.

Ablaktörlő

Kürt

ME016

ME015

Nyomja meg: Y

Az ablaktörlők működtetéséhez
kapcsolja be a gyújtást, az ablaktörlő/
mosó kapcsolókart mozgassa felfelé.
OFF : Az ablaktörlő rendszer ki van
kapcsolva.
INT : Szakaszos működés.
LO : Folyamatos lassú törlés.
HI : Folyamatos gyors törlés.

Egyszeri törlés
Ha gyenge eső vagy külső
páralecsapódás esetén az ablaktörlőt
csak egyszer kívánja működtetni, kissé
mozdítsa el a kart az INT állás irányába,
majd engedje el.
Az elengedés után a kar automatikusan
visszatér alaphelyzetébe.
Az ablaktörlők ekkor csak egyetlen
törlési ciklust hajtanak végre.
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Figyelem!

Szélvédőmosó

Figyelem!

Személyi sérüléssel és anyagi kárral
járó balesetet okozhat, ha a vezető
nem lát ki megfelelően a gépkocsi
ablakain.
Ne kapcsolja be az ablaktörlőt, ha
a szélvédő száraz, illetve ha hó vagy
jég nehezíti az ablaktörlők mozgását.
Ha az ablaktörlők nem tudnak
szabadon mozogni a szélvédőn,
megsérülhet az ablaktörlő lapátok
törlőfelülete, károsodhat az ablaktörlő
motorja és a szélvédő üvege is
megkarcolódhat.
Hideg időben bekapcsolás előtt
ellenőrizze, hogy az ablaktörlő
lapátok nem fagytak-e oda
a szélvédőhöz. Ha úgy próbálja
működtetni az ablaktörlőt, hogy
a lapát oda van fagyva az üveghez,
károsodhat az ablaktörlő motorja.

Ne működtesse a szélvédőmosót
folyamatosan néhány másodpercnél
tovább, vagy pedig olyankor, ha
a mosófolyadék tartálya kiürült.
Ilyenkor túlmelegedhet a
mosófolyadék szivattyúja, ez pedig
költséges javításhoz vezethet.

{Figyelmeztetés
ME017

Húzza meg a kart. Ekkor a rendszer
mosófolyadékot permetez a szélvédőre,
és az ablaktörlő lapátok néhány törlési
ütemet végeznek.

Fagyos időben ne permetezzen
mosófolyadékot a szélvédőre.
Ha fagyos időben használ
mosófolyadékot és ablaktörlőt
a szélvédő, az balesethez vezethet,
mert a mosófolyadék ráfagyhat
a szélvédőre, és akadályozhatja
a kilátást.
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Hátsó ablaktörlő/-mosó

Figyelem!

ME018

A hátsó ablaktörlő és -mosó
működtetéséhez nyomja a kapcsolókart
a műszerfal felé. Egyszer megnyomva
az ablaktörlő folyamatosan kis
sebességgel töröl. A mosófolyadék
hátsó ablakra történő permetezéséhez
nyomja meg a kapcsolókart még
egyszer.

Figyelem!

Személyi sérüléssel és anyagi kárral
járó balesetet okozhat, ha a vezető nem
lát ki megfelelően a gépkocsi ablakain.

A mosófolyadék ráfagyhat a fagyos
hátsó ablakra, és akadályozhatja
a kilátást.

Ne kapcsolja be a hátsó ablaktörlőt, ha
a hátsó ablak száraz, illetve ha hó vagy
jég nehezíti az ablaktörlő mozgását.

Ne működtesse a hátsó ablakmosót
folyamatosan néhány másodpercnél
tovább, vagy pedig olyankor, ha
a mosófolyadék tartálya kiürült.
Ilyenkor túlmelegedhet a
mosófolyadék szivattyúja, ez pedig
költséges javításhoz vezethet.

Ha az ablaktörlők nem tudnak
szabadon mozogni, megsérülhet
az ablaktörlő lapátok törlőfelülete,
károsodhat az ablaktörlő motor, és
a hátsó ablak üvege is megkarcolódhat.
Hideg időben bekapcsolás előtt
ellenőrizze, hogy az ablaktörlő lapát
nem fagyott-e oda a hátsó ablakhoz.
Ha úgy próbálja működtetni
az ablaktörlőt, hogy a lapát oda van
fagyva az üveghez, károsodhat az
ablaktörlő motorja.
Fagyos időben ne permetezzen
mosófolyadékot a hátsó ablakra.
Az ablakmosó használata előtt
melegítse fel a hátsó ablakot.
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Óra

A beállítás befejeződik pár másodperc
után, ha nem végez semmilyen
műveletet.

Tartozékcsatlakozók

Az áramellátás szintén lekapcsol, ha
alacsony az akkumulátor feszültsége.
Ne csatlakoztasson áramleadásra
alkalmas készülékeket, mint például
töltőberendezéseket vagy
akkumulátorokat.
Ne tegyen kárt az aljzatokban nem
megfelelő csatlakozódugók
használatával.

ME065

Az idő a műszercsoportban látható.
Pontos Idő beállítása
Nyomja meg a műszercsoport CLOCK
gombját 1 mp-nél hosszabban.
Ha az óra érték villog, állítsa be
a pontos órát a CLOCK gomb
használatával.
Egy másodperc elteltével
automatikusan a perc érték kezd
villogni, ekkor állítsa be a pontos percet
a CLOCK gomb használatával.

ME073

Az elülső konzolon egy 12 V-os
csatlakozóaljzat található.
Ne lépje túl a 120 watt megengedett
legnagyobb teljesítményértéket.
A gyújtás kikapcsolásával az aljzat
áramellátása lekapcsol.

62 Műszerek és kezelőszervek

Szivargyújtó

Figyelem!
A túlhevített szivargyújtó tönkreteheti
a fűtőbetétet és magát
a szivargyújtót is.
Ne tartsa kezével benyomva az éppen
melegedő szivargyújtót.
Ez a szivargyújtó túlhevülését
okozhatja.

ME019

A szivargyújtó működtetéséhez fordítsa
a gyújtáskapcsolót ACC vagy ON
állásba, és nyomja be teljesen a
szivargyújtót.
A szivargyújtó automatikusan kiugrik,
amint használható (felforrósodott).

Meghibásodott szivargyújtót ne
használjon, mert az veszélyes lehet.
Ha a szivargyújtó 25 másodperc
elteltével sem ugrik vissza
alaphelyzetébe, húzza ki kézzel, és
a javításhoz keressen fel egy
szervizt. Javasoljuk, hogy forduljon
márkaszervizéhez. A hibás
szivargyújtó személyi sérülést és
anyagi kárt okozhat.

{Figyelmeztetés
Ha a gépkocsi utasterében nyáron
gyúlékony, robbanásra képes
anyagot, például öngyújtót hagy,
az felrobbanhat és tüzet okozhat
az utastérben és a csomagtartóban
megemelkedett hőmérséklet
következtében.
Gondoskodjon róla, hogy ne hagyjon
vagy tároljon gyúlékony, robbanás
előidézésre képes anyagokat
a gépkocsiban.

Figyelem!
A szivargyújtó-csatlakozó csak
szivargyújtóval használható. Ha más
12 V-os elektromos eszközt helyez
a csatlakozóba, kiéghet egy
biztosíték, vagy túlmelegedés
fordulhat elő.
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Figyelem!

Hamutartók

A hordozható hamutartó
a pohártartókban helyezhető el.
A hamutartó kinyitásához finoman
emelje meg a hamutartó fedelét.
Használat után határozottan csukja le
a hamutartó fedelét.

A működő szivargyújtó külső része
felforrósodhat.
Ne érintse meg a szivargyújtó fém
részét, és ne engedje a
gyermekeknek használni a gyújtót,
vagy játszani vele.

A hamutartó kiürítéséhez vagy
tisztításához finoman fordítsa el
a hamutartó felső részét az óramutató
járásával ellentétes irányba, majd
emelje ki.

A forró fémrész sérülésekhez,
valamint a gépkocsi vagy más
tárgyak károsodásához vezethet.
ME020

Figyelem!
A cigaretták és egyéb parázsló
anyagok felgyújthatják a hamutartók
tartalmát.
Ne tegyen papírt vagy más gyúlékony
anyagot a hamutartóba.
A hamutartóból kiinduló tűz személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
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Ellenőrzőlámpák,
műszerek

Kilométer-számláló

MEGJEGYZÉS
Az egyes napi kilométer-számlálók
nullázásához nyomja meg
2 másodpercnél hosszabban
a TRIP gombot a műszeregységben.

Sebességmérő

Fordulatszámmérő

ME022

A kilométer-számláló a gépkocsival
összesen megtett távolságot mutatja.
ME021

A gépkocsi sebességét mutatja.

Két független napi kilométer-számláló
van, melyek azt a távolságot mutatják,
amelyet a funkció legutóbbi nullázása
óta a gépkocsi megtett.
Az A és B napi kilométer-számláló
közötti váltáshoz nyomja meg
a TRIP gombot.

ME023

A motor percenkénti fordulatszámát
mutatja.
Lehetőség szerint minden
sebességfokozatban az alacsony
fordulatszám-tartományt használja.
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Üzemanyagszint-jelző

Az üzemanyagtartályban lévő
üzemanyag mozgása következtében
fékezéskor, gyorsításkor vagy
kanyarodáskor az üzemanyagszintmérő mutatója elmozdulhat.

{Veszély
Tankolás előtt álljon meg, és állítsa le
a motort.

Szervizkijelző
ME024

Az üzemanyagtartályban lévő
üzemanyagszintet mutatja.
Soha ne hagyja a tartályt kiürülni.
Mivel a tartályban mindig marad
valamennyi üzemanyag, a betölthető
mennyiség kevesebb lehet, mint
a megadott névleges űrtartalom.

Ellenőrzőlámpák
A leírásban szereplő ellenőrzőlámpák
nem találhatóak meg minden
gépkocsiban. A leírás az összes
modellvariációra készült. A gyújtás
bekapcsolásakor a legtöbb
ellenőrzőlámpa rövid ideig világít
a működőképesség ellenőrzése
érdekében.
Az ellenőrzőlámpák színei a következő
jelentésekkel bírnak:
piros = veszély, fontos emlékeztető

sárga = figyelmeztetés, információ,
meghibásodás
zöld = bekapcsolás megerősítése
kék = bekapcsolás megerősítése
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Ellenőrzőlámpák a műszeregységben

ME025
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Kanyarodás és sávváltás jelzése 3 78.

Ellenőrzőlámpák
a középkonzolban

Biztonsági övek emlékeztetője
Biztonsági öv emlékeztető az
első ülésekhez
> a vezetőoldali üléshez, pirosan világít
vagy villog.

C az első utasüléshez, az ülés
foglaltsága esetén pirosan világít vagy
villog.

ME010

Irányjelző lámpa
G zölden villog.
Villog
Az ellenőrzőlámpa az irányjelzők vagy
a vészvillogó működése közben villog.
Gyors villogás
Valamelyik irányjelző lámpa vagy
biztosíték meghibásodott.
Izzócsere 3 133. Biztosítékok 3 140.

1. A gyújtás bekapcsolása után
az ellenőrzőlámpa addig világít,
amíg a biztonsági övet be nem
csatolják.
2. A motor beindítását követően
a lámpa kb. 100 másodpercig
villogni, majd égve marad, míg
az utas be nem csatolja az övét.
3. Ha a gépkocsi ezután 250 métert
megtesz vagy 22 km/h sebesség
fölé gyorsul, és az öv nincs
becsatolva, a lámpa ismét villogni
kezd egy hangjelzés kíséretében
kb. 100 másodpercig.

100 másodperc elteltével a lámpa addig
világít, míg be nem csatolják az övet, és
a hangjelzés elhallgat.
Biztonsági öv emlékeztető a hátsó
ülésekhez
A hátsó ülések > ellenőrzőlámpája
piros fénnyel világít vagy villog.
1. Ha a motor csukott ajtók mellett jár,
és a gépkocsi sebessége 10 km/h
alatti, a hátsó biztonsági övek
emlékeztetője addig világít, míg az
öveket be nem csatolják. Ez abban
az esetben is így van, ha senki nem
ül az üléseken.
2. Ha csukott ajtók mellett a gépkocsi
sebessége 10 km/h feletti, a be nem
kötött hátsó biztonsági övek
emlékeztetője 35 másodpercig
világít, majd kialszik, függetlenül
attól, hogy ülnek-e a hátsó
üléseken. Ha az egyik hátsó övet
bekötik, a másik be nem kötött
biztonsági öv emlékeztetője újra
világít 35 másodpercig, majd
kialszik.

68 Műszerek és kezelőszervek

3. Ha csukott ajtók mellett és 10 km/h
sebesség fölött a hátsó biztonsági
övek bármelyikét kicsatolják,
a biztonsági övek emlékeztetője
villogni kezd, míg az övet be nem
csatolják, és négyszer egymás után
hangjelzés hallható.
Hárompontos biztonsági övek 3 31.

Légzsákok és övfeszítők
lámpája
9 pirosan világít.
A gyújtás bekapcsolása után
az ellenőrzőlámpa néhány másodpercig
világít. Ha nem világít,
néhány másodperc elteltével nem alszik
ki, vagy menet közben világít, akkor
az övfeszítő rendszer vagy
a légzsákrendszer meghibásodott.
Ilyenkor előfordulhat, hogy baleset
esetén ezek a rendszerek nem lépnek
működésbe.
Az övfeszítők és a légzsákok működésbe
lépését az 9 ellenőrzőlámpa folyamatos
világítása jelzi.

{Figyelmeztetés
Azonnal javíttassa ki a hibát egy
szervizben.
Légzsákrendszer 3 32.
„Övfeszítők” a Biztonsági övek 3 29
címszó alatt.

Légzsák be/kikapcsolva
lámpa
V az első utasoldali légzsákhoz,
sárgán világít.
Ha az ellenőrzőlámpa világít, az első
utasoldali légzsák be van kapcsolva.

A gyújtás bekapcsolásakor világít, majd
a motor beindítását követően rövid időn
belül kialszik.

Ha járó motornál világít a lámpa
Álljon meg, és állítsa le a motort.
Az akkumulátor töltése megszűnt.
A motor hűtése valószínűleg megszűnt.
Kérjen segítséget egy szerviztől.

Meghibásodás-jelző lámpa
* sárgán világít.
A gyújtás bekapcsolásakor világít, majd
a motor beindítását követően rövid időn
belül kialszik.

U az első utasoldali légzsákhoz,
sárgán világít.

Fékrendszer figyelmeztető
lámpa

Ha az ellenőrzőlámpa világít, az első
utasoldali légzsák ki van kapcsolva.

J pirosan világít.

Töltésrendszer lámpa
" pirosan világít.

Kiengedett rögzítőfék mellett az
ellenőrzőlámpa akkor világít, ha
alacsony a fékfolyadékszint, vagy ha
meghibásodott a fékrendszer.
Fékfolyadék 3 131.
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{Figyelmeztetés
Ne közlekedjen a gépkocsival, ha a
fékrendszer figyelmeztető lámpája
világít.
Ez azt jelenti, hogy a fékek nem
működnek megfelelően.
A hibás fékekkel való közlekedés
személyi sérüléssel és anyagi
károkkal járó balesethez vezethet.
Bekapcsolt gyújtásnál behúzott kézi
rögzítőfék esetén világít.
Rögzítőfék 3 113.

Blokkolásgátló fékrendszer
(ABS) figyelmeztető lámpa
! sárgán világít.
A gyújtás bekapcsolása után
néhány másodpercig világít.
Az ellenőrzőlámpa kialvása után
a rendszer beavatkozásra kész.

Ha az ellenőrzőlámpa nem alszik ki
néhány másodperc múlva, vagy ha
vezetés közben felvillan, akkor az ABS
meghibásodott. A fékrendszer
működőképes marad, de ABS
szabályozás nélkül.
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
3 112.

Elektronikus stabilitásvezérlő
rendszer (ESC) visszajelző
lámpa
G sárgán világít vagy villog.
Világít
A rendszer meghibásodott.
Tovább folytathatja útját.
A menettulajdonságok az útviszonyok
függvényében romolhatnak.
Keressen fel egy szervizt, és javíttassa
ki a hiba okát.
Villog
A rendszer beavatkozik.
A motorteljesítmény csökkenhet, és
a gépkocsi kismértékben
automatikusan fékeződhet.

Elektronikus stabilitásvezérlő
rendszer (ESC) kikapcsolva
lámpa
g sárgán világít.
Akkor világít, ha a rendszer ki van
kapcsolva.

Hűtőfolyadék-hőmérséklet
figyelmeztető lámpa
C pirosan világít.
Ez a lámpa azt jelzi, hogy
a hűtőfolyadék túlmelegedett.
Ha a gépkocsit normál körülmények
között használta, húzódjon le az út
szélére, álljon meg a gépkocsival, és
járassa a motort alapjáraton
néhány percig.
Ha a lámpa nem alszik ki, állítsa le
a motort, majd minél előbb lépjen
kapcsolatba egy szervizzel. Javasoljuk,
hogy forduljon márkaszervizéhez.

Motorolajnyomás lámpa
: pirosan világít.

70 Műszerek és kezelőszervek

A gyújtás bekapcsolásakor világít, majd
a motor beindítását követően rövid időn
belül kialszik.

Ha járó motornál világít a lámpa
Figyelem!
A motor kenése valószínűleg
megszűnt. Ez a motor
károsodásához, és akár a kerekek
blokkolásához is vezethet.
Ha a motorolajnyomás figyelmeztető
lámpája menet közben gyullad ki,
húzódjon félre és álljon meg, állítsa le
a motort, és ellenőrizze az olajszintet.

{Figyelmeztetés

Figyelem!

Álló motornál a kormányzáshoz és
a fékezéshez lényegesen nagyobb
erőkifejtés szükséges.

Ne hagyja, hogy a gépkocsi
üzemanyagtartályából elfogyjon
az üzemanyag.

Ne húzza ki a gyújtáskulcsot, amíg
a gépkocsi meg nem áll! Ellenkező
esetben a kormányzár váratlanul
bezáródhat, és ez balesetet okozhat.

Ez károsíthatja a katalizátort.
Katalizátor 3 109.

Ellenőrizze a motorolajszintet.

Távolsági fényszóró
bekapcsolva lámpa

Motorolaj 3 126.

3 kéken világít.

Alacsony üzemanyagszint
figyelmeztető lámpa

A távolsági fényszóró bekapcsolt
állapotában, illetve a fénykürt
használatakor világít.

. sárgán világít.
Az ellenőrzőlámpa alacsony
üzemanyagszintnél világít.

Távolsági/tompított fényszóró
átkapcsolás 3 76.

Első ködlámpa visszajelző
lámpa
# zölden világít.
Az első ködlámpák bekapcsolt
állapotában világít.
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Első ködlámpák 3 78.

Fedélzeti számítógép

Hátsó ködlámpa visszajelző
lámpa

Fedélzeti számítógép

A műszeregység MODE gombjának
megnyomásával a következő
sorrendben léptethet a kijelzett értékek
között:

s sárgán világít.

Meglévő üzemanyaggal megtehető
távolság → Átlagsebesség → Vezetés
időtartama → Külső hőmérséklet →
Meglévő üzemanyaggal megtehető
távolság

A hátsó ködlámpák bekapcsolt
állapotában világít.
Hátsó ködlámpák 3 78.

Ajtó nyitva visszajelző lámpa
L pirosan világít.
Bármelyik ajtó vagy a csomagtérajtó
nyitott állapotában világít.
ME026

A fedélzeti számítógép az úttal
kapcsolatos információkat jeleníti meg
a vezető számára: kijelzi a meglévő
üzemanyaggal még megtehető
távolságot, a külső hőmérsékletet,
az átlagsebességet, valamint a vezetés
időtartamát.
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Meglévő üzemanyaggal
megtehető távolság

Ha lecsatlakoztatott akkumulátor vagy
megdöntött gépkocsi mellett tankol
üzemanyagot, a fedélzeti számítógép
tévedhet.

Átlagsebesség

Ha a meglévő üzemanyaggal
megtehető távolság 50 km alá csökken,
a kijelzőn a „---” jelzés lesz látható.
A távolság az eltérő vezetési stílus
alapján eltérhet
MEGJEGYZÉS

ME027

Ebben az üzemmódban azt jelzi a
számítógép, hogy a gépkocsiban
jelenleg lévő üzemanyag mekkora út
megtételéhez elegendő.
A hatótávolság 50 és 999 km között
változik.
A fedélzeti számítógép csak 4 vagy
több liternyi üzemanyag hozzátöltését
képes érzékelni.

Mivel a rendszer egy kiegészítő
eszköz, így a fedélzeti számítógép
az adott körülményeknek
megfelelően a valós megtehető
távolságtól eltérő értékeket mutathat.
A meglévő üzemanyaggal megtehető
távolság egyaránt változhat a
vezetési stílus, a közlekedési
körülmények és a sebesség
függvényében, mivel a változó
fogyasztási értékek alapján kerül
kiszámításra.

ME028

Ebben az üzemmódban a számítógép
az átlagsebességet írja ki.
Az átlagsebességbe az álló helyzetben,
járó motorral eltöltött időt is
beleszámítja a rendszer.
Az átlagsebesség 0 és 180 km/h között
változhat.
Az átlagsebesség nullázásához tartsa
nyomva 1 másodpercnél hosszabban
a MODE gombot.
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Vezetés időtartama

Külső hőmérséklet

A kijelzett külső hőmérséklet
a közlekedési körülményektől függően
eltérhet a tényleges hőmérséklettől.
MEGJEGYZÉS
A meglévő üzemanyaggal megtehető
távolság, az átlagsebesség és
a külső hőmérséklet a közlekedési
körülmények, a vezetési stílus vagy
a sebesség függvényében eltérhet
a tényleges értéktől.

MD069

ME029

Ebben az üzemmódban a számítógép
a teljes vezetési időt írja ki.

Ebben az üzemmódban a számítógép a
külső (környezeti) hőmérsékletet jelzi ki.

A vezetés időtartamának nullázásához
tartsa nyomva 1 másodpercnél
hosszabban a MODE gombot.

A kijelzett hőmérséklet 30 és 70 °C
között változhat (-22–158 °F).

A vezetés időtartamába az álló
helyzetben, járó motorral eltöltött időt is
beleszámítja a rendszer.
A 99:59 értéket túllépve az idő ismét
0:00 értékről kezdi a számlálást.

A külső hőmérséklet kijelzett értéke
nem követi azonnal a környezeti
változásokat, mint az általános
hőmérők, mivel az zavaróan hatna
a vezetőre menet közben.

Jegyzetek
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Világítás

Külső világítás
Külső világítás kezelőszervei

; : A hátsó helyzetjelző lámpa,
a rendszámtábla-világítás és a
műszerfal-világítás be van kapcsolva.
2 : Az összes előbbi világítás mellett a
tompított fényszóró is be van kapcsolva.

Külső világítás ................................... 75
Utastér-világítás ................................ 79

A lámpák automatikusan kikapcsolnak,
ha a gyújtáskapcsolót LOCK állásba
fordítva kinyitja a vezetőoldali ajtót.

Világítási funkciók ............................. 80

MD071

A fényszórók, valamint a helyzetjelzők
be- vagy kikapcsolásához forgassa el
a kombinált kapcsolókar végét.
A világításkapcsolónak három helyzete
van, amelyek az alábbiak szerint a
különféle világítási funkciókat
kapcsolják:
OFF: Minden világítás kikapcsolva.
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Távolsági/tompított fényszóró
átkapcsolás

MEGJEGYZÉS

Rövid villantás

Ha be van kapcsolva a távolsági
fényszóró, kigyullad a távolsági
fényszóró visszajelző lámpája.

{Figyelmeztetés
Mindig kapcsoljon át távolsági
fényszóróról tompítottra, ha szemből
gépkocsik közelednek, vagy másik
gépkocsi mögött haladva. A távolsági
fényszóró időlegesen elvakíthatja
a többi vezetőt, ami ütközéses
balesetekhez vezethet.
MD072

A tompítottról távolsági fényszóróra
való átkapcsoláshoz nyomja
a kapcsolókart előre.
A tompított fényszóróra való
visszakapcsoláshoz nyomja ismét előre
vagy húzza meg a kapcsolókart.

MD073

Amikor elengedi a kart, az visszatér
alaphelyzetébe. A távolsági fényszóró
mindaddig bekapcsolt állapotban
marad, amíg a kart maga felé húzott
állapotban tartja.
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Fényszórómagasság-állítás

3 = csak a vezetőülés foglalt, és
a csomagtérben csomagok vannak

Vészvillogó

Fényszórók használata
külföldön
Az aszimmetrikus tompított fényszóró
az utasoldali útszegélyt jobban
megvilágítja.
Azokban az országokban, ahol az út
ellenkező oldalán közlekednek,
a szembejövő forgalom vakításának
elkerülése érdekében állítsa át
a fényszórókat.
ME030

MD074

Végeztesse el a fényszórók beállítását
egy szervizben.

A | gomb működteti.

Nappali menetlámpa (DRL)

A vészvillogó működtetéséhez nyomja
meg a vészvillogó kapcsolóját.

0 = az első üléseken ülnek

A nappali menetlámpa növeli a
gépkocsi láthatóságát nappali
fényviszonyok esetén.

A vészvillogó kikapcsolásához nyomja
meg ismét a kapcsolót.

1 = valamennyi ülésen ülnek

A hátsó helyzetjelzők nem világítanak.

A tompított fényszóró által bevilágított
útszakasz hosszát a gépkocsi
terhelésétől függően úgy állítsa be,
hogy ne vakítsa a szembejövőket:
fordítsa el a gombot a kívánt állásba.

2 = valamennyi ülésen ülnek, és
a csomagtérben csomagok vannak
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Kanyarodás és sávváltás
jelzése

Ködfényszóró

Hátsó ködlámpa

MD076
MD075

kapcsolókar felfelé = jobb oldali
irányjelzők
kapcsolókar lefelé = bal oldali
irányjelzők
Ha a kart túlnyomja az ellenállási
ponton, akkor az irányjelzők
folyamatosan működnek.
Amikor a kormánykerék visszafordul,
az irányjelzők automatikusan
kikapcsolnak.

A ködfényszórók bekapcsolása előtt
győződjön meg róla, hogy a tompított
világítás be van kapcsolva.
Ezután a kombinált kapcsolókar
középső gyűrűjét forgassa bekapcsolt
(ON) állásba.
A ködfényszórók kikapcsolásához
forgassa vissza a gyűrűt kikapcsolt
(OFF) helyzetbe.

ME031

A hátsó ködlámpa bekapcsolásához
a tompított világítás bekapcsolt
állapotában csavarja el az ablaktörlő
kapcsolókar végét.
A hátsó ködlámpa kikapcsolásához
csavarja el ismét a kapcsolókar végét.

Tolatólámpa
Bekapcsolt gyújtás esetén
a hátrameneti fokozat kapcsolásakor
világít.
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R : a lámpa még nyitott ajtóknál is
kikapcsolva marad.

Belső világítás

Világítási funkciók

Belső világítás

MEGJEGYZÉS

Akkumulátorvédelem

Utastér-világítás

A világítás hosszú időn keresztül
történő működtetése következtében
az akkumulátor lemerülhet.

Elektromos világítóeszközök
kikapcsolása

{Figyelmeztetés
Ha sötétben vezet, ne használja a
belső világítást.
Ha kívül sötét van, a megvilágított
utastér rontja a vezető látását, ami
balesethez vezethet.

MD077

Működtesse a billenőkapcsolót:
( : a lámpa mindaddig égve marad,
amíg kézzel ki nem kapcsolja.
M : a lámpa akkor gyullad ki, ha
kinyitják a gépkocsi valamelyik ajtaját;
az összes ajtó bezárása után a lámpa
kialszik.

Az akkumulátorkímélő üzemmód
megvédi az akkumulátort a
lemerüléstől.
A lámpák automatikusan kikapcsolnak,
ha a gyújtáskapcsolót LOCK vagy ACC
állásban hagyva nyitja ki a vezetőoldali
ajtót.
Ezen funkció hatására a belső utastérvilágítás nem kapcsol be.

Jegyzetek
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Infotainment rendszer
Bevezetés ......................................... 81
Rádió ................................................ 85
Zenelejátszók ................................... 88

Bevezetés

 Adja meg újra a kódot a [1]...[6]
gombokkal a megerősítéshez.

Lopásvédelmi funkció

 A rádión „security on” felirat látható.

A lopásvédelmi funkció a tolvajoktól
védi a rádiót.

Ekkor a készülék bejegyzi az azonosító
kódot, és kikapcsol.

Ha egy azonosító kód kerül bejegyzésre
a biztonsági lezárás funkcióval, akkor
az esetlegesen ellopott és máshová
beszerelt készülék nem lesz
használható a bejegyzett azonosító kód
nélkül.

A biztonsági lezárás feloldása

A biztonsági lezárás életbe
léptetése (az azonosító kód
bejegyzése)
Először kapcsolja ki a készüléket.
 Nyomja meg egyszerre a
[BEKAPCSOLÁS] gombot az
[INFO] gomb és a [4] gomb nyomva
tartása közben.
 Bekapcsol az azonosító kód
bejegyzésére szolgáló üzemmód.
 A [1]...[6] gombok megnyomásával
adja meg a négyjegyű kódot.

Először kapcsolja ki a készüléket.
 A rádión „Security Unlock” felirat
látható.
Ez átmenetileg kikapcsolja
a biztonsági funkciót.
A rádió használható.
 Nyomja meg egyszerre
a [BEKAPCSOLÁS] gombot az
[INFO] gomb és a [4] gomb nyomva
tartása közben kikapcsolt biztonsági
funkció mellett.
 Bekapcsol az azonosító kód
bejegyzésére szolgáló üzemmód.
 Az [1]...[6] gombok megnyomásával
adja meg a négyjegyű kódot.
 A rádión „security off” felirat látható.
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Ha a most megadott kód egyezik
a korábban bejegyzett kóddal,
a biztonsági lezárás feloldásra kerül,
majd a készülék kikapcsol.
Megjegyzés
A lopásvédelmi funkció
a márkakereskedés beállításai után
szabadon módosítható.
Ha problémába ütközik, forduljon
márkakereskedőjéhez.
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Áttekintés

ME070
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1. [BEKAPCSOLÁS]
• Ha a készülék be van kapcsolva:
- Röviden megnyomva: Hang
némítása ki/be.
- Hosszan megnyomva: Rádió
ki/bekapcsolása.
• Ha a készülék ki van kapcsolva:
- A Bekapcsolás gomb
megnyomásával lehet
bekapcsolni a készüléket.
2. [HANGERŐ]
• Hangerő-beállítás
• Hangzásbeállítás a hangszín
üzemmódban.
3. [TUNE le]
• Rádió üzemmód
- Röviden megnyomva:
1 lépésnyi hangolás lefelé
- Hosszan megnyomva:
Folyamatos hangolás lefelé
• CD üzemmód
- Röviden megnyomva: Előző
zeneszám vagy fájl
lejátszása

- Hosszan megnyomva:
Gyorskeresés vissza
4. [TUNE fel]
• Rádió üzemmód
- Röviden megnyomva:
1 lépésnyi hangolás felfelé
- Hosszan megnyomva:
Folyamatos hangolás felfelé
• CD üzemmód
- Röviden megnyomva:
Következő zeneszám vagy
fájl lejátszása
- Hosszan megnyomva:
Gyorskeresés előre
5. [AUX]
• Külső eszköz üzemmód
kiválasztása
6. Külső csatlakozóaljzat
• Sztereó hangbemenet
7. [SOUND]
• Mély hangszín / Közép hangszín
/ Magas hangszín /
Hangerőelosztás elöl-hátul/jobbbal / Előre eltárolt
hangbeállítások

8. [TP/MENU]
• Röviden megnyomva:
A közlekedési információk vételi
beállítása.
• Hosszan megnyomva:
Konfigurációs beállítások.
- AF On/Off: RDS AF
átkapcsolási funkció
engedélyezése/letiltása
- REG On/Off: RDS körzeti
adók funkció engedélyezése/
letiltása
- PTY none: RDS műsortípus
választása
- Fav.Page 1~6: Kedvencek
oldal beállítása
- AST.Page On/Off:
Automatikus tárolás oldal
engedélyezése/letiltása
9. [EJECT]
• Lemez kiadása
a CD-lejátszóból.
10. [TÁROLT ADÓ] #1~#6
• Rádió üzemmód
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- Röviden megnyomva:
Előhívja az előzetesen
eltárolt rádióállomások
egyikét a memóriából
- Hosszan megnyomva:
Eltárolja a rádióállomást
a memóriában
• CD üzemmód
- [#1 DIR]: Mappa-lejátszás
üzemmód engedélyezése/
letiltása
- [#2 RPT]: Ismétlés üzemmód
engedélyezése/letiltása
- [#3 RDM]: Véletlenszerű
lejátszás üzemmód
engedélyezése/letiltása
- [#4 INT]: Belehallgatás
üzemmód engedélyezése/
letiltása
11. [CD]
• CD-lejátszás üzemmód
kiválasztása
• CD-lejátszás szüneteltetése
CD-lejátszás közben

12. [FAV/INFO]
• Rádió üzemmód
- Röviden megnyomva:
Kedvencek oldal kiválasztása
- Hosszan megnyomva:
Információk az aktuális
állomásról
• CD üzemmód
- Röviden megnyomva:
Információk az aktuális
zeneszámról

15. [SEEK fel]
• Rádió üzemmód
- Röviden megnyomva:
Következő műsorsugárzó
állomás keresése felfelé
- Hosszan megnyomva:
Műsortípus (PTY) keresése
felfelé
• CD üzemmód
- Következő mappa
CD-lejátszás közben

13. [BAND/AST]
• Rádió üzemmód kiválasztása
• Rádió üzemmód
- Röviden megnyomva: AM vagy
FM rádió hullámsáv
kiválasztása
- Hosszan megnyomva:
Automatikus tárolás funkció, a
12 legjobban fogható állomás
keresése és eltárolása

16. [SEEK le]
• Rádió üzemmód
- Röviden megnyomva: előző
műsorsugárzó állomás
keresése lefelé
- Hosszan megnyomva:
Műsortípus (PTY) keresése
lefelé
• CD üzemmód
- Előző mappa CD-lejátszás
közben

14. [USB]
• USB üzemmód kiválasztása
• USB-lejátszás szüneteltetése
USB-lejátszás közben

17. USB aljzat
• USB-s eszközök
csatlakozóaljzata.
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Kezelés
Be- és kikapcsolás
Bekapcsolás
 A rádió bekapcsolásához nyomja
meg a [BEKAPCSOLÁS] gombot.
Kikapcsolás
 Ha a készülék be van kapcsolva,
a [BEKAPCSOLÁS] gombot
1 másodpercnél hosszabban
megnyomva tudja kikapcsolni.

Hangerő némítása
Ha a készülék be van kapcsolva,
a [BEKAPCSOLÁS] gombot röviden
megnyomva le tudja némítani.

Hangerő-beállítás
Forgassa a hangerő gombot jobbra
a hangerő növeléséhez.
Forgassa a hangerő gombot balra
a hangerő csökkentéséhez.

Hangbeállítás
Mély hangok beállítása
Nyomja meg az [SOUND] gombot

többször egymás után, amíg a rádión
a „BAS” felirat jelenik meg, majd
forgassa a [HANGERŐ] gombot jobbra
vagy balra a mély hangok
kiemeléséhez, ill. csökkentéséhez.

Rádió

Középhangok, Magas hangok,
Hangerőelosztás elöl-hátul és jobbbal oldalon
A beállítás hasonlóan történik, mint
a „Mély hangok beállítása” esetén, csak
előbb ki kell választani a megfelelő
hangzást.

A [BAND/AST] gomb megnyomásával
válthat át rádióhallgatásra más
üzemmódokból.

Előre eltárolt hangbeállítások
A beállítás hasonlóan történik, mint
a „Mély hangok beállítása” esetén, csak
előbb ki kell választani az eltárolt
hangbeállításokat.
Az alábbi stílusú előre eltárolt
hangbeállítások állnak rendelkezésre:
...OFF → POP → Rock → Country →
Vokál → Jazz →Klasszikus → OFF ...

AM-FM rádió
Rádió üzemmód kiválasztása

Hullámsáv váltása
A [BAND/AST] gomb minden
megnyomására a hallgatott hullámsáv
átvált AM-ről FM-re, illetve FM-ről AM-re.

Kézi hangolás fel/le
Nyomja meg a [TUNE fel] vagy [TUNE
le] gombot a vételi frekvencia
növeléséhez vagy csökkentéséhez.
A frekvencia a [TUNE fel] vagy [TUNE
le] gomb minden egyes megnyomására
egy lépéssel emelkedik vagy csökken.
Ha folyamatosan nyomja a gombot,
a frekvencia folyamatosan emelkedik/
csökken.
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Keresés fel/le

Eltárolt állomások előhívása

Nyomja meg a [SEEK fel] vagy [SEEK
le] gombot a következő vagy előző
adóra való ugráshoz.

Az alábbi módon hallgathatja az
előzetesen eltárolt kedvenc
rádióállomások egyikét:

Kedvenc eltárolt állomások
Az állomások tárolására 6 oldalnyi
tárhely áll rendelkezésre (az AM és FM
sávról összesen), melyeken összesen
48 állomás tárolható el.
Az alábbi módon tárolhat el egy
rádióállomást:
1. lépés: Keresse meg a kívánt
állomást a keresés funkcióval vagy
kézi hangolással.
2. lépés: Válassza ki az eltárolt
kedvencek oldalát a [FAV/INFO]
gomb megnyomásával.
3. lépés: Nyomja meg a megfelelő
[TÁROLT ADÓ #] gombot 1 mp-nél
hosszabban.
A fenti módszerrel 48 állomás tárolható
el a kedvencek memóriatárolóin.

1. lépés: Válassza ki az eltárolt
kedvencek oldalát a [FAV/INFO]
gomb megnyomásával.
2. lépés: Nyomja meg azt
a [TÁROLT ADÓ #] gombot, ahová
a hallgatni kívánt rádióállomást
eltárolta.

Automatikus tárolás funkció
Automatikus tárolás
Nyomja meg a [BAND/AST] gombot 1
mp-nél hosszabban, a készülék elkezdi
az állomások automatikus tárolását.
Automatikusan tárolt adók törlése
Az automatikus tárolás elindítása után
a rádió máris rendelkezik automatikus
tárolási oldalakkal. Az automatikus
tárolási oldalak törléséhez nyomja meg
a [TP/MENU] gombot 1 másodpercnél
hosszabban, majd nyomja meg
többször a [TP/MENU] gombot, amíg

a rádión „AST.Page On” látható, majd
forgassa el a [HANGERŐ] gombot,
hogy „AST.Page Off” legyen látható.

A MENU működése
AF be- és kikapcsolás
Az AF funkció hatására a rádió mindig
a legjobban fogható állomást keresi.
Nyomja meg a [TP/MENU] gombot
1 másodpercnél hosszabban, majd
tartsa nyomva a [TP/MENU] gombot,
amíg a rádión „AF Off” látható, majd
forgassa el a [HANGERŐ] gombot,
hogy „AF On” legyen látható.
Regionális adások be- és
kikapcsolása
A regionális adások funkció hatására
a rádió a helyi adókra ugrik.
Nyomja meg a [TP/MENU] gombot
1 másodpercnél hosszabban, majd
tartsa nyomva a [TP/MENU] gombot,
amíg a rádión „REG Off” látható, majd
forgassa el a [HANGERŐ] gombot,
hogy „REG On” legyen látható.
Közlekedési információk vétele
Nyomja meg a [TP/MENU] gombot
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a közlekedési hírek hallgatásához az
aktuális rádióállomáson.

Rögzített antennarúd

Figyelem!

Közlekedési információk
kikapcsolása
Nyomja meg a [TP/MENU] gombot
a közlekedési hírek kikapcsolásához.

Alacsony belmagasságú helységbe
való behajtás előtt szerelje le
a tetőantennát, különben
megrongálódhat.

Közlekedési híreket sugárzó
rádióállomások keresése
Ha az éppen hallgatott rádióállomás
nem sugároz közlekedési híreket,
a [TP/MENU] gomb megnyomására
a rádió a következő olyan állomást
kezdi el keresni, amelyik közlekedési
híreket sugároz.

Ha felszerelt antennával hajt be egy
gépi autómosóba, megsérülhet
az antenna vagy a tetőlemez. Gépi
autómosóba való behajtás előtt
szerelje le a tetőantennát.

Rádióvétel
A rádióadás vételét sistergés, zaj,
torzítás zavarhatja meg, vagy akár meg
is szűnhet a vétel a következő okok
miatt:
 az adótól való távolság változása,
 a visszaverődő hullámok zavaró
hatása és
 árnyékolások.

MD078

A tetőantenna eltávolításához forgassa az
antennát az óramutató járásával
ellentétes irányba. A tetőantenna
visszaszereléséhez forgassa az antennát
az óramutató járásával egyező irányba.

A megfelelő vétel biztosítása érdekében
teljesen szorosra húzva és függőleges
helyzetbe állítva szerelje fel az
antennát.
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Zenelejátszók
CD-lejátszó
Ahogy az egyes CD-lemezeket behelyezi,
a rádió jelenik meg a kijelzőn, és minden
lemez behelyezésekor a „File check”
üzenet jelenik meg.
Amint megkezdődik a lejátszás,
a zeneszám címe és sorszáma jelenik
meg a kijelzőn.
Ha a gyújtást vagy a készüléket
behelyezett CD-vel kapcsolja ki, a lemez
a készülékben marad. Ha a gyújtás
bekapcsolásakor
CD-lemez van a lejátszóban, a készüléket
be kell kapcsolni a CD lejátszásához.
A gyújtás és a készülék bekapcsolása
után a CD lejátszása onnan folytatódik,
ahol legutóbb tartott, ha a CD volt
a legutoljára kiválasztott hangforrás.
A készülék képes a kisebb, 8 cm-es
CD-lemezek lejátszására is adaptergyűrű
segítségével. A teljes méretű és a kisebb
CD-ket is hasonló módon kell betölteni.

CD-R lemezek lejátszásakor
a hangminőség gyengébb lehet a lemez
minősége, a rögzítési mód és a rögzített
zene minősége, illetve a lemezzel való
bánásmód alapján. Gyarapodhat
az átugrott részek száma, nehezebb lehet
a műsorszámok keresése, és/vagy
a lemezek kiadása vagy betöltése. Ha
ilyen problémák lépnek fel, ellenőrizze
a CD-lemez alsó oldalát. Ha a lemez
felülete sérült, pl. repedt, törött vagy
karcos,
a CD-t a készülék nem tudja megfelelően
lejátszani. Ha a lemez felülete
szennyeződött, további információkért
lásd a „CD-lemezek ápolása” fejezetet.
Ha nincs nyoma látható sérülésnek,
próbáljon már bevált CD-ket lejátszani.
Ne ragasszon címkéket a lemezekre,
mivel azok beragadhatnak a lejátszóba.
Ha a CD-t számítógépen rögzítette, és
szükség van feliratozásra, használjon
inkább filctollat a lemez tetején.

Figyelem!
Ha címkéket ragaszt a CD-kre,
egyszerre több lemezt helyez
a nyílásba, illetve karcos vagy sérült
CD-ket próbál meg lejátszani,
megrongálhatja a készüléket.
A CD-lejátszóhoz csak jó állapotú,
címke nélküli CD-ket használjon,
egyszerre csak egy lemezt töltsön be,
és tartsa a készüléket, illetve
a CD-nyílást tisztán, ne helyezzen be
idegen tárgyakat, ne öntsön bele
folyadékot és ne kerüljön bele más
szennyeződés.
Lemez behelyezése
Címkével felfelé helyezze a CD-lemezt
CD-nyílásába, a készülék
automatikusan behúzza és a helyére
teszi a lemezt, majd elkezdi lejátszani.
CD-lejátszó üzemmód kiválasztása
Helyezze a CD-lemezt CD-nyílásába,
a készülék lejátszási üzemmódba kerül.
Ezenkívül a [CD] gomb megnyomásával

90 Infotainment rendszer

válthat át a CD lejátszására más
üzemmódokból, ha be van helyezve
CD-lemez.
CD KIADÁSA
Nyomja meg az [EJECT] gombot,
és a készülék kiadja a lemezt.
Húzza ki a lemezt a készülékből.
Szünet
CD hallgatása közben a [CD] gomb
megnyomásával megszakíthatja
a lejátszást.
A kijelzőn a „PAUSE” felirat kezd el
villogni.
A [CD] gomb ismételt megnyomására
a lejátszás folytatódik.
Következő/Előző zeneszám
A [TUNE fel] vagy [TUNE le] gomb
megnyomására a készülék a következő/
előző zeneszámot kezdi el lejátszani.
Gyorskeresés előre/vissza
Tartsa lenyomva a [TUNE fel] vagy
[TUNE le] gombot, a készülék
gyorskeresve kezd el előrefelé/visszafelé
lejátszani.

Következő/Előző könyvtár – csak MP3/
WMA-lemez
A [SEEK fel] vagy [SEEK le] gomb
megnyomására a készülék a következő/
előző zeneszámot kezdi el lejátszani.
RPT (Ismétlés)
Nyomja meg az „RPT„ gombot, mire
a készülék az aktuális zeneszámot
folyamatosan ismételni kezdi.
A funkció leállításához nyomja meg újra
a [2 RPT] gombot.
RDM (Véletlenszerű lejátszás):
Nyomja meg a [3 RDM] gombot, mire
a készülék a zeneszámokat véletlenszerű
sorrendben kezdi el lejátszani.
A funkció leállításához nyomja meg újra
a [3 RDM] gombot.
INT (Belehallgatás):
A [4 INT] gomb lenyomására a készülék
az aktuális zeneszámból lejátszik
10 másodpercet, majd a következő
számra ugrik, és elkezdi az előbbieket
folyamatosan megismételni.
A funkció leállításához nyomja meg újra
a [4 INT] gombot.

Mind/Könyvtár üzemmód – csak
MP3/WMA-lemez
Az ismétlés, belehallgatás,
véletlenszerű lejátszás funkciók ebben
a könyvtárban működnek, ha a „DIR
mode” (Könyvtár üzemmód) aktív.
Az [1 DIR] gomb megnyomására a
készülék Könyvtár üzemmódba vált.
A funkció leállításához nyomja meg újra
az [1 DIR] gombot.
ID3 címke információk megjelenítése
– csak MP3/WMA-lemez
A [FAV/INFO] gombot megnyomva a
lejátszott fájl ID3 címkéjének
információi jelennek meg.

USB-lejátszó üzemmód
USB-lejátszó üzemmód kiválasztása
Az [USB] gomb megnyomásával válthat
át az USB-fájlok lejátszására más
üzemmódokból.
USB memória behelyezése
Helyezzen be egy USB-s memóriát
az USB-csatlakozóaljzatba, mire
a készülék automatikusan megkezdi
az USB-n lévő fájlok eljátszását.
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USB eszköz eltávolítása
Húzza ki kézzel az USB-s memóriát
a csatlakozóaljzatból.
* A többi funkció megegyezik
a CD üzemmóddal.

AUX üzemmód
A készülék rendelkezik egy (3,5 mm
átmérőjű) kiegészítő bemeneti
csatlakozóaljzattal, mely az előlap jobb
alsó oldalán található.
Ez a csatlakozóaljzat nem
hangkimenet. Ne csatlakoztasson
fejhallgatót a kiegészítő bemenetre.
Ezzel szemben iPodot, laptopot, MP3lejátszót, CD-váltót vagy XM™-vevőt is
csatlakoztathat a kiegészítő bemeneti
csatlakozóra külső hangforrásként.
AUX In üzemmód kiválasztása
Nyomja meg az [AUX] gombot más
lejátszási üzemmódban.
Ha nincs behelyezve kiegészítő
csatlakozódugó, az AUX üzemmód
nem választható.

A hangrendszer távirányítója
a kormánykeréken
1. [PWR]
Bekapcsolás: Nyomja meg a gombot.
Kikapcsolás: Nyomja meg a gombot
1 mp-nél hosszabban.
Némítás: Ha be van kapcsolva,
nyomja meg röviden a gombot.
2. [+]
A hangerő növeléséhez nyomja
meg a [+] gombot.
A gombot megnyomva a hangerő
csökken.
A gombot 1 másodpercnél
hosszabban nyomva tartva
a készülék lépésenként növeli
a hangerőt.
3. [–]
A hangerő csökkentéséhez nyomja
meg a [–] gombot.
A gombot megnyomva a hangerő
csökken.
A gombot 1 másodpercnél
hosszabban nyomva tartva
a készülék lépésenként csökkenti
a hangerőt.

4. [SEEK]
4-1. Rádió üzemmód: A gomb
megnyomásával a készülék
a következő eltárolt
rádióállomásra áll. (Kedvenc
eltárolt rádióállomás #1 →
#2→ #3 → #4...)
Nyomja meg a gombot 1 mpnél hosszabban, a készülék
megkeresi a következő
állomást.
4-2. CD üzemmód: A gomb
megnyomásával a készülék a
következő zeneszámra ugrik.
(Zeneszám01 → Zeneszám02
→...)
Nyomja meg a gombot 1 mpnél hosszabban, a készülék
gyorskeresve kezdi el a
zeneszámot lejátszani.
5. [MODE]
A lejátszási üzemmód az alábbi
sorrendben változik a gomb minden
egyes megnyomására:
FM→AM→(CD)→(USB)→(AUX)→
FM...
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A készülék átugorja
a CD üzemmódot, ha nincs
behelyezve lemez.
A készülék átugorja az USB
üzemmódot, ha nincs USB memória
a csatlakozóban.
A készülék átugorja az AUX
üzemmódot, ha nincs
csatlakozódugó behelyezve
a készülékbe.
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rendszerek
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A hőmérséklet a gomb elforgatásával
állítható be.
piros: meleg

Hőmérséklet-szabályozó
rendszerek ........................................ 93

kék: hideg

Szellőzőnyílások ............................. 104

A fűtés addig nem működik teljes
hatékonysággal, amíg a motor el nem
érte üzemi hőmérsékletét.

Karbantartás.................................... 105

Levegőelosztás
Válassza ki a szellőzőnyílást a középső
gomb elforgatásával.
\: a fejtérbe és a lábtérbe
ME032

Kezelőszervek:
 Hőmérséklet
 Levegőelosztás
 Ventilátor
 Fűtés
 Szélvédő jégmentesítése
 Belső levegőkeringtetés /

[: nagy része a lábtérbe, egy kis
mennyiség a szélvédőre, az első
oldalablakokra és az oldalsó
szellőzőnyílásokon át
Y: a fejtérbe az állítható
szellőzőnyílásokon keresztül

94 Hőmérséklet-szabályozás

W: nagy része a szélvédőre és
a lábtérbe, egy kis mennyiség az első
oldalablakokra és az oldalsó
szellőzőnyílásokon át
5: nagy része a szélvédőre és az első
oldalablakokra, egy kis mennyiség
az oldalsó szellőzőnyílásokon át

Ventilátor
A ventilátort a kívánt fokozatra
kapcsolva állítsa be a szellőzés
erősségét.

Fűtés
Normál fűtés

Ne használja huzamosabb ideig.
Az utastér levegője befülledhet, és az
ablakok bepárásodásával együtt a
megfelelő kilátás hiánya miatt
balesethez vezethet.
A párásodás megszüntetéséhez
fordítsa a levegőelosztó kapcsolót
az 5 állásba, és tolja a belső
levegőkeringtetés karját balra, hogy
friss levegő juthasson az utastérbe.
Maximális fűtéshez:
1. A belső levegő keringtetéséhez tolja
a belső levegőkeringtetés kapcsolót
a jobb oldali helyzetbe.

1. Fordítsa a hőmérséklet-szabályozó
kapcsolót a piros mezőbe a levegő
melegítéséhez.

2. A hőmérséklet-szabályozó
kapcsolót fordítsa a piros mezőbe
ütközésig a levegő melegítéséhez.

2. Forgassa el a levegőelosztó
kapcsolót.

3. Állítsa a ventilátorszabályozó
kapcsolót maximális fokozatra.

3. Állítsa a ventilátorszabályozó
kapcsolót a kívánt fokozatra.

Maximális fűtés
A maximális fűtés üzemmódot az
utastér gyors felfűtésére használhatja.

Szélvédő jégmentesítése

ME032

1. Állítsa a levegőkeringtetést külső
levegős üzemmódba, és fordítsa
a levegőelosztó kapcsolót
PÁRÁTLANÍTÁS (5) állásba.
2. Fordítsa a hőmérséklet-szabályozó
kapcsolót a piros mezőbe a levegő
melegítéséhez.
3. Gyors párátlanításához és
jégmentesítéshez állítsa
a ventilátorszabályozó kapcsolót
a legerősebb fokozatra.
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4. Az oldalsó szellőzőnyílásokat
szükség szerint nyissa ki, és
irányítsa az oldalablakokra.

Belső levegőkeringtető
rendszer W

{Figyelmeztetés
Ha a belső levegőkeringtetés
hosszabb ideig van bekapcsolva,
a gépkocsi utasai elálmosodhatnak.
Rendszeres időközönként kapcsoljon
át külső levegőre, hogy friss levegő
jusson a gépkocsiba.

Figyelem!
A külső hőmérséklet és a szélvédő
hőmérséklete közötti különbség
hatására a szélvédő bepárásodhat,
ami akadályozza a kilátást.
Nagyon párás időben ne használja
a LÁBTÉR/PÁRÁTLANÍTÁS (W) vagy
a PÁRÁTLANÍTÁS (5) üzemmódot,
amennyiben a hőmérsékletszabályozó kapcsoló a kék mezőbe
van állítva.
Ez a gépkocsi sérülésével és
személyi sérülésekkel járó balesethez
vezethet.

ME033

A belső levegőkeringtetés üzemmód
a W karral működtethető.

Az utastér levegőjének cseréje belső
levegőkeringtetés üzemmódban
lecsökken. Hűtés nélküli
üzemmódban a levegő
nedvességtartalma megnövekszik,
az ablakok bepárásodhatnak.
Ha sokáig van bekapcsolva, az
utastér levegője elhasználódik, ennek
hatására a gépkocsi utasai
elálmosodhatnak.
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 Ventilátor

Légkondicionáló rendszer

 Párátlanítás és jégmentesítés

{Figyelmeztetés

 Belső levegőkeringtetés W

Ne aludjon a gépkocsiban bekapcsolt
légkondicionálás vagy fűtés mellett.
Káros vagy életveszélyes lehet, ha
lecsökken az oxigénszint és/vagy a
testhőmérséklet.

 Hűtés u
 Hátsó ablakfűtés

Hőmérséklet
A hőmérséklet a gomb elforgatásával
állítható be.
piros: meleg
kék: hideg

Levegőelosztás
Válassza ki a szellőzőnyílást a középső
gomb elforgatásával.
\: a fejtérbe és a lábtérbe

ME034

Kezelőszervek:
 Hőmérséklet
 Levegőelosztás

[: nagy része a lábtérbe, egy kis
mennyiség a szélvédőre, az első
oldalablakokra és az oldalsó
szellőzőnyílásokon át
Y: a fejtérbe az állítható
szellőzőnyílásokon keresztül

W: nagy része a szélvédőre és
a lábtérbe, egy kis mennyiség az első
oldalablakokra és az oldalsó
szellőzőnyílásokon át
5: nagy része a szélvédőre és az első
oldalablakokra, egy kis mennyiség
az oldalsó szellőzőnyílásokon át

Ventilátor
A ventilátort a kívánt fokozatra
kapcsolva állítsa be a szellőzés
erősségét.
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Szélvédő párátlanítása

Belső levegőkeringtető
rendszer W

{Figyelmeztetés
Ha a belső levegőkeringtetés
hosszabb ideig van bekapcsolva,
a gépkocsi utasai elálmosodhatnak.
Rendszeres időközönként kapcsoljon
át külső levegőre, hogy friss levegő
jusson a gépkocsiba.

ME035

1. Állítsa a levegőkeringtetést külső
levegős üzemmódba, és fordítsa
a levegőelosztó kapcsolót
PÁRÁTLANÍTÁS (5) állásba.
2. Kapcsolja be a hűtést u.
3. Állítsa be a kívánt hőmérsékletet.
4. Állítsa a ventilátorszabályozó
kapcsolót a kívánt fokozatra.

MR044

A belső levegőkeringtetés üzemmód
a W karral működtethető.

Az utastér levegőjének cseréje belső
levegőkeringtetés üzemmódban
lecsökken. Hűtés nélküli
üzemmódban a levegő
nedvességtartalma megnövekszik,
az ablakok bepárásodhatnak.
Ha sokáig van bekapcsolva, az
utastér levegője elhasználódik, ennek
hatására a gépkocsi utasai
elálmosodhatnak.

Hűtés u
A u gomb működteti, csak járó motor és
bekapcsolt ventilátor esetén.
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A légkondicionáló rendszer lehűti és
párátlanítja (szárítja) a belépő levegőt,
ha a külső hőmérséklet valamivel
fagypont felett van. Ezért kondenzvíz
képződhet, amely a gépkocsi alján
csöpög ki.
Ha a hűtésre vagy a párátlanításra
nincs szükség, az üzemanyagtakarékosság érdekében kapcsolja ki
a hűtőrendszert.
A ventilátorszabályozó kapcsoló
kikapcsolt állásában a légkondicionáló
nem működik.

{Figyelmeztetés
A légkondicionáló berendezéseket
csak képzett szakemberek
javíthatják. A helytelen javítási
műveletek személyi sérülésekhez
vezethetnek.

Normál hűtés
1. Működtesse a légkondicionáló
rendszert.
2. Fordítsa a hőmérséklet-szabályozó
kapcsolót a kék mezőbe a levegő
hűtéséhez.
3. Forgassa el a levegőelosztó
kapcsolót.
4. Fordítsa a ventilátorszabályozó
kapcsolót a kívánt állásba.
Maximális hűtés

Ha a hőmérséklet-szabályozót a piros
mezőbe fordítja, a beáramló levegő
melegedni fog, amennyiben a
légkondicionálót nem működteti.
Ha a ventilátorszabályozó kapcsoló
0 állásba fordítja, a légkondicionáló
rendszer kikapcsol.

Figyelem!
Kizárólag megfelelő hűtőközeget
használjon.

ME064
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5: párátlanítás és jégmentesítés

Maximális hűtésre nagyon magas külső
hőmérséklet esetén, illetve akkor lehet
szükség, ha a gépkocsi sokáig állt
a napon:

0: a rendszer kikapcsolása vagy
bekapcsolása
u: a hűtés kikapcsolása vagy
bekapcsolása

1. Működtesse a légkondicionáló
rendszert.

W: belső levegőkeringtetés

2. A belső levegő keringtetéséhez tolja
a belső levegőkeringtetés kapcsolót
a jobb oldali helyzetbe.

+: Hátsó ablakfűtés

3. A hőmérséklet-szabályozó
kapcsolót fordítsa a kék mezőbe
ütközésig a levegő hűtéséhez.
4. Állítsa a ventilátorszabályozó
kapcsolót a legmagasabb fokozatra.

Elektronikus légkondicionáló
rendszer
{Figyelmeztetés
Ne aludjon a gépkocsiban bekapcsolt
légkondicionálás vagy fűtés mellett.
Káros vagy életveszélyes lehet, ha
lecsökken az oxigénszint és/vagy
a testhőmérséklet.

MD088

Az automatikus üzemmód vezérlése:
AUTO: automatikus üzemmód,
a hőmérséklet kivételével mindent
automatikusan a rendszer állít be
Hőmérséklet: a kívánt hőmérséklet
beállítása
Az alábbi funkciók kézileg is
beállíthatók az automatikus
üzemmódból kilépve:
Ventilátor: választható levegőáramlás
MODE: választható levegőelosztás

Automatikus üzemmódban a ventilátor
és a levegőelosztás automatikusan
szabályozza a szellőzést.
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Napsütés-érzékelő

Hőmérséklet-érzékelő

ME036

Az elektronikus légkondicionáló
rendszer csak járó motornál üzemképes
teljesen.
Megjegyzés
A Celsius fok és Fahrenheit fok
közötti átváltásához válasszon
háromnál több levegőelosztási
beállítást a MODE gombbal az AUTO
gomb nyomva tartása mellett.

MD012

A napsütés-érzékelő a szélvédő
szellőzőnyílásai előtt helyezkedik el.
Automatikus (AUTO) üzemmódban ez
érzékeli a napsütést.
Megjegyzés
Ne takarja el a napfényérzékelőt,
mert az hamis jelet fog adni.

MD160

Automatikus üzemmódban a gépkocsi
utasterének hőmérsékletét figyeli
a rendszer a szellőzési igények
meghatározásához.

Figyelem!
Ne ragasszon matricát a
hőmérséklet-érzékelő fölé, mert az
befolyásolja az érzékelő működését.

Hőmérséklet-szabályozás 101

Automatikus üzemmód (AUTO)

Automatikus üzemmódban minden
szellőzőnyílás működtetése automatikus.
Ezért a szellőzőnyílásoknak mindig
nyitva kell lenniük.

A kívánt hőmérséklet beállítása

MD090

Alapbeállítások a legnagyobb komfort
biztosításához:
1. Nyomja meg az AUTO gombot,
ekkor a légkondicionálás
automatikusan lép működésbe.
2. Nyissa ki az összes szellőzőnyílást.
3. A jobb oldali forgókapcsoló
segítségével állítsa be a kívánt
hőmérsékletet.

MD091

Állítsa be a gomb elforgatásával
a kívánt hőmérsékletet.
piros: meleg
kék: hideg
Ha minimális hőmérsékletet állít be,
a hőmérséklet-szabályozó rendszer
maximális hűtéssel működik.

Ha maximális hőmérsékletet állít be,
a hőmérséklet-szabályozó rendszer
maximális fűtéssel működik.
A maximális hűtőhatás eléréséhez
nyomja meg az AUTO gombot, és
állítsa a hőmérsékletet „LO” értékre.
Ezután automatikusan működésbe lép
a belső levegőkeringtetés,
a levegőelosztás Y állásba kapcsol, és
a ventilátor a legnagyobb sebességgel
működik a hűtés érdekében.
A maximális fűtőhatás eléréséhez
nyomja meg az AUTO gombot, és
állítsa a hőmérsékletet „HI” értékre.
A levegőkeringtetés külső levegőt
enged be, a levegőelosztás
automatikusan [ állásba kapcsol, és
a ventilátor Auto Hi sebességgel (7-es
fokozat a 8-ból) működik a fűtés
érdekében.
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Ablakok párátlanítása és
jégmentesítése 5

Ventilátor A

Levegőelosztás (MODE)

1. Nyomja meg a 5 gombot.
2. A hőmérséklet és a levegőelosztás
beállítása automatikus, és a
ventilátor legalább 6-os sebességre
kapcsol a 8-ból.
3. Az automatikus üzemmódhoz való
visszatéréshez: nyomja meg
a 5 vagy az AUTO gombot.
Megjegyzés
Télen előfordulhat, hogy a
légkondicionáló rendszer nem
működik automatikusan.

Kézi beállítások
A hőmérséklet-szabályozó rendszer
beállításai megváltoztathatók a gombok
és a forgókapcsolók alábbiak szerinti
használatával:
Bármelyik beállítás megváltoztatása
kikapcsolja az automatikus üzemmódot.

MD092

MD093

Forgassa el a bal oldali forgókapcsolót.
Jobbra forgatva növeli, ellenkező
irányba forgatva csökkenti a ventilátor
sebességét.

A kívánt beállításhoz forgassa el
egyszer vagy többször
a MODE gombot. A levegőelosztás
megjelenik a kijelzőn.

Az automatikus üzemmódhoz való
visszatéréshez: Nyomja meg az
AUTO gombot.

\: a fejtérbe és a lábtérbe
[: nagy része a lábtérbe, egy kis
mennyiség a szélvédőre, az első
oldalablakokra és az oldalsó
szellőzőnyílásokon át
Y: a fejtérbe az állítható
szellőzőnyílásokon keresztül
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W: nagy része a szélvédőre és a
lábtérbe, egy kis mennyiség az első
oldalablakokra és az oldalsó
szellőzőnyílásokon át
5: nagy része a szélvédőre és az első
oldalablakokra, egy kis mennyiség
az oldalsó szellőzőnyílásokon át
Az automata üzemmódhoz való
visszatéréshez nyomja meg
az AUTO gombot.

Hűtés u
Bekapcsolása és kikapcsolása
a u gombbal történhet.
A légkondicionáló rendszer lehűti és
párátlanítja (szárítja) a belépő levegőt,
amikor a külső hőmérséklet meghalad
egy adott értéket. Ezért kondenzvíz
képződhet, amely a gépkocsi alján
csöpög ki.
Ha a hűtésre vagy a párátlanításra
nincs szükség, az üzemanyagtakarékosság érdekében kapcsolja ki a
hűtőrendszert.

Figyelem!
Kizárólag megfelelő hűtőközeget
használjon.

{Figyelmeztetés
A légkondicionáló berendezéseket
csak képzett szakemberek
javíthatják. A helytelen javítási
műveletek személyi sérülésekhez
vezethetnek.

Kézi belső levegőkeringtetés W
A kézi belső levegőkeringtetés
üzemmód a W gombbal
működtethető.

{Figyelmeztetés
Az utastér levegőjének cseréje belső
levegőkeringtetés üzemmódban
lecsökken. Hűtés nélküli
üzemmódban a levegő
nedvességtartalma megnövekszik, az
ablakok bepárásodhatnak. Ha sokáig
van bekapcsolva, az utastér levegője
elhasználódik, ennek hatására a
gépkocsi utasai elálmosodhatnak.

A rendszer kikapcsolása
A bal oldali forgatógombot 0 állásba
fordítva az összes fűtési, szellőzési és
hűtési funkció kikapcsol.
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Szellőzőnyílások

Rögzített szellőzőnyílások

Állítható szellőzőnyílások

További szellőzőnyílások helyezkednek
el a szélvédő előtt, valamint az
oldalablakok előtt és a lábtérben.

Legalább egy szellőzőnyílásnak nyitva
kell lennie bekapcsolt hűtés esetén,
hogy elkerülje a párologtató légmozgás
hiányában történő eljegesedését.

ME037

Az oldalsó szellőzőnyílások
kinyitásához nyomja meg a nyílás
fedelét, majd fordítsa a kívánt irányba.
Ha nem kívánja használni az egyik
oldalsó szellőzőnyílást, zárja le az adott
nyílás fedelét.
MD094

A középső szellőzőnyílás nem zárható
le teljesen.
Állítsa be a levegőáramlás irányát a
terelőlemezek segítségével.

{Figyelmeztetés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a
szellőzőnyílások terelőlapjaira.
Baleset esetén ezek kárt és sérülést
okozhatnak.
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Karbantartás

Pollenszűrő

Levegő belépőnyílások

A pollenszűrő a légbeömlőn keresztül
beáramló levegőt tisztítja meg a portól,
koromtól, a virágportól és a spóráktól.

MD163

2. Távolítsa el a szűrő fedelét a fedél
jobb oldalát húzva.
3. Cserélje ki a szűrőbetétet.

MD096

A szélvédő előtt és a motortérben
található levegő belépőnyílásokat a
levegő szabad beáramlásának
biztosítása érdekében tisztán kell
tartani. Rendszeresen távolítsa el a
lerakódott port, faleveleket vagy havat.

MD162

Pollenszűrő cseréje:
1. Szerelje ki a kesztyűtartót.
A kiszereléshez nyissa ki és húzza
felfelé mindkét oldalon a
kesztyűtartót.

4. Szerelje vissza a pollenszűrő
fedelét és a kesztyűtartót fordított
sorrendben.
Megjegyzés
Javasoljuk, hogy forduljon
márkaszervizéhez a pollenszűrő
cseréjével kapcsolatban.
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Figyelem!
Poros utakon, magasabb
légszennyezettségű területeken és
rendszeresen földutakon közlekedve
a szűrőbetét gyakoribb cseréjére van
szükség.
Az ilyen körülmények csökkentik a
pollenszűrő hatékonyságát, és
légzőszervi bántalmakat okoznak.

Átvizsgálás
Az optimális hűtési teljesítmény
biztosítása érdekében javasoljuk, hogy
a légkondicionáló berendezést évente
ellenőriztesse.
 Működés- és nyomáspróba
 Fűtés működőképessége
 Szivárgásmentesség ellenőrzése
 Meghajtószíjak ellenőrzése
 A lecsapató és

A légkondicionáló rendszeres
működtetése
A folyamatosan hatékony működés
érdekében a hűtést az időjárástól és
évszaktól függetlenül legalább havonta
egyszer néhány percre be kell
kapcsolni. Alacsony külső hőmérséklet
esetén a hűtést nem lehet működtetni.

 az elpárologtató egység
csövezésének tisztítása
 Teljesítmény ellenőrzése

Figyelem!
Kizárólag megfelelő hűtőközeget
használjon.

{Figyelmeztetés
A légkondicionáló berendezéseket
csak képzett szakemberek
javíthatják. A helytelen javítási
műveletek személyi sérülésekhez
vezethetnek.
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Vezetés és
üzemeltetés
Vezetési információk ....................... 107

Vezetési információk

Üzembevétel és indítás

A gépkocsi irányítása

Új gépkocsi bejáratása

Soha ne közlekedjen leállított
motorral

Kövesse az alábbi óvintézkedéseket
az első pár száz kilométer során
gépkocsija teljesítményének és
gazdaságosságának fokozása,
valamint élettartamának növelése
érdekében:

Fékrendszer .................................... 111

Leállított motor mellett számos rendszer
nem működik (pl. a fékrásegítő és a
szervokormány). Ha leállított motorral
közlekedik, veszélyezteti önmaga és
mások épségét.

Menetdinamikai rendszerek ............ 113

Pedálok

Akadály-felismerő rendszerek......... 115

A megfelelő pedálút biztosítása
érdekében a pedálok alá szőnyeget
sem szabad tenni.

Üzembevétel és indítás................... 107
Kipufogógázok ................................ 109
Kézi sebességváltó ......................... 110

Üzemanyag ..................................... 117

 Kerülje a teljes gázzal történő
indulásokat.
 Ne „túráztassa” a motort (tehát
üresjáratban ne pörgesse fel
fölöslegesen).
 Kerülje az erős fékezéseket, kivéve
szükséghelyzetben. Ez lehetővé
teszi, hogy a fékek megfelelően
járatódjanak be.
 A motor kímélése és az
üzemanyaggal való takarékoskodás
érdekében kerülje a gyors
elindulásokat, a hirtelen
gyorsításokat és a hosszantartó
nagy sebességű használatot.

108 Vezetés és üzemeltetés

 Kerülje a teljes gázzal történő
gyorsítást alacsony
sebességfokozatban.

{Veszély
Menet közben ne kapcsolja ki
a gyújtást, tehát ne állítsa
a gyújtáskulcsot 0 vagy 1-es állásba.

 Ne vontasson más gépkocsit.

Gyújtáskapcsoló állásai

A motor indítása
A motor indítása
a gyújtáskapcsolóval

A gépkocsi és a fékrásegítés nem
működik, ami a gépkocsi
rongálódásához, illetve súlyos vagy
végzetes személyi sérülésekhez
vezethet.

Figyelem!
Álló motornál ne hagyja
a gyújtáskulcsot hosszabb ideig 1-es
vagy 2-es állásban.
MD097

0 (LOCK): Gyújtás kikapcsolva
1 (ACC): Gyújtás kikapcsolva,
kormányzár kioldva
2 (ON): Gyújtás bekapcsolva
3 (START): Indítás

Ilyenkor az akkumulátor lemerülhet.

MD098

 Fordítsa a kulcsot 1-es állásba,
a kormányzár oldásához mozgassa
meg kissé a kormánykereket.
 Kézi sebességváltó: nyomja le
a tengelykapcsoló pedált.
 Ne adjon gázt.

Vezetés és üzemeltetés 109

 Fordítsa a kulcsot 3-as állásba,
miközben lenyomva tartja
a tengelykapcsoló pedált és
a fékpedált, majd engedje el, amint
a motor beindult.
Újraindítás előtt vagy a motor
leállításához fordítsa vissza a kulcsot 0
állásba.

Figyelem!
Ne működtesse az indítómotort
folyamatosan 10 másodpercnél
hosszabb ideig.
Ha a motor nem indul be, várjon
10 másodpercig, és csak azután
próbálkozzon újra.
Ezzel megelőzheti az indítómotor
károsodását.

Parkolás
 Ne parkoljon gyúlékony burkolatú
helyen. A kipufogórendszer magas
hőmérsékletétől a felületet lángra
lobbanhat.

 A rögzítőféket mindig a kioldógomb
benyomása nélkül húzza be. Lejtőn
vagy emelkedőn olyan erősen
húzza be, amennyire csak lehet.
A működtetéshez szükséges erő
csökkentéséhez nyomja le
egyidejűleg a fékpedált.
 Állítsa le a motort, és kapcsolja ki
a gyújtást. Fordítsa el a kormányt
addig, amíg a kormányzár nem
reteszelődik.
 Ha a gépkocsi sík terepen vagy
emelkedőn áll, a gyújtás
kikapcsolása előtt a sebességváltót
kapcsolja első sebességfokozatba.
Emelkedőn parkolva fordítsa el
az első kerekeket a járdaszegélytől.
Ha a gépkocsi lejtőn áll, a gyújtás
kikapcsolása előtt a sebességváltót
kapcsolja hátrameneti fokozatba.
Az első kerekeket fordítsa a
járdaszegély felé.
 Zárja be a gépkocsit és kapcsolja
be a riasztóberendezést.

Kipufogógázok
Kipufogógázok
{Veszély
A kipufogógáz mérgező, színtelen,
szagtalan szén-monoxidot tartalmaz.
Belélegzése végzetes lehet.
Ha kipufogógáz kerül az utastérbe,
nyissa ki az ablakokat. Keressen fel
egy szervizt, és javíttassa ki a hiba
okát.
Kerülje a nyitott csomagtérajtóval
való közlekedést, ellenkező esetben
kipufogógáz juthat az utastérbe.

Katalizátor
A katalizátor csökkenti a
kipufogógázban lévő káros vegyületek
mennyiségét.
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Figyelem!
Nem megfelelő minőségű vagy túl
alacsony oktánszámú üzemanyag
használata károsíthatja a motort,
a katalizátort vagy az elektromos
alkatrészeket.

Kézi sebességváltó

Ne csúsztassa feleslegesen
a tengelykapcsolót. Használatakor
nyomja le teljesen a tengelykapcsoló
pedált. Ne pihentesse a lábát
a pedálon.

Kézi sebességváltó

Figyelem!

Ha elégetlen benzin kerül
a katalizátorába, az a katalizátor
túlmelegedését és tönkremenetelét
okozhatja. Ezért kerülje a hosszú
indítózást, ne hagyja kiürülni az
üzemanyagtartályt, és ne indítsa be
a motort betolással vagy vontatással.

Vezetés közben ne tartsa kezét
a fokozatválasztó karon.

MD105

Kimaradó gyújtás, egyenetlen
motorjárás, motorteljesítménycsökkenés vagy egyéb szokatlan
üzemzavar esetén késlekedés nélkül
forduljon szervizhez. Szükséghelyzet
esetén rövid ideig folytathatja a
vezetést, a gépkocsi sebességét és
a motor fordulatszámát alacsonyan
tartva.

Ha nem sikerül hátramenetbe
kapcsolnia, a sebességváltó kart üres
állásba kapcsolva engedje fel, majd
nyomja le újra a tengelykapcsoló pedált,
azután kísérelje meg ismét
a hátrameneti fokozat kapcsolását.
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Fékek
Fékek
A fékrendszer két egymástól független
fékkörből áll.
Az egyik fékkör meghibásodása esetén
a gépkocsi továbbra is fékezhető a
másik fékkör segítségével. A megfelelő
fékhatás eléréséhez teljesen be kell
nyomni a fékpedált. Ehhez jelentősen
nagyobb erőre van szükség. A fékút
megnövekszik. Az utazás folytatása
előtt vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel.

Figyelem!

{Figyelmeztetés

Ha az egyik fékkör meghibásodik,
nagyobb pedálerő és hosszabb
féktávolság szükséges a gépkocsi
megállításához. A hibás fékrendszert
azonnal ellenőriztesse és javíttassa
meg egy szervizben. Javasoljuk,
hogy forduljon márkaszervizéhez.

Mély vízen (pl. vízzel telt kátyún) való
áthajtás után, a gépkocsi mosása
után vagy hosszú lejtőn folyamatos
fékezés során a fékhatás
ideiglenesen csökkenhet.
Ezt a nedves vagy túlmelegedett
fékalkatrészek okozhatják.

Ha a fékpedált a szokásosnál
mélyebbre tudja lenyomni, a
fékrendszer javítására lehet szükség.

Ha a fékhatás a túlmelegedés miatt
csökken: Lejtőn lefelé haladva
kapcsoljon kisebb
sebességfokozatba. Ne használja
folyamatosan a féket.

Azonnal vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel. Javasoljuk, hogy forduljon
márkaszervizéhez.

Figyelem!
Menet közben ne tartsa a lábát
a fékpedálon. Ez a fék alkatrészeinek
korai kopásához vezet. Emellett
a fékek túlmelegedhetnek, ami
nagyobb féktávolságot és
veszélyhelyzetet teremthet.
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{Figyelmeztetés
Ha a fékhatás a nedves
fékalkatrészek miatt csökken, a
következő eljárás segítségével
visszaállíthatja a megszokott
fékteljesítményt:
1. Nézze meg, hogy vannak-e
járművek a gépkocsija mögött.

Amint az egyik kerék blokkoláshoz
közeli állapotba kerül, a rendszer
azonnal leszabályozza a fékerőt.
A gépkocsi kormányozható marad, még
erős fékezésnél is.
Az ABS beavatkozása a fékpedál
lüktetéséből és a szabályozás során
keletkező zajból is észlelhető.

2. Biztonságos sebességgel
haladjon, és tartson megfelelő
távolságot gépkocsija mögött és
mellett.

Az optimális fékhatás elérése
érdekében a pedál lüktetése ellenére
tartsa teljesen lenyomva a fékpedált
a teljes fékezés során. Ne csökkentse
a pedálerőt.

3. Óvatosan fékezzen mindaddig,
míg a megszokott fékhatás vissza
nem áll.

Az ABS működése közben
a fékpedálon finom remegés és gyenge
zaj észlelhető.

Blokkolásgátló fékrendszer
(ABS)
A blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
megakadályozza a kerekek blokkolását.

Az optimális fékhatás elérése
érdekében a pedál lüktetése ellenére
tartsa tövig benyomva a pedált a teljes
fékezés során.
Ne csökkentse a fékpedál
lenyomásához használt erőt.

Ha a gépkocsit a gyújtás bekapcsolása
után elindítja, rövid mechanikai zajt
hallhat. Ez az ABS működőképességét
jelző normális jelenség.
Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
figyelmeztető lámpa 3 69.

Meghibásodás
{Figyelmeztetés
Az ABS meghibásodása esetén
átlagosnál erősebb fékezéskor
a kerekek blokkolódhatnak. Az ABS
fent leírt előnyei ekkor nem
érvényesülnek. Erős fékezésnél
a gépkocsi kormányozhatatlanná
válhat és megcsúszhat.
Keressen fel egy szervizt, és javíttassa
ki a hiba okát.
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Fékrendszer figyelmeztető lámpa 3 68.

Rögzítőfék

Fékasszisztens
Ha a fékpedált gyorsan és erősen
nyomja le, automatikusan a maximális
fékerő kerül alkalmazásra (teljes
fékezés).
Tartsa nyomva határozottan a
fékpedált, amíg a teljes erővel történő
lassítás szükséges. A fékpedál
felengedésekor a maximális fékerő
automatikusan csökken.
MD106

A rögzítőféket mindig határozottan
húzza be, a kioldógomb megnyomása
nélkül, lejtőn vagy emelkedőn pedig
olyan erősen, amennyire csak tudja.
A rögzítőfék kiengedéséhez emelje
meg kissé a kart, nyomja meg a kar
végén lévő kioldógombot, majd engedje
le teljesen a kart.
A rögzítőfék működtetéshez szükséges
erő csökkentéséhez nyomja le
egyidejűleg a fékpedált.

Menetdinamikai
rendszerek
Elektronikus stabilitásvezérlő
rendszer (ESC)
Az elektronikus stabilitásvezérlő
rendszer (ESC) szükség esetén javítja
a gépkocsi menetstabilitását, az
útfelület fajtájától és a gumiabroncsok
tapadásától függetlenül. A rendszer
a hajtott kerekek kipörgését is
megakadályozza.
Amint a gépkocsi csúszni kezd
(alul- vagy túlkormányozottá válik),
a rendszer csökkenti a motor
teljesítményét, és egyenként fékezi
a megfelelő kerekeket. Ez jelentősen
növeli a gépkocsi stabilitását csúszós
útfelületen.
Amint az G ellenőrzőlámpa kialszik,
az ESC működésre kész.
Az ESC működésbe lépésekor
a G villog.
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{Figyelmeztetés

Kikapcsolás

Ha a stabilitásvezérlő rendszer
működésbe lépett a gépkocsi
stabilitásának megőrzése érdekében,
csökkentse a sebességét, és fordítson
nagyobb figyelmet az útra.
A stabilitásvezérlő rendszer csak egy
támogatást nyújtó eszköz. Ha átlépi
a gépkocsi fizikai korlátait, már nem
tudja irányítani a gépkocsit. Ne
hagyatkozzon kizárólag az ESC
rendszerre. Vezessen továbbra is
biztonságosan.

Ebben a különleges biztonsági
berendezésben bízva se vállaljon
kockázatot a vezetésben.
Sebességét mindig az
útviszonyoknak megfelelően kell
megválasztania.
Elektronikus stabilitásvezérlő rendszer
(ESC) visszajelző lámpa 3 69.
ME039

A nagy teljesítményű vezetéshez az
ESC kikapcsolható: Nyomja meg
a G gombot.
Az g ellenőrzőlámpa világít.
Az ESC a G gomb ismételt
megnyomásával kapcsolható vissza.
Az ESC a gyújtás következő
bekapcsolásakor is visszakapcsol.
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Akadály-felismerő
rendszerek

sebessége meghaladja az 5 km/h-t.

Ultrahangos parkolássegítő

Normális jelenség, ha „R” állásba
kapcsolva figyelmeztető hangjelzés
hallható.
Ekkor megtudhatja a hangjelzés
segítségével, hogy mekkora a távolság
a gépkocsi és a mögötte lévő tárgyak
között.
Azonban ne tévessze össze ezt a
hangot azzal, ami akkor szólal meg,
ha a gépkocsi mögött lévő akadály
40 cm-en belül van.

Figyelem!
MD107

A parkolássegítő rendszer a
gépkocsival történő tolatások során
nyújt segítséget, hangjelzést ad, ha
tárgyakat észlel a gépkocsi mögött.
A rendszer automatikusan bekapcsol,
ha a gyújtás ON állásában a
sebességváltót „R” állásba teszi.
A rendszer kikapcsol, ha a gépkocsi

Ha az alábbiak egyike előfordul, az a
parkolássegítő rendszer üzemzavarát
jelzi. Minél hamarabb keressen fel
egy szervizt. Javasoljuk, hogy
forduljon márkaszervizéhez.
Folyamatosan három egymás utáni
hangjelzés hallható úgy, hogy
nincsen semmiféle akadály a hátsó
lökhárító közelében.
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Riasztás

Érzékelési távolság

Hangjelzés

1. jelzés

kb. 0,8-1 méter a hátsó lökhárítótól

--sípolás-- sípolás--

2. jelzés

kb. 80 cm-en belül a hátsó lökhárítótól

--sípolás sípolás
sípolás sípolás

3. jelzés

kb. 20–40 cm a hátsó lökhárítótól

Folyamatos
hangjelzés

Figyelem!
A parkolássegítő rendszer azonban
csak egy kiegészítő funkció. A vezető
mindig figyelje a visszapillantó tükröt is.
A figyelmeztető hangjelzés eltérhet az
észlelt tárgyaktól függően.
Befagyott vagy koszos, sáros érzékelő
esetén előfordulhat, hogy a hangjelzés
nem kapcsol be.
Ne nyomja be és ne karcolja meg
az érzékelők felületét, ez ugyanis
könnyen megrongálhatja a borítást.
Nem zárható ki a parkolássegítő
rendszerben fellépő üzemzavar
lehetősége egyenetlen útfelületen,
úgy mint fás, kavicsos vagy kátyús
úton, illetve emelkedőn haladva.
Előfordulhat, hogy a parkolássegítő
rendszer nem érzékel hegyes
tárgyakat, vastag téli ruházatot és
puha anyagokat, melyek elnyelhetik
a hullámokat.
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Figyelem!

Figyelem!

Más forrásból érkező ultrahangos
jelek (nehéz gépekből származó
fémes hangok vagy légfékek zajai)
észlelése esetén a parkolássegítő
rendszer nem minden esetben
működik megfelelően.

A gépkocsi felső része még azelőtt
ütközhet, hogy az érzékelők
működésbe lépnének, ezért
parkoláskor mindig figyelje a külső
visszapillantó tükröket, vagy nézzen
hátra.

A beszennyeződött érzékelőket puha
szivaccsal és tiszta vízzel tisztítsa
meg.

A parkolássegítő rendszer sima
függőleges felületek esetén működik
tökéletesen.

Bizonyos tárgyakat nem érzékel
a rendszer, ha azok nagyon közel
vannak (kb. 25 cm-re), vagy
kb. 1 méteres távolságon belül.
Ezért továbbra is használja a tükröket
és nézzen hátra tolatáskor. A tolatás
közbeni normál óvintézkedések
továbbra is követendők.
Az érzékelők meghibásodásának
elkerüléséhez ne üsse meg őket, és
ne mossa nagynyomású mosóval.

Üzemanyag
Benzinüzemű motorok
üzemanyagai
Kizárólag ólmozatlan üzemanyagot
használjon, mely megfelel
a DIN EN 228 szabványnak.
Ezzel egyenértékű, legfeljebb 10%
térfogatarányban etanolt tartalmazó
szabványosított üzemanyagok is
használhatók.
Megfelelő oktánszámú üzemanyagot
tankoljon. Motoradatok 3 172.
Alacsonyabb oktánszámú üzemanyag
használata csökkenti a teljesítményt és
a nyomatékot, valamint növeli az
üzemanyag-fogyasztást.

Figyelem!
Túl alacsony oktánszámú üzemanyag
használata ellenőrizetlen égéshez
(kopogáshoz) és motorkárosodáshoz
vezethet.
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Az üzemanyagtank
megtankolása

MD108

Figyelem!
Nem megfelelő minőségű
üzemanyagot vagy nem megfelelő
adalékanyagokat használva a motor
és a katalizátor súlyosan károsodhat.

Figyelem!

{Veszély

Győződjön meg róla, hogy tankoláskor
a gépkocsijának megfelelő (benzin
vagy dízel) üzemanyag kerül
betöltésre. Ha benzint tankol
dízelüzemű gépkocsijába, azzal
súlyosan károsíthatja a gépkocsit.
Ha gépkocsija dízelüzemű motorral
van felszerelve, a megfelelő
üzemanyagról a tanksapkán
feltüntetett információkból
tájékozódhat.

Tankolás előtt állítsa le a motort és az
esetleg utólagosan beszerelt belső égésű
fűtőberendezéseket. Kapcsolja ki
a mobiltelefonokat.
Az elektromágneses hullámok vagy
a mobiltelefon üzemi feszültsége
meggyújthatják a benzingőzt.
Az üzemanyag gyúlékony és
robbanásveszélyes. Ne dohányozzon!
Kerülje a nyílt láng vagy bármilyen szikra
használatát. Kövesse a töltőállomás
kezelési és biztonsági utasításában
található előírásokat a gépkocsi
tankolásakor.
Vezesse le kezeiből az elektrosztatikus
feltöltődést egy elektromosan vezető
(leföldelő) tárgy megérintésével, mielőtt a
tanksapkához vagy a töltőpisztolyhoz
nyúlna.
Ne tegyen olyasmit, amitől elektrosztatikus
feltöltődhet, pl. a gépkocsiba való be- és
kiszállás, miközben tankol. A benzingőz
meggyulladhat az elektrosztatikus
feltöltődéstől.

Biztonsági okokból a külső
üzemanyagtartályokat, szivattyúkat
és tömlőket megfelelően földelni kell.
Az elektrosztatikus feltöltődésből
adódó szikra belobbanthatja
a benzingőzt. Ez súlyos égési
sérüléseket és komoly anyagi károkat
okozhat.
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{Veszély
Ha a gépkocsiban üzemanyagszagot
észlel, haladéktalanul deríttesse ki
ennek okát egy szervizben.

3. Fordítsa el a tansapkát lassan az
óramutató járásával ellenkező
irányba. Ha halk sziszegő hangot
hall, várjon, míg a hang meg nem
szűnik, és csak ezután csavarja le
teljesen a tanksapkát. Az
üzemanyag-betöltő nyílás a jobb
hátsó sárvédőlemezen található.

5. Tankolás után helyezze vissza a
tanksapkát. Forgassa az óramutató
járásával megegyező irányba, míg
néhány kattanást nem hall.
6. Csukja vissza az üzemanyagbetöltő nyílás ajtaját a teljes
bezáródásig.
Megjegyzés
Ha fagyos időben az üzemanyagbetöltő nyílás ajtaja nem nyílik ki,
tenyérrel óvatosan ütögesse meg.
Ezt követően próbálja meg újra
kinyitni.

Figyelem!
Az esetleg kicsordult üzemanyagot
azonnal törölje le.

ME063

1. Állítsa le a motort.
2. Húzza meg az üzemanyag-betöltő
nyílás ajtaját nyitó kart, amely a
vezetőülés bal első részénél
található a padlón.

MD109

4. Vegye le a tanksapkát. A tanksapka
az elvesztés elkerülésére a
gépkocsihoz van kötve.

Jegyzetek
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Javasoljuk, hogy csak eredeti
alkatrészeket és tartozékokat
használjon, és kifejezetten az Ön
gépkocsi típusához gyárilag jóváhagyott
alkatrészeket. Nem tudjuk ezeket
a tulajdonságokat felmérni és szavatolni
más gyártmányokra vonatkozólag –
még akkor sem, ha azokat az illetékes
hatóságok valamely egyéb formában
engedélyezték.
Ne végezzen semmilyen változtatást
az elektromos rendszerben, mint
pl. az elektronikus vezérlőegység
megváltoztatása (chiptuning).

Figyelem!
Soha ne végezzen semmilyen
módosítást a gépkocsin.
Csökkenthetik a gépkocsi
menetteljesítményeit, tartósságát és
és biztonságosságát, és
a módosításokból eredő
meghibásodásokra nem vonatkozik
a garancia.

A gépkocsi tárolása
Hosszú időn át tartó tárolás
Ha a gépkocsit több hónapos
időtartamra leállítja:
 Mossa le és kezelje viasszal
a gépkocsit.
 Ellenőriztesse a védőviaszt
a motortérben és az alvázon.
 Tisztítsa meg és konzerválja
a gumitömítéseket.
 Cserélje le a motorolajat.
 Eressze le a szélvédőmosó tartályt.
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 Ellenőrizze a hűtőfolyadék fagy- és
korrózióvédelmét.
 A gumiabroncsok levegőnyomását
a teljes terheléskor szükséges
értékre állítsa be.
 Tárolja a gépkocsit száraz és jó
szellőzésű helyiségben. Kapcsoljon
első vagy hátrameneti fokozatba.
Előzze meg a gépkocsi
elgurulásának lehetőségét.
 Ne húzza be a rögzítőféket.
 Nyissa ki a motorháztetőt, csukjon
be minden ajtót, és zárja be
a gépkocsit.
 Csatlakoztassa le a sarut az
akkumulátor negatív pólusáról.
Győződjön meg, hogy az összes
rendszert kikapcsolta,
pl. a riasztóberendezést.
 Csukja le a motorháztetőt.

A gépkocsi ismételt üzembe
helyezése
Amikor a gépkocsit újra üzembe
helyezi:

 Csatlakoztassa a sarut az
akkumulátor negatív pólusára.
Aktiválja az elektromos ablakemelő
elektronikáját.
 Ellenőrizze a gumiabroncsok
levegőnyomását.

A gépkocsi ellenőrzése
Otthon elvégezhető
szervizmunkálatok

 Töltse fel a szélvédőmosó tartályt.
 Ellenőrizze a motorolajszintet.
 Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét.
 Szerelje fel a rendszámtáblát.

Az életciklusuk végéhez ért
gépkocsik újrahasznosítása
A gépkocsi újrahasznosító központokról
és az életciklusuk végéhez ért
gépkocsik újrahasznosításáról
internetes honlapunkon tájékozódhat.
Csak jóváhagyással rendelkező
újrahasznosító központra bízza ezt a
munkát.

MD110

{Figyelmeztetés
Csak kikapcsolt gyújtás mellett
végezzen ellenőrzéseket
a motortérben.
A hűtőventilátor még kikapcsolt
gyújtásnál is elindulhat.
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{Veszély
A gyújtásrendszer nagyon magas
feszültséggel működik. Ne érintse
meg.

Motorháztető
Nyitás

ME040

MD111

1. Húzza meg a kart, majd tolja vissza
alaphelyzetbe.

2. Nyomja felfelé a biztonsági reteszt,
és emelje fel a motorháztetőt.

{Figyelmeztetés
Ha a motor nagyon meleg, csak
a szivacsos borításnál fogja meg
a motorháztető kitámasztó rúdját.
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Engedje le a motorháztetőt, majd kis
magasságból ejtse le, hogy a saját
súlyától záródjon. Ellenőrizze, hogy
a motorháztető megfelelően
reteszelődött-e.

{Figyelmeztetés

MD113

3. Finoman emelje ki a kitámasztó
rudat a tartóból.
Ezután akassza be a motortér bal
oldalán található kampóba.

Zárás
A motorháztető lezárása előtt
a kitámasztó rudat nyomja vissza
a tartójába.

Mindig tartsa be a következő
óvintézkedéseket: A gépkocsival való
elindulás előtt próbálja megemelni
a motorháztető első szélét, hogy
meggyőződjön a tökéletes
záródásról.
Menet közben ne húzza meg
a nyitókart.
Ne közlekedjen nyitott
motorháztetővel. A nyitott
motorháztető akadályozza a vezető
kilátását.
Ha nyitott motorháztetővel
közlekedik, baleset történhet, ami
a gépkocsi sérüléséhez és anyagi
kárhoz, sőt súlyos vagy végzetes
személyi sérülésekhez vezethet.
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A motortér áttekintése
Benzinüzemű motor

ME041
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1. Hűtőfolyadék-tartály
2. Olajbetöltő nyílás fedele

Tegye vissza az olajszint-ellenőrző
pálcát, majd fél fordulattal fordítsa el.

3. Fékfolyadéktartály
4. Akkumulátor
5. Biztosítékdoboz
6. Motor levegőszűrője
7. Olajszint-ellenőrző pálca
8. Szélvédőmosó folyadéktartálya
9. Szervokormány folyadéktartálya

Motorolaj
Tanácsos hosszabb útra történő
elindulás előtt mindig kézileg is
ellenőrizni az olajszintet.
Ellenőrzéskor a gépkocsi álljon
vízszintes felületen. Az ellenőrzést
üzemi hőmérsékletre melegített
motornál, a leállítást követően legalább
5 perc elteltével végezze el.
Húzza ki az olajszint-ellenőrző pálcát,
törölje tisztára, majd ütközésig tolja
vissza. Húzza ki, majd olvassa le a
motorolaj szintjét.

MD116

MD115

Amennyiben az olajszint a MIN feltöltési
jelölésig süllyedt, akkor töltsön utána.

Javasoljuk, hogy ugyanolyan minőségű
motorolajat használjon, mint amilyet az
utolsó olajcserénél betöltöttek.
Az olajszint az olajszint-ellenőrző pálca
felső MAX jelénél ne legyen
magasabban.
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{Figyelmeztetés

Motor levegőszűrője

A motorolaj mérgező bőr- és
szemizgató hatású, lenyelve pedig
betegséget vagy halált okozhat.
Gyermekektől elzárva tartandók.
Kerülje el, hogy a motorolaj többször
vagy hosszabb ideig érintkezzen
a bőrével.
MD117

A motorolaj-betöltő nyílás fedele a
vezérműtengely borításán található.

Figyelem!
A többletmennyiséget le kell ereszteni
vagy ki kell szivattyúzni.
Műszaki adatok és feltöltési
mennyiségek 3 176.

Az olajjal érintkező bőrfelületeket
szappannal és vízzel vagy kéztisztító
szerrel alaposan mossa le.
Legyen óvatos a motorolaj
leengedésekor, mivel az elég meleg
lehet hozzá, hogy megégesse Önt!

MD120

1. Lazítsa meg a levegőszűrő fedelét
rögzítő kapcsokat, és nyissa ki
a fedelet.
2. Cserélje ki a levegőszűrőt.
3. Zárja vissza a fedelet a rögzítő
kapcsokkal.
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Figyelem!
A motor megfelelő működéséhez
tiszta levegőre van szükség.
Ne használja a gépkocsit levegőszűrő
betét nélkül.
Ha levegőszűrő betét nélkül vagy
hibásan beszerelt levegőszűrő
betéttel közlekedik, a motor
károsodhat.

Figyelem!
Csak jóváhagyott fagyálló folyadékot
használjon.

Hűtőfolyadékszint
Figyelem!
Az alacsony hűtőfolyadékszint
károsíthatja a motort.
ME059

Hűtőfolyadék
Enyhe éghajlatú országokban a
hűtőfolyadék kb. -35 °C-ig nyújt
fagyvédelmet.
Hideg éghajlatú országokban a
hűtőfolyadék kb. -50 °C-ig nyújt
fagyvédelmet.
Gondoskodjon a hűtőfolyadék
megfelelő koncentrációjának
fenntartásáról.

A hűtőrendszer hideg állapotában a
hűtőfolyadéknak a jelzővonal fölött kell
lennie. Ha a szint túl alacsony, töltsön
utána fagyálló hűtőfolyadékot.

{Figyelmeztetés
Mielőtt a kiegyenlítőtartály kupakját
leveszi, hagyja lehűlni a motort.
Óvatosan nyissa ki a kupakot, hogy a
nyomás lassan távozhasson.
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Töltsön utána desztillált víz és a
gépkocsihoz jóváhagyott fagyálló
folyadék keverékéből. Helyezze vissza
a kupakot és húzza meg. Ellenőriztesse
a fagyálló koncentrációját, és javíttassa
ki a folyadékvesztés okát egy
szervizben.
Megjegyzés
Ha a hűtőfolyadék szintje a jelölt
vonal alá csökken, töltse fel a hűtőt
ioncserélt (desztillált) víz és
foszfátbázisú fagyálló folyadék 1:1
arányú keverékével.
Rendkívül hideg időjárás esetén a
gépkocsi védelme érdekében 40%
ioncserélt víz és 60% fagyálló
folyadék arányú keveréket
használjon.

Figyelem!
A közönséges csapvíz vagy a helytelen
keverési arányú hűtőfolyadék
károsíthatja a hűtőrendszert.
Ne használjon csapvizet, alkoholt vagy
metanolos fagyálló folyadékot
a hűtőrendszer feltöltésére.
A motor túlmelegedhet, sőt ki is
gyulladhat.

Figyelem!
A hűtőfolyadék veszélyes az
egészségre.
Kerülje el, hogy a hűtőfolyadék
többször vagy hosszabb ideig
érintkezzen a bőrével.
Ha érintkezésbe került a
hűtőfolyadékkal, mossa meg alaposan
a kezét és körmeit szappanos vízzel.
Gyermekektől elzárva tartandók.
A hűtőfolyadék irritálhatja a bőrt, és
lenyelve betegséget okoz vagy halálos
is lehet.

Figyelem!
A hűtőfolyadékot nem szükséges az
ajánlott időközöknél gyakrabban
feltölteni.
Ha túl gyakran van szükség a
hűtőfolyadék utántöltésére, az annak
a jele lehet, hogy a gépkocsi motorja
karbantartásra szorul.
A hűtőrendszer átvizsgálása céljából
keressen fel egy szervizt.
Javasoljuk, hogy forduljon
márkaszervizéhez.
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Szervokormány-folyadék

Figyelem!

Szélvédőmosó folyadék

Ne használja a gépkocsit a
szükséges mennyiségű
szervokormány-folyadék nélkül.
Ez megrongálhatja a
szervokormányrendszert és
költséges javításokhoz vezethet.

{Figyelmeztetés
MD122

A kiömlő folyadék meggyulladhat
vagy elszínezheti a festett felületeket.

Nyissa ki a védősapkát, és vegye ki.

Ne töltse túl a tartályt.

A tartályban a szervokormányfékfolyadék szintje a MIN és a MAX
jelzés között kell legyen.

A motortűz személyi sérüléseket és
anyagi károkat okozhat.

Ha a szint túl alacsony, töltsön utána.

MD123

Fagyvédelmet biztosító szélvédőmosó
folyadékot töltsön a rendszerbe.
A szélvédőmosó tartály utántöltéséhez:
 Csak a kereskedelemben kapható,
felhasználásra kész szélvédőmosó
folyadékot használjon.
 Ne használjon csapvizet. Csapvíz
használata esetén vízkő képződhet,
ami eltömheti a szélvédőmosó
vékony csöveit.
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 Ha a levegő hőmérséklete
várhatóan fagypont alá fog
süllyedni, olyan ablakmosófolyadékot használjon, amelynek
fagyáspontja kellően alacsony.

„Fékfolyadék” az Ajánlott folyadékok és
kenőanyagok 3 168 címszó alatt.

Figyelem!
A fékfolyadéktartály fedelének
levétele előtt mindenképpen meg kell
tisztítani a fedél környékét.

Fékfolyadék
{Figyelmeztetés

A fékfolyadék elszennyeződése
rontja a rendszer működőképességét
és költséges javításokhoz vezethet.

A fékfolyadék mérgező és korrozív
hatású. Ne kerüljön szembe,
szövetekre és fényezett felületekre.

MD124

A tartályban a fékfolyadék szintje a MIN
és a MAX jelzés között kell legyen.
Feltöltéskor fokozottan figyeljen a
folyadék tisztaságára, mivel
szennyezett fékfolyadék használata a
fékrendszer működési problémáihoz
vezethet. Javíttassa ki a
fékfolyadékvesztés okát egy
szervizben.
Csak gépkocsijához jóváhagyott
fékfolyadékot használjon.

Figyelem!
A forró motorra kicsorduló
fékfolyadék meggyulladhat.
Ne töltse túl a tartályt.
A motortűz személyi sérüléseket és
anyagi károkat okozhat.
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Figyelem!
A használt fékfolyadékot ne öntse ki
a háztartási hulladékba.
A hulladékokat helyezze el a helyi
veszélyeshulladék-lerakóban
(pl. üzemanyagtöltő állomáson).
A használt fékfolyadék és annak üres
flakonja veszélyes hulladéknak
számít. Ezek az anyagok károsak az
egészségre és a környezetre.

Figyelem!
A fékfolyadék bőr- és szemirritáló
hatású.
Vigyázzon arra, hogy a fékfolyadék
ne kerüljön a szembe vagy a bőrre.
Ha ez mégis megtörténne,
szappannal és vízzel vagy kéztisztító
szerrel azonnal mossa le.

Akkumulátor
Az Ön gépkocsijába szerelt
akkumulátor nem igényel karbantartást.
A lemerült akkumulátorokat nem
szabad a háztartási hulladékba keverni.
Selejtezésüket megfelelő
hulladékhasznosító állomáson kell
elvégezni.
Ha 4 hétnél hosszabb ideig nem
használja a gépkocsit, az akkumulátor
lemerülhet. Csatlakoztassa le a sarut az
akkumulátor negatív pólusáról.
Győződjön meg róla, hogy az
akkumulátor lekapcsolása vagy
visszacsatlakoztatása előtt a gyújtás ki
legyen kapcsolva.
Akkumulátorvédelem 3 79.

{Figyelmeztetés
Az akkumulátor ellenőrzésekor ne
legyen a közelben parázsló anyag a
láng- és szikraképződés elkerülése
érdekében, mert a gázok
berobbanhatnak.
Ha az akkumulátor felrobban, az
megrongálja a gépkocsit, és súlyos
vagy végzetes sérülésekhez
vezethet.
Vigyázzon, hogy bőre ne érintkezzen
az akkumulátorsavval, mert a benne
lévő maró és mérgező hatású kénsav
sérüléseket okozhat.
Ha véletlenül mégis a bőrére jutna,
mossa le bő vízzel, és kérjen azonnal
orvosi segítséget.
Tartsa az akkumulátort gyermekektől
elzárva, mivel kénsavat és gázokat
tartalmaz.
Az akkumulátorsavat tartsa távol
a szemtől, bőrtől, ruházattól és
a fényezett felületektől.
Ne nyissa ki és ne billentse meg az
akkumulátort.
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Ablaktörlő lapátok cseréje

MD126

Emelje meg az ablaktörlő kart. Nyomja
be a rögzítőkart, majd vegye le az
ablaktörlő lapátot.
A jó kilátáshoz és a biztonságos
vezetéshez elengedhetetlen, hogy
az ablaktörlők megfelelően
működjenek. Rendszeresen ellenőrizze
az ablaktörlő gumik állapotát. Cserélje
ki a megkeményedett, repedezett,
sérült, illetve csíkozva törlő ablaktörlő
gumikat.

A szélvédő és az ablaktörlő lapátok
elszennyeződése csökkenti a tisztítás
hatékonyságát. Ha a lapátok nem
törölnek megfelelően, tisztítsa meg a
szélvédőt és a lapátokat enyhe mosóvagy tisztítószerrel. Alaposan öblítse le
vízzel.

Izzócsere

Ismételje meg a műveletet, ha
szükséges. A szilikonnyomok
semmilyen módon nem távolíthatók el
az üvegről. Ezért soha ne vigyen fel a
szélvédőre szilikontartalmú ápolószert,
mert ez zavaró fénytörést okoz.

Az új izzót csak a foglalatnál fogja meg!
Ne érintse meg az izzó üvegét puszta
kézzel.

Az ablaktörlő lapátok tisztításához ne
használjon oldószert, gázolajat, benzint
vagy festékhígítót. Ezek az agresszív
anyagok károsíthatják az ablaktörlő
lapátokat és a fényezett felületeket.

Izzócsere
Izzócsere előtt kapcsolja ki a gyújtás, és
kapcsolja ki a megfelelő kapcsolót vagy
csukja be az ajtókat.

Cseréhez csak azonos típusú izzót
használjon.
A fényszóróizzókat a motortér felől
cserélje ki.
Megjegyzés
Egyes külső lámpaburák erős esőben
való vezetés vagy mosás után
bepárásodhatnak.
Ezt a jelenséget a bura külső és
belső hőmérsékletének különbsége
okozza.
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Hasonló ahhoz, mint esőben a
gépkocsi ablakainak belső felületén
történő páralecsapódás, és nem utal
a gépkocsi meghibásodására.
Ha víz szivárog az izzó áramköri
részeibe, vizsgáltassa meg a
gépkocsit márkaszervizben.

Fényszórók és helyzetjelző
lámpák
Tompított és távolsági fényszóró
1. Vegye le az izzó csatlakozóját.

MD128

3. Nyomja meg a rögzítőrugót, és
akassza ki.
MD127

2. Vegye le a fényszóró védősapkáját.
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Figyelem!
Ha a fényszórók beállítása
szükségessé válik, javasolt, hogy
márkaszervizben végeztesse el
a művelet, mivel ez összefügg
a gépkocsi biztonságával.

Helyzetjelző lámpák
1. Vegye le az izzó csatlakozóját.
MD129

ME061

4. Vegye ki az izzót a fényszóróházból.
5. Az új izzó behelyezésekor ügyeljen
arra, hogy a fülek megfelelően
illeszkedjenek a fényszórón lévő
mélyedésekbe.
6. Helyezze vissza a rögzítőrugót.
7. Helyezze vissza a fényszóró
védősapkáját.

3. Vegye ki a helyzetjelző izzótartóját
a lámpaházból.

8. Helyezze vissza a csatlakozót az izzóra.
A fényszórók beállítása
A fényszóró fölött található csavar
segítségével beállítható a tompított fényszóró
által bevilágított útszakasz hossza.

ME060

2. Vegye le a fényszóró védősapkáját.

136 Autóápolás

Ködfényszóró

Első irányjelző lámpák

Az izzócserét bízza szervizre.

Ködlámpa-beállítás
A ködlámpa fölött található csavarral a
ködfényszóró által bevilágított
útszakasz hossza állítható be.

Figyelem!

ME062

4. Vegye ki az izzót a foglalatból.
5. Helyezze be az új izzót.
6. Helyezze vissza a foglalatot a
fényszóróházba.
7. Helyezze vissza a fényszóró
védősapkáját.
8. Helyezze vissza a csatlakozót az
izzóra.

Ha a ködlámpák beállítása
szükségessé válik, javasolt, hogy
márkaszervizben végeztesse el a
művelet, mivel ez összefügg a
gépkocsi biztonságával.

MD130

1. Forgassa el az izzótartót balra, és
vegye le.
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Hátsó helyzetjelző, irányjelző
lámpa, féklámpa és
tolatólámpa

MD131

2. Enyhén a foglalatba nyomva és az
óramutató járásával ellentétes
irányba forgatva vegye ki az izzót,
majd helyezze be az új izzót.
3. Helyezze vissza a foglalatot a
fényszóróházba, majd a
rögzítéshez forgassa el az
óramutató járásával megegyező
irányba.

MD133

MD132

1. Mindkét csavart csavarja ki.
2. Vegye ki a hátsó lámpatestet.
Gondoskodjon róla, hogy a
kábelcső a helyén maradjon.

3. Helyzetjelző/féklámpa (1)
Irányjelző (2)
Tolatólámpa (utasoldal), hátsó
ködlámpa (vezetőoldal) (3)
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7. Kapcsolja be a gyújtást, és
ellenőrizze az összes lámpa
működését.

Oldalsó irányjelző lámpák
1. Nyomja az irányjelzőt a gépkocsi
hátulja felé, majd vegye ki.
2. Forgassa el az izzótartót az óramutató
járásával ellentétes irányba.
3. Húzza ki az izzót az izzótartóból, és
tegyen be újat.
MD134

4. Forgassa el az izzótartót az
óramutató járásával ellentétes
irányba.

MD135

5. Pattintsa ki a foglalatot. Enyhén a
foglalatba nyomva és az óramutató
járásával ellentétes irányba forgatva
vegye ki az izzót, majd helyezze be
az új izzót.
6. Helyezze be az izzótartót a hátsó
lámpatestbe, és csavarozza a
helyére.
Helyezze vissza a csatlakozót.
Tegye helyére a lámpatestet, és
húzza meg a rögzítőanyákat. Zárja
be a fedeleket, és rögzítse őket.

4. A beszereléshez végezze el
ugyanezt fordítva.
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Középső (harmadik) féklámpa

Rendszámtábla-világítás

4. Helyezze vissza a foglalatot az
izzóházba, és csavarja be az
óramutató járásával megegyező
irányba.
5. Helyezze vissza az izzóházat, és
rögzítse a csavarokkal.

Utastér-világítás
Utastér-világítás

MD136

MD137

1. Nyissa ki a csomagtérajtót.

1. Mindkét csavart csavarja ki.

2. Csavarja ki a két csavart és vegye
ki a lámpaházat. A lámpaház
kiemelése előtt vegye le a
kábelcsatlakozót.

2. Vegye ki a foglalatot a kábel húzása
nélkül.
A kioldáshoz forgassa el az
izzótartót az óramutató járásával
ellentétes irányba.

3. Csavarja ki a két csavart és vegye
ki a lámpaházat.
4. Az izzót egyenesen húzza ki a
foglalatból.
5. Szereljen be egy új izzót.
6. Szerelje vissza a lámpaházat.

3. Vegye ki az izzót a foglalatból, és
helyezze be az új izzót.

1. Távolítsa el a lámpatestet a lámpa
másik oldalán kipattintva egy lapos
csavarhúzó segítségével.
(Ügyeljen arra, hogy ne ejtsen
karcokat.)
2. Vegye ki az izzót.
3. Tegyen be egy új izzót.
4. Szerelje vissza a lámpatestet.
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Elektromos rendszer

Raktérvilágítás

Biztosítékok
Az új biztosítékon lévő adatoknak meg
kell egyezniük a meghibásodott
biztosítékon lévő adatokkal.
Az akkumulátor pozitív pólusa felett
található dobozban néhány főbiztosíték
található. Ha szükséges, szervizben
cseréltesse ki őket.
MD139
MD138

1. Csavarhúzóval emelje ki a
lámpatestet.

2. Vegye ki az izzót.
3. Helyezze be az új izzót.
4. Helyezze vissza a lámpatestet.

Biztosíték cseréje előtt kapcsolja ki a
vonatkozó kapcsolót, illetve a gyújtást.
A hibás biztosítékot az elolvadt szálról
lehet felismerni. Ne helyezzen be új
biztosítékot, amíg a hiba okát ki nem
javították.
Bizonyos áramköröket több biztosíték is
véd.
Előfordulhat, hogy némelyik behelyezett
biztosítéknak nincs szerepe.

Biztosítékcsipesz
Egy biztosítékcsipesz található a
motortérben lévő biztosítékdobozban.
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Helyezze a biztosítékcsipeszt a
különféle biztosítékokra oldalról vagy
felülről, majd húzza ki a biztosítékot.

Motortérben lévő
biztosítékdoboz

Akassza ki a fedelet, emelje fel és
vegye le.

A jelen kézikönyvben ismertetett
biztosítékdoboz eltérhet az Ön
gépkocsijában lévőtől.
A biztosítékdoboz ellenőrzése során
figyelje a biztosítékdoboz címkéjét.

MD140

A biztosítékdoboz a motortérben
található.

Megjegyzés
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Biztosítékdoboz - Motortér

ME068
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1. Üzemanyag-szivattyú

24. Gyújtás1/tartozék

2. Helyzetjelző relé

25. Vészvillogók

3. Vent. kis ford. relé

26. Kürt

4. Ventilátor nagy ford.

27. Tomp. fényszóró relé

5. Légkondicionáló

28. Kürtrelé

6. Ventilátor nagy ford. relé

29. Motor fő relé

7. Légkondicionáló relé

30. Gyújtás

8. ABS2

31. EMS1

9. Bal helyzetjelző

32. EMS2

10. Jobb helyzetjelző

33. Műszerfal akkumulátor

11. Ködfényszóró

34. -

12. Ventilátor alacsony ford.

35. Ülésfűtés

13. ABS1

36. Ülésfűtés relé

14. Ködfényszóró relé

37. Motor vezérlőegység

15. Üzemanyag-szivattyú relé

38. -

16. Tartalék biztosíték
17. Táv. fényszóró relé
18. Táv. fényszóró
19. Bal tompított fénysz.
20. Jobb tompított fénysz.
21. Tartalék biztosíték
22. Tartalék biztosíték
23. Gyújtás2/indítómotor

Biztosítékdoboz
a műszerfalban

MD141

Az utastéri biztosítékdoboz a műszerfal
bal oldalán, alul található.
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Biztosítékdoboz - I/P

12. Műszeregység

Szerszámkészlet

13. Ventilátormotor vez.egység
14. Légzsák

Szerszámok

15. Lopásvédelem/adatcsatlakozó

Gumiabroncs-javító készlettel
felszerelt gépkocsik

16. Sebességváltó vezérlőegység
17. Hátsó elektromos ablakemelők
18. Rádió/rádiófrekvenciás távirányító
19. Motor vezérlőegység(ECM)/
lopásvédelem
20. Első elektromos ablakemelők
21. Cigarettagyújtó
ME069

22. Féklámpa

1. Hátsó ablaktörlő

23. Indítómotor

2. Tükör/külső visszapillantó

24. Rádió/ óra/ távirányító

3. Fényszóró

25. Műszercsop./ belső világítás

4. Elektromos külső tükör

26. -

ME042

7. -

A szerszámok és a gumiabroncs-javító
készlet a csomagtér padlókárpitja alatt
található, egy tárolórekeszben.

8. Tolatólámpa

Pótkerékkel felszerelt gépkocsik

9. Irányjelzők

A gépkocsiemelő és a szerszámok a
csomagtérben a pótkerék felett, egy
tárolórekeszben találhatók.

5. Ajtózár
6. Elülős ablaktörlő

10. Hátsó ablakfűtés
11. Hátsó ködlámpa
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Szükségpótkerék 3 155.

Kerekek és
gumiabroncsok
Kerekek és gumiabroncsok
A gumiabroncsok és a
keréktárcsák állapota

ME043

A járdaszegélyekre lehetőleg lassan és
derékszögben hajtson fel. Az éles
szegélyekre történő felhajtás rejtett
gumiabroncs- és keréktárcsa-sérülést
okozhat. Ne szorítsa a gumiabroncsot a
padkának parkoláskor.
Vizsgálja meg rendszeresen a
gumiabroncsokat sérüléseket keresve.
Sérülés vagy rendellenes kopás esetén
kérjen segítséget egy szerviztől.

ME075

Gumiabroncs jelölések
Pl.: 215/60 R 16 95 H
215: gumiabroncs szélessége mm-ben
60: oldalfalmagasság (a magasság és
szélesség aránya %-ban)
R: szálszerkezet: Radiál
RF: Típus: RunFlat (defekttűrő)
16: keréktárcsa átmérője hüvelykben
95: teherbírási index, pl. a 95-as szám
690 kg-nak felel meg
H: sebességindex
Sebességindex betűjelek:
Q: 160 km/h-ig
S: 180 km/h-ig

Téli gumiabroncsok

T: 190 km/h-ig

A téli gumiabroncsok (M+S abroncsok)
használata 7 °C hőmérséklet alatt
növeli a biztonságot, ezért lehetőleg az
összes kerékre szereljen téli
gumiabroncsot.

H: 210 km/h-ig
V: 240 km/h-ig
W: 270 km/h-ig
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Gumiabroncs-levegőnyomás
Ellenőrizze a gumiabroncsok
levegőnyomását – hideg állapotban –
legalább kéthetente és minden
hosszabb útra való elindulás előtt.
Ne felejtse el a pótkerekeket se.

A megadott levegőnyomás-értékek
hideg gumiabroncsra vonatkoznak.
A megadott nyomásértékek nyári és téli
gumiabroncsokra egyaránt érvényesek.
A pótkereket mindig a teljes terhelésnek
megfelelő nyomásértékre állítsa be.
Az ECO levegőnyomás szolgál a lehető
legalacsonyabb üzemanyag-fogyasztás
elérésére.

Csavarja le a szelepsapkát.

A nem megfelelő gumiabroncslevegőnyomás veszélyezteti
a közlekedés biztonságát, rontja
a gépkocsi menettulajdonságait, az
utazási kényelmet, valamint magasabb
üzemanyag-fogyasztáshoz és fokozott
gumikopáshoz vezet.

ME045

A nyomásértékeket tartalmazó címke
a vezetőoldali ajtó keretén látható.

{Figyelmeztetés
Ha a levegőnyomás túl alacsony,
az jelentős felmelegedést és belső
szerkezeti sérüléseket idézhet elő
a gumiabroncsban, amely
szálszakadáshoz, vagy nagy
sebességnél akár „durrdefekthez” is
vezethet.

Profilmélység
Rendszeres időközönként ellenőrizze
a mintázat mélységét.
A gumiabroncsokat biztonsági okokból
a 2–3 mm-es (téli gumi esetén 4 mmes) profilmélység elérésekor ki kell
cserélni.
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A gumiabroncsok öregszenek akkor is,
ha nem használják őket. Javasoljuk a
gumiabroncsokat legkésőbb 6 év után
lecserélni.

Eltérő méretű gumiabroncsok
és kerekek

MD144

Ha a minta a kopásjelzőig (TWI)
lekopott, akkor elérte a rendeletileg
engedélyezett legkisebb
profilmélységet, azaz a profilmélység
már csak 1,6 mm. Helyüket a
gumiabroncs peremén látható jel
mutatja.
Ha az első abroncsokon nagyobb kopás
észlelhető, cserélje meg az első és a
hátsó kerekeket. Győződjön meg arról,
hogy a kerekek forgási iránya
változatlan marad.

Amennyiben a gyárilag felszerelttől
eltérő méretű gumiabroncsot használ,
szükség lehet a sebességmérő,
valamint a névleges gumiabroncslevegőnyomás érték átprogramozására,
és a gépkocsin történő más
módosításokra.
Eltérő méretű gumiabroncsok
felszerelése után cseréltesse le a
levegőnyomás értékeket feltüntető
címkét is.

{Figyelmeztetés
A nem megfelelő kerekek és
gumiabroncsok használata balesetet
okozhat, és érvényteleníti a gépkocsi
típusbizonyítványát.

{Figyelmeztetés
Ne használjon a gyárilag felszerelttől
eltérő méretű és típusú
gumiabroncsokat és kerekeket.
Befolyásolhatja a gépkocsi
teljesítményét és biztonságos
működését. Irányítási nehézségeket
vagy borulással járó balesetet, és
súlyos sérüléseket okozhat.
Kerékcserénél ügyeljen rá, hogy
valamennyi kerékre ugyanazon
méretű, típusú, profilmélységű,
márkájú és teherbírású abroncsokat
szereljen. Eltérő méretű vagy típusú
gumiabroncsok használata
hátrányosan befolyásolhatja a
gépkocsi futását, vezethetőségét,
hasmagasságát, féktávolságát,
valamint a sebességmérő
pontosságát.
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Dísztárcsák

Hóláncok

Gumiabroncs-javító készlet

Csak olyan gyárilag jóváhagyott
keréktárcsákat és gumiabroncsokat
használjon, amelyek tökéletesen
megfelelnek az adott keréktárcsa/
gumiabroncs kombinációnak.

A futófelület vagy az oldalfal kisebb
sérülései kijavíthatók a gumiabroncsjavító készlettel.

Ha a használt dísztárcsák és
gumiabroncsok nem rendelkeznek gyári
jóváhagyással, akkor nem szabad
peremes gumiabroncsot használni.

A 4 mm-nél nagyobb, vagy
a gumiabroncs oldalfalán a peremhez
közel lévő sérülések a gumiabroncsjavító készlet segítségével nem
javíthatók.

Ne távolítsa el a sérülést okozó tárgyat
a gumiabroncsból.

A dísztárcsáknak nem szabad
akadályozniuk a fék hűtését.
MD145

{Figyelmeztetés
A nem megfelelő dísztárcsák és
gumiabroncsok használata hirtelen
nyomásvesztést, és ebből adódóan
balesetet okozhatnak.

Hóláncot csak az első kerekekre
szabad felszerelni.
Csak apró szemű hóláncot használjon,
amely a futófelületen és a gumiabroncs
belső oldalfalán a lánc zárjával együtt
legfeljebb 10 mm-re áll ki.

{Figyelmeztetés
A gumiabroncs sérülése
„durrdefekthez” vezethet.

{Figyelmeztetés
Ne közlekedjen 80 km/h sebességnél
gyorsabban.
Ne használja huzamosabb ideig
a szükségpótkereket.
A gépkocsi irányíthatósága és
menettulajdonságai
megváltozhatnak.
Gumidefekt esetén:
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Húzza be a rögzítőféket, majd
kapcsoljon első vagy hátrameneti
sebességfokozatba.

MD147

ME046

A gumiabroncs-javító készlet a
csomagtérkárpit alatti tárolórekeszben
található.
1. Vegye ki a gumiabroncs-javító
készletet a tárolórekeszből.
2. Vegye elő a kompresszort és a
tömítőanyag-tartályt.

3. Vegye ki az elektromos
csatlakozókábelt (A) és a
levegőcsövet (B) a kompresszor
alján lévő rekeszekből.

MD148

4. A kompresszoron lévő kapcsoló
legyen ( állásban.
5. Csavarja a kompresszor
levegőtömlőjét a tömítőanyagtartályon lévő csatlakozóra.
6. A kompresszor csatlakozóját dugja
a tartozékcsatlakozóba.
Az akkumulátor védelme érdekében
javasolt a motort bekapcsolva
hagyni.
7. Illessze a tömítőanyag-tartályt a
kompresszoron kialakított tartóba.
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Helyezze a kompresszort a kerék
közelébe úgy, hogy a tömítőanyagtartály függőlegesen álljon.

MD150

MD149

8. Csavarja le a porvédő sapkát a
defektes gumiabroncs szelepéről.
9. Csavarja a levegőtömlőt a szelepre.

10. Billentse a kompresszoron lévő
kapcsolót I állásba. A gumiabroncs
megtelik tömítőanyaggal.
11. A kompresszor nyomásmérője rövid
időre akár 6 bar nyomást is
mutathat, miközben a tömítőanyagtartály kiürül (körülbelül
30 másodpercig). Ezután a nyomás
csökkenni kezd.
12. A teljes tömítőanyag mennyiség
a gumiabroncsba jut. Ezután
a gumiabroncs felfújódik.

13. Az előírt gumiabroncslevegőnyomást (kb. 2,2 bar)
10 percen belül kell elérnie.
Amikor elérte a megfelelő nyomást,
kapcsolja ki a kompresszort.
Ha 10 percen belül nem éri el
az előírt levegőnyomást,
csatlakoztassa le a javítókészletet.
Mozdítsa el kerékgördülésnyi távon
a gépkocsit előre vagy hátra.
Csatlakoztassa ismét
a gumiabroncs-javító készletet,
majd folytassa 10 percig a feltöltést.
Ha az előírt levegőnyomás így sem
érhető el, akkor a gumiabroncs
túlságosan sérült. Kérjen segítséget
egy szerviztől.
A túlnyomást engedje le
a nyomásmérő felett lévő gombbal.
Ne működtesse a kompresszort
10 percnél hosszabb ideig.
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14. Csatlakoztassa le a javítókészletet.
Nyomja meg a reteszelőfület, hogy
kivehesse a tömítőanyag-tartályt a
keretből. A levegőtömlőt csavarja rá
a tömítőanyag-tartály szabad
csatlakozójára. Ezzel megelőzheti
a tömítőanyag szivárgását.
Tegye vissza a javítókészletet
a csomagtérbe.
15. Egy darab ronggyal törölje le
a fölösleges tömítőanyagot.
16. Vegye le a megengedett
legnagyobb sebességet
(kb. 80 km/h) feltüntető címkét
a tömítőanyag-tartályról, és
ragassza a vezető látóterébe.
17. Azonnal induljon el, hogy
a tömítőanyag egyenletesen
eloszoljon a gumiabroncsban.
Körülbelül

10 kilométer, de nem több mint
10 perc után álljon meg, és
ellenőrizze a gumiabroncs
levegőnyomását. Ilyenkor a
kompresszor levegőtömlőjét
csatlakoztassa közvetlenül
a gumiabroncs szelepére.
Amennyiben a gumiabroncslevegőnyomás több mint 1,3 bar,
akkor állítsa be a megfelelő értékre
(kb. 2,2 bar).
Ismételje meg az eljárást (17-es),
amíg nincs további nyomásvesztés.
Amennyiben a gumiabroncslevegőnyomás 1,3 bar alá esett, ne
közlekedjen tovább a gépkocsival.
Kérjen segítséget egy szerviztől.

MD152

18. Tegye vissza a javítókészletet
a csomagtérbe.
Megjegyzés
Az ilyen módon javított
gumiabronccsal jelentősen romlanak
a menettulajdonságok, ezért
cseréltesse ki mielőbb.
Amennyiben a kompresszornak
szokatlan hangja van, vagy túlzottan
felmelegszik, legalább 30 percre
kapcsolja ki.
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Vegye figyelembe a készlet lejárati
dátumát. Ezután a készlet
tömítőképessége nem garantálható.
Vegye figyelembe a tömítőanyagtartályon található tárolási utasítást.
Cserélje ki a használt tömítőanyagtartályt. Az elhasznált tartályt a
hatályos törvényeknek megfelelően
helyezze el.
A kompresszor és a tömítőanyag
kb. -30 °C-tól 70 °C-ig használható
(-22–158 °F).

Kerékcsere
Vegyes gumiabroncsok használata
esetén elvesztheti uralmát a gépkocsi
felett.

Ha vegyesen használ különböző
méretű, márkájú vagy típusú (radiál és
szövetbetétes) gumiabroncsokat, a
gépkocsi vezethetősége romolhat, és
balesetet szenvedhet. A különböző
méretű, márkájú vagy típusú
gumiabroncsok használata a gépkocsi
károsodását okozhatja. Ügyeljen rá,
hogy valamennyi kerékre azonos
méretű, márkájú és típusú abroncsokat
szereljen.
Bizonyos gépkocsik pótkerék helyett
gumiabroncs-javító készlettel vannak
felszerelve.
Gumiabroncs-javító készlet 3 148.
Végezze el a következő
előkészületeket, és vegye figyelembe
az alábbi információkat:
 Álljon félre a gépkocsival,
biztonságos távolságra a
forgalomtól.
 Szilárd, vízszintes, csúszásmentes
talajon parkoljon. Az első
kerekeknek egyenes helyzetben
kell lenniük.

 Húzza be a rögzítőféket, majd
kapcsoljon első vagy hátrameneti
sebességfokozatba.
 Kapcsolja ki a gyújtást és vegye ki
a kulcsot.
 Kapcsolja be a vészvillogót.
 A sérült kerékkel átlósan szemben
elhelyezkedő kereket elöl-hátul
ékelje ki egy-egy faékkel, tuskóval
vagy kővel.
 Valamennyi utas szálljon ki
a gépkocsiból.
 Vegye elő a pótkereket.
„Ideiglenes pótkerék”
a Szükségpótkerék 3 155 címszó
alatt.
 Soha ne cseréljen egyszerre több
kereket.
 Az emelőt kerékcseréhez csak
defekt esetén használja, ne pedig
a szezonális téli vagy nyári
gumiabroncs-cseréhez.
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 Ha a talaj túlságosan laza, helyezzen
egy (max. 1 cm vastagságú) kemény
lapot az emelő alá.

1. A kerékanyák védősapkáját
csavarhúzóval pattintsa le.

 Sem emberek, sem állatok nem
tartózkodhatnak a gépkocsiban
felemelésekor.
 Soha ne másszon a megemelt
gépkocsi alá.
 Ne indítsa be a gépkocsit, ha
az emelőn áll.
 A kerék felszerelése előtt tisztítsa
meg a kerékanyákat és
a meneteket.

ME049

ME048

2. Hajtsa ki a kerékcsavarkulcsot,
helyezze rá biztonságosan
a kerékanyára, és lazítsa meg
mindegyik kerékanyát fél
fordulattal.

ME047

3. Az emelőfej kismértékű
megemeléséhez forgassa el az
emelőszárat, és tegye be az
emelőt függőleges helyzetben a
félkörrel jelzett emelési pont alá.
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11. Felszerelés előtt illessze
a dísztárcsán lévő szeleplyukat
a gumiabroncs szelepéhez.
Helyezze vissza a kerékanyák
védősapkáit.

ME050

4. Szerelje az emelőkart az emelőre,
és rögzítse a kerékkulcsot az
emelőkarhoz megfelelően.
Ezután emelje meg az emelőt,
hogy az emelőfej stabilon
csatlakozzon az emelési ponthoz.

ME051

5. Forgassa a hajtókart – ügyelve a
megfelelő elhelyezkedésre –, amíg
a kerék el nem emelkedik a földtől.
6. Csavarja ki a kerékanyákat.
7. Cserélje ki a kereket.
8. Csavarja be a kerékanyákat.
9. Engedje le a gépkocsit.
10. Helyezze fel a kerékkulcsot a
kerékanyákra, amilyen szorosan
csak lehet, és húzza meg
mindegyik kerékanyát átlós
sorrendben. A meghúzási
nyomaték 120 Y.

12. Tegye el a kicserélt kereket és
a szerszámokat.
A zörgő hangok megelőzése
érdekében, miután az emelőt
visszatette eredeti helyére, addig
tekerje a csavarfejet, amíg az
emelő teteje és alja teljesen
nekifeszül a doboznak. Ekkor
bizonyosodjon meg róla, hogy az
emelő és a többi szerszám között
maradjon valamennyi hely.
Szerszámok 3 144.
13. Amint lehet, ellenőrizze a felszerelt
gumiabroncs levegőnyomását és
a kerékanyák meghúzási
nyomatékát is.
A lecserélt, hibás abroncsokat cserélje
ki vagy javíttassa meg.
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Szükségpótkerék

Figyelem!

Bizonyos országok szabályozásai
szerint a gépkocsira felszerelt
kerekekétől eltérő méretű pótkerék
szükségpótkeréknek minősülhet.

A szükségpótkerékként csak
vészhelyzetben, rövid ideig
használható.
A lehető leghamarabb cseréltesse ki
a javított gumiabroncsot.

A pótkeréknek acél keréktárcsája van.
A többi keréknél kisebb méretű
pótkerék vagy téli gumiabroncsok
használata esetén vegye figyelembe,
hogy a gépkocsi menettulajdonságai
megváltozhatnak. A lehető
leghamarabb cseréltesse ki a sérült
gumiabroncsot.

Ne használjon hóláncot.

ME043

A pótkerék a csomagtérben,
a padlóborítás alatt található.
Egy szárnyasanyával van rögzítve
a mélyedésben.
A pótkereket magába foglaló mélyedés
nem alkalmas mindenfajta méretű
gumiabroncs tárolására. Ha kerékcsere
után nagyobb méretű kereket kell ide
helyeznie, hajtsa a kilógó kerékre
a csomagtérkárpitot.

Ne szereljen olyan keréktárcsákat a
gépkocsira, melyek nem egyeznek
meg az eredetiekkel.
Ne használja a pótkereket más
gépkocsikon.

Szükségpótkerék
A szükségpótkerék használata
befolyásolhatja a gépkocsi
vezethetőségét. A lehető leghamarabb
cseréltesse ki vagy javíttassa meg
a sérült gumiabroncsot.
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Ne szereljen egynél több
szükségpótkereket a gépkocsira.
Ne közlekedjen 80 km/h sebességnél
gyorsabban. A kanyarokat lassan vegye
be. Ne használja huzamosabb ideig
a szükségpótkereket.
Hólánc 3 148.

Kötött forgásirányú
gumiabroncsok
A kötött forgásirányú gumiabroncsokat
a forgás irányának megfelelően szerelje
fel. A forgásirányt a gumiabroncs
oldalfalán lévő jel (pl. egy nyíl) mutatja.
Ha a gumiabroncsot vagy a pótkereket
fordítva szerelték fel (pl. defekt után),
vegye figyelembe az alábbiakat:
 A vezethetőség megváltozhat.
A lehető leghamarabb cseréltesse
ki vagy javíttassa meg a sérült
gumiabroncsot.
 Ne közlekedjen 80 km/h
sebességnél gyorsabban.
 Vezessen óvatosan, különösen
esős vagy havas időben.

Segédindítás

 Soha ne tegye ki az akkumulátort
szikra vagy nyílt láng hatásának.

Segédindítás

 A lemerült akkumulátor 0 °C körüli
hőmérsékleten már megfagyhat.
Az indítókábelek csatlakoztatása
előtt olvassza fel a fagyos
akkumulátort.

Ne indítson gyorstöltővel.
A segédindító kábel segítségével egy
másik gépkocsi akkumulátoráról
beindíthatja a lemerült akkumulátorú
gépkocsi motorját.

{Figyelmeztetés
Különösen nagy óvatossággal járjon
el segédindító kábellel történő
indításkor. A következőktől történő
bárminemű eltérés az akkumulátor
felrobbanásából adódó sérülésekhez,
valamint mindkét gépkocsi
elektromos berendezéseinek
meghibásodásához vezethet.
Ne kerüljön szembe, szövetekre és
fényezett felületekre. A folyadék
kénsavat tartalmaz, amely közvetlen
érintkezés esetén sérülést és
károsodást okozhat.

 Az akkumulátor kezelése során
viseljen védőszemüveget és
védőruhát.
 Csak azonos feszültségű (12 voltos)
segédakkumulátort használjon.
A segédakkumulátor kapacitása
(Ah) ne legyen lényegesen kisebb
a lemerült akkumulátorénál.
 Csak szigetelt csatlakozójú, és
legalább 16 mm2 keresztmetszetű
segédindító kábelt használjon.
 Ne kösse le a lemerült akkumulátort
a gépkocsi elektromos
rendszeréről.
 Kapcsolja ki a felesleges
fogyasztókat.
 Az indítás során ne hajoljon az
akkumulátor fölé.
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 A két kábel csatlakozói ne érintsék
egymást.
 A két gépkocsi ne kerüljön
érintkezésbe egymással a
segédindítási művelet alatt.
 Húzza be a rögzítőféket, a váltókart
kapcsolja üres állásba.

1. Csatlakoztassa a piros kábelt a
segédindítást biztosító akkumulátor
pozitív pólusára.
2. Csatlakoztassa a piros kábel másik
végét a lemerült akkumulátor pozitív
pólusára.
3. Csatlakoztassa a fekete kábelt
a segédindítást biztosító
akkumulátor negatív pólusára.
4. Csatlakoztassa a fekete kábel
másik végét egy földelési pontra
a gépkocsin, mint például
a motorblokk vagy a
motorfelfüggesztés egy csavarja.
A kábelt csatlakoztassa a lemerült
akkumulátortól olyan messze,
amennyire csak lehet, de legalább
60 cm-re.

MD153

A kábelek csatlakoztatásának
sorrendje:

Úgy helyezze el a kábeleket, hogy azok
ne érhessenek hozzá a motortérben
lévő forgó alkatrészekhez.
A motor indítása:

1. Indítsa be a segédindítást biztosító
gépkocsi motorját.
2. 5 perc után indítsa be a lemerült
akkumulátorú gépkocsi motorját.
Az indítási kísérleteket legfeljebb
15 másodpercig végezze,
1 percenként ismételve.
3. Beindulás után ne kösse le a
kábeleket, hanem hagyja járni
mindkét motort kb. 3 percig
alapjáraton.
4. Kapcsoljon be néhány elektromos
fogyasztót (pl. világítás, hátsó
ablakfűtés) a segédindítást fogadó
gépkocsin.
5. A segédindító kábelek eltávolítása a
fentiekkel ellentétes sorrendben
történjen.
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Vontatás
A gépkocsi vontatása

ME071

ME052

Pattintsa le a védősapkát a nyíllal jelölt
helyen (A - alapmodell; B - különleges
felszereltségű modell) megnyomva,
majd vegye le.
A vonószem a szerszámkészletben
található.
Szerszámok 3 144.

ME053

A vonószemet hajtsa be ütközésig,
amíg vízszintes helyzetbe nem kerül.
Csatlakoztasson vontatókötelet – vagy
még jobb, ha egy vontatórudat –
a vonószemhez.
A vonószem csak a gépkocsi
vontatására, nem pedig kátyúkból való
kihúzásra való.
Kapcsolja be a gyújtást, hogy
a kormányzárat oldja, és hogy
a féklámpákat, a kürtöt, valamint az
ablaktörlőt működtetni tudja.
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A sebességváltó legyen üres állásban.

A legjobb mód a gépkocsi szállítására
egy autómentő.

Figyelem!

Másik gépkocsi vontatása
Vezessen lassan. Kerülje a rángatást.
A túlzottan nagy vonóerő kárt okozhat
a gépkocsiban.
Álló motornál a kormányzáshoz és a
fékezéshez lényegesen nagyobb
erőkifejtés szükséges.
Zárja be az ablakokat, a szellőzést
kapcsolja belső levegőkeringtetésre,
hogy a vontató gépkocsi kipufogógáza
ne jusson az utastérbe.
Kérjen segítséget egy szerviztől.

ME056

MD158

Vontatás után csavarja ki a
vonószemet.

A hátsó vonószem a hátsó lökhárító
alatt található.

A (Alapmodell): Helyezze vissza a
védősapkát, majd zárja be.

A vonószem csak a gépkocsi
vontatására, nem pedig kátyúkból való
kihúzásra való.

B (Különleges felszereltségű
modell): Helyezze vissza a
védősapkát, majd zárja be.

Ha gépkocsiján a hátsó lökhárítóban
fedél takarja el a vonószemet, akassza
ki a fedél két patentját. Távolítsa el a
fedelet hátrafelé húzva.
Vontatás után helyezze vissza a fedelet
erős mozdulattal.

Figyelem!
Vezessen lassan. Kerülje a rángatást.
A túlzottan nagy vonóerő kárt okozhat
a gépkocsiban.
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Gépkocsiápolás
Külső ápolás
Zárak
A zárakat gyárilag jó minőségű
zárcilinder-zsírral látják el. Jégoldót
csak rendkívüli esetben használjon,
mivel annak zsíroldó hatása van, és
rontja a zár működőképességét.
Jégoldó használata után a zárat újra
kell zsíroztatni egy szervizben.

Mosás
Gépkocsijának fényezése környezeti
hatásoknak van kitéve. Ezért
rendszeresen mossa le és kezelje
viasszal a gépkocsit. Automata
mosóban válasszon viaszolást is
tartalmazó programot.
A madárürüléket, az elpusztult
rovarokat, a növényi gyantát,
a virágport és a hasonlókat azonnal el
kell távolítani, mert ezek erős hatású
vegyületeket tartalmaznak, amelyek
károsíthatják a fényezést.

Gépi mosáskor tartsa be a gépi
mosóberendezés gyártójának
utasításait. Kapcsolja ki az első és
hátsó ablaktörlőket. Zárja be a
gépkocsit, hogy az üzemanyag-betöltő
nyílás fedelét ne lehessen kinyitni.
Szerelje le az antennát és a kívül
felszerelt tartozékokat, mint például
a tetőcsomagtartót stb.
Ha kézzel mossa gépkocsiját,
a sárvédők belső felületeit is alaposan
öblítse ki.
Az ajtók, a motorháztető és
a csomagtérajtó éleit és peremeit,
valamint az ezek által eltakart részeket
is tisztítsa meg.
Szervizben zsíroztassa meg az ajtók
csuklópántjait.
Ne tisztítsa a motorteret gőzborotvával
vagy nagynyomású
tisztítóberendezéssel.

Öblítse le alaposan a gépkocsit, majd
törölje át szarvasbőrrel. A szarvasbőrt
gyakran öblítse. A fényezett
felületekhez és az üvegfelületekhez
használjon külön szarvasbőrt: a
viaszmaradványok az ablaküvegre
kerülve rontják a kilátást.
Ne használjon kemény tárgyakat a
kátrányfoltok eltávolítására. Fényezett
felületeken használjon kátrányeltávolító
spray-t.

Külső lámpatestek
A fényszóró és a többi lámpabura
műanyagból készült. Ne használjon
sem súroló, sem maró anyagot vagy
jégkaparót, és ne tisztítsa szárazon
a burákat.

Polírozás és viaszolás
Rendszeresem kenje át viasszal
a gépkocsit (legkésőbb akkor, ha a víz
már nem pereg le cseppeket formálva
a fényezésről), máskülönben a
fényezés kiszárad.
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A polírozás csak akkor szükséges, ha a
fényezésre szilárd részecskék tapadtak,
vagy ha matt és fénytelen lett.

Kerekek és gumiabroncsok

A szilikonos autópolírozó taszító
védőréteget képez, ami szükségtelenné
teszi a viaszolást.

A keréktárcsákat pH-semleges
keréktárcsa-tisztítóval tisztítsa.

A műanyag karosszéria-elemeket soha
ne kezelje viaszos vagy polírozó
szerrel.

Ablakok és ablaktörlő lapátok
Puha, nem bolyhozódó kendőt vagy
szarvasbőrt, valamint ablaktisztító és
rovareltávolító szert használjon.
A hátsó ablak tisztításakor ne sértse
meg az ablak belső felületén lévő
fűtőszálakat.
A kézzel történő jégmentesítéshez éles
peremű jégkaparót használjon.
A kaparót erősen nyomja rá az üvegre,
hogy ne kerüljön alá szennyeződés,
amely megkarcolhatja az üveget.
A maszatoló ablaktörlő gumit puha
ronggyal és szélvédőtisztító folyadékkal
tisztítsa meg.

Ne használjon nagynyomású
tisztítóberendezést.

A keréktárcsák fényezve vannak, és
ugyanazokkal a szerekkel tisztíthatók,
mint a karosszéria.

A fényezés sérülése
A kisebb sérüléseket festékjavító
ecsetelővel azonnal ki kell javítani,
mielőtt a rozsdaképződés elkezdődik.
A kiterjedtebb sérüléseket vagy rozsdát
szervizben javítassa ki.

Óvintézkedések különleges
felszereltségű vagy kiegészítő
karosszéria-elemekkel
rendelkező gépkocsi esetén
Az alábbiak szerint körültekintéssel
járjon el különleges felszereltségű vagy
kiegészítő karosszéria-elemekkel
rendelkező gépkocsi esetén.

• Ügyeljen rá, hogy vontatókötéllel
való vontatás során ne sérüljön meg
a karosszéria. Ha szükséges,
vontatás előtt távolítsa el a lökhárító
alsó borítását.
• Ügyeljen rá, hogy az alacsonyan
lévő karosszériaelemek ne
sérüljenek meg az alacsony
hasmagasság következtében,
különösen fekvőrendőrökön,
járdaszegélyeken, garázslehajtókon
stb. haladva.
• A gépkocsi felemeléskor használjon
kitmasztókat, mert a megfeszülő
karosszéria-elemek
megsérülhetnek.
• A legjobb megoldás, ha platós
utánfutóval szállítja a kiegészítő
karosszéria-elemekkel felszerelt
gépkocsit, hogy elkerülje a gépkocsi
sérülését vontatáskor.
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Alváz
Télen a síkosságmentesítésre használt
korrozív anyagok (pl. só) lerakódhatnak
a gépkocsi alsó alvázán. Ha ezeket az
anyagokat nem távolítja el, gyorsabb
korrózióra, rozsdásodásra számíthat.
A káros anyagok eltávolítására a
gépkocsi alvázát rendszeresen mossa
le tiszta vízzel.
Ügyeljen arra, hogy megtisztítson
minden olyan helyet, ahol sár gyűlhet
össze. A vizes leöblítés előtt lazítson
meg minden olyan lerakódást, ami a
zárt helyeken gyűlt össze.

Belső ápolás
Belső tér és kárpitozás
A beltéri részeket, beleértve a
műszerfalat és a kárpitozást, kizárólag
száraz ruhával vagy belső tisztítóval
tisztítsa.
A műszerfalat csak puha ronggyal
tisztítsa.

A szövetkárpitot porszívóval és kefével
tisztítsa. A foltok eltávolításához
kárpittisztítót használjon.
Az öveket kizárólag langyos vízzel vagy
belső tisztítóval tisztítsa.

Figyelem!
Csukja be a tépőzárakat, mivel a
ruházaton lévő nyitott tépőzárak
károsíthatják a kárpitozást.

Műanyag és gumi alkatrészek
A műanyag és gumi alkatrészek
ugyanazokkal a szerekkel tisztíthatók,
mint a karosszéria többi eleme.
Használjon belső tisztítószert, ha
szükséges. Ne használjon másféle
tisztítószereket. Különösen az
oldószerek vagy benzin használatát
kerülje. Ne használjon nagynyomású
tisztítóberendezést.
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Általános információk
Átvizsgálási információk
Annak érdekében, hogy biztosítsa
gépkocsija üzem- és
forgalombiztonságát, valamint
gazdaságos üzemeltetését, illetve hogy
gépkocsija megőrizze értékét, fontos,
hogy az előírt időszakonként minden
karbantartási munkát elvégeztessen.

Átvizsgálások igazolása
Az átvizsgálások igazolását a
Szervizfüzetbe jegyzik be.
A pontos kilométeróra-állás és a dátum
bejegyzését pecséttel és aláírással
igazolja az átvizsgálást végző szerviz.
Győződjön meg arról, hogy
a Szervizfüzetet megfelelően kitöltötték,
mivel a hiánytalanul elvégzett
átvizsgálások igazolásának megléte
az esetleg felmerülő garanciális igények
elfogadásának előfeltétele, és a
gépkocsi későbbi eladása során is
előnyt jelent.
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Ütemezett karbantartás
Átvizsgálási ütemtervek
Európai átvizsgálási terv
(: Ellenőrizze a részegységeket és a kapcsolódó alkatrészeket. Ha szükséges, javítsa meg, tisztítsa meg, töltse fel, állítsa be
vagy cserélje ki.
): Cserélje ki.
legkésőbb ... év
elteltekor1)

1

2

3

4

vagy legkésőbb ...
ezer km megtételekor1)

15

30

45

60

Meghajtószíj 2)

(

(

(

(

Motorolaj és olajszűrő 3)

)

)

)

)

Hűtőrendszer-tömlők és csatlakozások

(

(

(

(

Hűtőfolyadék 4)

(

(

(

(

Üzemanyagszűrő

(

(

(

(

Üzemanyag-vezeték és csatlakozások

(

(

(

(

Átvizsgálási
munkaműveletek

MOTORVEZÉRLŐ RENDSZER

5)

(

(

(

)

Gyújtásidőzítés

(

(

(

(

Gyújtógyertyák

(

)

(

)

Levegőszűrő betét
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legkésőbb ... év
elteltekor1)

1

2

3

4

vagy legkésőbb ...
ezer km megtételekor1)

15

30

45

60

Gyújtáskábel

(

(

)

(

Szelephézag

(

(

(

(

Átvizsgálási
munkaműveletek

(

Aktívszenes benzingőz-elnyelető tartály és
benzingőz-elvezető vezetékek
(

PCV rendszer
Vezérműlánc

(

Cserélje 250 000 km-enként vagy 10 évente

ALVÁZ ÉS KAROSSZÉRIA
Pollenszűrő6)

)

)

)

)

Kipufogócső és rögzítései

(

(

(

(

Fékfolyadék7)

(

)

(

)

Első fékbetétek és féktárcsák8)

(

(

(

(

Hátsó fékdobok és fékpofák8)

(

(

(

(

Rögzítőfék

(

(

(

(

Fékcsövek és csatlakozások (a fékrásegítővel együtt)

(

(

(

(

Hátsó kerékagy-csapágy és hézag

(

(

(

(

Kézi sebességváltó-folyadék

)

(

)

(

A tengelykapcsoló pedál és a fékpedál holtjátéka

(

(

(

(
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Átvizsgálási
munkaműveletek

legkésőbb ... év
elteltekor1)

1

2

3

4

vagy legkésőbb ...
ezer km megtételekor1)

15

30

45

60

(

(

(

(

Karosszéria- és futóműcsavarok/anyák meghúzása
és biztosítása
A gumiabroncsok állapota és levegőnyomása 9)
Kerékbeállítás

10)

Lásd az alábbi (9) megjegyzést.
Ellenőriztesse és állíttassa be, ha rendellenességet észlel.

Kormánykerék és összekötő rudazat

(

(

(

(

Szervokormány-folyadék és csövek

(

(

(

(

Féltengely-porvédő gumiharangok

(

(

(

(

Biztonsági övek, csatok és rögzítési pontok

(

(

(

(

Zárak, zsanérok, motorháztető-zár kenése

(

(

(

(

1) Amelyik hamarabb bekövetkezik.
2) Cserélje 60 000 km-enként vagy 3 évente.
3) Ha a gépkocsi fokozott igénybevételnek van kitéve: pl. rövid távokon való közlekedés; gyakori üzemelés alapjáraton; poros
környezetben való használat esetén a motorolajat 7 500 km-enként vagy 6 hónaponként cserélje ki, aszerint, hogy melyik következik be
hamarabb.
4) Cserélje 240 000 km-enként vagy 5 évente. (csak Dexcool hűtőfolyadékot használjon)
5) Ha gyakran használja poros környezetben a gépkocsit, ellenőrizze 7 500 km-enként vagy 6 hónaponként. Ha szükséges, javítsa meg,
tisztítsa meg vagy cserélje ki.
6) Ha gyakran használja poros környezetben a gépkocsit, gyakoribb karbantartásra van szükség.
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7) A fékfolyadékot 15 000 km-enként kell kicserélni, ha a gépkocsi rendszeresen fokozott igénybevételnek van kitéve:
– gyakori használat hegyvidéki utakon, vagy
– gyakori utánfutó-vontatás.
8) Fokozott igénybevétel esetén gyakoribb karbantartásra van szükség: pl. rövid távokon való közlekedés, gyakori üzemelés alapjáraton,
gyakori elindulás-megállás (pl. forgalmi dugóban), vagy poros környezetben való használat.
9) A gumiabroncsok állapotát minden elindulás előtt, a guminyomást pedig minden tankolásnál, de legalább havonta nyomásmérővel
ellenőrizni kell.
10) Szükség esetén cseréltesse fel és egyensúlyoztassa ki a kerekeket.
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Kiegészítő karbantartási
műveletek
Fokozott igénybevétel
Az üzemeltetés körülményei
különlegesnek tekinthetők, ha egy vagy
több körülmény az alábbiak közül
rendszeresen fennáll:
 Gyakori rövid távú (10 km-nél
rövidebb) vezetés.
 Tartósan lassú haladás, gyakori
elindulás-megállás (pl. forgalmi
dugóban) vagy kényszerűen sok
üzemeltetés alapjáraton.
 Gyakori használat poros utakon.
 Hegyi utakon való használat.
 Utánfutó vontatása.
 Vezetés sűrű városi forgalomban,
ahol a levegő hőmérséklete
rendszeresen túllépi a 32 °C-ot
(90 °F).
 A gépkocsi használata taxiként,
rendőrautóként vagy
futárszolgálatban.

 Gyakori használat fagypont alatti
időjárásnál.
A rendőrségi, taxi és oktató gépkocsik
üzemi körülményei is fokozott
igénybevételnek tekinthetők.
Fokozott igénybevétel esetén szükség
lehet bizonyos tervezett karbantartási
munkálatok sűrűbb elvégzésére.
Az adott üzemeltetési körülményektől
függő szervizigénnyel kapcsolatban
kérjen műszaki tanácsot.

Javasolt üzemeltetési
folyadékok, kenőanyagok
és alkatrészek
Javasolt üzemeltetési
folyadékok és kenőanyagok
Csak ellenőrzött és jóváhagyott
termékeket használjon. A nem
jóváhagyott anyagok használatából
eredő károkat nem fedezi a garancia.

{Figyelmeztetés
Az üzemeltetési anyagok
veszélyesek, és mérgezőek lehetnek.
Kezelje őket óvatosan. Fordítson
figyelmet a flakonokon található
információkra.

Motorolaj
A motorolajokat minőségük és
viszkozitásuk alapján különböztetjük
meg. A motorolaj kiválasztásánál a
minőség sokkal fontosabb, mint a
viszkozitás.
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Motorolaj minősége

Motorolaj-viszkozitás

ACEA-A3/B3, API SM: Benzinüzemű
motorok

Az alábbiaknak megfelelő viszkozitású
olajokat használjon:

Motorolaj utántöltése

ACEA-A3/B3, API SM: -25 °C-ig és
alatta: 0W-30, 0W-40

Különböző gyártójú és márkájú olajokat
is keverhet a használat során, ha azok
megfelelnek az előírt minőségi és
viszkozitási normáknak.
Ha nem áll rendelkezésre megfelelő
minőségű motorolaj, legfeljebb 1 liternyi
A3/B3 besorolású olaj használata
megengedett (de két olajcsere között
csak egyszer). A viszkozitási értéknek
megfelelőnek kell lennie.

-25 °C-ig: 5W-30, 5W-40
-20 °C-ig: 10W-30, 10W-40
Az SAE viszkozitási szint az olaj
folyékonyságát határozza meg.
Hidegen az olaj sokkal sűrűbb, mint
melegen.
A többfokozatú olajat két szám jelzi.
Az első érték, melyet egy W betű követ,
az alacsony hőmérsékleten mutatott
viszkozitást jelzi, a második érték
a magas hőmérsékleti jellemzőket
mutatja.

Hideg éghajlatú országokban a
hűtőfolyadék kb. -50 °C-ig nyújt
fagyvédelmet. A koncentrációnak ezen
az értéken kell maradnia egész évben.
Gondoskodjon a hűtőfolyadék
megfelelő koncentrációjának
fenntartásáról.
A további korrózióvédelem céljára vagy
kisebb repedések tömítésére szánt
hűtőfolyadék-adalékok működési
zavarokat okozhatnak. A hűtőfolyadékadalékok használatából kifolyólag
történtek miatti felelősséget a gépkocsi
gyártója elutasítja.

Fékfolyadék

Az ACEA A1/B1 és A5/B5 minőségű
motorolajok használata határozottan
tilos, mivel bizonyos üzemeltetési
körülmények esetén a motor hosszú
távú károsodását okozhatják.

Hűtőfolyadék és fagyásgátló

Motorolaj-adalékok

Csak hosszú élettartamú (LLC)
hűtőfolyadékot használjon.

Idővel a fékfolyadék nedvességet szív
magába, emiatt csökken a fékezés
hatékonysága. Ezért a fékfolyadékot a
megadott időközönként le kell cserélni.

Enyhe éghajlatú országokban
a hűtőfolyadék kb. -35 °C-ig nyújt
fagyvédelmet.

A fékfolyadékot zárt tartályban kell
tárolni, hogy megakadályozza a
nedvesség felszívását.

A különböző motorolaj-adalékok
használata károsodást okozhat és
érvénytelenítheti a garanciát.

Csak jóváhagyott fékfolyadékokat
(DOT4) használjon gépkocsjához.
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Biztosítsa, hogy a fékfolyadék ne
szennyeződjön.

Szervokormány-folyadék
Kizárólag Dexron VI folyadékot
használjon.

Kézi sebességváltó-folyadék
Kizárólag SAE75W85W folyadékot
használjon.
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Műszaki adatok

Gépkocsi-azonosító
adatok

Gépkocsi-azonosító adatok............. 171

Alvázszám (VIN)

Azonosító tábla

Gépkocsiadatok .............................. 172

ME072

Az azonosító tábla a motortérben
található.
MD182

Az alvázszám a hátsó üléspárna alatt
található.
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Gépkocsiadatok
Motoradatok
Kereskedelmi jelölés

1.0 benzines

1.2 benzines

Motorazonosító kód

B10D1

B12D1

4

4

Hengerek száma
[cm3]

995

1206

Motorteljesítmény [kW] ...fordulatszámon

50 kW / 6400

60 kW / 6400

Nyomaték [Nm] ...fordulatszámon

93 Nm / 4800

111 Nm / 4800

Hengerűrtartalom

Oktánszám (RON)
javasolt
használható

RON 95

RON 95

RON 95 felett

RON 95 felett

1.0 DOHC

1.2 DOHC

154 km/h

164 km/h

Teljesítmény
Motorkód
Végsebesség [km/h]
Kézi sebességváltó
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Üzemanyag-fogyasztás, CO2-kibocsátás
1.0D nincs-SzK1

Motorkód

1.0D SzK1)

1.2D nincsSzK1)

1.2D SzK1)

városi [l/100 km]

6.2

6.6

6.3

6.6

országúti [l/100 km]

4.0

4.2

4.0

4.2

vegyes [l/100 km]

4.8

5.1

4.9

5.1

CO2 [g/km]

113

119

114

119

1. SzK: Szervokormány

Tömegadatok
Minimális tömeg vezetővel (75 kg)
Motor & sebességváltó
1.0D & kézi sebvességváltó
1.2D & kézi sebvességváltó

Kormánykerék

[kg]

Nem szervokormányos

932

Szervokormányos

939

Nem szervokormányos

932

Szervokormányos

939
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Maximális tömeg vezetővel (75 kg)
Motor & sebességváltó
1.0D & kézi sebvességváltó
1.2D & kézi sebvességváltó

Kormánykerék

[kg]

Nem szervokormányos

1035

Szervokormányos

1053

Nem szervokormányos

1035

Szervokormányos

1058

Megengedett legnagyobb össztömeg
Motorkód

Sebességváltó

Kormánykerék

[kg]

1.0D

Kézi sebvességváltó

Nem szervokormányos

1335

Szervokormányos

1355

1.2D

Kézi sebvességváltó

Nem szervokormányos

1335

Szervokormányos

1360
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Gépkocsiméretek
Hossz [mm]

3640

Szélesség külső tükrök nélkül [mm]

1597

Szélesség külső tükrökkel [mm]

1910

Magasság (antenna nélkül) [mm] tetőcsomagtartó nélkül

1522

Magasság (antenna nélkül) [mm] tetőcsomagtartóval

1551

Csomagtérpadló hossza [mm]

548

Csomagtér szélessége [mm]

987

Csomagtér magassága [mm]

435

Tengelytáv [mm]

2375

Fordulókör átmérője [m]

9.9
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Műszaki adatok és feltöltési mennyiségek
Motorolaj
Motorkód
szűrővel együtt [l]
MIN és MAX között [l]

1.0 D

1.2 D

3,75 liter

3,75 liter

1 liter

1 liter

35

35

Üzemanyagtartály
benzin (névleges feltöltési mennyiség literben)

Gumiabroncs-levegőnyomás
Motorkód
1.0D

Gumiabroncs

hátul

[kPa/bar] ([psi])

[kPa/bar] ([psi])

155/80R13
155/70R14
165/60R15

1.2D

elöl

155/80R13
155/70R14
165/60R15

220 kPa / 2,2 bar [32 psi] (alap terhelés)
240 kPa / 2,4 bar [35 psi] (takarékos)
235 kPa / 2,35 bar [34 psi] (teljes terhelés)
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Vásárlói információ

Gépkocsi adatgyűjtés és
adatvédelem

Gépkocsi adatgyűjtés
és adatvédelem............................... 177

Eseményrögzítő rendszer
A gépkocsi számos bonyolult
rendszerrel rendelkezik, melyek a
gépkocsi különböző adatait figyelik.
Bizonyos adatok tárolásra kerülnek,
hogy segítsék a javítást vagy a hibák
felderítését, más adatok csak
balesetnél vagy balesethez közeli
helyzetben kerülnek tárolásra, ezeket
általában eseményrögzítő rendszernek
(EDR) nevezik.
A rendszer adatokat rögzíthet a
gépkocsi állapotára és használati
módjára vonatkozóan.
Ezen adatok kiolvasásához speciális
eszközök és a gépkocsihoz való
hozzáférés szükséges. Ezt akkor végzik
el, amikor a gépkocsi szervizbe kerül
átvizsgálásra. Bizonyos adatokat
elektronikusan a GM globális
diagnosztikai rendszereihez
továbbítanak.

Jegyzetek

Tárgymutató

A
A gépkocsi irányítása ..................... 107
A gépkocsi tárolása ........................ 121
A gépkocsi vontatása ..................... 158
A légkondicionáló rendszeres
működtetése ................................... 106
A motor indítása ............................. 108
A motortér áttekintése .................... 125
A műszerfal tárolóhelyei ................... 49
Ablaktörlő lapátok cseréje .............. 133
Ablaktörlő/mosó ............................... 58
Ajtó nyitva visszajelző lámpa ........... 71
Akkumulátor ................................... 132
Akkumulátorvédelem ........................ 79
Alacsony üzemanyagszint
figyelmeztető lámpa ......................... 70
Alvázszám ...................................... 171
AM-FM rádió .................................... 86
Az életciklusuk végéhez ért gépkocsik
újrahasznosítása ............................ 122
Az ülések beállítása ......................... 27

Az üzemanyagtank megtankolása ..118
Azonosító tábla ...............................171
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Biztonsági övek használata terhesség
idején ............................................... 32
Biztonsági zár .................................. 16
Biztosítékdoboz a műszerfalban .... 143

Állítható szellőzőnyílások ...............104

Biztosítékok ................................... 140

Áttekintés ..........................................83

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS) . 112

Átvizsgálás .....................................106

Blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
figyelmeztető lámpa ......................... 69

Átvizsgálási információk .................163
Átvizsgálási ütemtervek ..................164

C

E
Elektromos ablakemelők .................. 22
Elektromos állítás ............................. 20
Elektronikus légkondicionáló
rendszer ........................................... 99
Elektronikus stabilitásvezérlő
rendszer (ESC) ............................. 113
Elektronikus stabilitásvezérlő
rendszer (ESC) kikapcsolva lámpa .. 69
Elektronikus stabilitásvezérlő
rendszer (ESC) visszajelző lámpa .. 69

B

CD-lejátszó ...................................... 89

Behajtható külső visszapillantó
tükrök ................................................20

Cs

Első irányjelző lámpák ................... 136

Belső ápolás ...................................162

Csomagtér ....................................... 52

Első légzsákrendszer ....................... 34

Belső világítás ..................................79

Csomagtérajtó ................................. 17

Benzinüzemű motorok
üzemanyagai ..................................117

D

Eltérő méretű gumiabroncsok és
kerekek .......................................... 147

Biztonsági gyermekülések ................39

Dísztárcsák .................................... 148

Biztonsági gyermekülések beszerelési
helyei ................................................41

Domború felületű visszapillantó
tükör ................................................ 19

Első ködlámpa visszajelző lámpa .... 70

Eseményrögzítő rendszer .............. 177

F
Fedélzeti számítógép ....................... 71

Biztonsági övek ................................29

Fejtámlák ......................................... 25

Biztonsági övek emlékeztetője .........67

Fékasszisztens .............................. 113

Fékek ............................................. 111

Hárompontos biztonsági övek .......... 31

Katalizátor ...................................... 109

Fékfolyadék ................................... 131

Hátsó ablakfűtés .............................. 24

Kerekek és gumiabroncsok ............ 145

Fékrendszer figyelmeztető lámpa .... 68

Hátsó ablaktörlő/-mosó .................... 60

Kerékcsere ..................................... 152

Fényszórók és helyzetjelző lámpák 134
Fényszórók használata külföldön .... 77

Hátsó helyzetjelző, irányjelző lámpa,
féklámpa és tolatólámpa ................ 137

Kezelés ............................................ 86

Fényszórómagasság-állítás ............. 77

Hátsó ködlámpa ............................... 78

Kézi ablakemelő ............................... 22

Fordulatszámmérő ........................... 64

Hátsó ködlámpa visszajelző lámpa .. 71

Függönylégzsákrendszer ................. 36

Hóláncok ........................................ 148

Kézi állítású külső visszapillantó
tükrök ............................................... 19

Fűthető külső visszapillantó tükrök .. 21
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