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Jegyzetek

Bevezetés

Bevezetés
Bevezetés
Gépkocsiját a fejlett technika,
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.
Önnek mindig meg kell felelnie azon
országok törvényeinek és
előírásainak, ahol éppen tartózkodik.
Ezen törvényi szabályozások
eltérhetnek a jelen kezelési
útmutatóban leírt információktól.
Ahol javításra történik utalás a
Kezelési útmutatóban, hivatalos
Chevrolet márkaszervizét ajánljuk!

Minden hivatalos Chevrolet
márkaszerviz első osztályú
szolgáltatást nyújt méltányos árakon.
Ezekben a szervizekben a Chevrolet
által kiképzett, tapasztalt szakemberek
dolgoznak a Chevrolet előírásai
szerint. A Chevrolet által kiképzett,
tapasztalt szakemberek dolgoznak a
Chevrolet előírásai szerint.
A kesztyűtartó irodalom csomagot
érdemes mindig a gépkocsiban
tartani, hogy szükséges esetben
kéznél legyen.

Az útmutató használata
 Ebben a kézikönyvben a kiadás
időpontjában rendelkezésre álló
opciók és jellemzők szerepelnek.
Egyes leírások, beleértve a kijelző
és menü funkciókra vonatkozó
leírásokat, modellváltozatok,
országra jellemző előírások,
speciális berendezések vagy
tartozékok miatt esetleg 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.
 A leírásokban szereplő irányok
(jobbra vagy balra, előre vagy
hátra) mindig a menetirány
szerint értendők.
 Lehetséges, hogy a gépkocsi
kijelzőjén megjelenő üzenetek
az Ön anyanyelvén nem állnak
rendelkezésre.
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Bevezetés

Veszély, Figyelmeztetések
és Figyelemfelhívások
{Veszély
A ? Veszély keretben kiemelt
szöveg végzetes sérülés
kockázatára figyelmeztet. Az
útmutatás figyelmen kívül hagyása
életveszélyt okozhat.

Figyelem!
A Figyelem! keretben kiemelt
szöveg a gépkocsi sérülésének
veszélyére figyelmeztet. Az
útmutatás figyelmen kívül hagyása
a gépkocsi sérüléséhez vezethet.
Kellemes utazást kívánunk!
Chevrolet

{Figyelmeztetés
A ? Figyelmeztetés szöveggel
jelölt részek baleset vagy sérülés
veszélyére hívják fel a figyelmet.
Az útmutatás figyelmen kívül
hagyása sérülésveszélyt okozhat.

Röviden

Röviden

Az első utazáshoz
szükséges információk
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Ülésbeállítás
Az ülés hosszanti beállítása

A jármű kinyitása
Rádiófrekvenciás távirányító

1968931

C11E2076A

1. ZÁRÁS gomb
2. NYITÁS gomb
3. CSOMAGTÉRABLAK gomb
Lásd Rádiófrekvenciás távirányító az
alábbi oldalon: 18.
Lásd Központi zár rendszer az alábbi
oldalon: 27.

Az ülés előre vagy hátra
mozgatásához húzza meg a kart és
csúsztassa az ülést a kívánt
helyzetbe.
Engedje fel a kart, és ellenőrizze,
hogy az ülés rögzült a helyén.
Lásd Ülésbeállítás az alábbi
oldalon: 50.
Lásd Üléshelyzet az alábbi oldalon: 49.
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Háttámlák

Ülésmagasság

C11E2053A

Húzza meg a kart, állítsa be a kívánt
dőlésszöget, majd engedje el a kart.
A háttámla megfelelő rögzítettségét
jól hallható kattanás jelzi.
Beállítás közben ne dőljön a
háttámlának.

Deréktámasz

C11E2054A

Pumpálja az üléspárna külső oldalán
található kart, amíg az üléspárna a
kívánt helyzetbe nem kerül.
Az üléspárna leengedéséhez nyomja
a kart néhányszor lefelé.
Az üléspárna felemeléséhez húzza a
kart néhányszor felfelé.

C11E2055A

A vezetőülés gerinctámasztásának
növelése vagy csökkentése érdekében
mozgassa a kart előre vagy hátra.

Röviden

A fejtámla beállítása
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Biztonsági öv

Hosszanti beállítás

Magasságállítás

C11E1010A
C11E1015A

Húzza felfelé a fejtámlát.
Lefelé való állításhoz nyomja meg a
gombot, majd nyomja a fejtámlát lefelé.
Lásd Fejtámlák az alábbi oldalon: 47.

Húzza előre a fejtámlát. A
visszaállításhoz húzza a fejtámlát
előre. Ekkor automatikusan hátraáll.

MD033

Húzza ki az övet a feszítőszerkezetből,
vezesse át a teste előtt csavarodás
nélkül, és illessze be a zárnyelvet az
övcsatba.
Vezetés közben rendszeresen
feszítse meg az övet az átlós ág
meghúzásával.
Lásd Biztonsági övek az alábbi
oldalon: 60.
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Röviden

Tükörbeállítás

Külső visszapillantó tükrök

A kormánykerék beállítása

Belső visszapillantó tükör

2178629
C11E3008A

A vakítás csökkentése érdekében
húzza meg a tükörház alsó részén
található kart.
Lásd Manuális visszapillantó tükör az
alábbi oldalon: 39.

A választó kapcsoló balra („L“) vagy
jobbra („R“) történő elmozdításával
válassza ki, hogy a bal vagy a jobb
oldali tükröt kívánja beállítani.
Lásd Távvezérelt tükrök az alábbi
oldalon: 37.

C11E3010A

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

Röviden
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A műszerfal áttekintése
Balkormányos jármű

C3E1001A
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Röviden

Jobbkormányos jármű

C3E1002A

Röviden

1. Szellőzőnyílások
2. Irány- és sávjelző / külső lámpa
kezelőszervei
3. Kürt
4. Műszeregység
5. Ablaktörlő / -mosó
6. Vészvillogó / ESC KI kapcsoló
7. Középső tárolórekesz
8. DCS kapcsoló / Eco (stop/start)
kapcsoló vagy parkolósegéd
kapcsoló
9. Kombinált kapcsoló
10. Hitelkártyatartó
11. Aprópénztartó
12. Motorházfedél-nyitó kar
13. A hangrendszer távirányítója a
kormánykeréken
14. Sebességtartó / klímavezérlő
gombok
15. Hőmérséklet-szabályozás
16. Automata váltó választókar
17. Elektromos rögzítőfék (EPB)
kapcsoló

18. Eco kapcsoló
19. Szivargyújtó
20. Audio rendszer
21. Kesztyűtartó
22. Első utas biztonsági övének
emlékeztető lámpája /
utaslégzsák KI visszajelző
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Külső világítás

2238127

A külső lámpa be- vagy
kikapcsolásához forgassa el a
világításkapcsoló gombot. A
világításkapcsolónak négy állása van:
P(KI): Az összes lámpa
kikapcsolásához, forgassa a gombot
OFF (ki) állásba.
Minden lámpa kikapcsol, és a gomb
visszatér eredeti AUTO állásába.
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Röviden

AUTO: A külső lámpák és a
műszerfal-világítás a külső
fényviszonyoktól függően
automatikusan kapcsol be vagy ki.

A fényszóró országúti/tompított
váltókapcsolója

Vészvillogó

; : A hátsó lámpák, a
rendszámtábla-világítás és a
műszerfal-világítás lámpái
bekapcsolnak.
2 : A fényszórók és az összes fenti
lámpa bekapcsol.
Lásd A külső világítás kezelőszervei
az alábbi oldalon: 127.
C11E2050A
C11E2071A

A tompítottról távolsági fényszóróra
való átkapcsoláshoz nyomja a
kapcsolókart előre.
A tompított fényszóróra való
visszakapcsoláshoz nyomja ismét
előre vagy húzza meg a kapcsolókart.
Lásd A fényszóró országúti/tompított
váltókapcsolója az alábbi oldalon: 129.
Lásd Fénykürt az alábbi oldalon: 130.

A | gomb működteti.
Lásd Vészvillogó az alábbi
oldalon: 131.

Röviden

Kürt

Kanyarodás és sávváltás
jelzése
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Ablakmosó és törlő
rendszerek
Ablaktörlő

C11E2039A

2268202

kar fel = jobb oldali irányjelző
kar le = bal oldali irényjelző
Lásd Irány- és sávváltásjelző az
alábbi oldalon: 131.

Nyomja meg a Y gombot
2238054

Az ablaktörlők működtetéséhez
kapcsolja a gyújtást ON (be) állásba,
és mozgassa felfelé az
ablaktörlő/-mosó kart.
HI: Folyamatos gyors törlés.
LO: Folyamatos lassú törlés.
INT: Szakaszos működés.
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KI: Az ablaktörlő rendszer ki van
kapcsolva.
MIST: Egyszeri törlés.

Hátsó ablaktörlő/-mosó

INT: Szakaszos működés.

Ablaktörlő

LO: Folyamatos lassú törlés.
Lásd Hátsó ablaktörlő/-mosó az
alábbi oldalon: 93.

Lásd Ablaktörlő / -mosó az alábbi
oldalon: 90.

Ablakmosó

Ablakmosó

2274836

C11E2006A

Húzza meg a kart.
Lásd az "Ablakmosó" részt a Ablaktörlő /
-mosó az alábbi oldalon: 90 fejezetben.
Lásd Szélvédőmosó folyadék az
alábbi oldalon: 317.

A hátsó ablaktörlő működtetéséhez
kapcsolja a gyújtást ACC vagy ON
állásba, majd az ablaktörlő/mosó
kapcsolókarjának végét forgassa
felfelé.
A hátsó ablaktörlőnek az alábbi
három állása van:
KI: Az ablaktörlő rendszer ki van
kapcsolva.

C11E2007A

Nyomja a kar végén található gombot,
amíg a mosók be nem indulnak.
A gomb elengedésekor a mosás
befejeződik, de a törlés még folytatódik
körülbelül három törlési ütemig.

Röviden

Lásd Hátsó ablaktörlő/-mosó az
alábbi oldalon: 93.
Lásd Szélvédőmosó folyadék az
alábbi oldalon: 317.

Klímavezérlés

13

Lásd Hátsóablakfűtés /
ablaktörlő-jégmentesítő az alábbi
oldalon: 43.

Lásd a "Szélvédő páramentesítése"
részt a Légkondicionáló rendszer az
alábbi oldalon: 238 fejezetben.

Az ablakok párátlanítása és
jégmentesítése

Sebességváltó
Kézi sebességváltó

Hátsó ablakfűtés, fűthető
külső visszapillantó tükrök

C11E4005A

Fordítsa a levegő elosztó gombot
JÉGMENTESÍTŐ 5 állásba.
C3D2007A

Bekapcsoláshoz nyomja meg a =
gombot.
Lásd Fűtött tükrök az alábbi
oldalon: 38.

Lásd a "Szélvédő jégmentesítése"
részt a Fűtő- és szellőztető rendszer
az alábbi oldalon: 235 fejezetben.

2457824

Sebességváltáshoz nyomja le
teljesen a tengelykapcsoló pedált,
kapcsolja a sebességváltót a kívánt
fokozatba, majd lassan engedje fel a
tengelykapcsoló pedált.
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Hátramenetbe kapcsoláshoz nyomja
meg a váltógomb hátulján lévő
gombot, miközben a váltókart
hátramenetbe állítja.

R (HÁTRAMENET): Csak a
gépkocsi álló helyzetében kapcsolja
a fokozatválasztó kart R állásba.

Lásd Manuális sebességváltó az
alábbi oldalon: 270.

D: Minden normál vezetési feltétel
esetén. Ebben az állásban az automata
sebességváltó mind a 6 előremeneti
sebességfokozatot kapcsolhatja.

Automata sebességváltó

N (ÜRES): Üres állás.

+, -: Kézi üzemmód állás.

MD174

A váltáshoz nyomja meg a
kioldógombot. A nyilak olyan
váltásokat jeleznek, amelyekhez
nem kell megnyomni a kioldógombot.

C12E9003A

Nyomja le a fékpedált, és a váltáshoz
nyomja meg a kioldógombot.
A kioldógomb benyomását igénylő
váltásokat a nyilak jelzik.

C3D3004A

P (PARKOLÁS): Megakadályozza
az első kerekek forgását. Csak a
gépkocsi álló helyzetében, behúzott
kézifék esetén kapcsoljon P állásba.

C11E3002A

Röviden

Első lépések
Elindulás előtt ellenőrizze
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A motor indítása a
gyújtáskapcsolóval

 A gumiabroncsok nyomását és
állapotát.
MD173

Szabadon válthat.

 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.
 Alacsony sebességnél
ellenőrizze a fékek működését,
különösen, ha a fékek nedvesek.

C11E3021A

 Fordítsa a kulcsot ACC állásba,
a kormányzár oldásához
mozgassa meg kissé a
kormánykereket
 Kézi sebességváltó: nyomja le
a tengelykapcsolót
 Automata sebességváltó:
Mozgassa a fokozatválasztó kart
P vagy N állásba.
 Ne adjon gázt
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 Dízelmotor: fordítsa a kulcsot ON
állásba az izzításhoz, amíg a K
ellenőrzőlámpa ki nem alszik

 Kapcsolja ki a motort és a gyújtást.
Fordítsa el a kormányt addig, amíg
a kormányzár nem reteszelődik.

 Fordítsa a kulcsot START
állásba, miközben lenyomva
tartja a tengelykapcsoló és a
fékpedált, majd engedje fel, ha a
motor beindul

 Ha a gépkocsi sík terepen vagy
emelkedőn áll, a gyújtás
kikapcsolása előtt a sebességváltót
kapcsolja első sebességfokozatba
vagy P állásba. 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.

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

Parkolás
 Ne parkoljon gyúlékony burkolatú
helyen. A kipufogórendszer
magas hőmérsékletétől a
felületet lángra lobbanhat.
 A rögzítőféket mindig a kioldógomb
benyomása nélkül húzza be. Ha
lejtőn vagy emelkedőn áll meg,
akkor olyan erősen húzza be a
kéziféket, amennyire csak tudja. A
működtetéshez szükséges erő
csökkentéséhez nyomja le
egyidejűleg a fékpedált.

 Zárja be az ablakokat.
 Mindig zárja be a gépkocsit.

Kulcsok, ajtók és ablakok

Kulcsok, ajtók és
ablakok

Kulcsok és zárak
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Összehajtható kulcs

Kulcsok
Pótkulcsok

Kulcsok és zárak ...........................17
Ajtók ..............................................29
Járműbiztonság .............................31
Külső tükrök...................................37
Belső tükrök...................................39
Ablakok..........................................40
Tető ...............................................44

A kulcs száma egy levehető címkén
található.
Mivel a kulcs az indításgátló rendszer
része, pótkulcs rendelésekor meg kell
adni a kulcsszámot.
Lásd a "Zár" részt a Külső ápolás az
alábbi oldalon: 361 fejezetben.
C11E2075A

A kulcs kihajtásához nyomja meg
a gombot.
A kulcs behajtásához nyomja meg
a gombot, és kézzel hajtsa be a
kulcsot.

18

Kulcsok, ajtók és ablakok

Rádiófrekvenciás
távirányító
Működtethető vele:
 Központi zár
 Riasztóberendezés
 Csomagtérablak

C11E2076A

1. ZÁRÁS gomb: Zárja az összes
ajtót. A vészvillogó egyszer
felvillan és a riasztóberendezés
aktiválódik.
2. NYITÁS gomb: Nyitja az összes
ajtót.
A vészvillogó kétszer felvillan és
a riasztóberendezés kikapcsol.
Egyes országokban a
vezetőoldali ajtó nyitásához
nyomja meg egyszer a NYITÁS
gombot.
Az összes ajtó nyitásához
nyomja meg 3 másodpercen
belül még egyszer a NYITÁS
gombot.
3. CSOMAGTÉRAJTÓ ABLAK
gombja: kinyitja a csomagtérajtó
ablakát, ha 1 másodpercig
nyomva tartja.
Megjegyzés
A ZÁRÁS, NYITÁS és
CSOMAGTÉRABLAK gombok
nem működnek, ha az indítókulcs
a gyújtáskapcsolóban van.

Megjegyzés
Ha megnyomja a NYITÁS gombot a
távirányítón, a műszerfali lámpa
világítani kezd és kb. 30 mp-ig égve
marad, amíg a gyújtáskapcsoló az
ACC helyzetben van.
A rádiófrekvenciás távirányító
hatótávolsága hozzávetőleg 6 méter.
A hatótávolságot külső tényezők
befolyásolhatják.
A működést a vészvillogók
felvillanása erősíti meg.
Óvatosan bánjon vele, védje a
nedvességtől és a magas
hőmérséklettől, és ne használja
feleslegesen.

Kulcsok, ajtók és ablakok

Meghibásodás
Ha a központi zár nem működtethető
a távirányítóval, az a következők
miatt lehet:
 Meghaladta a hatótávolságot,
 Az akkumulátor feszültsége túl
alacsony,
 A távirányító hatótávolságon
kívüli gyakori, ismételt
működtetése, amely a rendszer
újraszinkronizálását teszi
szükségessé,
 Ha a központi zár túlterhelődik a
túl gyakori működtetés
következtében, az áramellátás
rövid időre megszakad,
 Más eszközök nagyobb
teljesítményű rádióhullámainak
zavaró hatása.

Rádiófrekvenciás távirányító
elemcsere
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Összehajtható kulcs

Amint a hatótávolság érezhetően
csökkenni kezd, cserélje ki az
elemet.
A lemerült akkumulátorokat nem
szabad háztartási hulladékként
kezelni. Elhelyezésükről a megfelelő
újrahasznosító gyűjtőhelyeken kell
gondoskodni.

2207429

Megjegyzés
Csereként CR2032 jelű (vagy
ezzel egyenértékű) elemet kell
használni.
1. Nyissa szét a távirányító
burkolatát.
2. Vegye ki a lemerült elemet. Ne
érjen hozzá más alkatrészekkel
az áramkörhöz.
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Kulcsok, ajtók és ablakok

3. Tegye be az új elemet. Ügyeljen
arra, hogy az elem negatív (–)
pólusa alul legyen.
4. Zárja le a távirányító burkolatát.
5. Ellenőrizze a gépkocsinál, hogy a
távirányító működik-e.
Rögzített kulcs
Az elemet szerelővel cseréltesse ki.

Figyelem!
Kézzel lehetőleg ne érintse meg az
elem lapos érintkező felületeit. Ez
csökkentheti az elem élettartamát.
Megjegyzés
A lemerült lítiumelemek károsak a
környezetre.
Használt elemek kidobásakor
tartsa be az érvényben lévő
hulladékelhelyezési előírásokat.
Ne dobja a háztartási hulladékba.

Megjegyzés

Open & Start rendszer

A távirányító megfelelő
működésének biztosítása
érdekében tartsa be a következő
irányelveket:
Ügyeljen rá, hogy ne ejtse le a
távirányítót.
Ne tegyen nehéz tárgyakat a
távirányítóra.
A távirányítót tartsa távol víztől,
nedvességtől és a közvetlen
napsütéstől. Ha a távirányító
véletlenül nedves lesz, puha
ruhával törölje szárazra.

C3D2013A

Ha a jármű kulcs nélküli nyitó
rendszerrel van felszerelve, akkor a
jeladónak van egy vékony gombja
(A) a jeladó aljának közelében, ami a
kulcs eltávolítására szolgál.
Nyomja meg a gombot (A) és húzza
ki a kulcsot. Ne húzza ki a kulcsot a
gomb (A) megnyomása nélkül.

Kulcsok, ajtók és ablakok

A jeladó belsejében található kulcs
használható a vezetőajtó
zárhengeréhez vészhelyzetben vagy,
ha a távvezérlő eleme lemerült.
Ha új kulcsra van szüksége, keresse
fel kereskedőjét.

C3D2010A

1. Q (zárás): Nyomja meg egyszer
az összes ajtó zárásához. Az
irányjelző visszajelzői egyszer
felvillannak vagy a kürt egyszer
megszólal a zárás
megerősítéséhez.
2. K (nyitás): Nyomja meg egyszer
az összes ajtó nyitásához. Az
irányjelző visszejelzői kétszer
felvillannak és a lopásgátló
rendszer kikapcsol. Bizonyos
országokban a jármű
konfigurációjának megfelelően a
vezető oldali ajtó nyitásához,
nyomja meg egyszer a NYITÁS
gombot. Ezután az összes ajtó
nyitásához nyomja meg még
egyszer a NYITÁS gombot 5
másodpercen belül.
A belső lámpák bekapcsolhatnak.
3. 8 (csomagtérajtó-üveg):
Nyomja meg és tartsa nyomva
körülbelül egy másodpercig a
csomagtérajtó-üveg kinyitásához.
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4. L (járműkereső/pánikriasztó):
Nyomja meg és tartsa nyomva
körülbelül két másodpercig a
jármű megtalálásához. Az
irányjelző lámpák háromszor
felvillannak és a kürt három
alkalommal megszólal.
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Kulcs nélküli nyitás

A gyújtásvezérlő gomb négy
külnböző állásba fordítható.

Figyelem!
Az ajtókilincsen található gomb
csak a kulcs nélküli nyitás
funkcióhoz használható. Amikor
elhagyja a járművet, zárja az
összes ajtót a kulcs nélküli jeladó
záró gombjának megnyomásával
vagy ne feledje aktiválni a kulcs
nélküli zárás funkciót.

A kulcs nélküli jeladónak a jármű
belsejében kell lennie, amikor
megpróbálja elfordítani a
gyújtásvezérlő gombot.
1: LOCK (zárás, ki)
2: ACC
3: ON (be)
4: START
• Manuális sebességváltó: nyomja
be a tengelykapcsolót. Fordítsa a
gyújtásvezérlő gombot a START
állásba, benyomva a
tengelykapcsoló-pedált és
kiengedve az elektronikus
rögzítőfék-kapcsolót a fékpedált
benyomva, amikor a motor jár.

J3D2002A

A kulcs nélküli jeladóval 1 méteren
belül közelítse meg az első ajtót és
nyomja meg az ajtókilincsen
található gombot az ajtó
kinyitásához. A jeladó felismerése
esetén az ajtó kiold és kinyitható.

C3D3002A
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• Automata sebességváltó:
Mozdítsa P (parkolás) vagy N
(üres) helyzetbe a kapcsolókart.
A motor semmilyen más állásban
nem indítható be. A motor
újraindításához, amikor a jármű
már mozgásban van, csak az N
(üres) állást használja.
Ha a jármű kulcs nélküli nyitó
rendszerrel van ellátva, akkor a
lábát a fékpedálon kell tartania a
motor beindításához.
• Dízelmotor: Fordítsa ON (be)
állásba a gyújtásvezérlő gombot
az izzításhoz, amíg a K ki nem
alszik.
Fordítsa START állásba a
gyújtásvezérlő gombot.
A motor indítózni kezd, engedje el a
gyújtásvezérlő gombot, az visszatér
az ON (be) állásba.
Ha a gújtásvezérlő gomb nem fordul
el, akkor próbálja meg újra benyomni
és elfordítani a gombot.

Ha a jeladó nincs a járműben vagy
valami zavarja a jeladót, akkor a
vezetői információs központ (DIC) a
műszercsoport közepén az
ELECTRONIC KEY NOT
DETECTED (nem észlelhető
elektronikus kulcs) üzenetet jeleníti
meg.

Kulcs nélküli zárás
Az ajtók több másodperc elteltével
zárnak, ha a gyújtás ki van kapcsolva
és legalább egy kulcs nélküli jeladót
eltávolítottak a jármű belsejéből.
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Önkiszolgáló töltőállomásokon, ha a
járművezető elhagyja a járművet a
kulcs nélküli jeladóval, akkor az
összes ajtó, beleértve a töltőnyílás
fedelét és a csomagtérajtót, néhány
másodperc elteltével automatikusan
zár. Nyomja meg az ajtókilincsen
található gombot vagy nyomja meg a
kulcs nélküli jeladó nyitó gombját az
összes ajtó nyitásához, beleértve az
üzemanyagtöltő nyílás fedelét az
üzemanyagtöltés során vagy amikor
végzett az üzemanyagtöltéssel.

Jeladók programozása a
járműhöz
Csak a járműhöz programozott kulcs
nélküli jeladók fognak működni. Ha a
jeladó elveszett vagy ellopták, akkor
kereskedőjén keresztül másik kulcs
vásárolható és programozható. A
jármű átprogramozható úgy, hogy az
ellopott jeladók többé már nem
működjenek.
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A jármű elindítása, ha a jeladó
eleme lemerült

kapcsolva, nyomja le a fékpedált és
fordítsa el a gyújtásvezérlő gombot.
A lehető leghamarabb cserélje ki a
jeladó elemét.

C3D2016A

C3D2017A

Ha a jeladó eleme gyenge, akkor a
műszercsoport közepén található
vezetői információs központ (DIC) az
ELECTRONIC KEY NOT
DETECTED (nem észlelhető
elektronikus kulcs) üzenetet jeleníti
meg, amikor megpróbálja beindítani
a járművet. A jármű beindításához,
helyezze a jeladót a középkonzol
tárolójában található jeladó nyílásba
úgy, hogy a gombok felfelé
nézzenek. Ezután, a járművet P
(parkolás) vagy N (üres) állásba
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Elemcsere

4. Helyezze be az új elemet a
pozitív oldalával lefelé. Cserélje
ki CR2032 vagy ezzel
egyenértékű elemre.
5. Pattintsa össze a jeladót.
6. Szerelje vissza a kulcsot a
jeladóba.

Ajtózárak
{Figyelmeztetés
A gépkocsiban a hőmérséklet
sokkal gyorsabban és magasabbra
emelkedhet, mint a szabadban.
Gyermeket vagy állatot soha ne
hagyjon a gépkocsiban felügyelet
nélkül.
Súlyos vagy végzetes
egészségkárosodás következhet
be.

2201493

1. Távolítsa el a kulcsot a jeladóból a
vékony gomb megnyomásával a
jeladó aljának közelében és húzza
ki a kulcsot. Ne húzza ki a kulcsot
a gomb megnyomása nélkül.
2. Válassza szét a jeladót egy
lapos, vékony tárgyat helyezve a
jeladó oldalán található nyílásba.
3. Távolítsa el a régi elemet.
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A gyermekek működtethetik az
elektromos ablakemelőket, az
egyéb kezelőszerveket, vagy
mozgásba hozhatják a gépkocsit.
Gyermekekkel együtt ne hagyja a
kulcsot a gépkocsiban.
Ez súlyos vagy végzetes
sérülésekhez vezethet.
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Figyelem!
Ha felügyelet nélkül hagyja a
gépkocsit, zárja be az összes ajtót,
és a kulcsot vigye magával.
A le nem zárt gépkocsi csábítja a
tolvajokat.

Manuális ajtózárak
C3D2008A

A vezetőoldali ajtó kézzel történő
nyitásához vagy zárásához, forgassa
el a kulcsot a kulcsnyílásban.

C11E2031A

C11E2032A

Az ajtó belülről történő zárásához
húzza meg az ajtózáró gombot.
Az ajtó belülről történő nyitásához
nyomja meg az ajtózáró gombot.
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Központi zár rendszer
A központizár-rendszert a vezetőoldali
ajtóról működtetheti. A rendszer
lehetővé teszi az összes ajtó és a
csomagtérajtó nyitását/zárását a
vezetőoldali ajtóról, a kulccsal vagy a
távirányítóval (kívülről), illetve az
ajtózáró gombbal (belülről).

Központizár-kapcsoló

A kapcsoló jobb oldalát megnyomva
lezárhatja az ajtókat.
A kapcsoló bal oldalát megnyomva
nyithatja az ajtózárakat.
Az ajtó belülről vagy kívülről való
nyitásához húzza meg az
ajtókilincset.
Megjegyzés
Ha a gépkocsi ajtajának nyitásakor
vagy csukásakor, ill. menet közben
zajt észlel, rendszeresen zsírozza
meg a zárnyelvet és a zsanérokat.
A vezetőoldali ajtó és az első
utasoldali ajtó az ajtókilincsek
meghúzásával még akkor is
nyitható belülről, ha az ajtókat az
ajtózáró gombokkal lezárták.

C11E2065A

A vezetőoldali ajtó paneljén lévő
kapcsolókkal is nyithatja vagy
zárhatja az ajtókat.
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Reteszzár
A további védelem érdekében a
jármű elhagyásakor, bekapcsolhatja
az ajtók biztonsági zárját, ha a jármű
kiegészítő lopásgátló rendszerrel
rendelkezik.
A reteszelés elektronikusan blokkolja
az elektromos zárakat, így egyik ajtó
sem nyitható, még az üveg
betörésével belülről sem.

{Figyelmeztetés
Ne használja a reteszelést, ha
emberek vannak a gépkocsiban,
mert az ajtók ekkor belülről sem
nyithatóak.
A reteszelés bekapcsolása a
következők egyikével történhet:
 Nyomja meg a ZÁRÁS gombot
kétszer egymás után. Nyomja
meg a ZÁRÁS gombot először a
jármű lezárásához, majd nyomja
meg újra (3 másodpercen belül) a
reteszelés bekapcsolásához.
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 Helyezze a kulcsot a vezetőoldali
ajtó zárjába, majd fordítsa el
egymás után kétszer a gépkocsi
hátulja felé - elsőre a gépkocsi
zárásához, másodjára a
reteszeléshez.

Biztonsági zárak

{Figyelmeztetés
Mindig használja a
gyermekbiztonsági ajtózárakat, ha
gyermekek utaznak a hátsó
üléseken.

A reteszelés kioldásához nyomja meg
a távirányítón a NYITÁS gombot. Ez
az összes ajtó zárját kinyitja.

Használhat egy kulcsot vagy egy
megfelelő csavarhúzót.
A gyermekbiztonsági ajtózár
működtetéséhez fordítsa a
gyermekbiztonsági zárat vízszintes
irányba.

Megjegyzés
A reteszelés funkció csak akkor
működik, ha minden ajtó, valamint
a csomagtérajtó is zárva van.

2058864

Megjegyzés
Normál esetben a reteszelés
oldása az ajtózárak nyitásával
együtt történik.

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

Gyermekbiztonsági ajtózárral bezárt
hátsó ajtó kinyitásához az ajtót
kívülről nyissa ki.
A gyermekbiztonsági ajtózár
hatástalanításához fordítsa a
gyermekbiztonsági zárat függőleges
irányba.
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Ajtók
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{Figyelmeztetés

Csomagtérajtó
A csomagtérajtó is nyitható/zárható a
központi zár segítségével.
Lásd Központi zár rendszer az alábbi
oldalon: 27.
Győződjön meg róla, hogy senkinek
semmilyen testrésze nincs a záródó
csomagtérajtó útjában.

Figyelem!
Győződjön meg róla, hogy a
csomagtérajtó nyitása/csukása
közben nem ütközik akadályba.

A nyitva hagyott csomagtérajtóval
vagy csomagtérablakkal való
közlekedés esetén kipufogógázok
juthatnak az utastérbe.
Ne közlekedjen nyitott
csomagtérajtóval.
A kipufogógázok mérgezőek,
belégzésük egészségkárosodást
vagy halált okozhat.
C3D2015A

A kulcs nélküli nyitó rendszerrel
felszerelt járműveken, ha a járművet
bezárja, akkor a kulcs nélküli
jeladónak a csomagtérajtó 1 méteres
körzetében kell lennie a felismeréshez;
a csomagtérajtó ekkor kinyitható a
rendszámtábla felett található
csomagtérajtó-nyitó gombbal.
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Figyelem!

Csomagtérablak-nyitó gomb

Amikor kinyitja a csomagtérajtót
a csomagtérajtó-nyitó gombbal,
akkor az összes ajtó kinyit.
A csomagtérajtó zárását követően,
ne feledje megnyomni a záró
gombot a kulcs nélküli jeladón
a jármű biztonsága érdekében.

C11E2064A
C11E2068A

A csomagtérajtó üvegét a
vezetőoldali ajtó kárpitjában található
nyitógombbal is kinyithatja.
A csomagtérablak a távirányítóról is
nyitható az erre szolgáló gombbal.
Lásd Rádiófrekvenciás távirányító az
alábbi oldalon: 18.

Kinyitása után fogja meg a fogantyút
a csomagtérajtón, és emelje meg.
A csomagtérablak lecsukásához
nyomja le az ablakot, míg az
megfelelően nem reteszelődik.
Az ablak ekkor automatikusan
bezáródik.
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Járműbiztonság

Menet közben ne nyomja meg a
csomagtérablak nyitógombját.

Lopásgátló riasztó rendszer

A biztonsági visszajelző világítani
kezd, ha az ajtókat a távirányítóval
vagy kulccsal bezárja.

Ajtózár és lopásgátló mód

Ne használja a gépkocsit nyitott
csomagtérablakkal.

1. változat
Biztonsági visszajelző lámpa

Bekapcsolás

Figyelem!

C11E2070A

A lámpa azt jelzi, hogy a lopásgátló
rendszer működik.
A biztonsági visszajelző lámpa
kialszik, ha az ajtózárakat a
távirányítóval vagy kulccsal kinyitják.
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1. Zárja be az összes ablakot.
2. Állítsa a gyújtáskapcsolót LOCK
állásba, és vegye ki a kulcsot.
3. Minden utas szálljon ki a
gépkocsiból.
4. Csukja be az összes ajtót a
motorháztetőt és a csomagtérajtót.
5. A távirányítón nyomja meg, majd
engedje el a ZÁRÁS gombot.
A távirányítón lévő LED felvillan.
 Az összes ajtó lezáródik.
 A vészvillogók egyszer
felvillannak.
 A riasztóberendezés 30 mp
elteltével aktiválódik.
Ha a kulcsot behelyezi a
gyújtáskapcsolóba, a távirányító
nem hozza működésbe a
riasztóberendezést.
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Megjegyzés
A rendszer akkor is aktiválható, ha
az ablakok nyitva vannak.
Kiszállás előtt csukja be az összes
ablakot, kiszállás után pedig az
összes ajtót.
Megjegyzés
Ha úgy nyomja meg a ZÁRÁS
gombot a távirányítón, hogy nincs
teljesen lecsukva az összes ajtó, a
motorháztető és a csomagtérajtó,
a riasztóberendezés nem kapcsol
be, és a biztonsági visszajelző
lámpa sűrűn villogni kezd.

A riasztóberendezés bekapcsol,
amint az összes ajtót, a
motorháztetőt és a csomagtérajtót
teljesen lecsukták. A biztonsági
visszajelző lámpa folyamatosan
világítani kezd, amint a rendszer
lezárt állapotba kerül. Ha úgy nyomja
meg a ZÁRÁS gombot a távirányítón,
hogy az összes ajtó, a motorháztető
és a csomagtérajtó csukva van, a
rendszer lezárt állapotba kerül, és a
biztonsági visszajelző lámpa sűrűn
villogni kezd.
Megjegyzés
A riasztóberendezés bekapcsol,
ha az ajtókat a távirányítóval vagy
kulccsal bezárja.

1. Győződjön meg róla, hogy
biztonsági visszajelző lámpa
lassú villogásba vált a folyamatos
világítás után kb. 30 mp
elteltével, amikor a rendszer
lezárt állapotba kerül. Ha
másodszor is megnyomja a
ZÁRÁS gombot a távirányítón,
a lopásgátló rendszer azonnal
bekapcsol, átugorva a 30
másodperces késleltetést. A
biztonsági visszajelző lámpa az
óra jobb oldalán található.

{Figyelmeztetés
Ne zárja be a gépkocsit, ha bárkit
is a járműben hagy.
Gyermeket vagy állatot soha ne
hagyjon a gépkocsiban felügyelet
nélkül. A gépkocsiban a hőmérséklet
sokkal gyorsabban és magasabbra
emelkedhet, mint a szabadban.
Ez súlyos vagy végzetes
egészségkárosodáshoz vezethet.
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Kürthang

Szirénahang

A rendszer látható fényjelzéssel
(a külső fények felvillannak) és hallható
hangjelzéssel (a kürt szaggatottan
megszólal) ad figyelmeztetést kb.
30 mp hosszan, ha bármelyik ajtót, a
csomagtérajtót vagy a motorháztetőt
valaki nem a kulccsal vagy a távirányító
nyitógombjával nyitotta ki.

Ha a gépkocsi a Thatcham
biztosításhoz kapcsolódóan
kiegészítő lopásgátló rendszerrel is
el van látva, betörés-érzékelővel,
dőlésszög-érzékelőt és
üvegtörés-érzékelővel rendelkezik.

A kürt hangjelzésének leállítása:
 Nyomja meg a távirányítón a
ZÁRÁS vagy a NYITÁS gombot,
 Nyissa ki kulccsal a vezető oldali
ajtót.
(Bizonyos országokban ez nem
kapcsolja ki a kürtöt. Nyomja meg
a ZÁRÁS vagy NYITÁS gombot a
hang kikapcsolásához) Ha az
illetéktelen behatolás még
fennáll, akkor a riasztó hangja
ismételten megszólal.
Ha a rendszer nem a fent leírtaknak
megfelelően működik, akkor
ellenőriztesse szerelővel. Javasoljuk,
hogy forduljon márkaszervizhez.

A rendszer ezekkel az érzékelőkkel
figyeli a belső teret, és ha az
utastérbe való behatolást észlel,
lopják a kerekeket vagy illetéktelen
vontatás történik, bekapcsolja a
hangriasztást.
Hangriasztás leállítása:
 Nyomja meg a távirányítón a
ZÁRÁS vagy a NYITÁS gombot,
Ha a jogosulatlan ajtónyitást még
mindig érzékeli a rendszer, akkor a
sziréna rendszeresen ismétlődve
bekapcsol.
Megjegyzés
Ha a riasztórendszer be van
kapcsolva, ajtó nyitása esetén
megszólal a riasztó.
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Nyissa az ajtót a távirányító
NYITÁS gombjával.
Megjegyzés
Ha az ajtó, hideg időben, befagyott
kulcslyuk miatt nem nyílik,
ütögesse meg a kulcslyukat, vagy
melegítse a kulcsot.

{Figyelmeztetés
Ne zárja be a gépkocsit a
távirányítóval, ha bárkit is a
járműben hagy.
A távirányító bekapcsolja a belső
védelmet, amely aktiválja a
szirénát, ha a rendszer a
gépkocsiban mozgást észlel.
Gyermeket vagy állatot soha ne
hagyjon a gépkocsiban egyedül.
A gépkocsiban a hőmérséklet
sokkal gyorsabban és magasabbra
emelkedhet, mint a szabadban.
Ez súlyos vagy végzetes
egészségkárosodáshoz vezethet.
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C11E2034R

Ha ki akarja kapcsolni a kiegészítő
lopásgátló rendszert, akkor nyomja
meg a tetőkárpitban elhelyezett
gombot. A lopásgátló o visszajelző
lámpája kigyullad.
Ha a gomb ismételt megnyomásával
aktiválja a kiegészítő
riasztóberendezést, a lopásgátló
kikapcsolva visszajelző lámpa kialszik.

Ajtónyitás és lopásgátló mód

Automatikus visszazárás

Kikapcsolás

Ha a távirányítóval történő ajtónyitás
után 30 másodpercen belül egyik
ajtót sem nyitják ki (vagy a vezető
nem indítja be a motort), az ajtózárak
automatikusan visszazáródnak és a
riasztóberendezés újra bekapcsol.

1. A vezetőoldali ajtót nyissa ki a
kulccsal. Vagy
2. A távirányítón nyomja meg, majd
engedje el a NYITÁS gombot.
 A távirányítón lévő LED
felvillan.
 Az összes ajtó zárja kinyílik.
 A vészvillogók kétszer
felvillannak.
 A lopásgátló üzemmód
kikapcsolódik.
Egyes országokban, a vezetőoldali
ajtó kulccsal történő nyitását
hangriasztás követheti. Ügyeljen rá,
hogy az ajtók nyitásához a távirányító
NYITÁS gombját nyomja meg.

2. változat
Bekapcsolás
A rendszer aktiválásához, nyomja
meg a záró gombot a kulcs nélküli
jeladón.
A lopásgátló rendszer 30
másodperccel a kulcs nélküli záró
funkció használata után aktiválódik.
A rendszer aktiválásához, ügyeljen
arra, hogy az összes ajtó, a
motorháztető és a csomagtérajtó be
legyen csukva.

Kulcsok, ajtók és ablakok

A riasztó megszólalásának elkerülése
érdekében a csomagtérajtó
nyitásakor, nyomja meg a
csomagtérajtó rendszámtábla felett
található nyitó gombját. A kulcs nélküli
nyitó jeladónak a csomagtérajtó
1 méteres körzetében kell lennie.

Figyelem!
A kulcs nélküli nyitó rendszerrel
felszerelt járműveken, amikor
kinyitja a csomagtérajtót a
csomagtérajtó-nyitó gombbal,
akkor az összes ajtó kinyílik, ha a
kulcs nélküli nyitó jeladó a hátsó
lökhárító-burkolat 1 méteres
körzetében van. A csomagtérajtó
zárását követően, ne feledje
megnyomni a záró gombot a kulcs
nélküli jeladón a jármű biztonsága
érdekében.

Kikapcsolás

Indításgátló

A rendszer kikapcsolásához, tegye
az alábbiak valamelyikét:
• Nyomja meg a kulcs nélküli
jeladó nyitó gombját.
• A kulcs nélküli jeladóval 1
méteren belül, közelítse meg az
ajtót és nyomjaj meg a gombot az
ajtókilincsen.
• Indítsa el a motort.

1. változat
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Az indításgátló (immobilizer) rendszer
olyan kiegészítő lopásgátló
berendezés, amely megakadályozza
járműve 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.
Az indításgátló automatikusan
aktiválódik, ha a gyújtáskulcsot
LOCK állásba fordítja és kihúzza a
gyújtáskapcsolóból.
Ha az indításgátló rendszer ON (be)
állásba fordított gyújtáskapcsoló
esetén hibát észlel, akkor az
indításgátló kijelzője villogni vagy
világítani kezd, és a motor nem indul.
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Ellenőriztesse a járművet, azt
javasoljuk forduljon márkaszervizhez.
Megjegyzés
Ha az ajtó, hideg időben, befagyott
kulcsnyílás miatt nem nyílik,
ütögesse meg a kulcsnyílást, vagy
melegítse meg a kulcsot.
2. változat
A rendszert nem kell kézzel élesíteni
vagy hatástalanítani. A jármű
indításgátlója automatikusan
bekapcsol a gyújtásvezérlő gomb
LOCK/OFF (zárás, ki) állásba
fordításakor. Az indításgátló
rendszer élesítése akkor szűnik meg,
amikor ON (be) állásba fordítja a
gyújtásvezérlő gombot és érvényes
jeladó észlelhető a járműben.

Ha a kulcs nélküli jeladó megsérül,
akkor előfordulhat, hogy nem tudja
beindítani a járművet. Az indításgátló
lámpája világít a műszercsoportban,
ha probléma van a lopásgátló
rendszer élesítésével vagy
kikapcsolásával. Amikor megpróbálja
beindítani a járművet, akkor az
indításgátló lámpája rövid időre
bekapcsol a gyújtás
bekapcsolásakor. Ha a motor nem
indul és az indításgátló lámpája égve
marad, akkor probléma van a
rendszerrel. Fordítsa a
gyújtásvezérlő gombot kikapcsolt
állásba és próbálja újra.

Ha a gyújtásvezérlő gomb nem
fordítható el és a kulcs nélküli jeladó
sértetlennek tűnik, akkor próbálja
újra. Ha a motor nem indul és az
indításgátló lámpája égve marad,
akkor próbálja meg egy másik kulcs
nélküli jeladóval. Ha a gyújtásvezérlő
gomb elfordul, akkor az első
jeladóval lehet probléma. Vagy
megpróbálhatja a jeladót a
középkonzol alatt található
jeladónyílásba helyezni.
Ha a gyújtásvezérlő gomb még
mindig nem fordul el a másik
jeladóval, vagy a gyújtásvezérlő
gomb nem fordul el a jeladót a
jeladónyílásba helyezve, akkor a
jármű javításra szorul. Keresse fel
kereskedőjét, aki szervizelni tudja a
lopásgátló rendszert és
programoztasson új kulcs nélküli
jeladót a járműhöz.

Kulcsok, ajtók és ablakok

Ne hagyja a kulcsot vagy a
lopásgátló rendszert hatástalanító
vagy kikapcsoló eszközt a járműben.
Az indításgátló nem zárja az ajtókat.
Mindig ügyeljen arra, hogy bezárja a
járművet a lopásgátló rendszer
aktiválásához, amikor elhagyja a
járművet.

Külső tükrök
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Távvezérelt tükrök

Konvex tükör
A konvex külső visszapillantó tükör
csökkenti a holtteret. A tükör alakja
miatt a tárgyak kisebbnek látszanak,
ami befolyásolja a távolságok
megbecsülésének képességét.

2178629

A választó kapcsoló balra („L") vagy
jobbra („R") történő elmozdításával
válassza ki, hogy a bal vagy a jobb
oldali tükröt kívánja beállítani.
A kiválasztott tükröt a tükörbeállító
kapcsoló megfelelő szélének
nyomásával állíthatja le, föl, balra
vagy jobbra.
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Behajtható tükrök
Manuális behajtás (csak
Oroszország)
A gyalogosok védelme érdekében
bizonyos nagyságú ütközés esetén a
külső visszapillantó tükrök eredeti
helyzetükből elfordulnak. A tükör házát
megfogva könnyedén visszafordíthatja
az eredeti helyzetébe.

{Figyelmeztetés

Fűtött tükrök

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.

Elektromos behajtás
Figyelem!
Ne működtesse folyamatosan a
tükröt, ha nem jár a motor.
Ilyenkor az akkumulátor lemerülhet.

C3D2007A

Bekapcsoláshoz nyomja meg a +
gombot.
A fűtés járó motornál működik, és
néhány perc múlva automatikusan
vagy a gomb ismételt
megnyomására kikapcsol.
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Belső tükrök

{Figyelmeztetés

Manuális visszapillantó tükör

A tükör éjszakai állásában a
visszatükröződő tárgyak
halványabban látszódnak.

39

Automatikusan elsötétedő
visszapillantó tükör
Elektro-kromatikus 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.

C11E3008A

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

C11E3009A

Egyes modellek elektro-kromatikus
tükörrel (EKT) vannak felszerelve,
ami automatikusan csökkenti a
gépkocsija mögött haladó járművek
fényszóróinak vakítását.
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AZ EKT bekapcsolásához nyomja
meg a tükör borításán lévő gombot.
A visszajelző lámpa kigyullad. A
gyújtáskapcsolónak ON állásban kell
lennie.
Az EKT kikapcsolásához nyomja
meg ismét a gombot.

Figyelem!
A rendszerben két fényérzékelő van,
amelyek a szórt (környező) fényt és
a hátul haladó járművek
fényszóróinak erős fényét érzékelik.
Ne takarja le a fényérzékelőket és
ne akasszon semmit az EKT
tükörre.
Ha a fényérzékelőket eltakarja, az
EKT nem tudja hatékonyan ellátni
feladatát, így nem élvezheti annak
előnyeit.

Ablakok
Elektromos ablakemelők
{Figyelmeztetés
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.
Fokozottan figyeljen az ablakok
zárásakor.
Bizonyosodjon meg róla, hogy
semmit sem szorítanak be
mozgásuk közben.

C11E2066A

Az elektromos ablakemelők csak
bekapcsolt gyújtásnál
működtethetők.
Az adott ablak kinyitásához nyomja
meg, bezárásához húzza meg a
megfelelő kapcsolót.
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Kezelés
Az elektromos ablakemelőket a
gyújtáskapcsoló ON (be) állásában
az ajtókon található kapcsolókkal
tudja működtetni.
Az ablak nyitásához nyomja meg a
leengedés gombot a kapcsolón.
Az ablak bezárásához nyomja meg a
felemelés gombot a kapcsolón.
Engedje el a kapcsolót, ha az ablak
elérte a kívánt helyzetet.

{Figyelmeztetés
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Automatikus ablaknyitás

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 a kezét 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.

C11E2067A

A vezetőoldali ablak automatikus
ablaknyitási funkcióval rendelkezik.
Az ablak teljes leeresztéséhez nyomja
le erősen, majd engedje el a
kapcsolót. Az ablakot az automatika
teljesen leereszti. Ha nyitás közben az
ablakot mégis meg szeretné állítani,
nyomja meg ismét a kapcsolót.
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Az ablak bezárásához húzza fel és
tartsa felhúzott állapotban a kapcsolót.
Az ablak felhúzás közbeni
megállításához engedje el a kapcsolót.

Automatikus nyitás és zárás
A vezetőoldali ablak automatikus
nyitási/zárási funkcióval rendelkezik.
Az ablak teljes kinyitásához nyomja
le teljesen a gombot. Az ablak teljes
bezárásához húzza fel teljesen a
gombot. Automatikus működés
közben az ablak teljesen kinyílik
vagy becsukódik, akkor is, ha
elengedi a gombot.
A mozgó ablak egy kívánt állásban
való megállításához húzza fel vagy
nyomja le röviden a kapcsolót, az
ablak mozgásával ellentétes irányba.
Becsípődésgátló funkció
Ha a rendszer a vezetőoldali ablak
automatikus bezárása közben
akadályt észlel, biztonsági okokból
az ablak legalább 11 cm-rel
automatikusan visszanyílik.

{Figyelmeztetés

Gyermekbiztonsági rendszer a
hátsó ablakokhoz

A becsípődésgátló funkció 6
egymást követő működtetés után
kikapcsolódik. Ezért ok nélkül ne
működtesse az ablak kapcsolóit.

C11E2069A

A hátsó ablakemelők működésének
letiltásához nyomja meg a v gombot.
A működtetés bekapcsolásához
nyomja meg újra a v gombot.
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Hátsóablakfűtés /
ablaktörlő-jégmentesítő

Figyelem!
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Napellenzők

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

2326151
C3D2007A

Bekapcsoláshoz nyomja meg a +
gombot.
A fűtés járó motornál működik, és
néhány perc múlva automatikusan
vagy a gomb ismételt
megnyomására kikapcsol.

A vakítás megelőzése érdekében a
napellenzők lehajthatóak, vagy
kihajthatók oldalra.
Ha a napellenzőben beépített tükör
van, a tükör fedelének vezetés
közben zárva kell lennie.
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{Figyelmeztetés
Ne állítsa be úgy a napellenzőt,
hogy az kitakarja az utat, a többi
közlekedőt vagy egyéb tárgyakat.

Tető
Napfénytető
{Figyelmeztetés
A napfénytető működtetése során
különös elővigyázatossággal járjon
el. Fennáll a sérülés veszélye,
különösen a gyermekeké.
Működtetésük közben fokozottan
figyeljen a mozgó alkatrészekre.
Bizonyosodjon meg róla, hogy
semmit sem szorítanak be
mozgásuk közben.
A napfénytető bekapcsolt (ON)
gyújtásnál működtethető.

C11D2018A
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Nyitás/zárás

Megjegyzés

Sötétítőroló

A napfénytető nyitásához, húzza
enyhén hátrafelé a kart. Első
lépésként manuálisan kinyílik.

A napfénytető a gyújtáskulcs
kihúzása vagy LOCK állásba
fordítása után 10 percig, vagy az
egyik ajtó kinyitásáig még
működtethető.

A sötétítőroló kézi működtetésű.

Amikor erősebben hátrafelé húzza a
kart, akkor az automatikusan teljesen
kinyílik (második lépés).
A napfénytető bezárásához, tartsa
nyomva a kapcsolót előre vagy
hátra, amíg az teljesen be nem
záródik (csak manuális működtetés)
A napfénytető döntéséhez tartsa
felfelé nyomva a kapcsolót.
A napfénytető lebillentéséhez,
nyomja le és tartsa nyomva a
kapcsolót.
Kérjük, engedje el a kapcsolót,
amikor a napfénytető elérte a kívánt
helyzetet.

Figyelem!
Rendszeresen ellenőrizze a
vezetősínek tisztaságát, és tisztítsa
meg őket, ha kosz gyűlt össze
rajtuk. Ha a napfénytető gumi részei
körül kosz rakódik le, zaj hallható a
tető működtetése közben.
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Csúsztatva zárja be illetve nyissa ki a
sötétítőrolót.
Nyitott napfénytetőnél a sötétítőroló
mindig nyitva van.

{Figyelmeztetés
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 a kezét a nyitott ablakon.
A napfénytető helytelen használata
súlyos vagy végzetes sérüléseket
okozhat.

Jegyzetek

Ülések, biztonsági rendszerek

Ülések, biztonsági
rendszerek
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Fejtámlák
Fejtámlák
Hely

Fejtámlák .......................................47
Első ülések ....................................49
Biztonsági övek .............................60
Légzsákrendszer ...........................63
Gyermekülések .............................69

{Figyelmeztetés
Csak a megfelelő helyzetbe
beállított fejtámlával közlekedjen.
A kiszerelt vagy rosszul beállított
fejtámlák baleset esetén nem
tudják feladatukat ellátni, így
súlyos fej- vagy nyaksérülés
történhet.
Elindulás előtt ellenőrizze, hogy a
fejtámlák megfelelően vannak-e
beállítva.

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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Magasságállítás

Aktív fejtámlák

Hosszanti beállítás

Hátulról érkező ütközés esetén az
első üléseken lévő aktív fejtámlák
automatikusan előre hajlanak. A
fejtámla hatásosabban
megtámasztja a fejet, és csökkenti a
nyaki gerincsérülések veszélyét.

C11E1015A

Húzza felfelé a fejtámlát a megfelelő
helyzetbe való emeléshez. A
kioldógombot nyomva tartva nyomja
lefelé a fejtámlát a megfelelő
helyzetbe való süllyesztéshez.

C11E1010A

Az első fejtámlák billentéséhez:
1. A függőleges helyzetbe állításhoz
nyomja teljesen előre és engedje el.
2. Óvatosan nyomja előre a
fejtámlát, amíg az be nem áll a
kívánt helyzetbe.
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Első ülések
Üléshelyzet
{Figyelmeztetés
Csak megfelelően beállított üléssel
közlekedjen.

 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
szög körülbelül 25.

MD028

 Állítsa be a kormánykereket.
Lásd A kormánykerék beállítása
az alábbi oldalon: 89.
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 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.
 Állítsa be a fejtámlát. Lásd
Fejtámlák az alábbi oldalon: 47.
 Állítsa be a biztonsági öv
magasságát. Lásd a
"Magasságállítás" részt a
Hárompontos biztonsági övek az
alábbi oldalon: 62 fejezetben.
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Ülésbeállítás

Az ülés hosszanti beállítása

Háttámlák

{ Veszély
Ne üljön a kormányhoz 25 cm-nél
(10 hüvelyk) közelebb, hogy
lehetővé tegye a légzsák
biztonságos működésbe lépését.

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

1968931

Az ülés előre vagy hátra mozgatásához
húzza meg a kart és csúsztassa az
ülést a kívánt helyzetbe.
Engedje el a kart, és ellenőrizze,
hogy az ülés rögzült-e a helyén.

C11E2053A

Húzza meg a kart, állítsa be a kívánt
dőlésszöget, majd engedje el a kart.
A háttámla megfelelő rögzítettségét
jól hallható kattanás jelzi.
Megjegyzés
Beállítás közben ne dőljön a
háttámlának.

Ülések, biztonsági rendszerek

Ülésmagasság

Elektromos ülésállítás
(csak vezetőülés)

Deréktámasz

{Figyelmeztetés
Menet közben ne állítsa a
vezetőülést.
Ha menet közben állítja az ülés
helyzetét, elveszítheti uralmát a
gépkocsi felett, amivel kárt vagy
sérülést okozhat.

C11E2054A

Pumpálja az üléspárna külső oldalán
található kart, amíg az üléspárna a
kívánt helyzetbe nem kerül.
Az üléspárna leengedéséhez nyomja
a kart néhányszor lefelé.
Az üléspárna felemeléséhez húzza a
kart néhányszor felfelé.

C11E2055A

A vezetőülés gerinctámasztásának
növelése vagy csökkentése
érdekében mozgassa a kart előre
vagy hátra.
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Az ülés hosszirányú beállítása

Az ülés magasságának
beállítása

Az üléstámla dőlésszögének
beállítása

C11E1011A

Az ülés előre- vagy
hátracsúsztatásához tolja a kapcsolót
a kívánt irányba, és tartsa úgy.
Ha a háttámla elérte a kívánt
helyzetet, engedje el a kapcsolót.

C11E1012A

Az üléspárna első vagy hátsó
részének felfelé vagy lefelé történő
állításához mozdítsa a kapcsoló első
vagy hátsó részét a kívánt irányba.
Ha a háttámla elérte a kívánt
helyzetet, engedje el a kapcsolót.

C11E1013A

A háttámla előre- vagy
hátradöntéséhez mozdítsa a kapcsoló
felső részét a kívánt irányba.
Ha a háttámla elérte a kívánt
helyzetet, engedje el a kapcsolót.
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Fűthető első ülések

Figyelem!
Érzékeny bőrű utasok számára
nem ajánlott az ülésfűtést a
legmagasabb fokozaton hosszabb
ideig működtetni.

C11E2038A

Az ülésfűtés-kapcsolók a
középkonzol doboza alatt találhatók.
Az ülés melegítéséhez:
1. Kapcsolja be a gyújtást.
2. Nyomja meg a melegíteni kívánt
üléshez tartozó fűtéskapcsolót.
A kapcsolóban elhelyezett
jelzőlámpa kigyullad.
Az ülésfűtés kikapcsolásához
nyomja meg ismét a gombot.
A visszajelző lámpa kialszik.
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Dönthető üléstámla
Az utasülés lehajtása
Figyelem!
Ha hosszabb tárgyak - pl. sílécek szállításához lehajtja az első
utasülést, győződjön meg róla,
hogy ezek a tárgyak nem kerülnek
a légzsákok közelébe.
Egy baleset során a működésbe
lépő légzsákok az ilyen tárgyakat
az utasokhoz csaphatják. Ez
súlyos, akár végzetes sérüléssel is
járhat. Ne helyezzen tárgyakat a
légzsák felfúvódási területére.

Figyelem!
Hirtelen fékezésnél, irányváltásnál
illetve baleset során az üléstámlára
helyezett tárgyak az utasokat
megütve sérülést okozhatnak.
Rakjon el vagy rögzítsen minden
tárgyat az utastérben elindulás előtt.
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Az utasülés háttámlájának
felhajtásához:
1. Emelje fel és nyomja vissza az
üléstámlát az eredeti helyzetbe.
2. Az üléstámla rögzítéséhez a
felső részénél fogva nyomja
határozottan a helyére.
3. Próbálja meg az üléstámlát
előrehúzni, ellenőrizve, hogy
biztonságosan reteszelődött-e.

Figyelem!
Az utasülés háttámlájának
lehajtásához:
1. Nyomja le teljesen a fejtámlát.
2. Húzza fel az ülés eleje alatt lévő
kart, csúsztassa teljesen hátra az
ülést, majd engedje el a kart.
3. Emelje meg teljesen az üléstámlát
megdöntő kart, amit az ülés külső
oldalán talál, és hajtsa rögzülésig
előre a háttámlát.

Ha az üléstámlát nem rögzítették
megfelelően, a támla
előremozdulhat egy hirtelen
fékezés vagy ütközés során.
Ez sérülést okozhat az ülésen
helyet foglaló utasnak. Mindig
mozgassa meg előre és hátra az
üléstámlát, és győződjön meg róla,
hogy megfelelően rögzítve van-e.

Hátsó ülések
Lehajtható hátsó üléstámla
{Figyelmeztetés
Csak az első ülések háttámlájának
magasságáig helyezzen csomagokat
a lehajtott hátsó ülésekre.
Ne engedje, hogy menet közben
az utasok a lehajtott üléstámlákon
üljenek.
A gépkocsiban egymástól elkülönített
csomagtér és utastér van.
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.

Ülések, biztonsági rendszerek
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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.

C11E1019A

A hátsó üléstámlák egymástól
független lehajtása:
1. Győződjön meg róla, hogy
mindhárom biztonsági öv ki van
csatolva, és az első üléstámlák
nincsenek hátradöntve.
2. Teljesen nyomja le a fejtámlákat.
3. Az üléstámla kioldásához emelje
meg a támla tetején levő kart.
4. Döntse az üléstámlát előre és
lefelé.

Az eredeti helyzet visszaállításához:
1. Akassza a biztonsági öveket az
övvezetőkbe, hogy ne
csípődhessenek be.
2. Hajtsa vissza az üléstámlát, és
nyomja vissza eredeti
helyzetébe.
3. Akassza ki a biztonsági öveket az
övvezetőkből.
4. Az üléstámla rögzítéséhez a
felső részénél fogva nyomja
határozottan a helyére.
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5. Próbálja meg az üléstámlát
előrehúzni, ellenőrizve, hogy
biztonságosan reteszelődött-e.

A hátsó üléstámla
dőlésszögének beállítása

{Figyelmeztetés

{Figyelmeztetés

Csak az első ülések háttámlájának
magasságáig helyezzen csomagokat
a lehajtott hátsó ülésekre.

Mielőtt a hátsó ülésen utasokat
szállítana, győződjön meg arról,
hogy a hátsó üléstámlák teljesen
vissza vannak hajtva és a
helyükön reteszelve vannak.

Ne engedje, hogy a lehajtott
állapotban lévő hátsó ülésre
utasok üljenek.

Menet közben ne húzza meg a
kioldókart a háttámla tetején.
A kioldókar menet közben történő
meghúzása az utasok sérüléséhez
vezethet.

A dupla hátsó ülés lehajtása
(csak 7 üléses)

C11E1018A

A hátsó ülések háttámlája osztottan
dönthető.
A háttámla előre- vagy
hátradöntéséhez emelje meg a támla
tetején található kart, miközben a
háttámlát a megfelelő helyzetbe állítja.

Hirtelen fékezés vagy ütközés
esetén a rögzítetlen poggyász vagy
a lehajtott háttámlán ülő személyek
előrezuhanhatnak az utastérben
vagy kizuhanhatnak a gépkocsiból.

Ülések, biztonsági rendszerek
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{Figyelmeztetés
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.
Az összehajtva történő billentés
során győződjön meg róla, hogy az
övcsatok nem csípődnek be.
Baleset esetén súlyos vagy halálos
sérülés is bekövetkezhet.

C11E1004A

A harmadik üléssorba való
beszálláshoz vagy az onnan való
kiszálláshoz:
1. Győződjön meg róla, hogy
mindhárom biztonsági öv ki van
csatolva, és az els üléstámlák
nincsenek hátradöntve.
2. Teljesen nyomja le a fejtámlákat.
3. Húzza előre a támla külső oldalán
levő kart és hajtsa le az üléstámlát.

C11E1005A

4. Az ülés automatikusan
előrebukik, és sűrített levegős
támasztórudak tartják meg ebben
a helyzetben.
A hátsó ülés eredeti helyzetbe
történő visszaállításához:
1. Akassza a biztonsági öveket az
övvezetőkbe, hogy ne
csípődhessenek be.
2. Hajtsa le az üléspárnát.
3. Rögzítse a hátsó üléspárnát a
padlólemezhez.
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A harmadik üléssor lehajtása

Az üléspárnát próbálja fölemelni,
ellenőrizze, hogy biztonságosan
reteszelve van-e.
4. Állítsa vissza a hátsó üléstámlát
eredeti helyzetébe. Az üléstámlát
próbálja előrehúzni, ellenőrizve,
hogy biztonságosan reteszelve
van-e.
5. Akassza ki a biztonsági öveket az
övvezetőkből.

{Figyelmeztetés
Az üléspárna visszahajtása
közben ne tegye a lábát vagy
egyéb testrészét az üléspárna alá
a padlóra.
Ez súlyos sérüléshez vezethet.

C11E1017A
C11E1006A

Figyelem!
Ne húzza meg a kart lehajtott
üléstámla esetén. A kar
működtetése megrongálhatja a
kart és a kapcsolódó alkatrészeket.

A harmadik üléssor lehajtásához:
1. Győződjön meg róla, hogy a
biztonsági övek ki vannak
csatolva.
2. Emelje meg a kart mindkét támla
hátán.
3. Nyomja előre a háttámlát és
hajtsa le teljesen.

Ülések, biztonsági rendszerek

A hátsó ülés eredeti helyzetbe
történő visszaállításához:

Fűtött hátsó ülések

Az ülésfűtés kikapcsolásához
nyomja meg ismét a gombot.
A visszajelző lámpa kialszik.

1. Hajtsa vissza az üléstámlát az
eredeti helyzetébe. Az üléstámlát
próbálja előrehúzni, ellenőrizve,
hogy biztonságosan reteszelve
van-e.
2. Nyomja vissza hátra a fejtámlát
az eredeti helyzetébe.

C3D2009A

A hátsó ülésfűtés-kapcsoló az egyes
hátsó ajtópaneleken található. Az
ülés melegítéséhez:
1. Kapcsolja be a gyújtást.
2. Nyomja meg a fűteni kívánt ülés
fűtéskapcsolóját a bal vagy jobb
oldali külső üléspárna és
üléstámla fűtéséhez.
A kapcsolóban elhelyezett
jelzőlámpa kigyullad.
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Biztonsági övek

{Figyelmeztetés

Biztonsági övek

Csatolja be a biztonsági övet
minden utazás előtt.
A biztonsági övet nem viselő
utasok egy esetleges baleset
során veszélyeztetik saját maguk
és utastársaik testi épségét.
A biztonsági öveket 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 szerelővel.

Megjegyzés
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.
Biztonsági öv emlékeztető >. Lásd
Biztonsági öv emlékeztetők az alábbi
oldalon: 108.

UTASOK AZ ELSŐ ÜLÉSEKEN
A két különálló első ülés helyzete
hosszirányban állítható, mindkét ülés
dönthető háttámlával és állítható
magasságú fejtámlával rendelkezik,
továbbá hárompontos - az ölben és a
vállon át vezetett - biztonsági övvel
és kiegészítő utasvédelmi
rendszerrel (légzsákkal) van ellátva.

UTASOK A HÁTSÓ ÜLÉSEKEN
A hátsó üléssor két szélső és egy
középső ülésből áll, amelyek
hárompontos - az utasok öle és válla
felett vezetett - biztonsági övvel
vannak felszerelve.
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Minden külső üléshelyzet alsó
gyermekülés-rögzítő ponttal és felső
hevederrögzítővel van ellátva a
hátsó üléstámla tetején.
Lásd Biztonsági gyermekülések
beszerelési helyei az alábbi
oldalon: 72.

Utasok a harmadik üléssorban
A harmadik üléssor két ülésből áll,
amelyek hárompontos - az utasok
öle és válla felett vezetett biztonsági övvel vannak felszerelve.

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

Övfeszítők

Megjegyzés

Bizonyos súlyosságú frontális,
oldalsó vagy hátsó ütközés esetén
az első ülések biztonsági övei
megfeszülnek.

Ne helyezzen vagy erősítsen
tartozékokat vagy más tárgyakat
az övfeszítők működési
tartományán belülre.

{Figyelmeztetés
A szakszerűtlen beavatkozás (pl.
övek és övcsatok eltávolítása vagy
beszerelése) működésbe hozhatja az
övfeszítőket –ez sérülést okozhat.
Az övfeszítők működésbe lépését
a visszajelző lámpa 9 jelzi.
Lásd A légzsák és a
biztonságiöv-előfeszítő lámpája az
alábbi oldalon: 108.
A működésbe lépett övfeszítőket
cseréltesse ki egy szerelőnél.
Az övfeszítők csak egyszer tudnak
működésbe lépni.
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Ne végezzen semmilyen
változtatást az övfeszítők elemein,
mert ezzel érvényteleníti a
gépkocsi típusbizonyítványát.
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Hárompontos biztonsági
övek

Magasságállítás

A biztonsági öv becsatolása

MD036

MD035

Húzza ki az övet a
feszítőszerkezetből, vezesse át a
teste előtt csavarodás nélkül, és
illessze be a zárnyelvet az övcsatba.
Vezetés közben rendszeresen
feszítse meg az öv alsó szárát 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.

C11E2059A

1. Nyomja meg a gombot.
2. Állítsa be a magasságot és
rögzítse.
Állítsa be úgy a magasságot, hogy az
öv a vállnál fusson. Nem szabad a
nyaknál vagy a felső karnál átvezetni.

{Figyelmeztetés
Ne állítsa menet közben.
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Biztonságiöv-használat
terhesség idején

Kicsatolás
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Légzsákrendszer
Légzsákrendszer

{Figyelmeztetés
Az övet a lehető legalacsonyabban
vezesse át a medence felett, hogy
védje a hasat a megnyomódástól.
A biztonsági öveket terhes anyáknak
is be kell csatolniuk.

MD038

Az övet az övcsat piros gombjának
lenyomásával lehet kioldani.

A többi utashoz hasonlóan egy terhes
anya is súlyosabban megsérülhet, ha
nem kapcsolja be a biztonsági övet.
Továbbá ha a terhes anya 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.

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 járművezetőt
is beleértve, minden körülmények
között viselnie kell 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, pl. egy törött szemüveg
miatt, illetve a légzsák működésbe
lépésekor égési sérüléseket is
okozhat.

Megjegyzés
A légzsákrendszer vezérlő
elektronikája a középkonzol
területén 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
szerelőnél.
Ne végezzen semmilyen
változtatást a légzsákrendszer
elemein, mert ezzel érvényteleníti
a gépkocsi típusbizonyítványát.
A légzsákok működésbe lépése
után a kormánykereket, a
műszerfalat, a burkolatokat, az
ajtótömítéseket, a kilincseket és az
üléseket szereltesse ki egy
szerelővel.

Ha egy légzsák felfúvódik, hangos
zaj vagy füst kísérheti. Ez normális
állapot, nem veszélyes, de
irritálhatja az utas bőrét. Ha ez
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.

Ülések, biztonsági rendszerek

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

MD039

A légzsákrendszerek 9 visszajelző
lámpája.

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

Lásd A légzsák és a
biztonságiöv-előfeszítő lámpája az
alábbi oldalon: 108.
C11E1009A

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

Oldallégzsákrendszer

Az optimális védelem csak megfelelő
üléshelyzet esetén biztosítható.

Az oldallégzsákrendszer az első
ülések háttámláiban lévő egy-egy
légzsákból áll.

Lásd Üléshelyzet az alábbi
oldalon: 49.

Ezt az AIRBAG feliratról lehet
felismerni.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a
légzsákok működési tartományába.

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

Használja és megfelelően csatolja
be a biztonsági övet. A légzsák
csak ebben az esetben tud
védelmet nyújtani.

2235845

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

{Figyelmeztetés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a
légzsákok működési tartományába.

Ülések, biztonsági rendszerek

Megjegyzés
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Függönylégzsákrendszer

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

{Figyelmeztetés
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.

2235846
TDL092A

A függönylégzsákrendszer a két
oldalsó tetőkeretben lévő egy-egy
légzsákból áll. Ezt a tetőoszlopokon
lévő AIRBAG feliratról lehet felismerni.
Az oldallégzsákrendszer adott
súlyosságú ütközés esetén lép
működésbe. A gyújtásnak
bekapcsolva kell lennie.

Ez oldalirányú ütközés esetén
jelentősen csökkenti a fej
sérülésének veszélyét.
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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
Az első utasüléshez tartozó első
légzsákrendszert ki kell kapcsolni, ha
gyermekülést szerelnek erre az
ülésre. A függönylégzsákrendszer,
az övfeszítők és a vezetőoldali
légzsákrendszerek működőképesek
maradnak.

{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:
U = az első utaslégzsákok ki
vannak kapcsolva, és nem fújódnak
fel ütközés esetén. A + visszejelző
lámpa folyamatosan világít. A
táblázatnak megfelelő gyermekülés
beszerelhető.

TEL014A

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

V = az első utaslégzsákok be
vannak kapcsolva. Gyermekülés
nem szerelhető be.

Ülések, biztonsági rendszerek
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Gyermekülések
Biztonsági gyermekülések
Javasoljuk, hogy használjon GM
gyermekülést, amelyet kifejezetten a
gépkocsihoz terveztek.

C11E2056A

Ha a + visszejelző lámpa 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. Kikapcsolt légzsákra
figyelmeztető ellenőrzőlámpa.
Lásd Légzsák be-kikapcsolását jelző
lámpa az alábbi oldalon: 109.

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.

GC3E3001A

{Figyelmeztetés
SOHA ne használjon hátrafelé
néző gyermekülést olyan ülésen,
amely előtt AKTÍV LÉGZSÁK van,
ez a GYERMEK SÚLYOS vagy
HALÁLOS sérülését okozhatja.
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{Figyelmeztetés
FIGYELEM–SÚLYOS VESZÉLY
Soha ne helyezzen hátrafelé néző
gyermekülést olyan ülésre, amely
előtt működőképes légzsák található.
A gyermek súlyosan megsérülhet a
légzsák felfúvódásakor, ugyanis a
gyermek feje nagyon közel kerülne
a felfúvódó légzsákhoz.

{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 akkor, ha az
utasülésre hátrafelé néző
gyermekülést szereltek.

A megfelelő gyermekülés
kiválasztása
Gyermekülés elhelyezésére a hátsó
ülések a legalkalmasabbak.
A gyermekeket a haladási iránynak
háttal kell szállítani a gépkocsiban,
ameddig csak lehet. Ez biztosítja,
hogy a gyermek gerince, amely még
gyenge, kisebb terhelésnek legyen
kitéve baleset esetén.
12 évesnél fiatalabb vagy 150 cm
testmagasságnál alacsonyabb
gyermeknek csak megfelelő
gyermekülésben szabad utaznia.
Azok a gyermekülések
használhatók, amelyek megfelelnek
az ECE 44-03 vagy ECE 44-04
előírásnak. Mivel a biztonsági övek
nem állíthatók megfelelő helyzetbe
150 cm testmagasságnál
alacsonyabb gyermekekhez,
számukra is kifejezetten tanácsoljuk
megfelelő gyermekülés használatát,
még akkor is, ha ez a gyermek kora
miatt már nem lenne kötelező.

Az utasok ölében menet közben
soha nem szabad gyermeknek ülnie.
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 a megfelelő helyre lett
beszerelve a gépkocsiba.
A gyermekeket csak a gépkocsi
forgalommal ellentétes oldalán
engedje be- és kiszállni.
Amikor a gyermekülés nincs
használatban, akkor rögzítse a
biztonsági övvel vagy távolítsa el a
járműből.
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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, addig
használjon a gyermek korának
megfelelő gyermekülést, és
ügyeljen arra, hogy a gyermek
használja azt. Lásd a
gyermeküléshez mellékelt
használati útmutatót.
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Biztonsági gyermekülések beszerelési helyei
A biztonsági gyermekülések megengedett beszerelési lehetőségei
Az első utasülésen

Súlycsoport
Group 0

10 kg-ig

Group 0+
Group I

9- 18 kg

Group II

15- 25 kg

Group III

22- 36 kg

13 kg-ig

bekapcsolt
légzsák

kikapcsolt
légzsák

X
X
X
X
X

U1

A második
üléssor
szélsõ
ülésein

A második
üléssor
középsõ
ülésén

A harmadik
üléssor
ülésein

U+
U+
U+
U
U

X

X
X
X
X
X

U1
U1

X
X

X

X
X
X

1: Csak ha az első utasülés légzsákrendszerei ki vannak kapcsolva. Ha a gyermekülést hárompontos biztonsági öv
segítségével rögzíti, akkor állítsa az ülés háttámláját a legfelső állásba, és győződjön meg arról, hogy a jármű biztonsági
öve a felső rögzítési ponttól előrefelé fut.
+: 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

Súlycsoport
Group 0
Group 0+

Group I

10 kg-ig
13 kg-ig

9- 18 kg

Méretcsoport Rögzítés

Az első
utasülésen

A második
üléssor szélső
ülésein

A második
üléssor
középső
ülésén

A harmadik
üléssor
ülésein

E

ISO/R1

X

IL

X

X

E

ISO/R1

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

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 gyermekülés
rendszerek

Az Ön járműve már fel van szerelve
a gyermekülések számára kialakított
ISOFIX alsó rögzítési pontokkal a
hátsó szélső üléseknél, és felső
rögzítési pontokkal, amelyek
segítségével a gyermekülést a hátsó
ülésekhez lehet rögzíteni.
Az ISOFIX alsó és a felső
rögzítőhevederekkel ellátott
gyermekülések beszereléséhez
kövesse a gyermeküléshez tartozó
beszerelési útmutatót.

C11E1001A

A múltban a biztonsági
gyermeküléseket a biztonsági övekkel
rögzítették a gépkocsi üléséhez.

Ne sajnálja az időt arra, hogy
figyelmesen elolvassa, gondosan
áttanulmányozza a következő
oldalakat, valamint a gyermekülés
gyártójának utasításait.
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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
gyermekülés járműbe szerelésével
kapcsolatban, akkor vegye fel a
kapcsolatot egy márkaszervizzel.
ISOFIX biztonsági gyermekülések
beszerelése:
1. A gyermekülés beszerelésére
válassza ki az egyik szélső hátsó
ülést.

Gyermekének biztonsága függ ettől!

Ennek következtében a
gyermeküléseket gyakran helytelenül
vagy túlságosan lazán szerelték be,
ami azzal járt, hogy a gyermekülés
nem nyújtott kellő védelmet.
C11E1003A
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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 az idegen
tárgyak befolyásolhatják a
biztonsági gyermekülés megfelelő
rögzítését és reteszelését.
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. Az útmutató szerint állítsa be a
gyermekülés helyzetét és
szorítsa meg a rögzítést.

Figyelem!

{Figyelmeztetés

A használaton kívüli biztonsági
gyermekülések előremozdulhatnak.

Az alsó ISOFIX és felsőhevederes
rögzítőpontokat csak gyermekülés
rögzítésére szabad használni, más
célra nem.

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, győződjön
meg erről a gyermekülés felületét
és az övcsatokat megvizsgálva a
gyermek beültetése előtt.

Az ISOFIX és felső hevederes
rögzítőpontok csak olyan
gyermekülés rögzítésére
alkalmasak, amely el van látva alsó
és felső rögzítési csatlakozókkal.
Ne használja az alsó ISOFIX és
hevederes rögzítőpontokat a felnőtt
biztonsági övek, kábelek vagy a
járműben lévő egyéb tárgyak,
berendezések rögzítésére.
Az alsó ISOFIX és felső hevederes
rögzítőpontok felnőtt biztonsági övek
és szíjak, vagy egyéb tárgyak
rögzítésére használva nem nyújtanak
kellő védelmet egy ütközés esetén,
ami súlyos, vagy akár végzetes
sérülésekhez is vezethet.
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{Figyelmeztetés
Az első üléseken 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, 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 a
hátsó ülésre szerelje fel.
Ha az első ülésre szereli fel, állítsa
az ülést hátra, amennyire csak tudja.

Figyelem!
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Hevederes (top-tether)
gyermekülés rendszerek

Teljes méretű hátrafelé néző
biztonsági gyermekülések nem
alkalmasak beszerelésre. Vegye
fel a kapcsolatot a jármű
forgalmazójával a megfelelő
biztonsági gyermekülésekre
vonatkozó további információkért.
Alsó ISOFIX és felső hevederes
rögzítőpontokkal ellátott biztonsági
gyermekülés beszerelése.

2235843

A felső hevederes rögzítőpontokhoz
való hozzáféréshez, tegye a
következőket:
1. Távolítsa el az idegen tárgyakat a
felső heveder rögzítőpontjának
környékéről.
Távolítsa el a csomagtér fedelét.
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Ülések, biztonsági rendszerek

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.
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. Húzza meg a gyermekülés felső
szíját a gyermeküléshez mellékelt
útmutatónak megfelelően.
4. A beszerelés után próbálja
előre-hátra mozgatni a
gyermekülést, hogy meggyőződjön
arról, a gyermekülés rögzítése
megfelelően biztonságos-e.

C11E1008A

{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.

Tárolás

Tárolás
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Tárolóhelyek
A műszerfal tárolóhelyei

Tárolóhelyek ..................................79
Csomag-/
rakománytároló helyek ..................84
További tároló funkciók .................85
Tetőcsomagtartó ...........................86
A jármű terhelésére vonatkozó
információk ....................................87

C11E2024A

C11E2025A

A tárolóhelyek a műszerfalban
vannak. Ez kisebb tárgyak tárolására
alkalmas.
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Tárolás

Hitelkártyatartó

Kesztyűtartó

Aprópénztartó

C11E2077A

A hitelkártyatartó használatához
tegye a hitelkártyát a nyílásba.

C11E2023A

Az aprópénztartó kinyitásához húzza
maga felé az aprópénztartó ajtajának
fogantyúját.
Az aprópénztartó bezárásához
határozott mozdulattal zárja be a
tartó ajtaját.

C11D2019A

A kesztyűtartó nyitásához húzza
felfelé a kesztyűtartó ajtaján lévő
fogantyút; a nyitott kesztyűtartóban
kigyullad a világítás. A kesztyűtartó
zárásához határozott mozdulattal
csukja vissza az ajtót; ekkor
automatikusan kialszik a
kesztyűtartó-világítás.

Tárolás

{Figyelmeztetés
A balesetek vagy hirtelen fékezések
során történő sérülések veszélyének
csökkentéséhez menet közben
mindig tartsa zárva a kesztyűtartót.
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A hátsó pohártartó használatához
nyomja meg a felette lévő gombot. A
hátsó pohártartó automatikusan
kinyílik.

{Figyelmeztetés
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.

Pohártartók

Ha nagyobb tárgyakat szeretne
tárolni a kesztyűtartóban, kiveheti
a belső térelválasztót.

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.

A belső térelválasztó eltávolítása
után a térelválasztót tárolja a
kesztyűtartó bal oldali résében.
C11D2026A

A pohártartók a középső konzolban
és a második üléssor karfáiban
találhatók.
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Tárolás

Napszemüvegtartó

A középkonzol tárolórekesze

C11E2028A
C11E2022A

Kinyitáshoz hajtsa le.

Figyelem!
Ne használja nehéz tárgyak
tárolására.

C11D2021A

A középkonzol-doboz kinyitásához
húzza fel a kart, és nyissa fel a
fedelet.
A középkonzol-doboz zárásához
hajtsa le a fedelet, és nyomja le
annyira, hogy a zár kattanjon.

A pohártartókon lévő kar
megnyomásával és tolásával egy
másik tárolórekeszt is használhat.

Tárolás

Tetőlemez
Kapaszkodó kabátakasztóval

A kapaszkodó segítheti az utasok kiés beszállását, valamint menet
közben is kapaszkodhatnak bele
(pl. kanyargós úton).
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Ülés alatti tárolórekesz

Figyelem!
A kapaszkodókra akasztott tárgyak
akadályozhatják a vezető kilátását.
Csak az akasztóval ellátott
kapaszkodóra akasszon ruhát
vagy más tárgyat.

C11E2035A

Az első utasoldali ajtó és a két hátsó
ajtó fölött kapaszkodók vannak.
A hátsó ajtók fölötti kapaszkodókon
kabátakasztó kampók is találhatók.
A kapaszkodó használatához húzza
le és markolja meg a kapaszkodót.
Elengedés után a kapaszkodó
automatikusan visszacsukódik a
helyére.

A vezető kilátásának akadályozása
személyi sérüléssel és anyagi
kárral járó balesetet okozhat.

C11E2030A

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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Tárolás

Csomag-/
rakománytároló helyek

Figyelem!

Hátsó tárolóhelyek

A rekeszekben lévő tárgyak ne
lógjanak ki a rekeszből. Ellenkező
esetben a rekesz alja vagy a
padlókárpit megrongálódhat.

Csomagtér
Padló alatti rekeszek

C11E2045A

A csomagtér padlójában mindkét
oldalon padlótálcák találhatók.
C11E2044A

Különböző rekeszek találhatók a
csomagtér padlókárpitja alatt.
A padló rekeszeihez a padlón lévő
fogantyú meghúzásával férhet
hozzá.

Tárolás

További tároló funkciók
Csomagtérfedél

A redőny eltávolításához egy kicsit
húzza maga felé a fogantyút, majd
engedje el. A redőny automatikusan
visszahúzódik.
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Akassza a négy hálókampót a padló
egyes sarkaiban lévő fémgyűrűkhöz.

Poggyásztartó háló

Rögzítőháló
Csomagtéri padlóháló

C11E2042A

A csomagtérbe helyezett poggyász
vagy rakomány eltakarható a
csomagtérredőny segítségével.
A redőny használatához húzza maga
felé a redőny fogantyúját, majd akassza
be a csomagtérajtó nyílásának oldalán
lévő mélyedésekbe.

C11E2043A

2207499

A csomagtéri padlóháló segítségével
megakadályozható a kisebb tárgyak
elmozdulása az éles kanyarok és a
hirtelen indulások/megállások során.

A tartozékként beszerezhető
poggyásztartó háló segítségével
apró tárgyak szállíthatók.
A háló beszereléséhez akassza a
háló felső sarkaiban lévő hurkokat a
hátsó oszloppanel rögzítési
pontjaiba, a két alsó hálókampót
pedig a padló alsó sarkaiban lévő
fémgyűrűkhöz.
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Tárolás

Figyelem!
A poggyásztartó háló könnyebb
tárgyak tárolására készült.
Ne rakjon nehéz tárgyakat a
poggyásztartó hálóba.

Tetőcsomagtartó
Tetőcsomagtartó
A tetőcsomagtartó felhasználható
további rakomány vagy nagyobb
tárgyak - például kerékpárok szállítására, amelyeket célszerűbb kint
szállítani. A tetőcsomagtartó
oldalsínekkel kapcsolódik a tetőhöz.
Vegye fel a kapcsolatot
márkaszervizével a használatban lévő
tetőcsomagtartóval való vezetésre
vonatkozó szabályozásokkal és
részletes információkkal kapcsolatban.
Gondoskodjon róla, hogy a teher
egyenletesen oszoljon el a hosszanti
és a keresztirányú síneken. A tető
felületére nem szabad pakolni.
A megpakolt tetőcsomagtartó
megváltoztatja a gépkocsi
súlypontját. Oldalszélben különösen
óvatosan vezessen, és ne hajtson
nagy sebességgel.

Hogy elkerülje a rakomány sérülését
vagy elvesztését vezetés közben,
rendszeresen ellenőrizze a rakományt,
hogy megfelelően van-e rögzítve.

Tárolás

{Figyelmeztetés

{Figyelmeztetés

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.

A tetőcsomagtartó sínek maximális
teherbírása 100 kg. A
tetőcsomagtartó megpakolásakor
ne lépje túl a gépkocsi
megengedett legnagyobb tömegét.

Ezért soha ne szállítson a
tetőcsomagtartónál hosszabb vagy
szélesebb tárgyat a tetőn.
A megpakolt tetőcsomagtartó
megváltoztatja a gépkocsi
súlypontját. Ne vezessen nagy
sebességgel. Legyen óvatos
oldalszélben való haladásnál.
Ezen előírások figyelmen kívül
hagyása személyi sérüléseket és
anyagi kárt okozhat.
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A jármű terhelésére
vonatkozó információk
A jármű terhelésére
vonatkozó információk
 A csomagtérben a nehéz
tárgyakat a háttámlákhoz a
lehető legközelebb kell
elhelyezni. Győződjön meg róla,
hogy a háttámlák megfelelően
rögzítve vannak. Ha egymásra
helyezi a tárgyakat, a
nehezebbeket tegye alulra.
 A tárgyakat az elcsúszás
elkerülése érdekében rögzítse a
csomagtérben.
 Amikor tárgyakat szállít a
csomagtérben, akkor a hátsó
ülések háttámlái nem lehetnek
előrehajtva.
 Ne helyezzen csomagokat a
háttámlák felső élénél
magasabbra.
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Tárolás

 Ne helyezzen semmit a
csomagtérfedélre vagy a
műszerfalra, ne takarja le a
műszerfal tetején lévő érzékelőt.
 A rakomány nem akadályozhatja a
pedálok, a kézifék és a
sebességváltó használatát, és nem
zavarhatja a gépkocsivezető
szabad mozgását. Ne tartson
rögzítetlen tárgyakat az utastérben.
 Ne vezessen nyitva hagyott
csomagtérrel.
 A terhelhetőség a megengedett
legnagyobb össztömeg (lásd
Azonosító címke az alábbi
oldalon: 377) és a menetkész
tömeg különbsége.
A menetkész tömeg részletes
ismertetése a műszaki adatok
részben található.

 Tetőcsomagtartón való
szállításnál megnövekszik a
gépkocsi oldalszél-érzékenysége
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.

Műszerek és kezelőszervek

Műszerek és
kezelőszervek

Pedálok

Figyelem!

A kormánykerék beállítása

Pedálok .........................................89
Ellenőrzőlámpák, műszerek ..........99
Információs kijelzők .....................120
Tájékoztató üzenetek ..................121
Fedélzeti számítógép ..................122

C11E3010A

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

Ha erős ütés éri tengelyirányban
a kormányszerkezetet, miközben
állítja a kormánykereket vagy
éppen zárja a rögzítőkart, az
megrongálhatja a kormányművet.
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Műszerek és kezelőszervek

Kormánykerék-kapcsolók

Kürt

Ablaktörlő / -mosó
Ablaktörlő

2443657

A klímavezérlő rendszer és a
sebességtartó a kormánykeréken
elhelyezett kezelőszervekkel
működtethető.
Lásd Elektronikus klímavezérlő
rendszer az alábbi oldalon: 250.
Lásd Sebességtartó automatika az
alábbi oldalon: 281.

C11E2039A

Nyomja meg a Y gombot

2238054

Az ablaktörlők működtetéséhez
kapcsolja a gyújtást ON (be) állásba,
és mozgassa felfelé az
ablaktörlő/-mosó kart.
HI: Folyamatos gyors törlés.
LO: Folyamatos lassú törlés.
INT: Szakaszos működés.
KI: Az ablaktörlő rendszer ki van
kapcsolva.

Műszerek és kezelőszervek

MIST: Egyszeri törlés.
Egyszeri törlés
Ha gyenge eső vagy páralecsapódás
esetén az ablaktörlőt csak egyszer
kívánja működtetni, akkor kissé
nyomja le a kart, majd engedje el.
Az elengedés után a kar
automatikusan visszatér
alaphelyzetébe.
Az ablaktörlők ekkor csak egyetlen
törlési ciklust hajtanak végre.

Figyelem!
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Esőérzékelős automata
ablaktörlő

Személyi sérüléssel és anyagi
kárral járó balesetet okozhat, ha a
vezető nem lát ki megfelelően a
gépkocsiból.
Ne használja az ablaktörlőt, ha a
szélvédő száraz, illetve ha hó vagy
jég nehezíti az ablaktörlők mozgását.
Ha az ablaktörlők nem tudnak
szabadon mozogni a szélvédőn,
akkor 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
lapátok oda vannak fagyva a hátsó
ablakhoz, károsodhat az ablaktörlő
motorja.

2238058

Az esőérzékelő észleli a szélvédőre
kerülő víz mennyiségét és
automatikusan szabályozza az
ablaktörlőket.
Az ablaktörlők automatikus
működtetéséhez az ablaktörlő/ mosó
kapcsolókarját mozdítsa AUTO
állásba.
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Műszerek és kezelőszervek

A rendszer érzékenysége az
ablaktörlő/mosó kapcsolókarján lévő
gyűrű felfelé vagy lefelé forgatásával
szabályozható.
A rendszer kikapcsolásához
mozgassa az ablaktörlő/mosó
kapcsolókarját OFF állásba.

Figyelem!
Autómosóban ne hagyja
bekapcsolva az ablaktörlőt, illetve
esőérzékelővel felszerelt
gépkocsiban az automatikus
üzemmódot, mert megsérülhet az
ablaktörlő lapát vagy az ablaktörlő
rendszer.
Az ablaktörlő karjának AUTO
állásában az ablaktörlők
ellenőrzésképpen egy törlést
végeznek, amint a gyújtást ACC
állásba kapcsolja.

Az esőérzékelő megfelelő működése
érdekében az érzékelő területét
tisztán (por- és sármentesen) kell
tartani. Az esőérzékelős gépkocsikat
a szélvédő felső részén lévő
esőérzékelő területről lehet felismerni.

Ablakmosó

Ha az automata sebességváltó karja
"N" állásban van és a jármű
sebessége 5 km/óránál kisebb, akkor
az ablaktörlők nem működnek.

C11E2006A

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

Műszerek és kezelőszervek

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

Hátsó ablaktörlő/-mosó

INT: szakaszos működés.

Ablaktörlő

LO: folyamatos lassú törlés.
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Ablakmosó

{Figyelmeztetés
Fagyos időben ne permetezzen
ablakmosó folyadékot a szélvédőre.
Az ablakmosó folyadék és az
ablalktörlők fagyos időben balesetet
okozhatnak, mert a mosófolyadék a
szélvédőre fagyva gátolja a kilátást.

2274836

A hátsó ablaktörlő működtetéséhez
kapcsolja a gyújtást ACC vagy ON
állásba, majd az ablaktörlő/mosó
kapcsolókarjának végét forgassa
felfelé.
A hátsó ablaktörlőnek az alábbi
három állása van:
OFF: a rendszer kikapcsolva. ez az
alaphelyzet.

C11E2007A

A hátsó ablak mosásához nyomja
meg a kapcsolókar végén levő
gombot, amíg a mosás el nem
kezdődik. A gomb elengedésekor a
mosás befejeződik, de a törlés még
folytatódik körülbelül három törlési
ütemig.
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Műszerek és kezelőszervek

Figyelem!

Figyelem!

Személyi sérüléssel és anyagi
kárral járó balesetet okozhat, ha a
vezető nem lát ki megfelelően a
gépkocsiból.
Ne kapcsolja be a hátsó
ablaktörlőt, ha a hátsó ablak
száraz, illetve ha hó vagy jég
nehezíti az ablaktörlők mozgását.
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
lapátok nem fagytak-e oda a hátsó
ablakhoz. Ha úgy próbálja működtetni
az ablaktörlőt, hogy a lapátok oda
vannak fagyva a hátsó ablakhoz,
károsodhat az ablaktörlő motorja.
Fagyos időben ne permetezzen
mosófolyadékot a hátsó ablakra.
Az ablakmosó használata előtt
melegítse fel a hátsó ablakot.

A mosófolyadék ráfagyhat a hátsó
ablakra és akadályozhatja a kilátást.
Ne működtesse a hátsó ablakmosót
folyamatosan néhány
másodpercnél tovább, vagy
olyankor, ha a mosófolyadék-tartály
kiürült. Ilyenkor túlmelegedhet a
mosófolyadék szivattyúja, ez pedig
költséges javításhoz vezethet.

Hátsó intelligens törlés
Hogy esőben is jól lásson, a hátsó
ablaktörlő automatikusan
működésbe lép, ha működő első
ablaktörlők mellett a hátrameneti
fokozatot kapcsolja.

Műszerek és kezelőszervek

Fényszórómosó

A fényszóró mosásához bekapcsolt
fényszóró mellett nyomja meg
a műszerfal bal oldalán található
mosógombot. Mosófolyadék
permeteződik a fényszórókra.
A fényszórómosó ezt követően
körülbelül 2 percre kikapcsol. Ez az
időtartam körülbelül 4 percre nő, ha a
mosófolyadék szintje túl alacsony.

Óra

2238134

Gépkocsija rendelkezhet
fényszórómosóval,
ami a fényszóró burájára tapadt
szennyeződést távolítja el.

95

C11E2036A

Ha a gyújtáskapcsoló ACC vagy ON
állásban van, a digitális óra az időt
mutatja. A digitális órán három
beállítógomb található.
H: Óra beállítógomb.
Egy órával előre léptetéshez nyomja
meg a H gombot.
Több órával való előre léptetéshez
nyomja meg és tartsa nyomva a H
gombot, amíg a helyes órát el nem éri.
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M: Perc beállítógomb.

Csatlakozóaljzatok

Figyelem!

Egy perccel előre léptetéshez
nyomja meg az M gombot.

Ne csatlakoztasson áram
leadására alkalmas tartozékokat,
mint például töltőberendezéseket
vagy akkumulátorokat.

Több perccel való előreléptetéshez
nyomja meg és tartsa nyomva az M
gombot, amíg a helyes percet el nem
éri.

Ne tegyen kárt az aljzatokban nem
megfelelő csatlakozódugók
használatával.

S: Beállítógomb.
Az időnek a legközelebbi kerek órára
való beállításához nyomja meg az S
gombot.
Ha ezt a gombot például 8:00 és
8:29 között nyomja meg, a kijelző
pontosan 8:00-ra vált.
Ha a gombot 8:30 és 8:59 között
nyomja meg, a kijelző 9:00 órára vált.
Megjegyzés
Az akkumulátor csatlakozójának
megbontása vagy biztosítékcsere
után a jármű óráját újra be kell
állítani.

C11E2033A

A középkonzol hátsó részén és a
csomagtér bal oldalán 12 voltos
tápellátó aljzatok találhatók.
Ne lépje túl a 120 watt megengedett
legnagyobb teljesítményértéket.
A gyújtás kikapcsolásával az aljzat
áramellátása lekapcsol.
Az áramellátás szintén lekapcsol,
ha alacsony az akkumulátor
feszültsége.
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Szivargyújtó

Figyelem!

{Figyelmeztetés

A túlhevített szivargyújtó
tönkreteheti a fűtőbetétet és magát
a szivargyújtót is.

Ha a gépkocsi utasterében nyáron
gyúlékony, robbanásra képes
anyagot, például öngyújtót hagy,
az felrobbanhat és tüzet okozhat
az utastérben és a
csomagtartóban a megemelkedett
hőmérséklet következtében.

Ne tartsa kezével benyomva az
éppen melegedő szivargyújtót.
Ez a szivargyújtó túlhevülését
okozhatja.

C3D2030A

A szivargyújtó működtetéséhez
fordítsa a gyújtáskapcsolót ACC
vagy ON állásba, majd nyomja be
teljesen a szivargyújtót.
A szivargyújtó automatikusan kiugrik,
amint felforrósodott.
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Meghibásodott szivargyújtót ne
használjon, mert az veszélyes lehet.
Ha a felmelegedett szivargyújtó nem
ugrik ki, akkor húzza ki kézzel, és a
javításhoz keressen fel egy
szererelőt. Javasoljuk, hogy
forduljon egy márkaszervizhez. A
hibás szivargyújtó személyi sérülést
és anyagi kárt okozhat.

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 finoman 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.
C11E2021A

Figyelem!
A cigaretta és más parázsló anyag
tüzet okozhat.
Ne tegyen papírt vagy egyéb
éghető anyagot a hamutartókba.
A hamutartóból kiinduló tűz személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.

Műszerek és kezelőszervek

Ellenőrzőlámpák,
műszerek
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Kilométer-számláló

2. változat

1. változat

Sebességmérő
1. változat

C3D2019A

A gépkocsi sebességét mutatja.

C12E5003A

A kilométer-számláló a gépkocsival
összesen megtett távolságot mutatja.
C11E2001A

Két független napi kilométer-számláló
van, amelyek azt a távolságot
mutatják, amelyet a jármű megtett a
funkció legutóbbi nullázása óta.
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Az egyes napi kilométer-számlálók
nullázásához nyomja meg és tartsa
nyomva a RESET gombot, amíg a
kijelzett érték nullázódik. A napi
kilométer-számláló gombja a
sebességmérő jobb alsó részén
található.
A kilométer-számláló, valamint az A
és B napi kilométer-számlálók közötti
váltáshoz, nyomja meg a napi
kilométer-számláló gombját.
2. változat

C3E2004B

C3E2006B

Ha a jármű vezetői információs
központtal (DIC) rendelkezik a
műszercsoport közepén, akkor a
kilométer-számláló, az A út, B út és a
nyelvi kijelző a DIC központban
található.
A kilométer-számláló, A út, B út
között a sebességmérő bal oldali
alsó területén található gomb
megnyomásával válthat.
C3E2003B
C3E2005B

Műszerek és kezelőszervek

A kilométer-számláló kijelzőjén,
nyomja meg és tartsa nyomva a
gombot a nyelvi menübe lépéshez.
A járműnek álló helyzetben kell
lennie a választókar P állásában.

Fordulatszámmérő
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2. változat

<Benzin>
1. változat

A nyelv kiválasztásához, nyomja
meg újra a gombot.
Az egyes utak nullázásához, nyomja
meg és tartsa nyomva a gombot,
amíg az érték nem nullázódik.

C3E2008A

C11E2002A
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<Dízel>

2. változat

Figyelem!

1. változat

Ha a mutató a figyelmeztető
mezőben van, akkor meghaladta a
megengedett legnagyobb
fordulatszámot. Fennáll a motor
károsodásának veszélye.

C3D2020A
C11E2003A

A motor percenkénti fordulatszámát
mutatja.
Lehetőség szerint minden
sebességfokozatban alacsony
fordulatszámon használja a motort!

Műszerek és kezelőszervek

Üzemanyagszint-mérő

2. változat

Az üzemanyagtartályban lévő
üzemanyag mozgása következtében
fékezéskor, gyorsításkor vagy
kanyarodáskor az
üzemanyagszint-mérő mutatója
elmozdulhat.

1. változat

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

C3D2018A
C11E2040A
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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.
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Hűtőfolyadék-hőmérséklet
mérő

Figyelem!
Ne folytassa az utazást a
gépkocsival, míg a hűtőfolyadék
hőmérsékletét jelző mutató a piros
zónában van. Ez azt jelenti, hogy a
gépkocsi motorja túlmelegedett.
A túlmelegedett motorral való
közlekedés károsíthatja a gépkocsit.

C11E2041A

A motor-hűtőfolyadék hőmérsékletét
jeleníti meg a gyújtáskapcsoló
bekapcsolt állapotában.

Szervizkijelző
Ellenőrzőlámpák
A leírásban szereplő ellenőrzőlámpák
nem találhatóak meg minden
gépkocsiban. A leírás az összes
modellvariációra készült. A járműben
ténylegesen megtalálható
szerszámok a leírtaktól eltérőek
lehetnek. A gyújtás bekapcsolásakor
a legtöbb ellenőrzőlámpa rövid ideig
világít a működőképesség
ellenőrzése érdekében.

Műszerek és kezelőszervek
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Ellenőrzőlámpák a műszeregységben

C3E2001A
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C3E2002B

Műszerek és kezelőszervek

A sebességváltó kijelzője
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Irányjelző lámpa

2. változat

1. változat

G villog.
Villog
Az ellenőrzőlámpa az irányjelzők
vagy a vészvillogó működése közben
villog.
Ha a zöld nyíl nem kezd el villogni,
mikor működteti az irányjelzőket
vagy megnyomja a vészvillogó
gombját, ellenőrizze a biztosítékokat,
és cserélje ki azokat, amelyek
hibásnak bizonyulnak.
C3E2007A
C12E5003A

Jelzi a kiválasztott fokozatot vagy
sebességváltó üzemmódot.

Ha a jármű DIC kijelzővel
rendelkezik a műszercsoport
közepén, akkor a kiválasztott fokozat
vagy a sebességváltó-üzemmód
kijelzése jelenik meg a DIC alján.

Lásd Izzócsere az alábbi
oldalon: 323. Lásd Biztosítékok az
alábbi oldalon: 327.
Lásd Irány- és sávváltásjelző az
alábbi oldalon: 131.
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Biztonsági öv emlékeztetők
A vezetőülés > visszajelzője világít
vagy villog.

Ha a gyújtást ON állásba kapcsolja,
akkor a kijelző világít, a figyelmeztető
hangjelzés bekapcsol és néhány
másodpercig szól, hogy
emlékeztessen a biztonsági övek
bekapcsolására.
A lámpa addig villog, amíg be nem
kapcsolják a biztonsági övet.
Ha a jármű már mozog, és a
biztonsági öv még nincs bekapcsolva,
akkor a fény- és a hangjelzés
megismétlődik.
Ha bekapcsolja a biztonsági övet,
akkor a fény- és hangjelzés kikapcsol.

C12E5002A

Az utas oldali biztonsági öv
emlékeztető a kesztyűtartó felett
helyezkedik el.
Az első utasülés C visszajelzője az
ülés foglaltsága esetén világít vagy
villog.

Lásd Hárompontos biztonsági övek
az alábbi oldalon: 62.

A légzsák és a
biztonságiöv-előfeszítő
lámpája
9 világít.
A gyújtás bekapcsolása után a
visszajelző lámpa 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.
A járműhibát vagy az övfeszítők,
illetve légzsákok működésbe lépését
a 9 visszejelző lámpa folyamatos
világítása jelzi.

{Figyelmeztetés
Haladéktalanul javíttassa ki a hibát
egy szerelőnél.
Lásd Légzsákrendszer az alábbi
oldalon: 63.
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Lásd az "Övfeszítők" részt a
Biztonsági övek az alábbi oldalon: 60
fejezetben.

Légzsák be-kikapcsolását
jelző lámpa

Töltésvisszajelző lámpa

Meghibásodás-jelző lámpa

" világít.

* világít.

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

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.
Kérje szerelő segítségét.

C11E2056A

Az ellenőrző lámpa a kesztyűtartó
felett helyezkedik el.
Az első utas oldali légzsák +
visszajelző lámpája világít.
Ha az ellenőrzőlámpa világít, az első
utasoldali légzsák ki van kapcsolva.
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Figyelem!
Ez a figyelmeztető lámpa azt jelzi,
hogy a járművel olyan probléma van,
amelyre figyelmet kell fordítani.
Ha úgy közlekedik, hogy világít ez
a figyelmeztető lámpa, akkor
károsodhat a károsanyag-kibocsátást
szabályozó rendszer. Ez kedvezőtlen
hatással van a gazdaságosságra és
a menettulajdonságokra is.
A hiba mielőbbi kijavítása céljából
a lehető leghamarabb keressen fel
egy szerelőt.

110

Műszerek és kezelőszervek

A meghibásodás-jelző lámpa akkor
gyullad ki, ha hiba van a
károsanyag-kibocsátást szabályozó
rendszerben vagy a kapcsolódó
alrendszerekben.
A figyelmeztető lámpa mindaddig
világítani fog, amíg a motor
vezérlőegysége (ECM) érzékeli a
hibát. Ha a rendszer súlyos
gyújtáskihagyást érzékel, a
figyelmeztető lámpa folyamatosan
villog. A súlyos gyújtáskihagyás
károsíthatja a katalizátort.
A meghibásodás-jelző lámpa (MIL)
akkor is kigyullad, ha a
dízel-részecskeszűrő (DPF)
meghibásodott. Ha ez történik,
azonnal vigye a járművet szervizbe,
és javíttassa meg.
Lásd Dízel-részecskeszűrő az alábbi
oldalon: 321.

A jármű elektronikus rendszere
ilyenkor szükségprogramra kapcsol,
így tovább folytathatja útját. Azonban
a hiba mielőbbi javítása céljából a
lehető leghamarabb keressen fel egy
szerelőt.
Az üzemzavarjelző figyelmeztető
lámpa rövid felvillanása normális
jelenség, nem jelez üzemzavart.

Szervizjelző lámpa
A B visszajelző akkor világít, ha a
járművet szervizelni kell.
Haladéktalanul vizsgáltassa meg a
járművet egy szervizben.

Műszerek és kezelőszervek

Fékrendszer-figyelmeztető
lámpa
$ világít.
Kiengedett rögzítőfék mellett az
ellenőrzőlámpa akkor világít, ha túl
alacsony a fékfolyadékszint, vagy ha
meghibásodott a fékrendszer.
Lásd Fékfolyadék az alábbi
oldalon: 317.

{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.

Elektromos rögzítőfék lámpája
A rögzítőfék állapotjelző lámpája
Elektromos rögzítőfékkel (EPB)
felszerelt járművek esetén,
a rögzítőfék Y állapotjelző lámpája
a motor indításakor rövid időre
kigyullad. Ha nem gyullad ki, akkor
vigye a járművet ellenőrzésre egy
hivatalos szervizbe.
Ha a rögzítőfék be van húzva, akkor
a rögzítőfék Y állapotjelző lámpája
kigyullad. Ha a lámpa a rögzítőfék
kiengedése után vagy vezetés
közben is tovább villog, akkor az
elektromos rögzítőfékrendszer
meghibásodott.
Ha a lámpa nem gyullad ki, vagy
továbbra is csak villog, akkor vigye
a járművet egy hivatalos
márkaszervizbe.
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A rögzítőfék figyelmeztető lámpája
Az elektromos rögzítőfékkel (EPB)
felszerelt járművek esetében, a
rögzítőfék-figyelmeztető lámpának

rövid időre be kell kapcsolnia a jármű
ON/START (be/indítás) állapotba
kapcsolásakor. Ha ilyenkor nem
kapcsol be, akkor javíttassa meg,
hogy képes legyen az esetleges
problémák jelzésére.
Ha ez a lámpa kigyullad, aakkor a
jármű valamelyik rendszere hibás,
ami azt eredményezi, hogy a
rögzítőfékrendszer alacsonyabb
szinten működik. A gépjármű
továbbra is vezethető, de minél
előbb szervizbe kell vinni.
Elektromos rögzítőfékkel (EPB)
felszerelt jármű esetén a #
visszajelző lámpa akkor gyullad ki,
ha az EPB kapcsolót a fékpedál
lenyomása nélkül kikapcsolják.
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Mindig nyomja le a fékpedált, mielőtt
megnyomná az EPB kapcsolót az
elektromos rögzítőfék
kiengedéséhez.
Lásd Rögzítőfék az alábbi
oldalon: 275.

A blokkolásgátló
fékrendszer (ABS)
figyelmeztető lámpája
! világít.
A gyújtás bekapcsolása után néhány
másodpercig világít. Az ellenőrzőlámpa
kialvása után a rendszer beavatkozásra
kész.
Ha az ellenőrzőlámpa nem alszik ki
néhány másodperc után, vagy ha
menet közben világít, meghibásodott
az ABS. A fékrendszer működőképes
marad, de ABS szabályozás nélkül.
Lásd Blokkolásgátló fékrendszer
(ABS) az alábbi oldalon: 274.

Összkerékhajtás
A gyújtás bekapcsolása után a C
visszajelző világítani kezd, majd
néhány másodperc elteltével kialszik.
A lámpa villog az
összkerékhajtás-rendszer átmeneti
üzemképtelensége esetén, és világít
akkor is, ha a rendszer
meghibásodott.
Ha az összkerékhajtás-rendszer
figyelmeztető lámpája világítani
kezd, akkor a hiba mielőbbi
kijavítása céljából a lehető
leghamarabb keressen fel egy
szervizt.
Lásd Összkerékhajtás az alábbi
oldalon: 271.

A lejtmenetvezérlő rendszer
lámpája
5 világít.
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Bekapcsolva és nem
kész/figyelmeztető lámpa
A zöld DCS lámpa a DCS
működésbe lépését jelzi, a sárga
DCS lámpa a DCS nem kész és
figyelmeztető lámpa.
A DCS bekapcsolva visszajelző
lámpa akkor világít (zöld fénnyel),
ha a DCS működésre kész, és akkor
villog (zöld fénnyel), ha működteti a
rendszert a műszerfal közepén lévő
DCS gomb megnyomásával.
A DCS nem kész és figyelmeztető
lámpa működése:
 A lámpa (sárga színű) villogása
azt jelzi, hogy a DCS rendszer
nem működőképes az első
fékbetétek erős vagy gyakori
fékezésektől kialakult túl magas
hőmérséklete (körülbelül
350~400 C) miatt. A lámpa
kialszik, amint a surlódóbetét
(első fékbetétek) hőmérséklete
350 C alá csökken.

 A lámpa (sárga színű) világítása
azt jelzi, hogy a rendszer
üzemképtelen a fékbetétek erős
vagy gyakori fékezésektől
kialakult túl magas (400 C
feletti) hőmérséklete miatt.
 A lámpa akkor is kialszik, amikor a
surlódóbetét (első fékbetétek)
hőmérséklete 350 C alá csökken.
 A villogó és világító DCS
működésképtelen és
figyelmeztető lámpa arra
figyelmeztet, hogy a
fékbetéteknek le kell hűlniük
(vezesse a járművett elegendő
ideig, a lehető legkevesebb
fékezéssel). A fenti hőmérséklet
a jármű állapota, a környezeti
körülmények (évszak vagy külső
hőmérséklet) vagy egyéb okok
miatt egy kicsit különbözhet.
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Sebességfüggő
kormányzás (SSPS)
figyelmeztető lámpája
E világít.
A gyújtás bekapcsolásakor világít,
majd a motor beindítását követően
rövid időn belül kialszik.
Ha kijelző néhány másodperc múlva
nem alszik ki, vagy vezetés közben
világít, akkor a szervokormány
meghibásodott.
Kérje szerelő segítségét.
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Az ultrahangos
parkolósegéd lámpája
X világít.
 Hiba a szennyezett érzékelők
miatt
 Jéggel vagy hóval van borítva
 Külső ultrahanghullámok
interferenciája
Az interferencia-forrás megszűnt,
a rendszer normálisan működik.
Ha a lámpa nem alszik ki, akkor meg
kell javíttatnia a hibát egy
szervizben.

Az elektronikus
menetstabilizáló (ESC)
rendszer visszajelző lámpája
d világít vagy villog.
A lámpa villog az ESC beavatkozása
közben, és világít, ha a rendszer
üzemképtelen.

Az elektronikus
menetstabilizáló (ESC)
rendszer kikapcsolt
állapotát visszajelző lámpa

Izzítás-visszajelző és
dízel-részecskeszűrő
lámpája (csak dízel)

g világít.

K világít.

Akkor világít, ha a rendszer ki van
kapcsolva.

Hűtőfolyadék-hőmérséklet
figyelmeztető lámpa
C 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, akkor
állítsa le a motort, majd minél előbb
keressen fel egy szervizt. Javasoljuk,
hogy forduljon egy márkaszervizhez.

Izzítás visszajelző lámpa
Az izzítás bekapcsolt állapota során
világít. Ha a lámpa kialszik, a motor
indítható.

Gumiabroncsnyomás-figyel
ő rendszer lámpája
A 7 sárgán világít.
A gyújtás bekapcsolásakor világít,
majd a motor beindítását követően
rövid időn belül kialszik.
Ha a lámpa vezetés közben kigyullad,
akkor a gumiabroncsnyomás-figyelő
rendszer azt észleli, hogy egy vagy
több gumiabroncs nyomása jelentősen
alacsony.
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Álljon meg a járművel egy
biztonságos helyen, ellenőrizze a
gumiabroncsokat és fújja a azokat a
gumiabroncsnyomás-táblán
feltüntetett előírt nyomásértékre.
Ha a rendszer meghibásodást észlel,
akkor a lámpa körülbelül egy percig
villog, majd a gyújtási ciklus végéig
bekapcsolt állapotban marad.
A hibajelző lámpa addig világít, amíg a
problémát ki nem javítják. Ellenőriztesse
a járművet egy szervizben.

Dízel részecskeszűrő
visszajelző lámpa
L villog.
Villog és egy hangjelzés szólal meg,
ha szükségessé vált a dízel
részecskeszűrő tisztítása, de a
korábbi vezetési feltételek nem tették
lehetővé az automatikus tisztítást.
Akkor kapcsol ki, amikor az
öntisztítási folyamat befejeződik.
Lásd Dízel-részecskeszűrő az alábbi
oldalon: 262.

Motorolajnyomás lámpa
: világít.
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 kigyullad,
akkor húzódjon félre, álljon meg,
állítsa le a motort, és ellenőrizze az
olajszintet.
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{Figyelmeztetés
Álló motornál a kormányzáshoz és
a fékezéshez lényegesen nagyobb
erőkifejtés szükséges.
Ne húzza ki a gyújtáskulcsot, amíg
a gépkocsi meg nem áll! Ellenkező
esetben a kormányzár váratlanul
bezáródhat, és ez balesetet
okozhat.
Ellenőrizze az olajszintet, mielőtt
segítséget kér egy szerelőtől.
Lásd Motorolaj az alábbi
oldalon: 305.
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Alacsony motorolajszint
lámpa

Motorolajcserére
figyelmeztető lámpa

Üzemanyag-gazdaságosság
lámpa

A gyújtás bekapcsolása után a L
visszajelző világítani kezd, majd pár
másodperc elteltével kialszik.

A 7 a gyújtás bekapcsolása után
világítani kezd, majd néhány
másodperc elteltével kialszik.

Ez a lámpa akkor világít, ha a
motorolajszint túl alacsony.

Gépkocsija rendelkezhet a motorolaj
élettartamát felügyelő rendszerrel,
amely idejében figyelmezteti Önt az
olajcserére.

Az eco (üzemanyag-takarékos
üzemmód) jelzőlámpával felszerelt
járművek esetén a lámpa akkor
világít, ha megnyomták a középső
konzolon a sebességváltó mellett
található eco (takarékos üzemmód)
kapcsolót. A lámpa kikapcsolásához
és az üzemanyag-takarékos
üzemmódból való kilépéshez,
nyomja meg ismét a kapcsolót.

Ha a motorolajszint-figyelmeztető
lámpa kigyullad, akkor ellenőrizze a
motorolajszintet és, ha szükséges,
töltse fel.
Lásd Motorolaj az alábbi
oldalon: 305.

Ha az olajcserére figyelmeztető
lámpa kigyullad, akkor le kell cserélni
a motorolajat.
Az olajcsere elvégzése után a
motorolaj élettartamát felügyelő
rendszert újra kell indítani.
Visszaállítás után az olajcserére
figyelmeztető lámpa kialszik.
Lásd Motorolaj az alábbi
oldalon: 305.

Benzinmotorral szerelt járművek
esetén, ha a kapcsolókart manuális
üzemmódba állítja, akkor az eco
lámpa kikapcsol.

Alacsony üzemanyagszint
figyelmeztető lámpa
. világít.
Az ellenőrzőlámpa alacsony
üzemanyagszintnél világít.
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Figyelem!
Ne hagyja, hogy a gépkocsi
üzemanyagtartályából elfogyjon az
üzemanyag.
Ez károsíthatja a katalizátort.
Lásd Katalizátor az alábbi oldalon: 262.

Víz az üzemanyagban lámpa
(csak dízel)

Akkor világít, ha az
üzemanyagszűrőben a vízszint túllép
egy bizonyos szintet.
Azonnal eressze le a vizet az
üzemanyagszűrőből.
A víztelenítési eljárás befejeztével a
figyelmeztető lámpa kialszik.
Lásd Dízel-részecskeszűrő az alábbi
oldalon: 321.

Indításgátló lámpa
A világít.
Akkor világít, ha meghibásodás van
az indításgátló rendszerben. A
motort nem lehet beindítani.
Haladéktalanul javíttassa ki a hibát
egy szervizben.

Biztonsági lámpa
Ha a jármű a Thatcham biztosításhoz
kapcsolódóan kiegészítő lopásgátló
rendszerrel is el van látva, akkor a
lopásgátló kikapcsolva visszajelző
lámpa o világít, jelezve, hogy Ön
kikapcsolta a betörés- és
dőlésszög-érzékelőt a tetőkárpitban
elhelyezett kapcsoló megnyomásával.
Ha ismét megnyomja a gombot,
a visszajelző lámpa kialszik.
Lásd Lopásgátló riasztó rendszer az
alábbi oldalon: 31.
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Csökkentett
motorteljesítmény lámpa
w világít.
Ez a szervizeltesse a járművet
lámpával együtt világít, amikor a
járművet szervizeltetni kell.
Húzódjon félre, állítsa le a motort és
körülbelül 10 másodperc múlva
indítsa be újra.
A jármű csökkentett sebességgel
vezethető.
Haladéktalanul vizsgáltassa meg a
járművet egy szervizben.

Nyomja be a lábféket lámpa
# világít.
Ez akkor világít, amikor az EPB
kapcsolót a fékpedál benyomása
nélkül engedte el. Mielőtt az EPB
kapcsolót az elektromos kézifék
kiengedéséhez megnyomná, mindig
nyomja le a fékpedált.

118

Műszerek és kezelőszervek

Lásd Rögzítőfék az alábbi
oldalon: 275.
Akkor is világít, ha a motor
újraindításához be kell nyomni a
tengelykapcsoló-pedált.
Lásd Automatikus
motorindító/-leállító funkció az alábbi
oldalon: 258.

Országúti fényszóró
bekapcsolva lámpa
3 világít.
A távolsági fényszóró bekapcsolt
állapotában, illetve a fénykürt
használatakor világít.
Lásd A fényszóró országúti/tompított
váltókapcsolója az alábbi
oldalon: 129.

Ködlámpa visszajelző lámpa

Sebességtartó lámpa

# világít.
Akkor gyullad ki, ha az első
ködlámpák be vannak kapcsolva.

A I lámpa akkor világít, amikor be
van kapcsolva a sebességtzartó
rendszer.

Lásd Első ködlámpák az alábbi
oldalon: 132.

A sebességtartó rendszer
kikapcsolásakor kikapcsol.

Hátsó ködlámpa visszajelző
lámpa

Utánfutó visszajelző lámpa

s világít.
Akkor gyullad ki, ha a hátsó
ködlámpák be vannak kapcsolva.
Lásd Hátsó ködlámpák az alábbi
oldalon: 132.

Hátsó lámpa visszajelző
lámpa
; világít.
A hátsó lámpák bekapcsolt
állapotában világít.

Akkor világít, ha utánfutót kapcsoltak
a gépkocsira. Kialszik az utánfutó
lekapcsolásakor.

Motorháztető nyitva lámpa
Akkor világít, ha nyitva van a
motorháztető.
Lásd Automatikus
motorindító/-leállító funkció az alábbi
oldalon: 258.
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Ajtó nyitva lámpa

Világít.
Akkor világít, ha valamelyik ajtó
nyitva van.

Csomagtérajtó nyitva lámpa
A m lámpa akkor világít, ha a
csomagtérajtó vagy annak ablaka
nyitva van, vagy nem csukták be
megfelelően.
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Információs kijelzők
Vezetői Információs központ (DIC)

C7D2008A

Műszerek és kezelőszervek

1. A teljesen automatikus
hőmérséklet-szabályozási
rendszer (FATC) kijelzője
2. Külső hőmérséklet
3. Fedélzeti számítógép
4. Iránytű
5. Két zóna
Bekapcsolt gyújtás mellett a DIC
(Információs központ) megjeleníti a
fedélzeti számítógép, az automatikus
hőmérséklet-szabályozás, a külső
hőmérséklet, az iránytű és a két zóna
információit.
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Tájékoztató üzenetek

Nem észlelhető elektronikus
kulcs

Tájékoztató üzenetek

Ha a jármű kulcs nélküli nyitó
rendszerrel rendelkezik, akkor ez az
üzenet jelenik meg, ha a jármű nem
észleli a jeladó jelenlétét, amikor
megpróbálja beindítani a járművet
vagy éppen becsukta a jármű egy
ajtaját.

A vezető információs központban
(a műszercsoport közepén)
megjelenő üzenetek a jármű
állapotát vagy egy beavatkozást
igénylő problémához tartozó
tevékenységet mutatnak. Egymás
után több üzenet is megjelenhet.

Kulcs és zár üzenetek
A tartozék üzemmód aktív
Ha a jármű kulcs nélküli nyitó
rendszerrel rendelkezik, akkor ez az
üzenet jelenik meg, amikor a
tartozék üzemmód aktív.

Nem észlelhető elektronikus
kulcs, újraindítás megengedett
Ha a jármű kulcs nélküli nyitó
rendszerrel rendelkezik, akkor ez az
üzenet jelenik meg, amikor a kulcs
nélküli jeladó nem észlelhető a jármű
belsejében, miközben megpróbálja
kikapcsolni a gyújtást.

Fordítsa Off (ki) állásba a
kezelőszervet
Ha a jármű kulcs nélküli nyitó
rendszerrel rendelkezik, akkor ez az
üzenet jelenik meg, a gyújtás
kikapcsolására figyelmeztetve.
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Szervizeltesse a kulcs nélküli
indítási rendszert
Ha a jármű kulcs nélküli nyitó
rendszerrel rendelkezik, akkor ez az
üzenet jelenik meg, ha probléma van
ezzel a funkcióval.

Fékrendszer üzenetek

Fedélzeti számítógép

Nyomja be a féket a motor
beindításához

Fedélzeti számítógép

Ha a jármű kulcs nélküli nyitó
rendszerrel rendelkezik, akkor ez az
üzenet jelenik meg, ha megpróbálja
beindítani a motort a fék benyomása
nélkül.

Nyomja be a tengelykapcsolót
a motor beindításához
Ha a jármű kulcs nélküli nyitó
rendszerrel rendelkezik, akkor ez az
üzenet jelenik meg, ha megpróbálja
beindítani a motort a
tengelykapcsoló benyomása nélkül.

Sebességváltó üzenetek
Kapcsoljon parkolás állásba
Ha a jármű kulcs nélküli nyitó
rendszerrel rendelkezik, akkor ez az
üzenet jelenik meg, ha a jármű nem
P (parkolás) állásban van, miközben
leállítja a motort.

A fedélzeti számítógép az úttal
kapcsolatos információkat jeleníti
meg a vezető számára: kijelzi a
meglévő üzemanyaggal még
megtehető távolságot, az
átlagfogyasztást, az
átlagsebességet, valamint a vezetés
időtartamát.
A MODE gomb megnyomásával a
következő sorrendben léptethet a
kijelzett értékek között:
Meglévő üzemanyaggal megtehető
távolság  Átlagsebesség 
Vezetés időtartama 
Átlagfogyasztás  Meglévő
üzemanyaggal megtehető távolság.
Az átlagsebesség, a vezetés
időtartama vagy az átlagfogyasztás
értékek nullázásához tartsa nyomva
2 másodpercnél hosszabban a
MODE gombot.
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A távolság mértékegységének
megváltoztatása:

Meglévő üzemanyaggal
megtehető távolság
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Megjegyzés
A meglévő üzemanyaggal
megtehető távolság csupán
becsült érték, amely a közlekedési
körülmények, a vezetési stílus
vagy a sebesség függvényében
eltérhet a tényleges értéktől.

1. Nyomja meg a SET gombot
2 mp-nél hosszabban. A
hőmérséklet mértékegysége
villogni kezd.
2. Nyomja meg újra a SET gombot.
A távolság mértékegysége
villogni kezd.
3. Nyomja meg a Q vagy R gombot
a távolság mértékegységének
megváltoztatásához (km 
mérföld).

Átlagsebesség

L7D2087A

Ebben az üzemmódban azt jelzi a
számítógép, hogy a gépkocsiban
jelenleg lévő üzemanyag mekkora út
megtételéhez elegendő.
Ha a hátralévő távolság 50 km alá
csökken, a kijelzőn a "---" jel látható.

L7D2085A

Ebben az üzemmódban a
számítógép az átlagsebességet írja
ki. Az átlagsebesség nullázásához
tartsa nyomva 2 másodpercnél
hosszabban a MODE gombot.
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Megjegyzés

Átlagfogyasztás

Vezetés időtartama

Az átlagfogyasztás értéke a
közlekedési körülményektől
függően eltérhet a pillanatnyi
fogyasztás értékétől.
Az átlagos üzemanyag-fogyasztás
a vezetési feltételektől, a vezetési
stílustól és a jármű sebességétől
függően változhat.

L7D2089A

Ebben az üzemmódban a
számítógép a teljes vezetési időt írja
ki. A vezetési időtartam nullázásához
tartsa nyomva 2 másodpercnél
hosszabban a MODE gombot. A
99:59 értéket túllépve az idő ismét
0:00 értékről kezdi a számlálást.

L7D2086A

Ebben az üzemmódban a
számítógép a gépkocsi átlagos
üzemanyag-fogyasztását mutatja.
Megjegyzés
Az akkumulátor lekapcsolása után
az átlagfogyasztás 10,0 értékre áll
vissza.
Az átlagfogyasztás nullázásához
tartsa nyomva 2 másodpercnél
hosszabban a MODE gombot.
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Iránytű
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Megjegyzés
Minden alkalommal, amikor a DIC
(Információs központ) vagy az
akkumulátor lecsatlakoztatásra
kerül, az iránytűt újra kell kalibrálni.
Ehhez a járművel 360-os
fordulatot kell tenni. Amíg nincs
kalibrálva, addig az iránytű nem
fog megfelelően működni.

L7D2102A
2207701

Az iránytű a jármű irányát mutatja
8 irányban (N - É, NE - ÉK, E - K,
SE - DK, S - D, SW - DNy, W - Ny,
NW - ÉNy).

1. A MODE és a SET gombok
egyidejű, több mint 2 másodperces
nyomva tartása után az iránytű
kijelzője villogni kezd.
2. A kalibráláshoz tegyen meg a
gépkocsival lassan, 90
másodpercen belül egy teljes kört.
3. A kalibrálás végeztével az iránytű
kijelzőjének villogása megszűnik.
A fordulót megteheti balra vagy
jobbra kezdve is.
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Ha nincs elég hely egy teljes kör
megtételére, forduljon meg a
gépkocsival az alábbi ábrán
látható módon.
Az iránytű kalibrálása megszakad:
 Ha egymás után kétszer
megnyomja a SET gombot.
 Ha a gépkocsi a beállítási
üzemmód elindítása után
90 mp-en belül nem tesz meg
egy teljes kört.
Megjegyzés
Menet közben az iránytű az
aktuális útirányt mutatja.
Ha az iránytű kijelzője továbbra is
villog, tegyen meg ismét egy
fordulót, míg ki nem alszik.

Megjegyzés
Az iránytű kalibrálási
üzemmódjában nyomja meg a SET
gombot, amivel elhajlás-beállítási
üzemmódba kerül. Ekkor nyomja
meg a Q vagy R gombot az elhajlás
kalibrálási értékének beállításához.

Figyelem!
Amennyiben mobiltelefon vagy
mágneses tárgyak találhatók az
információs központ közelében,
az iránytű lehet, hogy nem
működik megfelelően.

A teljesen automatikus
hőmérséklet-szabályozás
kijelző panelje/külső
hőmérséklet
Lásd Automatikus légkondicionáló
berendezés az alábbi oldalon: 242.

Világítás

Világítás
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Külső világítás

KI: Minden lámpa ki van kapcsolva.

A külső világítás
kezelőszervei

; : A helyzetjelző lámpák, a
rendszámtábla-világítás és a
műszerfal-világítás lámpái
bekapcsolnak.

Külső világítás .............................127

2 3 : A tompított fényszórók és az
összes fenti lámpa bekapcsol.

Belső világítás .............................133
Világítás funkciók ........................135

2238127

A fényszórók, valamint az első és
hátsó helyzetjelzők be- vagy
kikapcsolásához forgassa el a
kombinált kapcsolókar végét.
A világításkapcsolónak három
helyzete van, amelyek az alábbiak
szerint a különféle világítási
funkciókat kapcsolják:
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Világítás

Automatikus
fényszóróvezérlés

AUTO: A külső fényviszonyok
függvényében önműködően be- és
kikapcsolja a lámpákat a ; vagy 2
3 állásban. (alapértelmezett helyzet)
;: A helyzetjelző lámpák,
a rendszámtábla-világítás és a
műszerfal-világítás lámpái
bekapcsolnak.
2 3: Az összes előbbi lámpa
mellett a tompított fényszórók is
bekapcsolnak a ; állásban.

2238128

Az automatikusan bekapcsolódó
világítás kapcsolójának négy állása
van, ami négy különböző világítási
funkciót kapcsol be:
P: Minden lámpa ki van kapcsolva.
Minden lámpa kikapcsol, és a gomb
visszatér eredeti AUTO állásába.

Az automatikusan bekapcsolódó
világítás kikapcsolásához forgassa a
kart OFF helyzetbe. Elengedése
után a kar automatikusan visszatér
eredeti helyzetébe.
Az automatikusan bekapcsolódó
világítás bekapcsolásához forgassa
a kart ismét OFF helyzetbe.

Figyelem!
A funkció megfelelő működése
érdekében gondoskodjon róla,
hogy a szélvédő szellőzőnyílásai
előtt lévő fényérzékelőt ne takarja
el matricákkal vagy egyéb
tárgyakkal, mert ez befolyásolja az
érzékelő működését.

Figyelem!
Ha kinyitja a vezetőoldali ajtót vagy
megnyomja a NYITÁS gombot a
távirányítón, a műszerfali lámpa
automatikusan világítani kezd,
és kb. 30 mp-ig égve marad.

Világítás

Fényszóró emlékeztető

Megközelítő lámpa

Ha kikapcsolt gyújtás mellett kinyitja a
vezető oldali ajtót úgy, hogy a
világításkapcsoló ; vagy 5 3
állásban van, akkor figyelmeztető
hangjelzést hall. De ha újra bekapcsolja
a lámpákat, miután kikapcsolta azokat
a hangjelzés közben, akkor nem
hallható a hangjelzés.

Ez a funkció akkor lép működésbe,
ha a világításkapcsoló AUTO állásba
van kapcsolva, és odakint kellően
sötét van.

Hazakísérő világítás
A hazakísérő világítás egy rövid ideig
megvilágítja a gépkocsi közvetlen
környezetét, ha sötétben hagyja el a
gépkocsit. Ez a funkció akkor lép
működésbe, ha az automatikusan
bekapcsolódó világítás révén a külső
fények működnek, és kikapcsolta a
gyújtást.
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A fényszóró
országúti/tompított
váltókapcsolója

Amikor a gépkocsiba való
beszálláskor megnyomja az
UNLOCK gombot a távirányítón, a
vészvillogók kétszer felvillannak, és
a külső fények automatikusan
felkapcsolnak kb. 20 mp-re.

Ablaktörlővezérelt világítás
Ez a funkció akkor lép működésbe,
ha a világításkapcsoló AUTO
állásban van.
Ha az ablaktörlőt 8 törlési cikluson túl
működteti, a külső fények
automatikusan bekapcsolnak.

C11E2071A

A távolsági fényszórók
bekapcsolásához ellenőrizze, hogy
be vannak-e kapcsolva a tompított
fényszórók.
A kombinált kapcsolókart nyomja a
műszerfal felé.
Ha be van kapcsolva a távolsági
fényszóró, kigyullad a távolsági
fényszóró visszajelző lámpája.
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Világítás

A távolsági fényszóróról a tompítottra
való visszakapcsoláshoz húzza a
kombinált kapcsolókart maga felé,
tehát vissza az alaphelyzetbe.

Fénykürt

Fényszórómagasság-állítás
Manuális
fényszórómagazsság-állítás

Figyelem!
Ha jármű jön az Ön gépkocsijával
szemben vagy Ön utolér egy
járművet, mindig kapcsoljon vissza
távolsági fényszóróról tompított
fényszóróra.
A távolsági fényszóró átmenetileg
elvakíthat más járművezetőket,
ez pedig balesethez vezethet.

C11E2072A

A fénykürt működtetéséhez, azaz a
távolsági fényszóró felvillantásához
húzza maga felé a kombinált
kapcsolókart, majd engedje el.
Amikor elengedi a kart, az visszatér
alaphelyzetébe.
A távolsági fényszóró mindaddig
bekapcsolt állapotban marad, amíg a
kart maga felé húzott állapotban tartja.

2238139

A fényszórómagasság beállítása a
jármű terhelésének megfelelően
annak érdekében, hogy a fényszóró
ne vakítsa el a többi közlekedőt:
forgassa a gombot a kívánt állásba.
0 = az első üléseken ülnek
1 = az összes ülés foglalt
2 = minden ülésen ülnek, és a
csomagtérben csomagok vannak.

Világítás

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

A vészvillogó működtetéséhez
nyomja meg a vészvillogó gombját.

Nappali menetlámpák (DRL)

A vészvillogó kikapcsolásához
nyomja meg ismét a kapcsolót.

A nappali menetlámpa növeli a
gépkocsi láthatóságát nappali
fényviszonyok esetén.

Irány- és sávváltásjelző
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Ha a kart túlnyomja az ellenállási
ponton, akkor az irányjelzők
folyamatosan működnek. Amikor a
kormánykerék visszafordul, az
irányjelzők automatikusan
kikapcsolnak.
Három villogáshoz, pl. sávváltáskor,
nyomja a kart az ellenállási pontig,
majd engedje el.

A hátsó helyzetjelzők nem világítanak.

Vészvillogó

A kart az ellenállási pontig tolva,
majd ott tartva az irányjelzők
hosszabban villognak.
Az irányjelzők kézi kikapcsolásához
mozdítsa vissza a kart az eredeti
helyzetbe.

2268202

kar fel = jobb oldali irányjelző
kar le = bal oldali irényjelző
C11E2050A

A | gomb működteti.
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Első ködlámpák

Forgassa a világításkapcsoló
közepén lévő gyűrűt # állásba. Ha a
gyűrűt elengedi, akkor automatikusan
visszatér normál helyzetébe.

Hátsó ködlámpák

A ködfényszóró bekapcsolásakor
a ködfényszóró visszajelző lámpája
világítani kezd a műszerfalon.
A ködfényszóró kikapcsolásához
forgassa újra # állásba a gyűrűt.
A ködfényszóró visszajelző lámpája
kikapcsol.

2274837

A ködfényszóró:
Erősebben megvilágítja az út szélét.
Ködben vagy havazásban nagyobb
látótávolságot biztosít.
A ködfényszóró bekapcsolásához:
Győződjön meg arról, hogy a
világításkapcsoló ; vagy 5 3
állásban van.

Ha gépkocsija rendelkezik
automatikusan bekapcsolódó
világítással, a ködfényszóró
bekapcsolásakor a helyzetjelző lámpák
és a fényszórók is bekapcsolnak.

2268203

A hátsó ködlámpa bekapcsolásához
forgassa a világításkapcsoló
közepében lévő gyűrűt s állásba, ha a
fényszóró, vagy a helyzetjelző lámpák
és a ködfényszóró be van kapcsolva.
Elengedés után a gyűrű önműködően
visszatér eredeti helyzetébe.
A hátsó ködlámpa bekapcsolásakor
a hátsó ködlámpa visszajelzője
világítani kezd a műszerfalon.

Világítás

A ködfényszóró kikapcsolásához
forgassa újra s állásba a gyűrűt.
A hátsó ködlámpa visszajelző
lámpája kikapcsol.
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Belső világítás

A műszerfal-világítás
fényerő-szabályozása

Tetőlámpák

Ha gépkocsija rendelkezik
automatikusan bekapcsolódó
világítással, a hátsó ködlámpa
bekapcsolása esetén a helyzetjelző
lámpák és a fényszórók is
bekapcsolnak.

Tolatólámpák
A tolatólámpa bekapcsolt gyújtásnál,
a hátrameneti fokozat kapcsolásakor
világít.

Bepárásodott lámpabúrák
A lámpaburák belső felülete hideg,
ködös, párás időben, valamint erős
esőben vagy mosás után
bepárásodhat. A pára gyorsan eltűnik,
ha bekapcsolja a fényszórókat.

2238137

A fényerő-szabályozó kapcsoló a
műszerfal-világítás fényerejét
szabályozza.
A műszerfal megvilágításának
tompításához nyomja meg a gombot
és forgassa el jobbra,
a műszerfal erősebb
megvilágításához pedig balra.

2268205

A tetőlámpák bekapcsolásához
nyomja meg ezt a gombot.
A lámpák kikapcsolásához nyomja
meg ismét ezt a gombot.
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A középső és hátsó tetőlámpák az
ajtók vagy a csomagtérajtó kinyitása
esetén kezdenek világítani. Ha az
ajtókat vagy a csomagtérajtót nyitva
hagyja, a világítás további 10 percig
égve marad. Ha minden ajtó és a
csomagtérajtó is becsukódott, a
világítás 10 mp után fokozatosan
elhalványodik.

Olvasólámpák

2268206
2268207

Az első térképlámpa felkapcsolásához
nyomja meg a gombot.
A kikapcsoláshoz ismét nyomja meg
a gombot.

A gomb megnyomásával
kikapcsolhatja a tetővilágítást (ha
nincs lenyomva a gomb), az első
ajtók küszöbvilágítását és a
kulcslyukak megvilágítását.
Megjegyzés
A világítás hosszú időn keresztül
történő működése következtében
az akkumulátor lemerülhet.

Világítás

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

Világítás funkciók
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Első ajtó küszöbvilágítás

Belépő világítás
Üdvözlő világítás
Bizonyos lámpák rövid időre
bekapcsolnak, amikor a
távirányítóval nyitja ki a járművet.
Ez a funkció megkönnyíti a gépkocsi
megtalálását sötétben.
A világítás a gyújtáskapcsoló
elfordításakor azonnal kikapcsol.
C11E2034A

Az első ajtók küszöbvilágítása az
ajtók kinyitása esetén kapcsol be. Ha
az ajtókat nyitva hagyja, a világítás
további 10 percig égve marad. Ha
minden ajtó becsukódott, a világítás
kb. 10 mp után kialszik.
Az első ajtók küszöbvilágítása
azonnal kikapcsolható a
tetőkonzolon lévő gomb
megnyomásával.
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Környezeti világítás
Ha a jármű rendelkezik ezzel a
funkcióval, akkor környezeti világítás
világít az első ajtóküszöbökön, az
első és hátsó ülések alatt, amikor
éjjel bekapcsolja a fényszórót.

Akkumulátortöltöttség-véde
lem
A gépkocsija képes rá, hogy elkerülje
az akkumulátor lemerülést, ha Ön
véletlenül égve felejtette a lámpákat,
például a fényszórót, a helyzetjelző
lámpákat, ködlámpákat stb.
Ha égve hagyja ezeket a lámpákat, a
gyújtáskapcsoló KI állásba fordítása
után 10 perccel ezek automatikusan
lekapcsolódnak.
Az akkumulátor lemerülése elleni
védelem nem működik tovább, ha a
10 perc elteltével bekapcsolja a
lámpákat.

Infotainment rendszer

Infotainment
rendszer

Bevezetés....................................137
Rádió ...........................................145
Audiolejátszók .............................148
Telefon ........................................158
Navigáció.....................................159

Bevezetés
Általános információk
Az Infotainment rendszer szórakoztató
elektronikát biztosít a jármű számára,
a legújabb technológiát felhasználva.
Az infotainment rendszer könnyen
használható akár 48 FM vagy AM
állomás tárolására hat funkciógombbal
mind a négy oldalhoz.
A beépített CD lejátszó audio CD és
MP3 (WMA) lemezeket tud lejátszani,
az USB lejátszó pedig csatlakoztatott
USB tárolóeszközöket vagy iPod
termékeket (csak az 1. típus
esetében/a 2. opcionális).
Csatlakoztassa a hordozható
zenelejátszót a külső hangbemenethez,
és élvezze az Infotainment rendszer
gazdag hangzását.
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A Bluetooth telefoncsatlakozási
funkció lehetővé teszi a vezeték
nélküli kihangosítós
telefonhívásokat, valamint
telefon-zenelejátszó használatát.
A digitális hangfeldolgozó rendszer
számos előre beállított hangszínt
kínál a hangzás optimalizálásához.
A rendszer a gondosan megtervezett
beállító eszközzel, az okos kijelzővel
és a többfunkciós menütárcsa
szabályozóval könnyen állítható.
 Az "Áttekintés" rész az
Infotainment rendszer funkciók
és az összes szabályozó eszköz
egyszerű áttekintését kínálja.
 Az "Áttekintés" rész
elmagyarázza az Infotainment
rendszer alapvető kezelőszerveit.
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Infotainment rendszer

Áttekintés
1. típus: Rádió + CD/MP3 + Bluetooth + opcionálisan USB/iPod

Infotainment rendszer

2. típus: Rádió + CD/MP3 + Bluetooth + USB/iPod + opcionálisan A-NAVI
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Infotainment rendszer

3. típus: Rádió + CD/MP3 váltó + Bluetooth

Infotainment rendszer

1. Kijelző
Lejátszás/Vétel/Menü állapot és
információ kijelzése.
2. Lemeznyílás
Ebbe a nyílásba lehet betenni
illetve innen lehet kivenni a CD-t.
3. Könyvtár [DIR] gomb (csak 1/2.
típus)
Könyvtár egység/összes sáv
egység kiválasztása.
LOAD gomb (csak 3. típus)
Használja ezt a gombot lemez
behelyezéséhez az infotainment
rendszerbe.
4. tSEEKu gombok
Rádió üzemmód
• Nyomja meg: a következő/előző
fogható magasabb/alacsonyabb
állomáshoz lépéshez.
• Tartsa nyomva: az automatikus
tárolás használatához
(csak 2/3. típus).

CD/MP3 vagy opcionális USB/iPod
üzemmód
• A következő/előző
médiakönyvtár kereséséhez
5. Funkció gombok
A kijelzőn megjelenő funkciók
kiválasztásához.
6. Kiadás [Z] gomb
Nyomja meg ezt a gombot, és
vegye ki a lemezt.
7. rTUNE[ (hangolás) gombok
• Rádió üzemmódban,
kiválasztja a rádióállomást
(lefelé/felfelé hangolás).
• A CD/MP3 vagy opcionális
USB/iPod üzemmódban,
az előző/következő sáv
lejátszására vagy a lejátszott
sávok gyors hátrafelé
keresésére szolgál.
8. BAND (sáv) gomb
Nyomja meg a gombot az FM/AM
rádiósáv vagy DAB
kiválasztásához (csak 2. típus).
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9. KEDVENCEK [FAV] gomb
Az előre beállított csatorna
oldalak között vált.
10. MENU/SOUND (hang menü)
gomb
• Nyomja meg
- FM rádió vagy DAB
(digitális rádióadás: csak 2.
típus) üzemmódban: az
RDS menü vagy a DAB
menü használatához.
- iPod üzemmódban: az
iPod médiakönyvtár
funkciójának
használatához (csak 1.
típus/opcionálisan 2. típus)
• Tartsa nyomva: a hangszín,
az első/hátsó és a jobb/bal
hangerőelosztási üzemmódok
kiválasztásához.
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11. BE/KIKAPCSOLÓ [P] gomb
HANGERŐ szabályozóval
Ha a készülék be van kapcsolva:
• Megnyomva: be- vagy
kikapcsolja a némítás funkciót.
• Nyomva tartva: kikapcsolja a
készüléket.
• Forgassa a gombot a hangerő
beállításához és a
hangszínbeállításhoz
hangszínbeállítás
üzemmódban.
Ha a készülék ki van kapcsolva:
• A Ki/bekapcsolás gomb
megnyomásával lehet
bekapcsolni a készüléket.
12. BLUETOOTH [4]
A kijelzőn megjelenő
BLUETOOTH funkciók
kiválasztásához.
13. TP/INFORMÁCIÓ [INFO] gomb
• Megnyomva: a közlekedési
hírek vételének beállítása.

• Nyomva tartva: Megjeleníti az
éppen hallgatott
rádióállomások adatait, a
lejátszott lemez/külső eszköz
adatait, illetve az egyes
beállításokhoz és funkciókhoz
tartozó információkat.
14. AUX csatlakozó
Külső hangeszközt csatlakoztathat
ehhez a csatlakozóhoz.
15. FORRÁS [SRC]/SZÜNET gomb
(csak 1/2. típus)
Nyomja meg a CD/MP3,
USB/iPod vagy AUX
audiofunkciók kiválasztásához.
CD/AUX gomb (csak 3. típus)
Nyomja meg a CD/MP3 váltó
vagy csatlakoztatott AUX funkció
kiválasztásához.

Kormánykeréken elhelyezett
távvezérlő

Infotainment rendszer

1. Hangerő [+/-] gombok
• Nyomja meg a gombot a
hangerő lépésenkénti
növeléséhez/csökkentéséhez.
• Tartsa nyomva a gombot több
mint 1 másodpercig a hangerő
szintjének gyors
növeléséhez/csökkentéséhez.
2. SEEK (keresés) gomb
• Nyomja meg a gombot a tárolt
rádióállomások vagy
zeneszámok közötti váltáshoz.
• Tartsa nyomva a gombot több
mint 1 másodpercig a gyors
frekvenciakereséshez vagy a
pillanatnyilag játszott
zeneszámok kereséséhez.
3. MODE (üzemmód) gomb
Nyomja meg a gombot a rádió,
AUX vagy
CD/MP3/USB/iPod/Bluetooth
audio funkció kiválasztásához.

4. BE-/KIKAPCSOLÓ
[PWR]/ELHALKÍTÁS gomb
• Nyomja meg a gombot
készenléti üzemmódban az
infotainment rendszer
bekapcsolásához.
• Nyomja meg a gombot
bármely zenelejátszó
üzemmódban a némítás
funkció be-/kikapcsolásához.
• Tartsa nyomva a gombot több
mint 1 másodpercig az
infotainment rendszer
kikapcsolásához.
5. HÍVÁS gomb
• Nyomja meg a gombot
készenléti üzemmódban a
híváshoz vagy a bejövő hívás
fogadásához.
• Nyomja meg a gombot
kétszer az utoljára hívott szám
tárcsázásához.
• Tartsa nyomva a gombot több
mint 1 másodpercig a hívás
törléséhez vagy
megszakításához.
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Kezelés
Gombok és szabályozó eszköz
Az infotainment rendszer a
funkciógombokkal, a többfunkciós
forgatógombbal és a kijelzőn
megjelenő menüvel működtethető.
A rendszerben használt gombok és
szabályozó eszközök a következők.
• Az infotainment rendszer gombjai
és forgókapcsolói.
• A kormánykerék audio távvezérlő
gombjai

Rendszer be-/kikapcsolása
A rendszer bekapcsolásához, nyomja
meg a BE-/KIKAPCSOLÓ [P]
gombot.
• A bekapcsolás hatására az
előzőleg kiválasztott műsorszóró
állomás vagy zeneszám szólal
meg.
Tartsa nyomva a BE-/KIKAPCSOLÓ
[P] gombot több mint 1 másodpercig
a kikapcsoláshoz.

144

Infotainment rendszer

Hangerő-szabályozás

Hangzás beállítása

A hangerő beállításához forgassa a
HANGERŐ forgógombot.
• A kormánykerék audio távvezérlő
kezelőszervét használva, nyomja
meg a Hangerő [+/-] gombokat a
hangerő beállításához.
• Az aktuális hangerő látható.
• Az Infotainment rendszer
kikapcsolásával a hangerőszint a
korábbi kiválasztásra áll vissza
(ha az a maximális kezdő
hangerőnél kevesebb).

Tartsa nyomva a MENU gombot a
kijelző hangszínbeállító menüjének
megjelenítéséhez.

Némítás:
Ha a készülék be van kapcsolva,
akkor a BE-/KIKAPCSOLÓ [P]
gombot megnyomva el tudja
némítani.

Nyomja meg a "Hangszínbeállítás
menü" alatti funkció gombot a kívánt
vezérlési mód kiválasztásához.
Forgassa a HANGERŐ forgógombot
a kívánt vezérlési érték
kiválasztásához.
Hangzás beállítása menü
• Bass (mély hang): A mély
hangszínt -12 és +12 között
állíthatja.
• Középtartomány [Mid]: A
középtartományt -12 és +12
között állíthatja.
• Magas hangszín [Treb]: A magas
hangszínt -12 és +12 között
állíthatja.
• Bal/jobb egyensúly [Bal]: A
bal/jobb egyensúlyt bal 15-től
jobb 15-ig állíthatja.

• Első/hátsó egyensúly [Fad]:
Az első/hátsó egyensúlyt a
hathangszórós modellben első
15-től hátsó 15-ig állíthatja.
• Előre beállított
hangszínszabályozó [P EQ]:
Válasszon egy hangzást
(Pop/Rock/Country/Voice/Jazz/
Classic)
• A kiválasztott előre beállított
hangszínszabályozás törléséhez,
nyomja meg újra a P-EQ alatti
funkció gombot az előzőekhez
hasonlóan.
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Rádió

Keresés fel/le

Eltárolt állomások előhívása

AM/FM rádió és DAB
(csak 2. típus)

Nyomja meg a tSEEKu (keresés)
gombokat a következő/előző állomás
automatikus megkereséséhez.

Az alábbi módon hallgathatja az
előzetesen eltárolt kedvenc
rádióállomások egyikét.

Rádió üzemmód kiválasztása

Kedvenc eltárolt állomások

Nyomja meg a BAND (sáv) gombot
az FM/AM rádió és DAB (csak 2.
típus) hallgatásához egy másik
üzemmódból.

6 kedvenc oldal és 48 állomás
tárolható az AM/FM sávtól és
DAB-tól (csak 2. típus) függetlenül.

Hullámsáv váltása
A sáv az AM-ről FM-re, FM-ről AM-re
vagy FM-ről DAB-ra, DAB-ról AM-re
(csak 2. típus) változik a BAND (sáv)
gomb megnyomására.

Kézi hangolás fel/le
Nyomja meg a rTUNE[ (hangolás)
gombokat a frekvencia fel/le
változtatásához.
A frekvencia 1 lépéssel növekszik
vagy csökken a rTUNE[
(hangolás) gombok minden egyes
megnyomására.

Az alábbi módon tárolhat el egy
rádióállomást
1. Keresse meg a kívánt állomást a
keresés funkcióval vagy kézi
hangolással.
2. Válassza ki a kedvenc oldalt a
KEDVENCEK [FAV] gomb
megnyomásával.
3. A tárolásra kiválasztott Function
gomb 1 másodpercnél hosszabb
megnyomására a készülék eltárolja
a rádióállomást az adott helyre.
A fenti módszerrel 48 állomás
tárolható el a kedvencek
memóriatárolóin.

1. Válassza ki a kedvenc oldalt a
KEDVENCEK [FAV] gomb
megnyomásával.
2. Nyomja meg a funkció gombot a
memória szám alatt, amelyre a
kiválasztott rádióállomást tárolta.

Automatikus tárolás
Tartsa nyomva a tSEEKu (keresés)
gombot, a rádió elkezdi az
automatikus hangolást és
automatikusan tárol 12 állomást.
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Az RDS kezelése
AF ki- és bekapcsolása
Az AF funkció hatására a rádió
mindig a legjobban fogható állomást
keresi.
Nyomja meg rádió üzemmódban a
MENU gombot, és megjelenik a
rádió menü.
Nyomja meg a funkció gombot az
RDS alatt és az infotainment
rendszer megjeleníti az RDS menüt.
Nyomja meg a funkció gombot az
AF alatt.
Az AF funkció a funkciógomb
minden megnyomására be- vagy
kikapcsol.

Regionális adások ki- és
bekapcsolása
Regionális funkció ahhoz, hogy az
infotainment rendszer a regionális
állomásra ugorjon (Regional off).

Nyomja meg a funkció gombot az
RDS alatt és az infotainment
rendszer megjeleníti az RDS menüt.

Közlekedési adók keresése
Ha az éppen hallgatott rádióállomás
nem sugároz közlekedési híreket,
akkor a TP gomb megnyomására a
rádió a következő olyan állomást
kezdi keresni, amely közlekedési
híreket sugároz.

Nyomja meg a funkció gombot a
REG alatt.

A DAB kezelése
(csak 2. típus)

A regionális opciók a funkció gomb
minden megnyomására be-, illetve
kikapcsolnak.

DAB szolgáltatáskomponens
keresése

Nyomja meg rádió üzemmódban a
MENU gombot, és megjelenik a
rádió menü az infotainment
rendszeren.

Közlekedési információk
vétele
A közlekedési információk
meghallgatásához nyomja meg a TP
gombot, az infotainment rendszer
engedélyezi a közlekedési híreket.
Ha a rádió közlekedési hírek
üzemmódban van, nyomja meg a TP
gombot a közlekedési hírek
kikapcsolásához.

Nyomja meg a rTUNE[ (hangolás)
gombot a rendelkezésre álló DAB
szolgáltatáskomponsek kereséséhez
az aktuális halmazban.
Az előző/következő halmazhoz a
tSEEKu (keresés) gombok
megnyomásával léphet.

DAB halmaz keresése
Tartsa nyomva a tSEEKu (keresés)
gombokat a rendelkezésre álló jó
vétellel rendelkező DAB
szolgáltatáskomponens automatikus
kereséséhez.
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DAB szolgáltatás
összekapcsolása
Amikor beállítja az automatikus
DAB-FM összekapcsolást, ha a DAB
szolgáltatás jele gyenge, akkor az
infotainment rendszert automatikusan
megkapja az összekapcsolt
szolgáltatáskomponenst. (lásd DAB
Menü  LINK  (összekapcsolás)
válassza ki a kívánt összekapcsolási
módot)

DAB állomás kézi hangolása
A DAB üzemmódban, nyomja meg a
MENU gombot.
A DAB menüben, nyomja meg a
funkció gombot a TUNE (hangolás)
alatt.
Forgassa a rTUNE[ (hangolás)
gombokat a kívánt műsorszórási
frekvencia manuális megkereséséhez.

A DAB állomáslista használata
1. A DAB üzemmódban, nyomja
meg a MENU gombot
2. A DAB menüben, nyomja meg a
LIST (lista) gombot.
3. A Station (állomás) menüben,
nyomja meg a LIST (lista) gombot.
4. Megjelennek az állomáslistára
vonatkozó információk.
5. Kereshet az állomáslistákban a
funkció gombok használatával a
TUNE (hangolás) alatt.
6. Nyomja meg a funkció gombot
az ENT gombok alatt a kívánt
lista kiválasztásához.

DAB információ megjelenítése
Az INFO gomb többszöri hosszú
megnyomásával ki tudja választani a
kívánt megjelenítési módot a DAB
állomásinformációkhoz.
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DAB kategórialista
1. A DAB üzemmódban, nyomja
meg a MENU gombot.
2. A DAB menüben, nyomja meg a
LIST (lista) gombot.
3. A Station (állomás) menüben,
nyomja meg a CAT (kategória)
gombot.
4. Megjelenik a DAB kategórialista.
5. A / szabályozógombot
forgatva válassza ki a kívánt
listát, majd a Category
(kategória) gombot megnyomva
foghatja a vonatkozó műsorszóró
frekvenciát.
6. Az állomáslistában a rTUNE[
(hangolás) gombokkal kereshet.
7. Forgassa az ENT gombokat a
kívánt lista kiválasztásához.

DAB állomáslista frissítése
1. A DAB üzemmódban, nyomja
meg a MENU gombot.
2. A DAB menüben, nyomja meg a
LIST (lista) gombot.
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3. A Station (állomás) menüben,
nyomja meg az UPDATE
(frissítés) gombot.
4. Végrehajtásra kerül a DAB
állomáslista frissítése.
5. A / szabályozógombot
forgatva válassza ki a kívánt
listát, majd az Announcement
(hírek) gombot megnyomva
foghatja a vonatkozó műsorszóró
frekvenciát.
6. A hírek gomb aktiválódik.

Audiolejátszók
CD-lejátszó
Ahogy az egyes CD-lemezeket
behelyezi, az infotainment rendszer
jelenik meg a kijelzőn és minden
lemez behelyezésekor a "File check"
(fájlok ellenőrzése) üzenet jelenik
meg a kijelzőn.
Amint megkezdődik a lejátszás, a
zeneszám címe és sorszáma jelenik
meg a kijelzőn.
Ha a gyújtást vagy az infotainment
rendszert behelyezett CD-lemezzel
kapcsolja ki, akkor a lemez a
lejátszóban marad. Ha a gyújtás
bekapcsolásakor CD-lemez van a
lejátszóban, akkor az infotainment
rendszert be kell kapcsolni az
aktuális CD-lemez lejátszásához. A
gyújtás és az infotainment rendszer
bekapcsolása után a CD lejátszása
onnan folytatódik, ahol az
megszakadt, 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.
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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.

Figyelmeztetés
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.
Ha hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn,
lásd a „CD-üzenetek” részt a fejezet
későbbi részében.

CD-lejátszó üzemmód
kiválasztása
Nyomja meg a FORRÁS [SRC]
gombot (csak 1/2. típus) vagy CD
gombot (csak 3. típus) a lemez egyéb
üzemmódban történő lejátszásához.

Lemez behelyezése (csak 3.
típus)
Ez az infotainment rendszer 6 lemezt
képes tárolni.
1. Nyomja meg a LOAD (betöltés)
gombot, majd az infoteinment
rendszer megjeleníti az üres
lemez számát.
2. Nyomja meg a funkció gombot a
lemez száma alatt, amelyet be
szeretne helyezni.
3. Címkével felfelé helyezze a
CD-lemezt CD-nyílásába, a
készülék automatikusan behúzza
és a helyére teszi a lemezt, majd
elkezdi lejátszani.
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Több CD-lemez
behelyezéséhez, tegye az
alábbiakat: (csak 3. típus)
1. Tartsa nyomva egy másodpercig
a LOAD (betöltés) gombot.
Hangjelzés hallatszik, majd egy
üzenet jelenik meg, hogy
helyezze be a lemezeket.
2. Kövesse a megjelenő utasításokat
a lemezek behelyezésével
kapcsolatban.
A készülék egyszerre 6 lemezt
képes tárolni.
Megjegyzés
Nyomja meg újra a LOAD
(betöltés) gombot, ha nem akar
több CD-lemezt behelyezni.

CD kiadása
Nyomja meg az EJECT [Z] (kiadás)
gombot, majd a lemez kiadásra kerül
az infotainment rendszer tálcájáról.
Húzza ki a lemezt.
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Szünet

Következő/előző mappa

Tartsa nyomva a PAUSE (szünet)
(csak 1/2. típus) vagy CD (csak 3.
típus) gombot a lejátszás
szüneteltetéséhez a CD-lemez
lejátszása közben.

Nyomja meg a tSEEKu (keresés)
gombokat és az infotainment
rendszer elkezdi a következő/előző
mappa lejátszását.

A kijelzőn a „PAUSE” felirat kezd el
villogni.
Nyomja meg és tartsa nyomva újra a
PAUSE (szünet) (csak 1/2. típus)
vagy CD (csak 3. típus) gombot a
CD-lemez lejátszásához.
Ha az infotainment rendszer AUX
(külső) egységhez vagy USB/iPod
eszközhöz van csatlakoztatva, akkor
a szünet funkció nem áll
rendelkezésre.

Következő/Előző zeneszám
Nyomja meg a rTUNE[ (hangolás)
gombokat, majd az infotainment
rendszer elkezdi a következő/előző
sáv lejátszását.

Gyorskeresés előre/vissza
Nyomja meg és tartsa nyomva a
rTUNE[ (hangolás) gombokat és
az infotainment rendszer elkezdi a
gyors előre/gyors hátra lejátszást.

RPT (Ismétlés)
Nyomja meg a funkció gombot az
RPT (ismétlés) alatt és az
infotainment rendszer végtelenül
ismétli az aktuális számot.
A funkció leállításához, nyomja meg
újra a funkció gombot az RPT
(ismétlés) alatt.

RDM (Véletlenszerű lejátszás)
Nyomja meg a funkció gombot az
RDM (véletlen) alatt és az
infotainment rendszer
véletlenszerűen játsza le a sávokat.

A funkció leállításához nyomja meg
újra a funkció gombot az RDM
(véletlen) alatt.

INT (belehallgatás)
Nyomja meg a funkció gombot az
INT (belehallgatás) alatt és az
infotainment rendszer minden sávból
lejátssza az első néhány
másodpercet.
A funkció leállításához nyomja meg
újra a funkció gombot az INT
(belehallgatás) alatt.

MP3/WMA CD használata
MP3/WMA formátum
Ha személyi számítógépen rögzítette
az MP3/WMA CD-t:
• Győződjön meg róla, hogy az
MP3/WMA-fájlok CD-R lemezre
lettek rögzítve.
• Ne keverjen hagyományos audio
hanganyagot és MP3/WMA-fájlokat
egy lemezen belül.
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• Győződjön meg róla, hogy az
MP3/WMA-fájlok .mp3 vagy
.wma kiterjesztéssel
rendelkeznek, más kiterjesztésű
fájlok nem játszhatók le.
• A fájlok többféleképpen
rögzíthetők: számos fix, vagy
változó bitrátával. Ha tömörítéskor
a fájlokhoz 1-es és 2-es verziójú
ID3 címkét rendel, akkor az
infotainment rendszeren
megjeleníthető a zeneszám címe,
az előadó neve és az album neve.
• Olyan könyvtárszerkezetet hozzon
létre, amiben könnyen kereshet
számokat vezetés közben.
Rendezze a zeneszámokat
albumokba, egy könyvtárba egy
albumot helyezve Minden egyes
könyvtár vagy album legfeljebb
18 zeneszámot tartalmazzon.

• Ügyeljen arra, hogy az
MP3/WMA-lemezt mindig zárja le
többmenetes írás használatakor.
Javasolt a lemez egész tartalmát
egyszerre rögzíteni. Kerülje a
többmenetes írás használatát.
A készülék legfeljebb 50 könyvtárat,
5 írási menetet és 999 fájlt tud kezelni.
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A hosszú fájlnevek és könyvtárnevek a
szükségesnél több tárterületet
foglalnak. A lemezen található
tárterülettel való takarékosság
érdekében, csökkentse minimálisra a
fájlok és könyvtárak nevének hosszát.
A készülék olyan MP3/WMA CD-ket is
képes lejátszani, ami nem tartalmaz
könyvtárakat. A rendszer mélységében
8 könyvtárat tud kezelni, de tartsa a
könyvtárrendszer mélységét lehetőleg
alacsonyan, hogy csökkentse az egyes
lejátszani kívánt albumok
megtalálásának bonyolultságát. Ha a
CD a megadott 50 könyvtárnál, 5 írási
menetnél és 999 fájlnál többet
tartalmaz, a lejátszó lehetővé teszi,
hogy eddig a maximális korlátig elérje
ezeket a fájlokat, de a további
anyagokat figyelmen kívül hagyja.
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Gyökérkönyvtár
A gyökérkönyvtárat a rendszer
könyvtárként kezeli. Ha a
gyökérkönyvtár tömörített hangfájlokat
tartalmaz, a könyvtár ROOT névvel
kerül megjelenítésre. Minden, a
gyökérkönyvtárban található fájl az
összes többi könyvtár előtt kerül sorra.

Üres könyvtár vagy mappa
Ha a gyökérkönyvtár vagy egy könyvtár
valahol a fájlrendszerben csak
alkönyvtárakat tartalmaz, és
közvetlenül nincsenek benne tömörített
fájlok, a készülék a következő
alkönyvtárra lép a fájlrendszerben,
amely tartalmaz tömörített fájlokat, és
az üres alkönyvtár nem kerül
megjelenítésre vagy számozásra.

Nincs mappa
Ha a CD-lemez csak tömörített
fájlokat tartalmaz, akkor a fájlok a
gyökérkönyvtárba kerülnek.

A következő és előző könyvtárra
ugró funkciók nem működnek olyan
CD esetén, amelyeken nincsenek
alkönyvtárak.
A név és a könyvtár neveként az
infotainment rendszeren a ROOT
kerül megjelenítésre.
Ha a CD csak tömörített zenefájlokat
tartalmaz, s alkönyvtárakat nem, a
fájlok a gyökérkönyvtárba kerülnek.
Az infotainment rendszer a ROOT
nevet jeleníti meg a mappanévként.

Lejátszási sorrend
A műsorszámok a következő
sorrendben kerülnek lejátszásra:
• A zene lejátszása a
gyökérkönyvtárban lévő első
műsorszámmal kezdődik.
• Ha a gyökérkönyvtárban lévő
valamennyi műsorszám
lejátszásra került, a lejátszás a
sorszámozás alapján folytatódik.
• Az utolsó könyvtárban lévő utolsó
műsorszám lejátszása után a
lejátszás az első könyvtárban
vagy a gyökérkönyvtárban lévő
első műsorszámmal kezdődik
újra.

Fájlrendszer és elnevezés
Az ID3 címkében lévő zeneszámcím
megjelenik a kijelzőn. Ha nem
található meg a zeneszám címe az
ID3 címkében, akkor az infotainment
rendszer a fájl nevét jeleníti meg a
kiterjesztés (MP3/WMA) nélkül.
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A 32 karakternél vagy 4 oldalnál
hosszabb című műsorszámok nevei
rövidítve jelennek meg. A kijelző nem
mutatja az utolsó oldalon lévő
szavak egyes részeit, és a fájlnév
kiterjesztése nem kerül
megjelenítésre.

MP3/WMA lejátszása
Bekapcsolt gyújtás mellett helyezze be
félig a CD-lemezt címkével felfelé a
betöltőnyílásba. A készülék behúzza a
lemezt, majd „Loading" és „File check",
végül MP3 or WMA üzenet jelenik meg
a kijelzőn. A CD lejátszása elkezdődik.
Kikapcsolt gyújtással nem lehet
CD-ket behelyezni.
Amint egy új műsorszám lejátszása
megkezdődik, a zeneszám címe és
sorszáma jelenik meg a kijelzőn.

Ha a gyújtást vagy az infotainment
rendszert behelyezett CD-lemezzel
kapcsolja ki, akkor a lemez a
lejátszóban marad. Ha a gyújtás
bekapcsolásakor CD-lemez van a
lejátszóban, akkor az infotainment
rendszert be kell kapcsolni a CD-lemez
lejátszásához. A gyújtás és az
infotainment rendszer bekapcsolása
után a CD lejátszása onnan folytatódik,
ahol az megszakadt, 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.
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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 ezek a problémák
fordulnak elő, akkor ellenőrizze a
CD-lemez alsó felületét. Ha a
CD-lemez felülete sérült, például
repedt, törött vagy karcos, akkor a
CD-lemezt nem lehet 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.
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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.
Figyelmeztetés: Ha címkéket ragaszt
a CD-lemezekre, egyszerre több
lemezt helyez a nyílásba vagy
karcos illetve sérült CD-lemezeket
próbál meg lejátszani, azzal
károsíthatja a lejátszót. 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.
Ha hibaüzenet jelenik meg a kijelzőn,
lásd a „CD-üzenetek” részt a fejezet
későbbi részében.

Valamennyi CD-funkció hasonlóan
működik MP3/WMA lejátszása
esetén is, kivéve az alábbiakat.
További információkat a
„CD-lejátszás” részben talál.

Összes/könyvtár üzemmód
Az ismétlés, belehallgatás,
véletlenszerű lejátszás funkciók
ebben a könyvtárban működnek, ha
az „ALL” üzemmód aktív.
Nyomja meg az funkció gombot az
ALL (összes) alatt, ezután az All a
DIR (könyvtár) lehetőségre vált.
A DIR (könyvtár) üzemmód
kikapcsolásához nyomja meg újra a
funkció gombot a DIR (könyvtár) alatt.

ID3 címke adatainak
megjelenítése
Nyomja meg az INFORMATION
[INFO] (információk) gombot, az
infotainment rendszer megjeleníti az
aktuális fájlok ID3 címke adatait.
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CD üzenetek
CHECK CD (ellenőrizze a
CD-lemezt): Ha ez az üzenet
megjelenik, és/vagy a CD-lemezt a
rendszer automatikusan kiadja, az a
következő okokból történhet:
• A készülék nagyon felmelegedett.
Ha a hőmérséklet újra lecsökken,
le kell tudnia játszani a CD-t.
• Nagyon göröngyös útszakaszon
utazik.
Ha simább felületű útszakaszra
ér, le kell tudnia játszani a CD-t.
• A CD-lemez koszosan, karcosan,
nedvesen vagy fejjel lefelé lett
behelyezve.
• A levegő páratartalma nagyon
magas. Ebben az esetben várjon
kb. egy órát, majd próbálja újra.
• A CD formátuma nem kompatibilis.
Lásd az „MP3 FORMÁTUM”
leírását a fejezet korábbi részében.
• Probléma léphetett fel a
CD-lemez írása közben.

• A címke elakadhatott a
CD-lejátszóban.
Ha a készülék nem játssza le
megfelelően a CD-t bármi egyéb
okból, próbáljon ki egy biztosan jól
működő CD-t.
Ha bármely hiba ismétlődően fellép,
vagy nem lehet megszüntetni, lépjen
kapcsolatba márkakereskedőjével.
Ha az infotainment rendszer
hibaüzenetet jelenít meg, írja le azt
és adja át a járművet értékesítő
márkakereskedőjének, amikor
bejelenti a problémát.
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Külső eszközök
USB/iPod használata (csak 1.
típus/opcionálisan 2. típus)
USB/iPod lejátszási üzemmód
kiválasztása
Nyomja meg a SOURCE [SRC]
(forrás) gombot USB vagy iPod fájlok
lejátszási módjára történő váltáshoz
egy másik üzemmódból.
USB/iPod memória behelyezése
Helyezzen be USB memóriát vagy
iPod készüléket az
USB-csatlakozóaljzatba, az
infotainment rendszer automatikusan
elkezdi az USB vagy iPod fájlok
lejátszását.
USB/iPod eltávolítása
Húzza ki kézzel az USB memóriát
vagy az iPod készüléket az USB
csatlakozóaljzatból.
*A többi funkció megegyezik a CD
üzemmóddal.
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Szünet
Nyomja meg és tartsa nyomva a
PAUSE (szünet) gombot a lejátszás
szüneteltetéséhez az USB memória
vagy iPod készülék lejátszása közben.
A kijelzőn a „PAUSE” felirat kezd el
villogni.
Nyomja meg újra és tartsa nyomva a
PAUSE (szünet) gombot az USB
vagy iPod lejátszás indításához.
• Ha az infotainment rendszer aux
egységhez vagy CD-hez van
csatlakoztatva, akkor a szünet
funkció nem áll rendelkezésre.
Következő/Előző zeneszám
Nyomja meg a rTUNE[ (hangolás)
gombokat és az infotainment
rendszer elkezdi a következő/előző
sáv lejátszását.
Gyorskeresés előre/vissza
Nyomja meg és tartsa nyomva a
rTUNE[ (hangolás) gombokat.
Ezután az infotainment rendszer
elkezdi a gyors előre/gyors hátra
lejátszást.

Következő/előző mappa, csak
MP3/WMA-lemez
Nyomja meg a tSEEKu (keresés)
gombokat a következő/előző mappa
lejátszásának indításához.
RPT (Ismétlés)
Nyomja meg a funkció gombot az
RPT (ismétlés) alatt és az
infotainment rendszer végtelenül
ismétli az aktuális számot.
A funkció leállításához, nyomja meg
újra a funkció gombot az RPT
(ismétlés) alatt.
RDM (Véletlenszerű lejátszás)
Nyomja meg a funkció gombot az
RDM (véletlen) alatt, és az
infotainment rendszer
véletlenszerűen fogja lejátszani a
sávokat.
A funkció leállításához nyomja meg
újra a funkció gombot az RDM
(véletlen) alatt.
INT (Belehallgatás)
Nyomja meg a funkció gombot az
INT (belehallgatás) alatt és az

infotainment rendszer minden sávból
lejátssza az első néhány
másodpercet.
A funkció leállításához nyomja meg
újra a funkció gombot az INT
(belehallgatás) alatt.
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iPod navigációs funkció (csak
1. típus/ opcionálisan 2. típus)
iPod navigációs üzemmód
Nyomja meg a MENU gombot, hogy
az iPod készülékről kiválaszthassa a
támogatott kategóriát.
Következő/előző kategória
Nyomja meg a tSEEKu (keresés)
gombokat, majd nyomja meg a
funkció gombot az ENT alatt.
Törlés vagy előző lépés
Nyomja meg a funkció gombot a 
alatt, az infotainment rendszer
visszatér az előző lépéshez.

Külső hang (AUX) bemenet
Az infotainment rendszer rendelkezik
egy (3,5 mm átmérőjű) kiegészítő
bemenő csatlakozóval az előlap jobb
oldali alsó részén.
Ez a csatlakozó nem audio kimenet.
Ne csatlakoztasson fejhallgatót a
kiegészítő bemenetre.
Ezzel szemben iPodot, laptopot,
MP3-lejátszót, CD-váltót vagy
XM™‚vevőt stb. is csatlakoztathat a
kiegészítő bemenő csatlakozóhoz
külső hangforrásként.
AUX-In üzemmód kiválasztása
Nyomja meg a SOURCE [SRC]
(forrás) gombot (csak 1/2 típus) vagy
AUX gombot (csak 3. típus) a másik
lejátszási üzemmódban.
Ha a kiegészítő csatlakozó nem
érzékel kimeneti csatlakozót, az AUX
üzemmód nem választható.
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A-navigációs üzemmód (csak
1. típus/opcionálisan 3. típus)
A-navigációs üzemmód
kiválasztása
Nyomja meg a MEDIA (adathordozó)
gombot az A-NAVI üzemmód
kiválasztásához.
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Telefon
Bluetooth csatlakoztatása
Párosítási művelet
Nyomja meg a BLUETOOTH [4]
gombot. Ez elindítja a párosítási
eljárást.
1. Nyomja meg a funkció gombot a
"PAIRING" (párosítás) alatt.
2. Keresse meg és válassza ki a
"CAR AUDIO" Bluetooth
eszköznevet a telefonon.
Az audioeszköz 3 másodperce
megjeleníti a csatlakoztatott eszköz
nevét.
Az audioeszköz a csatlakozási
művelet után visszatér a "Mode
Selection"-höz, és "BT" jelenik meg.

Bluetooth audio
A2DP üzemmód
Nyomja meg a kijelzőn a funkció
gombot az AUDIO PLAY
(audiolejátszás) alatt.
LEJÁTSZÁS
Nyomja meg a funkció gombot a k
alatt a kijelzőn a csatlakoztatott
telefonon található MP3 fájlok
lejátszásának megkezdéséhez.
Szünet
Nyomja meg a funkció gombot a k
alatt a kijelzőn a lejátszás
szüneteltetéséhez MP3 fájl
lejátszása közben.
Következő/Előző zeneszám
Nyomja meg a funkció gombot a Q/R
alatt a kijelzőn és az MP3 fájlok
lejátszása a következő/előző sávtól
folytatódik.

Automatikus csatlakozás
1. Az audioeszköz automatikusan
megkezdi az előző BT eszköz
csatlakoztatását az infotainment
rendszer bekapcsolásakor.
2. Az audioeszközt csatlakoztató
BT eszköz ismét az audioegység
közelébe kerül, miután több mint
10 méterre eltávolodott tőle.
Az audioeszköz automatikusan
megpróbál csatlakozni a BT
eszközhöz.
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Telefon-kihangosító
Hívások fogadása
Hívás kezdeményezés
1. Nyomja meg a funkció gombot a
Call (hívás) alatt a kijelzőn.
2. Nyomja meg a funkció gombot a
Last Call (utolsó hívás) alatt a
kijelzőn.
Az audioeszközön megjelenik a
"Dialing..." (tárcsázás) és
"Connected" (csatlakozva) üzenet.
Bejövő hívás
Az audio 3 másodpercig az
"Incoming Cal..." (bejövő hívás)
üzenetet, majd a "bejövő hívás
száma" üzenetet jeleníti meg, amíg a
felhasználó meg nem nyomja a
funkció gombot az ANSWER
(fogad) vagy DECLINE (elutasít)
alatt a kijelzőn.

1. Nyomja meg a funkció gombot az
ANSWER (fogad) alatt a kijelzőn,
az audio a vonalban lesz.
2. Nyomja meg a funkció gombot a
DECLINE (elutasít) alatt a kijelzőn,
az audio egység visszatér a
legutolsó üzemmódhoz.
Vonalban
Telefon használata közben a
funkció gombot a MIC MUTE
(mikrofon némítása) alatt
megnyomva a mikrofon elnémítódik.
Telefonálás közben a funkció
gombot a PRIVATE vagy a POWER
(be-/kikapcsolás) gombot
megnyomva az üzemmód
"magánbeszélgetés"-re vált.
Nyomja meg a funkció gombot a
HANG UP (megszakítás) alatt a
kijelzőn a telefon használata közben.
Az audio visszatér a legutolsó
üzemmódba.
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Navigáció
A navigációs rendszer
áttekintése
Bevezetés
1. Első lépések
Biztonsági előírások
A navigációs rendszer használata
előtt olvassa el az alábbi biztonsági
előírásokat. A rendszer használata
esetén tartsa be ezeket a biztonsági
szabályokat, hogy megelőzze a
személyi sérüléseket és elkerülje az
anyagi károkat.
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01

A közlekedési szabályok a
navigációs rendszer minden
útmutatását felülírják. Mindig
kövesse a KRESZ-táblák,
sebességkorlátozások és országúti
korlátozások utasításait.

02

Vezetés közben ne nézze egy-egy
másodpercnél hosszabb ideig a
képernyőt és előtte mindig győződjön
meg, hogy ezt biztonsággal
megteheti.

03

Biztonsága érdekében vezetés
közben ne működtesse a
rendszervezérlőket. Elterelheti a
vezető figyelmét és komoly
balesethez vezethet. A rendszer
működtetése előtt állítsa le a
járművet egy biztonságos területen.
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04

Ne szerelje szét és ne módosítsa a
berendezést. Ha mégis megteszi,
az balesetet, tüzet vagy áramütést
eredményezhet.

05

Ne öntsön vizet a készülékre, és ne
dugjon bele idegen tárgyakat.
Ez füstképződést, tüzet vagy
áramütést eredményezhet.
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06

Ha bármilyen működési hibát,
például lefagyott képernyőt vagy a
hang hiányát észleli, nem használja
a rendszert. A rendszer további
használata balesethez vezethet.

162

Infotainment rendszer

07

A rendszer működtetését ne végezze
tilos helyen parkolva.

08

Annak érdekében, hogy a járművön
kívüli figyelmeztető jelek mindig
hallhatóak legyenek, a változó
hangerő beállításokat használja.

09

A készülék bekapcsolása előtt
ellenőrizze a hangerőt. Ha a hangerő
bekapcsoláskor fel van tekerve, az
erős hang károsíthatja a hallását.
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10

Álló motor mellett ne működtesse
tovább a rendszert. Lemerítheti az
akkumulátort. A rendszer
használatakor a motor mindig járjon.

11

Ne nyomja meg erősen a képernyőt.
Ez a rendszer meghibásodásához
vezethet.
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12

Csak vízzel enyhén megnedvesített
ronggyal tisztítsa. Ne használjon
vegyi vagy egyéb háztartási
tisztítószereket, mivel ezek
károsíthatják a képernyőt.
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13

Ne tegyen semmilyen tárgyat a
műszerfalra. Befolyásolhatják a
fényszóró és kijelző fényerejét
szabályozó érzékelőt.

C01

Ne tegyen semmit a műszerfalra
vagy a hátsó ablakba. Az odatett
tárgyak zavarhatják a GPS műholdas
jelet, és a rendszer pontatlan
működéséhez vezethetnek.

C02

Ha a gépkocsi szélvédőjét, ill.
ablakait fémtartalmú fény- és
hővisszaverő vagy biztonsági fóliával
látják el, akkor az befolyásolja,
zavarhatja a GPS-vételt.
Ha a folyadékkristályos képernyő
megrepedne, ne nyúljon a kicsöpögő
folyadékhoz. Megégetheti a bőrét.
• A folyadék véletlen lenyelése
esetén azonnal forduljon
orvoshoz.
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• Ha a folyadék a szemébe vagy a
bőrére kerül, mossa le bő vízzel,
és azonnal forduljon orvoshoz.

Az eszköz komponensei
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Kormánykerék

Kezelőszervek

Semmilyen körülmények között se
dugjon szabálytalan alakú SD kártyát
az SD kártya nyílásba.
Ezek a kártyák beszorulhatnak és
tönkreteszik a nyílást. Az egységet,
az Ön költségére, ki kell cserélni.
Szélsőségesen hideg vagy
szélsőségesen meleg körülmények
között előfordulhat, hogy a készülék
nem működik megfelelően. A
megfelelő működés érdekében állítsa
vissza a normál környezeti
hőmérsékletet.

17
14

1.
2.
3.
4.

NAVI: Navigáció
MENU: Főmenü
TRIP: Vezetési információ
DIM: Kijelző kapcsolása Nappali
és Éjszakai képernyő között.
5. SD kártya nyílás

1. BE- ÉS KIKAPCSOLÁS
2. Váltás a következő állomásra
vagy zeneszámra
Lépés a kiválasztott
frekvenciasáv következő
állomására vagy a következő
zeneszámra
3. Üzemmód váltás
Minden gombnyomásra
kapcsolás az AM, FM, CD, AUX,
NAVI és Multimédia üzemmódok
között.
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4. Hangerő beállítás

Figyelem!

A működtetés alapjai

Figyelem!

A rendszer indítása

• A motor leállításakor az utoljára
használt mód elmentésre kerül.
• Ha a gyújtáskulcs kihúzását
követő 30 másodpercen belül
bekapcsolja a rendszert, akkor
a készüléknek nincs szüksége
betöltési időre.
• A rendszer alaphelyzetbe
állításához tartsa nyomva a
MENU és a TRIP gombot
10 másodpercig. Ha a rendszer
újraindul, engedje el a gombot.

A gépkocsi típusától függően
előfordulhat, hogy a
kormánykerék-kapcsoló nem áll
rendelkezésre.
• Ha rövid időn belül többször
megnyomja a MODE vagy
SEEK gombot, a CPU
túlterhelődhet és a rendszer
összeomlását eredményezheti.
18

Ha a gyújtáskapcsolót ACC vagy ON
állásba kapcsolja, a navigációs
rendszer beindul. A rendszer
indulásakor a képernyő az utoljára
használt módot mutatja.
Ha a motort lekapcsolja, a készülék
lekapcsolódik. A motor lekapcsolása
után a rendszer még 30 másodpercig
üzemel, és elmenti az adatokat.
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Rendszervezérlők
A navigációs rendszeren az alábbi
gombok találhatók.

Főmenü
A főmenü képernyő
megjelenítéséhez nyomja meg a
MENU gombot. Erről a képernyőről a
navigációs rendszer minden
funkciója elérhető. Ha egy funkció
elérhető, a képernyő gombja kiemelt,
ha nem elérhető, ki van kapcsolva.

20

1.
2.
3.
4.

NAVI: Navigáció
MENU: Főmenü
TRIP: Vezetési információk
DIM: Fényerő szabályozás

21

1.
2.
3.
4.

Navigáció
MP3
Film
Út információ

5. ATC információ
6. Beállítások
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MP3

11. Következő fájl
12. Egy mappával feljebb
13. Véletlenszerű sorrend

Film

22

1. Fájl információk
2. Lejátszási idő
3. Lejátszási állapot
4. Aktuális mappa
5. Fájl lista
6. Ismétlés
7. Lista vezérlés
8. Leállítás
9. Előző fájl
10. Lejátszás/Szünet

23

1.
2.
3.
4.

Aktuális mappa
Fájl lista
Egy mappával feljebb
Lista vezérlés
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Út
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ATC

24

5. Leállítás
6. Előző fájl
7. Lejátszás/Szünet
8. Következő fájl
9. Fájl lista
10. Ismétlés
11. Teljes képernyő be/ki
12. Lejátszási állapot

25

1. Gépkocsi átlagsebességének
nullázása
2. Menetidő nullázása
3. Átlagfogyasztás nullázása
4. Gépkocsi átlagsebessége
5. Vezetés időtartama
6. Átlagfogyasztás
7. Maradék üzemanyaggal
megtehető távolság
8. Kijelző iránytűje
9. Visszatérés a főmenühöz

C13A

Ezen kívül a főmenü ATC gombjának
megnyomására a képernyő alján
megjelennek a hőmérsékleti adatok
minden olyan változáskor, amely a
légkondicionálóval kapcsolatos, pl.
hőmérséklet, ventilátor-sebesség stb.
Ez a felugró ablak 5 másodpercig
látható.
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Beállítások

C13B
28

Figyelem!
Ha részletesebb ATC információkra
kíváncsi, lapozzon a klímavezérlés
fejezethez.

1. Képernyő érintős kalibrálás
2. System Information
(Rendszerinformációk)
3. Rendszerfrissítés
4. Navigációfrissítés
5. User preference

Infotainment rendszer

Rendszer beállítása

Képernyő

Figyelem!

Hangerő
1. MP3, Film, FM/AM, CD
A hangerő az audiorendszer
hangerő gombjának forgatásával
vagy a kormánykerék kapcsoló
megnyomásával állítható.
Ha megnyomja a hangerő gombot,
a hangerő elnémul. A hang
visszaállításához nyomja meg újra.
A hang kikapcsolásához nyomja
meg 3 másodpercig a hangerő
gombot. Ha a hang kikapcsolt,
ATC információ jelenik meg a
képernyőn.
2. Navigáció
A hangvezérlés hangerő szintjét
csak a Navigációs módban
változtathatja. Választhatja azt is,
hogy kikapcsolja a hangvezérlés
üzeneteket.
Más audioforrásokhoz képest nem
tudja növelni vagy csökkenteni a
navigációs rendszer hangerejét.
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• A külső fénynek megfelelően,
a képernyő fényereje
automatikusan változik.
Ne tegyen semmilyen tárgyat a
műszerfalra.

30

Ha megnyomja a DIM gombot, a
rendszer fényereje 70%-ig tompítható.
A képernyő fényereje három
lépésben állítható.
(Be  50%  70% Be)
A kijelző kikapcsolásához nyomja
meg 3 másodpercig a DIM gombot.
Miközben a képernyő ki van
kapcsolva, a GPS helyzetérzékelő
funkció tovább működik. A képernyő
bármelyik gomb megnyomása
esetén ismét bekapcsol.

Beállítások
Touch: érintőképernyő kalibrálása.
System Information: A navigációs
rendszer szoftver információit mutatja.
Rendszerfrissítés
Navigációfrissítés
User Preference: a rendszer
beállítása az Ön igényeinek
megfelelően.
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System Information
(Rendszerinformációk)
A rendszer aktuális verzióját mutatja.

Touch (Érintés)

Rendszerfrissítés

31

Ha az érintőképernyő nem megfelelő
reagál az érintésre, kalibrálható.
Egy mutatóval érintse meg a cél
közepét. Ha a cél elmozdul, érintse
meg az új célt. A kalibrálás
befejezéséhez ismételje meg minden
alkalommal.

33

32

H/W: hardver
S/W. szoftver
O/S: operációs rendszer
GPS: GPS firmware

Helyezzen be egy újraírható
SD-kártyát az SD-kártyanyílásba!
(Írható navigációs SD-kártyát GM
márkakereskedésekben tud
beszerezni.)
Nyomja meg a MENU gombot, és
érintse meg a Settings gombot.

Infotainment rendszer
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Navigációfrissítés

34

Nyomja meg a System Upgrade
gombot.

35

A rendszer frissítéséhez nyomja meg
az UPGRADE gombot. Ha egy adott
rendszert nem kell frissíteni, a
kikapcsoláshoz vegye ki a jelölést.

Figyelem!
• Frissítés közben, a rendszer
meghibásodásának elkerülése
érdekében ne vegye ki az SD
kártyát, ne kapcsolja ki a motort
és ne üzemeltesse a rendszert.

33

Helyezzen be egy újraírható
SD-kártyát az SD-kártyanyílásba!
(Írható navigációs SD-kártyát GM
márkakereskedésekben tud
beszerezni.)
Nyomja meg a MENU gombot, és
érintse meg a Settings gombot.
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User preference
A navigációs rendszer, a könnyebb
használat érdekében, személyre
szabható. Beállítható a Display Unit,
Language, Time Zone (Megjelenített
mértékegység, Nyelv, Időzóna).
A kiválasztás megerősítése a Save
gomb megnyomásával történik.
Display Unit
Itt van mód a rendszer által használt
mértékegységek módosítására.
34

Nyomja meg a System Upgrade
gombot.

36

A navigáció frissítéséhez nyomja
meg az UPGRADE gombot.

Figyelem!
• A fájlok méretétől függően,
a frissítés akár 25 percig is
eltarthat.

C13C
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Distance (Távolság): Miles vagy
Kilometers

Language
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Time Zone

Temperature (Hőmérséklet):
Celsius vagy Fahrenheit
Volume (Mennyiség): Liter vagy
Gallon
Megjegyzés
Ha mennyiségi egységként a
Gallon szerepel, az Út
információban a távolság
mértékegysége automatikusan
Miles-ra (mérföld) változik.

C13D

Válassza ki a megfelelő nyelvet. Ez a
rendszer a főmenúben megjelenített
szöveget 11 nyelven kínálja fel.
A navigációs rendszer szintén
11 nyelven tud szöveget kiírni és
hangüzeneteket adni.

C13E

A megfelelő időzóna beállításához
használja a qr gombot. Ellenőrizze,
hogy a nyári időszámítás érinti-e az
Ön időzónáját. (A nyári időszámítás
beállítása nem automatikus.)
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Választható időzóna.
Időzóna
Romance Standard Time (Francia zónaidő)
GMT Standard Time (Greenwichi középidő)
Western Europe Standard Time
(Nyugat-európai zónaidő)
Central European Standard Time
(Közép-európai zónaidő)
Central Europe Standard Time (Közép-európai
zónaidő)
GTB Standard Time (GTB zónaidő)

Kijelző
(GMT+01:00) Brüsszel
(GMT+00:00) London
(GMT+01:00) Amszterdam
(GMT+01:00) Szarajevo
(GMT+01:00) Belgrád
(GMT+02:00) Bukarest

A járművezető elhelyezkedésétől
függően a járműben, a
jobbkormányos / balkormányos
lehetőségek közül választhat.

C13F
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A rendszer működése

• A stabil audio lejátszási
minőséghez rögzített 96, 128,
192 kb/s bitráta javasolt 44,1 kHz
mintázási frekvenciával.

1. Multimédia
MP3
Lejátszható MP3 fájl szabvány
Tömörítés típusa
Mintázási frekvencia
Bitráta

MPEG-1 Audio Layer III
8; 11,025; 12; 16; 22,05; 24; 32; 44,1;
48 (kHz)
8~320 (kb/s)

Maximális könyvtárszint

8

Mappa/fájlnév maximális
karakterszáma

64 byte

Mappa/fájlnév karakterkészlete

A-tól Z-ig, 0-tól 9-ig, _ (aláhúzás)

Mappák maximális száma

256

Fájlok maximális száma

512

ID3 címke

177

Ver 1.0, Ver 1.1, Ver 2.2, Ver 2.3,
Ver 2.4

• Ha a bitráta meghaladja a
192 kb/s-ot, az MP3 lejátszása
közben előfordulhat a hang ugrása.
Az MP3-hoz 192 kb/s vagy ennél
alacsonyabb bitrátát használjon.

Figyelem!
• A nem MP3 fájlok is egy-egy
fájlnak számítanak.
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MP3 lejátszó használata

9. Előző fájl: Előző zenefájl
kiválasztása.
10. Lejátszás/Szünet
11. Következő fájl: Következő
zenefájl kiválasztása.
12. Egy mappával feljebb: Az eggyel
feljebb lévő mappaszintet mutatja.
13. Véletlenszerű sorrend:
Zeneszámok lejátszása
véletlenszerű sorrendben.
22
40

Nyomja meg a MENU gombot, és
érintse meg az MP3 gombot.
Tartsa lenyomva a kormánykeréken
a MODE gombot, amíg az MP3
lejátszó megjelenik.
Az üzemmód a kormánykeréken lévő
gomb minden egyes megnyomására
változik.
AM  FM  CD  AUX  NAVI 
Multimédia  vissza AM üzemmódba

1. Fájl információ: Az aktuálisan
hallható fájlt mutatja.
2. Lejátszási idő
3. Lejátszási állapot
4. Aktuális könyvtár. Az aktuálisan
hallható fájl szintjét mutatja.
5. Fájl lista
6. Ismétlés: Az éppen lejátszott fájl
ismételt lejátszása.
7. Lista vezérlés: Mozgás az
oldalak között.
8. Leállítás

Infotainment rendszer

Film
Támogatott fájlformátumok
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Film lejátszó használata

Hangrendszer

MP3, WMA, OGG, WAV (128~192 kb/s bitráta)

Videó

MPEG1/2/4, DivX3.0/4.0/5.0, XviD, WMV7.0/8.0/9.0

DTS

Nem támogatott

Max. felbontás

800 x 480

Figyelem!

BG_CAUTION

• 800x480-asnál nagyobb
felbontású filmek lejátszása
nem mindig megfelelő.
• Film lejátszása közben a többi
művelet lelassulhat.
• Az SD kártya vegyes módban
(hang, film és adat
kombinálása) a rendszer csak
az audio vagy film fájlokat ismeri
fel és játssza le, a választott
üzemmódtól függően.
• A vezető biztonsága érdekében
filmet csak a jármű álló
helyzetében lehet lejátszani.

40

Nyomja meg a MENU gombot, és
érintse meg a Movie gombot.
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SD-kártya
• HDD típus/CF memória nem
támogatott.
• A DRM (digitális jogkezelés)
formátumú fájlok nem játszhatók le.

Figyelem!
Semmilyen körülmények között se
dugjon szabálytalan alakú SD
kártyát az SD kártya nyílásba.
23

1.
2.
3.
4.

Aktuális mappa
Fájl lista
Egy mappával feljebb
Lista vezérlés

44

5. Leállítás
6. Előző fájl
7. Lejátszás/Szünet
8. Következő fájl
9. Fájl lista
10. Ismétlés
11. Teljes képernyő be/ki
12. Lejátszási állapot

Ezek a kártyák beszorulhatnak és
tönkreteszik a nyílást. Az egységet,
az Ön költségére, ki kell cserélni.
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2. Információs szolgáltatások
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A tartályban még lévő
üzemanyaggal megtehető
becsült távolságot mutatja.
A távolság becslése az előző
néhány kilométer átlagos
üzemanyag fogyasztásából
történik, ezért a sebességtől,
forgalomtól stb. függően változik.
8. Iránytű megjelenítése: A jármű
mozgásának irányai
9. Visszatérés a főmenühöz

Út

25

40

Az út információk a vezetéssel
kapcsolatos információkat közölnek,
ábrák formájában.
Nyomja meg a TRIP gombot vagy
a MENU gombot, majd érintse meg
a képernyőn a Trip gombot.
A bezáráshoz nyomja meg a r
gombot.

1. Gépkocsi átlagsebességének
nullázása
2. Menetidő nullázása
3. Átlagfogyasztás nullázása
4. Gépkocsi átlagsebessége
5. Vezetés időtartama
6. Átlagfogyasztás
7. Maradék üzemanyaggal
megtehető távolság

* ha olyan utat vagy útvonalat kezd,
melyet rögzíteni akar, válassza a
nullázást.
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ATC

C13A
33

Az ATC információ a légkondicionáló
állapotát mutatja.
Nyomja meg a MENU gombot, és
érintse meg az ATC gombot.
A hőmérsékleti adatok a hangerő
gomb 3 másodpercig tartó
lenyomásával is megjeleníthetők.

1.
2.
3.
4.
5.
6.

C04

Hőmérséklet beállítása
Külső hőmérséklet
Szélirány
Légkondicionáló állapota (be/ki)
AUTO állapota (be/ki)
Szélerő

Tolatókamera
A parkolás megkezdésekor segítséget
nyújtó ábra jelenik meg a képernyőn.
(az ábra a sebességváltót
hátramenetbe kapcsolva jelenik meg)
C03
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Figyelem!
• Ez a funkció nem található meg
mindegyik típusú gépkocsiban.
• Veszélyes kizárólag a
tolatókamerára hagyatkozni,
különösen váratlan esemény
bekövetkezésekor. Parkoláskor
mindig nézzen alaposan körül.
• A segítő ábra a jármű
szélességéhez van
optimalizálva. Ennek ellenére,
a parkolási vonal eltérhet az
ábrán láthatótól.
• Halkítsa le a hangerőt (MP3,
navigáció), hogy meghallja a
parkolási riasztásokat.
• Az SD-kártya eltávolítása
tolatókamera üzemmódban az
eszköz hibás működését
eredményezheti.

Első lépések
Üdvözli az a-navi rendszer
Köszönjük, hogy az Advanced
Navigation Systemet ("A-Navi
rendszer") választotta európai
gépkocsi-navigátorának. Ez a
kézikönyv a navigációs szoftver
részletes leírását tartalmazza.
Könnyen megtanulhatja a
használatát; mégis azt javasoljuk,
hogy az A-Navi rendszer
képernyőjének és működtetési
lépéseinek megértéséhez olvassa el
ezt a kézikönyvet.
1. Óvintézkedések
• Biztonsága érdekében
javasoljuk, hogy az A-Navi
rendszert az utazás megkezdése
előtt működtesse. Vezetés
közben ne működtesse az A-Navi
rendszert, mivel ez ütközéshez
vagy sérüléshez vezethet. Ha
szükség van rá, kérje meg a
működtetésre utasát.
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• Mindig vegye figyelembe a helyi
vezetési előírásokat és feltételeket.
Ezek előnyt élveznek az A-Navi
rendszer által adott vezetési
útmutatásokkal szemben.
• Noha minden biztonsági
megfontolást tekintetbe vettek az
A-Navi rendszer megalkotásánál,
a navigációs rendszer használata
nem mentesíti a vezetőt a
körültekintő és megfontolt
közlekedés felelőssége alól az
utakon.
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2. Bevezetés az a-navi rendszerbe
• Gyorsan és könnyen
megtanulható --- könnyen,
3 percen belül megtanulhatja a
használatát.
• Több térkép intelligens
kezelése --- az A-Navi
rendszerben nem szükséges
átváltania a térképek között,
amikor különböző
térkép-részleteken vagy
országokon halad át. A térkép
képernyőt minden irányban
mozgathatja, és felmérheti az
érdekes helyeket (POI) a térképen.
• Gyorsan észlelhető
helyzet-meghatározás --nagyon gyorsan meghatározhatja
az aktuális helyzetét, és
tájékoztatást kaphat a következő
irányváltási pontról.
• Egyenletes térkép görgetés --Vezetés közben a térkép fel-le
gördül a képernyőn, hogy
segítsen áttekintést adni az Ön
helyéről (vagy helyzetéről).

• Nagyítás/kicsinyítés --a térkép méretaránya a vezetési
sebességnek megfelelően
változik. Ez lehetővé teszi, hogy
megfelelően áttekinthesse a
térképet.
• Nappali/éjszakai üzemmód
kapcsoló --- a térkép
háttérszíne és a pozíciórögzítés
jelölésének színe manuálisan
változtatható. Ez éjszaka jobban
láthatóvá teszi a térképet.
• Két útpont --- legfeljebb 2
útpont engedélyezése, és a
rendszer lépésről lépésre elvezeti
az úticéljához.
• 23 POI-kategória --- az A-Navi
rendszerben kényelmesen és
könnyen kereshet különböző
érdekes helyeket (POI-kat),
például éttermeket,
repülőtereket, benzinkutakat stb.

• Ésszerű útvonal tervezés --az útvonal tervezésnél minden
közlekedési szabályozást például egy irányú forgalmat,
kanyarodási tilalmat stb. figyelembe vesz; emellett a
felhasználó a vezetői igényeknek
és állapotoknak megfelelően
módosíthatja az útvonal opciókat.
• Tájékoztatás az irányváltási
pontokról --- egy javasolt útvonal
minden irányváltási pontjáról
részletes tájékoztatást nyújt,
így Ön a teljes útvonal minden
irányváltási pontját láthatja.
• Kereszteződések vázlatos
térképe --- az egyes
kereszteződések átlátható
vázlatos térképe biztosítja az
előrelátást, és hogy a céljának
megfelelő sávban maradjon.
• GPS műholdakra vonatkozó
információk --- láthatja a GPS
műholdakról érkező jelek
állapotát és számát.
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• Útvonalnaplózás --- az A-Navi
rendszer naplózza az útvonal
információit. Ez az információ
későbbi utakhoz visszajátszható
és újra felhasználható.
• Többszörös érdekes helyek --megmutatja az azonos vagy
közeli elhelyezkedésű két vagy
több érdekes helyet.
• Navigáció alagútban és
földalatti parkolóban --a giroszkóp nélküli tehetetlenségi
navigációs rendszer segíti, hogy
akkor se tévedjen el, ha nincs
GPS jel.
• Navigáció terepen --ha terepen vezet, akkor a
rendszer automatikusan tárolja
az aktuális helyzetet és a megtett
útvonalat a térképen.
• Bal/jobb oldali közlekedés --a helyi szabályozások és
vezetési szokások figyelembe
vételéhez változtathatja a térkép
és a navigációs info oszlop
bal/jobb oldali megjelenését.

• Sebességkijelző be/ki --megmutatja vagy elrejti a jármű
pillanatnyi sebességét.
• Autópálya jelzőtábla --- jelzi
a távolságot az adott helyzettől
a következő kijáratig.
• Többnyelvű támogatás --11 hang és nyelv támogatása.
• Sebességre vonatkozó
biztonsági riasztás --a biztonsági riasztás a különböző
úttípusokra vonatkozó
sebességkorlátozásokon alapul.
A rendszer hangirányítással
figyelmeztet, ha megközelíti a
sebességkorlátozást. Emellett
0-20%-os sebességtoleranciát
állíthat be.
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Első lépések
Az A-Navi rendszer jó választás az
autós navigáláshoz. A képernyő
érintésével vagy a térképet ujjal
mozgatva könnyen használható.
Gyors áttekintés
Ez a fejezet részletes tájékoztatást
nyújt az A-Navi rendszer
használatáról. Mielőtt megvizsgáljuk
az alkalmazás által kínált részletes
funkciókat, győződjön meg arról, hogy:
• az A-Navi rendszer a
helymeghatározáshoz legalább
három műholdról keres
információt, és az Ön helyzete az
alkalmazás indításával
meghatározásra került.
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A GPS-vevő első használatakor
2-3 percig is eltarthat a műholdak
keresése és a pontos pozíció
betájolása (Hidegindítás). Az Ön
pozíció-rögzítése tárolásra került a
memóriában. A GPS vevő következő
használata esetén 1-3 percig fog
tartani az Ön helyzetének
meghatározása (Melegindítás). Ha a
GPS rögzítette az Ön helyzetét, a
rendszer az alkalmazás indítása
után, minden extra eljárás nélkül,
azonnal megkezdi a navigációt.

2. Első lépések

2.2 ábra Rendszer figyelmeztetés

2.1 ábra "Welcome" képernyő

P22
P21

• Amikor első alkalommal
használja az A-Navi rendszert,
a rendszer Chevrolet "Welcome"
képernyővel lép be.
Körülbelül 15 másodperc múlva
az "Üdvözlő" képernyő
automatikusan "Figyelmeztetés"
képernyőre vált.

• Gondosan olvassa el az A-Navi
rendszer figyelmeztetését,
majd kattintson az alábbira
Nyomja meg az "Agree"
(elfogadom) gombot a "Free Navi
Map" (szabad navigációs) térkép
képernyőhöz lépéshez.
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2.3 ábra: Szabad navigációs
térkép (Free Navi Map)

2.4 ábra: Szabad navigációs menü

P24
P23

• A Free Navi Map-ben magára
hagyhatja a működő rendszert,
mely nyomon követi vezetési
útvonalát.

• Ha több funkcióhoz szeretne
hozzáférni, érintse meg a Free
Navi Map-en a Main Menu-t; a
rendszer ekkor a Free Navi Menu
képernyőre lép.
A Free Navi Menu-ben elérheti az
A-Navi rendszer legfontosabb
funkcióit, melyek az alábbiak:
• Érintse meg a "Go to" (úticél)
gombot az úticél(ok)
beállításához.

187

• Érintse meg a "Map Options"
(térkép beállítások) gombot a
térképparaméterek
megváltoztatásához.
• Érintse meg a "Settings" gombot
az összes paraméter
megváltoztatásához.
• Érintse meg a s gyorsgombot,
és a rendszer visszatér a
navigációs térképhez.
Amikor először használja az A-Navi
rendszert, lehet, hogy szeretné
megváltoztatni a rendszer nyelvét.
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3. Útvonal és szabad navigációs
térképek
Az Útvonal/Szabad navigáció
képernyő az A-Navi rendszer
leggyakrabban használt képernyője.
A Szabad navigáció képernyő jelenik
meg, amikor hidegindítással kezdi az
A-Navi rendszert. Az Útvonal
navigáció akkor jelenik meg, ha a
rendszer újraindítása után folytatja
az utolsó navigációt.
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2.5 ábra Útvonal navigációs térkép

P25
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2.6 ábra: Szabad navigációs térkép

P26
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1. Autó ikon --- az aktuális helyzetet
és a haladási irányt jelzi.
2. Elfordulás jel --- a megnyújtott
nyíl azt mutatja, melyik utat kell
választani a következő
irányváltási pontnál.
3. Aktuális út --- ha az útnak nincs
neve, akkor a mező üres.
4. Következő út --- a következő
közeledő út neve.
5. Irányváltási vázlat--- az út
felépítését mutatja a legközelebbi
irányváltásnál; ezt az ikont
megérintve a rendszer tájékoztat
a következő irányváltásról,
például "Körülbelül 900 méter
múlva forduljon balra".
6. Távolság a következő
irányváltásig --- megmutatja
a következő virtuális irányváltási
pontig lévő távolságot.
7. Távolság folyamatjelző
8. Pillanatnyi sebesség --az aktuális haladási sebességet
mutatja.

9. Hátralévő távolság --az indulási pont és a célállomás
vagy a következő útpont közt
még hátralévő távolság.
10. ETA --- A célhoz érés becsült
érkezési ideje.
11. Sebességriasztás --- - a
következő sebességmérő
kamerát és annak
sebességkorlátozásait mutatja.
12. GPS állapot --- a GPS
állapotának megtekintéséhez
érintse meg; a szürke azt jelenti,
a GPS jel gyenge vagy GPS
nincs rögzítve, a zöld azt jelenti,
hogy a GPS rögzítve van.
13. Hangerő --- érintéssel beállíthatja
a hangvezérlés hangerejét.
14. Iránytű --- a térkép északi irányát
jelzi.
15. Méretarány jelző --- a térkép
méretarányát mutatja.
16. Nagyítás gomb --- megérintve
nagyíthatja a térképet.
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17. Kicsinyítés gomb --- megérintve
kicsinyítheti a térképet.
18. Főmenü --- érintse meg az
útvonal-navigációs menübe
lépéshez.
19. Menetsebesség --- az aktuális
menetsebesség.
20. Földrajzi hosszúság /
szélesség --- az aktuális térkép
középpontjának földrajzi
hosszúságát és szélességét
mutatja.
21. Current Time
22. Főmenü --- érintse meg a
szabad navigációs menübe
lépéshez.
4. Billentyűzetek
Az A-Navi rendszer latin ABC-t,
számokat, írásjeleket és 30 nyelv
speciális karaktereit/szimbólumait
tartalmazó betűrendes billentyűzetet
kínál.
Az ABC-típusú billentyűzet csak
betűket tartalmaz.
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2.7 ábra Betűrendes billentyűzet

2.8 ábra Numerikus billentyűzet

P27

2.9 ábra Speciális szimbólumok
billentyűzet

P28

123: érintse meg a számok és
írásjelek megjelenítéséhez.

v: érintse meg és visszatér az ABC
billentyűzetre.

GER: érintse meg a speciális német
szimbólumok megjelenítéséhez.

u: szóköz billentyű.

t: érintse meg, ha más országok
speciális szimbólumait tartalmazó
billentyűzetre akar kapcsolni.

}: érintse meg, és törlődik az utolsó
bevitt betű.

P29

4: érintse meg, és visszatér az
előző képernyőre.
On Map (térképre): érintse meg,
és megmutatja a kiemelt adat helyét
a térképen.
OK: Megerősíti az adatbevitelt vagy
kiválasztást.
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A navigációs rendszer
használata

3.2 ábra: Szabad navigációs menü
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3.3 ábra: Keresés menü

Úticél kiválasztása - hova?
3.1 ábra: Szabad navigációs térkép

P32

P31

Az A-Navi rendszerrel való
navigáláshoz vagy az útvonal
tervezéshez először meg kell adni
egy úti célt, majd meg kell tervezni
egy útvonalat.
A "Szabad navigációs térképen"
(3.1 ábra) érintse meg a "Main Menu"
(főmenü gombot), ezzel belép a
"Szabad navigációs menübe"
(3.2 ábra), majd érintse meg a "Go to"
(cél beállítása) gombot a "Keresés
menübe" lépéshez (3.3 ábra).

P33

A Search Menu-ben az A-Navi
rendszer hat különböző módot kínál
cím, város, érdekes hely (POI) és
egyéb helyszínek megadására,
melyek kiindulási pontként és célként
is kiválaszthatók. Ez a fejezet lépésről
lépésre bemutatja a műveletet.
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1. Úti cél keresése cím alapján

1. Érintse meg a "Search Menu"
képernyőn az "Address Search"
gombot;
• A "Search Menu" (keresés
menü) képernyőn (3.4. ábra),
érintse meg a "Country"
(ország) gombot a "Country
Search" (országkeresés)
képernyőhöz (3.5. ábra)
lépéshez.

3.4 ábra: Cím keresése

3.5. ábra Országkeresés

P35
P34

Például: No.25, Senckenberganlage,
Frankfurt, Germany

2. Válasszon ki egy európai országot;
• A "Country Search"
(országkeresés) képernyőn az
alapértelmezett ország a
legutóbb keresett ország
"Germany" (Németország).
A w vagy x gombokat
megérintve kereshet az
országok listájában és
41 európai ország közül
választhat.
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• Érintse meg a kívánt várost,
majd a kiválasztás
megerősítéséhez érintse meg
az "OK"-t. A rendszer
visszatér az "Address Search"
képernyőhöz (3.7 ábra)

3.6 ábra Város keresés

P36

3. A célállomás meghatározásához
először adja meg a városnevet,
majd válassza ki a kívánt várost.
• Beírhatja a város nevét, vagy
az előtagot, és a rendszer
automatikusan kilistázza a
beírt betűknek megfelelő
összes várost.
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3.7 ábra: Cím keresése

P37

4. Most lépjen az út névre, és
válassza ki a kívánt utat;
• Az "Address Search"
képernyőn érintse meg a
Road beviteli mezőt, és lépjen
a "Road Search" képernyőre.
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3.8 ábra Útkeresés

3.9 ábra: Házszám megadása

P38

•

A "Road Search" (útkeresés)
képernyőn, írja be az út nevét
vagy előtagját a
billentyűzeten.
• Miután kiválasztotta az
útvonalat, érintse meg az
"OK" gombot, majd térjen
vissza az "Address Search"
képernyőhöz.

3.10 ábra Házszám megadása

P39

5. Adja meg a házszámot;
• Az út megadása után, érintse
meg a "click here and search
house number" mezőt a
házszám mezőre való
belépéshez.

P310

• Írja be a házszámot a
billentyűzeten és érintse meg
az "OK" gombot, hogy
visszatérjen az "Address
Search" (címkeresés)
képernyőhöz.
Ha a megadott házszám nem
létezik, az első eredményt
ajánlja fel alappozícióként.
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3.11 ábra Elhelyezkedés
megtekintése a térképen

• Ezután érintse meg az "OK"
gombot, a rendszer a "Route
Plan" (útvonalterv) képernyőhöz
lép a navigálás elkezdéséhez.
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Opció: az utca megadása után
válassza ki közvetlenül a
keresztutcát
3.13 Keresztutca keresés

3.12 ábra: Útvonalterv

P311

6. A bevitt cím helyzetének
ellenőrzéséhez érintse meg az
"On map" gombot, vagy érintse
meg közvetlenül az "OK"-t, és
lépjen a "Route Plan"-re.
• Most megérintheti az
"On Map" gombot, hogy
ellenőrizze a megadott cím
elhelyezkedését a térképen.

P313
P312

• A "Route Plan" képernyőn
érintse meg a "Go"-t a navigáció
megkezdéséhez, vagy kezdje el
a navigáció szimulálását a
"Simulate" megérintésével.
Másik megoldás a keresztutcák
szerinti helymeghatározás.
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• Az "Address Search" képernyőn
érintse meg a Crossroad beviteli
mezőt, és lépjen a "Crossroad"
képernyőre. Megjelenik az
elérhető keresztutcák listája,
köztük a "Senckenberganlage".
Válassza ki a kívánt keresztutcát,
és az út virtuális helyzetének
megtekintéséhez érintse meg az
"On Map" (térképen) gombot.

3.14 ábra: Cím keresése

2. Úticél keresése POI alapján
3.15 ábra: Keresés menü

P314

• A keresztutat a név vagy az
előtag megadásával is keresheti.
A rendszer automatikusan
kilistázza az összes utat, amely
megfelel a keresési feltételeknek.
Jelölje ki a kívánt út nevét,
érintse meg az "OK"-t, és térjen
vissza az "Address Search"
képernyőhöz (3.14 ábra).

P315

Érdekes hely (POI) egy olyan
helyszín, mely érdekes és hasznos
lehet a felhasználó számára. Az
érdekes helyek elhelyezkedését a
térképen speciális ikonok jelzik.
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Az A-Navi rendszer 23 féle érdekes
helyet kínál, köztük szállást,
benzinkutat, éttermeket, kilátókat
stb. Az azonos kategóriába tartozó
érdekes helyeket azonos ikon jelöli.
Ha elmenti a saját érdekes helyét,
kedvencét vagy címét, saját ikont
választhat hozzá.

3.16 ábra POI menü
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(1) POI keresése városban
Például: 1. terminál, Frankfurt
3.17 ábra Ország megadása

P316

Az A-Navi rendszer három módot
kínál érdekes helyek (POI)
keresésére: POI az aktuális hely
közelében, POI keresése városban
és POI keresése telefonszám alapján.

P317

1. Érintse meg a "POI in City"
gombot a "POI Menu" képernyőn;
• A rendszer a "Country
Search" (országkeresés)
képernyőre lép (3.17 ábra);
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• A "Country Search"
(országkeresés) képernyőn
az alapértelmezett ország
a legutóbb keresett ország
"Germany" (Németország). A w
vagy x gombokat megérintve
kereshet az országok listájában
és 41 európai ország közül
választhat.

Ha változtatni akarja a várost,
akkor a 4 gombot megérintve
visszatérhet a "City Search"
(városkeresés) képernyőre.

3.18 ábra Város megadása

3.19 ábra POI kategória
kiválasztása

P318

2. Ezután adja meg a várost, és
válasszon egy várost az
eredményből;
• beírhatja a teljes városnevet,
vagy az előtagot a billentyűzet
segítségével. A rendszer
automatikusan kilistázza az
ideillő eredményt.
• Érintse meg az "OK"-t, és
lépjen a "POI Category
Selection" képernyőre.

P319

3. Most válassza ki a POI
kategóriát;
• Miután meghatározta a POI
kategóriát, érintse meg a
"Next" gombot, és lépjen a
"POI Search" képernyőre.
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• Ha megadta a POI-t, akkor az
"On Map" (térképre)
megérintésével ellenőrizheti a
POI helyzetét.

3.20 POI keresése városban
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3.22 ábra: Útvonalterv képernyő

3.21 ábra Városi POI a térképen

P320

4. Az eredményből válasszon ki egy
érdekes helyet, vagy adja meg a
keresett POI nevét.
• A "POI Search" képernyőn a
rendszer automatikusan
kilistázza város, mint
alapértelmezett helyszín körüli
érdekes helyeket.
Kiválaszthatja a kívánt helyet,
vagy megadhatja a nevét a
billentyűzet segítségével.

P322

P321

5. Ellenőrizze a POI helyzetét;
• Érintse meg a 4 gombot,
hogy visszatérjen a "POI in
City" (POI a városban)
képernyőhöz.

6. Az "OK" érintésével erősítse meg
a POI kiválasztását, és lépjen a
"Route Plan" (útvonalterv)
képernyőre.
• Miután befejezte a POI
keresést, érintse meg
az"OK"-t, és a rendszer
automatikusan belép a "Route
Plan" képernyőre (3.22 ábra),
a POI pedig megjelenik a
célállomás listán.
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(2) POI keresése aktuális pozíció
szerint
A "POI near Current Position"
legfeljebb 100 érdekes helyet mutat
meg az aktuális helyzete
környezetében közel és távol. Ne
feledje, hogy: Rögzített GPS esetén
az aktuális helyzet ("current
position") az a hely, ahol a jármű
éppen található. Ha GPS nem rögzít,
az "aktuális helyzet" a legutolsó, a
GPS által rögzített hely.

3.23 ábra: POI menü képernyő

3.24 ábra POI kategória kiválasztása

P323

1. Válasszon egy POI-t az aktuális
helyzete közelében.
• Válassza a POI menüben a
"POI near Current Position",
és lépjen a "POI Category
Selection" képernyőre.

P324

2. Válasszon egy POI kategóriát.

Infotainment rendszer

• Megérintheti az x vagy w
gombot, hogy több kategóriát
lásson. Ha megerősítette a
kiválasztást, érintse meg a
"Next" gombot, és a rendszer
továbblép a "Nearest POI
list"-re. Ha nem biztos a
kategóriában, választhatja az
"All POI" kategóriát, ekkor a
rendszer az összes
kategóriába tartozó érdekes
helyeket kilistázza az aktuális
helyszín közelében.

3.25 ábra Legközelebbi POI-k listája

P325

3. Válasszon ki az eredmények
közül egy POI-t, és az "OK"-t,
megnyomva lépjen a "Route
Plan" képernyőre.
A "Nearest POI List" képernyőn:
A. kiválaszthat egy érdekes
helyet (lásd 3.25 ábra);
B. a billentyűzet segítségével
megadhatja egy POI nevét
vagy előtagját (lásd 3.26. ábra).
C. ellenőrizheti a POI helyzetét
a térképen (lásd 3.27 ábra);
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3.26 POI név megadása

3.27 ábra Legközelebbi POI a
térképen

P326

P327

204

Infotainment rendszer

(3) POI keresése telefon alapján

3.30 ábra Város keresés képernyő

3.29 ábra: POI menü képernyő

3.28 ábra: POI menü képernyő

P329
P328

1. Érintse meg a "POI Search by
Phone" gombot a "POI Menu"
képernyőn.
• A rendszer a "City Search"
(városkeresés) képernyőhöz
lép (3.29 ábra).

2. Válasszon ki egy országot;
• A "Country Search"
(városkeresés) képernyőn az
alapértelmezett ország a
legutóbb keresett ország
"Germany" (Németország).
Megérintheti a x vagy w
gombot az országlista
böngészéséhez és 41 európai
ország közül történő
választáshoz.

P330

3. Lépjen a városnévre és válassza
ki a kívánt várost;
• Beírhatja a városnevet vagy
az előtagot, és a rendszer
automatikusan megjeleníti az
összes megfelelő eredményt.
• Válassza ki a kívánt várost,
majd érintse meg az "OK"
gombot a "Phone No Search"
(telefonszám-keresés)
képernyőhöz lépéshez.
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3. Úticél kiválasztása a legutóbb
használt úticélok közül

3.31 ábra POI telefonszámának
megadása

Az A-Navi rendszer legfeljebb a
legutolsó 50 célt menti el, hogy
legközelebb gyorsabban elérhesse
azokat.
3.32 ábra: Keresés menü képernyő

P331

4. Adja meg a telefonszámot és az
eredményből válasszon egy
érdekes helyet.
• A rendszer automatikusan
megjeleníti az alapértelmezett
város hívószámát és a központja
közelében lévő érdekes helyeket.
• A billentyűzet segítségével
adja meg a telefonszámot, és
az "OK"-t megérintve lépjen a
"Route Plan" képernyőre.

P332
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1. Érintse meg a "Search Menu"
képernyőn a "Recent
Destination" gombot.
• A "Search Menu" (keresés
menü) képernyőn (3.32.
ábra), érintse meg a "Recent
Destinations" (legutóbbi
úticélok) gombot a "Recent
Destination" (legutóbbi úticél)
képernyőhöz lépéshez (3.33.
ábra).
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3.33 ábra Legutóbbi úti célok
listája

Sikeres működtetés esetén a
rendszer automatikusan visszatér a
"Route Plan" képernyőhöz,
megjeleníti az úti cél listában
kiválasztott úti célt.
4: Visszatérés az előző
képernyőhöz

4. Adott pont megadása úticélként
a térképen
Az A-Navi rendszer lehetővé teszi
egy úti cél beállítását úgy, hogy a
térképet a kívánt helyszínhez
görgeti.
3.34 ábra: Keresés menü képernyő

Delete (törlés):: Egy úti cél törlése
On Map (térképre): Megérintve
kijelzi a kiválasztott úti célt a
térképen.
OK: Megerősíti a kiválasztott úti célt.
P333

2. Válasszon ki egy kívánt úti célt.
• Válassza ki a korábbi célt,
amelyet úti célként be akar
állítani, majd érintse meg az
"OK"-t.
Opciók: Az úti cél helyzetének
megtekintéséhez érintse meg
az "On Map" gombot.
3. Az "OK" érintésével lépjen a
"Route Plan" képernyőre.

w: Megérintve az előző képernyőre
lép. Ha a gomb szürke, a funkció
nem működik.
x: Megérintve a következő
képernyőre lép.
P334

1. Érintse meg a "Map" gombot a
"Search Menu" képernyőn;
• A rendszer belép a "Map
Search" képernyőre (3.35
ábra).
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3.35 ábra Úti cél keresése a térképen

• Megérinthetio a r gombot, hogy
ellenőrizze az egyéb POI
információkat, ha több POI
helyezkedik el az adott helyen.
3.36 ábra POI információ
ellenőrzése a térképen

P335

2. Görgesse a térképet, és érintse
meg a térkép egy pontját;
• A "Map Search" (térképkeresés)
képernyőn (3.35. ábra)
nagyítással/kicsinyítéssel vagy
a térkép mozgatásával kereshet
olyan helyeket, melyek
érdekesek az Ön számára.
• Közben az érdekes helyet
vagy utat megérintve
megnézheti a hozzá tartozó
információt (3.36 ábra).

P336

3. Az "OK" érintésével lépjen a
"Route Plan" képernyőre.
• Miután megtalálta a célját, az
"OK" megadásával adja
hozzá úti célként.

5. Úticél keresése koordináták
alapján
Ha ismeri az úti célja földrajzi
koordinátáit, a koordináták
megadásával is eljuthat a kívánt
helyre.
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3.37 ábra: Keresés menü képernyő

P337

1. Érintse meg a "Coordinates"
gombot a "Search Menu"
képernyőn;
• A "Search Menu" (keresés
menü) képernyőn (3.37 ábra)
a "Coordinates" (koordináták)
gombot választva, lépjen a
"Coordinates Input"
(koordináták bevitele)
képernyőre (3.38 ábra).

3.39 ábra Digitális formátum

3.38 ábra Fok formátum

P338

2. A koordináták típusának
megváltoztatásához érintse meg
a "Format" gombot.
Az A-Navi rendszer két
koordináta beviteli formát
támogat: fok formátumot (3.38
ábra) és digitális formátumot
(3.39 ábra). A "Format" gombot
megérintve kapcsolhat a két
formátum között.
3. Adja meg a koordinátákat és
érintse meg az "OK"-t.

P339

Fok formátum esetén, érintse meg a
"Lon" (hosszúsági fok) beviteli mezőt
(3.38 ábra). A hosszúsági fok
megadása előtt írjon be "E"-t (keleti
hosszúság vagy "W"-t (nyugati
hosszúság). A szélességi fok
megadása előtt írjon be "N"-t (északi
szélesség) vagy "S"-t (déli szélesség).
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Digitális formátum esetén a
hosszúsági vagy szélességi fok
digitális számmal való megadása
előtt adjon meg egy "—"-t (nyugati
hosszúság/déli szélesség).
6. Úticél kiválasztása a
címjegyzékből
A lakcímét és más kedvenc helyeit
elmentheti a címjegyzékben.

1. Érintse meg a "Search Menu"
képernyőn az "Address Book"
gombot;
• A "Search Menu" (keresés
menü) képernyőn (3.40.
ábra), válassza az "Address
Book" (címjegyzék) elemet,
hogy az "Address Book"
(címjegyzék) képernyőhöz
lépjen .
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3.41 ábra Címjegyzék képernyő

3.40 ábra: Keresés menü képernyő

P341

2. Válasszon ki egy címet vagy
érdekes helyet, és érintse meg az
"OK"-t.
• Válasszon ki egy címet, amelyet
úticélként be akar állítani, majd
érintse meg az "OK" gombot.

P340

Sikeres működtetés esetén a rendszer
automatikusan visszatér a "Route
Plan" képernyőhöz, megjeleníti az úti
cél listában kiválasztott úti célt.
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7. Irányítószám (Egyesült Királyság)

3.43 Irányítószám beviteli képernyő

3.44 Irányítószám találatok

3.42 ábra: Keresés menü képernyő

P343
P342

1. Érintse meg a "Search Menu"
képernyőn az "UK Postcode"
gombot;
• A "Search Menu" képernyőn
(3.42 ábra) a "UK Postcode"
gombot választva lépjen a
"Postcode Input" képernyőre
(3.43 ábra).

2. Adja meg a brit irányítószámot,
és érintse meg az OK-t;

P344

3. Válassza ki a kívánt
irányítószámot;
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3.45 ábra Elhelyezkedés
megtekintése a térképen

3.46 ábra: Keresés menü képernyő

P346
P345

4. Ellenőrizze a helyet a térképen.
8. Go home (haza)
Az A-Navi rendszer lehetővé teszi, hogy
könnyen és hatékonyan közvetlenül egy
megadott lakáscímre navigáljon. A
"Main Menu" (főmenü) képernyőn (3.46.
ábra), válassza ki a "Go Home" (haza)
gombot és a rendszer automatikusan
elkezdi a navigálást a My Home (otthon)
úticélhoz.

• Ha az otthoni cím még nincs
beállítva, a "Go Home" (Menj az
otthoni címre) gomb
megérintésekor a rendszer a 3.47.
ábrán látható üzenetet jeleníti meg.
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3.47 ábra: Rendszerüzenet

P347

• Érintse meg a "Yes"-t, ekkor a
rendszer a "Search menu"
képernyőre lép, hogy
megadhassa az otthoni címét.
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3.49 ábra: Útvonalterv képernyő

Útvonalterv

Miután megadta az útpontokat/úti célt,
a rendszer a "Route Plan" képernyőre
lép. Ez a fejezet ennek a képernyőnek
a funkcióinak a leírását tartalmazza.

4.1 ábra: Útvonalterv

1. Úticélok kezelése
(1) Úti cél(ok) hozzáadása vagy
törlése
Az A-Navi rendszer lehetővé teszi
legfeljebb két útpont és célállomás
hozzáadását. A kiindulási pont
általában a GPS-szel rögzített
aktuális helyzet.
P349

• A lakáscím megadása után a
rendszer a "Route Plan"
képernyőre lép.
Lásd a "Route Plan" (útvonalterv)
használatával kapcsolatos részt.

P41

Az A-Navi rendszerrel megadhatja a
kívánt úticélt, és meghatározhatja az
útvonaltervezés módját.
Az A-Navi rendszerben két útpont
választható ki a navigáció során.
A rendszer az Ön által megadott
útpontok sorrendjének megfelelően
tervez egy javasolt útvonalat, és
elirányítja Önt a végállomáshoz.

+ Add (hozzáadás): megérintve a
"Seach Menu" (keresés menü)
képernyőhöz lép az útpont / úticél
kereséséhez.
- Delete (törlés): : megérintve a
sárgával kiemelt útpont/úti cél
törlődik.
(2) Úti célok sorrendjének
módosítása
w: megérintve a kijelölt útpont/úti cél
feljebb kerül
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x: megérintve a kijelölt útpont/úti cél
lejjebb kerül
Ha a gomb szürke, a funkció nem
működik.
(3) Úti cél megjelenítése a térképen
4.2 ábra Úti cél a térképen

A. Jelet elhelyezni a térképen,
és megnézni az útponthoz/úti
célhoz kapcsolódó információt.
B. Nagyítani/kicsinyíteni;
C. Minden irányba elmozdítani
a térképet.
2. Útvonal-beállítások
Az A-Navi rendszer optimalizált
navigációs beállításokat kínál. Ezek
a beállítások az útvonal tervezés
alapparaméterei.
4.3 ábra Útvonal opciók
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• Érintse meg az "Options"
(beállítások) gombot a "Route
Plan" (útvonalterv) képernyőn és
lépjen a "Route Options"
(útvonal-beállítások)
képernyőhöz (4.3. ábra).
Az A-Navi rendszer lehetővé teszi,
hogy a felhasználó a különböző
navigációs helyzeteknek megfelelő
úttípusokat és útvonal stílusokat
válasszon. Az alapértelmezett beállítás
a "Quickest Route" (Leggyorsabb
útvonal) és "Use of Highway", "Use of
Ferries" és "Allow Toll". Az egyes
paramétereket megérintve
megváltoztathatja a módot vagy stílust.
Úttípus:
- Use of Highway: leggyakrabban
autópálya használata

P42

• A "Route Plan" (útvonalterv)
képernyőn, érintse meg az "On
Map" (térképre) gombot és lépjen
a kijelölt útpont / úticél
térképhelyéhez. Itt lehetősége van:

- Use of Highway: autópálya
legritkább használata
- Use of Ferries: leggyakrabban
komp használat
P43
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- Use of Ferries: komp legritkább
használata
- Avoid Toll Roads. fizető utak
elkerülése
- Avoid Toll Roads: fizető utak
engedélyezése
Útvonal stílus:
Fastest Time: megtervezi a lehető
leggyorsabb útvonalat, ahol a
megengedett vagy azt megközelítő
sebességgel haladhat. Shortest
Distance (legrövidebb út): A lehető
legrövidebb útvonalat választva
irányítja el Önt úticéljához. Így a
legkevesebb kilométert kell megtennie.
4: megérintve visszatér a "Route
Plan" képernyőre.
OK: megérintve megerősíti az útvonal
opció beállításokat, és visszatér a
"Route Plan" képernyőhöz.
3. Navigációs mód kiválasztása
Az A-Navi rendszerben összesen
három navigációs mód van:

Route Navigation
(útvonal-navigáció): valós idejű
navigáció a kezdőponttól, az
útponton keresztül az úticélig.

4.4 ábra: Útvonalterv - "Go"

Simulate Navigation (navigáció
szimulálása): a navigáció élethű
szimulálása a kezdőponttól, az útponton
keresztül az úticélig. Lehetőséget kínál,
hogy megnézze az útvonalhoz tartozó
érdekes helyeket és útinformációt. A
szimulált mód főleg akkor használatos,
ha nincs GPS pozíció.
Free Navigation (szabad
navigáció): valós idejű navigálás
célállomás nélkül, amikor rögzítésre
került a GPS-helyzet.
Route Navigation
(útvonal-navigáció): valós idejű
navigálás a kezdőpont és a
célállomás között, amikor rögzítésre
került a GPS-helyzet.
A "Route Plan" (útvonalterv) képernyőn
két mód között választhat: Route Navi
(navigálás) (4.4. ábra). vagy Simulate
(szimuláció) (4.5. ábra).

P44
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4.5 ábra: Útvonalterv - szimulálás

P45

• a "Go"-t megérintve
kiválaszthatja az útvonal
navigációs módot. A rendszer
automatikusan a "Route
Calculating" (útvonalszámítás)
képernyőre lép, és várja a
GPS-jelet (4.5. ábra).

4.6 ábra Útvonal tervezés
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4.7 ábra: Rendszerüzenet

P46

Az útvonalszámítás befejezése előtt
bármikor megérintheti a "Cancel"
(mégse) gombot, és befejezheti a
műveletet.

P47

• A "Route Plan" képernyőn érintse
meg a "Simulate" gombot, és egy
felugró rendszerüzenet
megkérdezi, hogy meg akarja-e
változtatni a kiindulási pontot.
Ha igen, akkor a rendszer a
"Search menu" (keresés menü)
képernyőhöz lép.
Ha nem, a rendszer a 4.6 ábrára
lép.
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Navigáció

4.8 ábra Navigáció megkezdése

5.1 ábra: Útvonal navigációs térkép

Az úti cél kiválasztása és az útvonal
megtervezése után a rendszer
megtervezi az optimális útvonalat, és
megkezdi a navigálást.

P48

• Az útvonal tervezés után és
amikor a GPS pozíció rögzítésre
került, a rendszer megkezdi a
navigálást.
• Navigálás indítása.

A vezetéshez szükséges összes
információ világosan és átfogóan
megjelenik az útvonal-navigációs
térképen. Közben további navigációs
beállításokat végezhet vagy egyéb
lehetséges navigálási műveleteket
végezhet az útvonal-navigációs
menüben.

P51

• A "Route Navi Map" képernyőn a
"Main menu" gombot megérintve
lépjen a "Route Navi Menu"-be.
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5.2 ábra: Útvonal-navigációs menü

1. Térkép-beállítások

Automatikus térkép forgatás

5.3 ábra Térkép opciók

5.4 ábra Észak szerint

217

P52
P53

A "Map Options" képernyőt a "Free
Navi Menü"-ből és a "Route Navi
Menu-"ből is elérheti.
Az alábbi "Map Options" funkciókra
van lehetőség:

P54
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5.6 ábra 2D térkép

5.5 ábra Útirány szerint

P55

"Heading Up" (útirány szerint):
A térképet a haladás irányának
megfelelően forgatja.
"North Up" (észak szerint): A térkép
rögzített, északi iránynak megfelelő,
és lehetőséget kínál, hogy előre
lássa a vezetési körülményeket.

5.7 ábra 3D térkép

P56

P57

2D/3D: a térképet 2D-s és 3D-s
megjelenítés között válthatja.
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5.8 ábra Nappali üzemmód
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Auto Zoom (automatikus nagyítás)
• A vezetési sebességhez
igazodva automatikusan állítja a
térkép méretarányát, és ezzel
jobb térképnézetet kínál.
• Manuálisan állítja be a térkép
méretarányát.

5.9 ábra Éjszakai üzemmód

P58
P59

Day/Night: a térkép hátterét nappali
és éjszakai üzemmód között válthatja.
Highway Signpost: autópálya
jelzőtábla térképen való
megjelenítésének ki/bekapcsolása.
Voice Guidance
• NINCS utasítást adó hangüzenet
az irányváltásoknál.
• Utasítást adó hangüzenet az
irányváltásoknál.

Simulation Speed (szimuláció
sebessége)
Lehetősége van rá, hogy a szimulált
úton beállítson egy
menetsebességet. A szimulációs
sebességtartományok: 50 km/óra
(mph), 100 km/óra (mph), 150 km/óra
(mph), 200 km/óra (mph), 250 km/óra
(mph) és 300 km/óra (mph).
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2. Útvonal-információk

• Az útvonal információ (Route
Information) részei: Start (Kiindulási
pont), Destination (Úti cél), Distance
(távolság), következő utca neve, két
irányváltás közti távolság és
irányváltás típusa. Például:
haladjon a "Kennedyallee"-n 2
kilométert, majd forduljon jobbra a
"Morfeldr Landstraße"-ra.

5.10 Útvonal információ

P510

•

A "Route Navi Menu" képernyőn
(5.4 ábra) a "Route Information"
gombot megérintve az egész
útvonalat szöveges formában
jeleníti meg (5.10 ábra)

3. Útvonalterv
5.11 ábra: Útvonalterv

P511

Az A-Navi rendszerben lehetőség
van az úti cél módosítására vagy a
navigáció során további úti célok
megadására.
• érintse meg a "Route Navi Menu"
képernyőn a "Route Plan" gombot.
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4. Kerülőút
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5. Újratervezés

6.20 ábra Terelőút

5.13 ábra Újratervezés

5.12 ábra Kerülőút

P620
P512

• A "Route Navi Menu"
(útvonal-navigációs menü)
képernyőn, érintse meg a "Detour"
(kerülőút) gombot (5.2,. ábra) a
"Detour" (terelőút) képernyőhöz
lépéshez (5.12. ábra).

• Közlekedési dugó esetén
megbecsülheti a bedugulási
pontig lévő távolságot, és
kiválaszthat egy alkalmas opciót.
Az A-Navi rendszer megtervezi a
terelő útvonalat.

P513

Ha nem tartja ésszerűnek a javasolt
útvonalat, vagy szeretne egy másik
útvonalat megtekinteni a kiindulási
pont és az úti cél között, a
"Recalculate" gombot megérintve a
rendszer a "Route calculation"
képernyőre lép.
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6. Befejezés
A "Terminate" gomb megérintésével
a rendszer leállítja a navigálást, és a
szabad navigációs térképre lép.
7. Automatikus célba irányítás
A biztonságos vezetést figyelembe
véve az A-Navi rendszer lehetőséget
kínál az automatikus célba irányításra,
amely két esetben működik:
• Navigáció automatikus
megkezdése: Egy úti cél
beállítása után érintse meg a
"Go" (mehet) gombot a "Route
Plan" (útvonalterv) képernyőn,
és az A-Navi rendszer
automatikusan megkezdi a
navigálást. Az alábbiakban
olvasható az eljárás:
0-1. Ha megvannak már a GPS
jelek, folytassa a következő
lépéssel. Ellenkező esetben
várjon a GPS jelek vételére;

0-2. Állítsa be az aktuális GPS
pozíciót kiindulási pontként,
használja az optimális
útvonalat, és kezdje meg a
navigálást.
• Automatikus újratervezés: Ha
véletlenül kb. 100-rel túlment egy
javasolt irányváltási ponton, az
A-Navi rendszer aktiválja az
újratervezési modult az új útvonal
megtervezésére. Ez biztosítja,
hogy soha ne tévedjen el.

Beállítás menü
Beállítás
6.1 ábra: Szabad navigációs menü

P61
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6.2 ábra: Útvonal-navigációs menü

6.3 ábra: Beállítások 1
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1. Hangerő
6.5 ábra Hangerő

P62

6.4 ábra: Beállítások 2

P63

A beállításokban megnyílik egy sor
opció, mely lehetőséget kínál arra,
hogy az A-Navi rendszert a saját
igényei szerint állítsa be.

P65

A "Free Navi Menu"-ből vagy a
"Route Navi Menü"-ből megnyíló
"Settings" képernyőn 11 beállítható
tétel található.

P64

• a "Volume" (hangerő) gombot
megérintve a "Settings"
(beállítások) képernyőn
(6.3 ábra) a "Volume" (hangerő)
képernyőre lép (6.5 ábra).
• a "-" gombot megérintve
csökkentheti, míg a "+" gombot
megérintve növelheti a hangerőt.
• a y gombot megérintve
elnémíthatja a rendszert.
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Miután konfigurálta a beállításokat,
érintse meg az "OK" gombot. A
rendszer elmenti a beállításait, és
visszatér "Settings" (beállítások)
képernyőhöz.
2. Biztonsági riasztás
A sebesség riasztás figyelmeztet, ha
túllépi az adott úton érvényes
sebességkorlátozást. Itt állíthatja be,
hogy akar-e sebesség riasztást kapni
vagy sem.

• érintse meg a "Safety Alert"
(biztonsági riasztás) gombot a
"Settings" (beállítások)
képernyőn (6.3. ábra) a "Safety
Alert" (biztonsági riasztás)
képernyőre (6.6. ábra) lépéshez.
Amikor bekapcsolódik a sebesség
riasztás, a sebesség tűréshatár
értékét 0%, 5%, 10%, 15% és
20%-ra állíthatja.
3. Nyomvonalrögzítés
Az A-Navi rendszer a navigálás
során a GPS vevőtől érkező minden
helyzet meghatározó adatot naplóz.
A térképen megrajzolja a
nyomvonalat, így lehetőség van az
útvonal információ visszanézésére,
amikor legközelebb újra beindítja a
navigációs rendszert. Ez a funkció
nagyon hasznos, amikor elhagyott
területeken, például sivatagban vagy
vadonban vezet.

6.6 ábra Biztonsági riasztás

P66

6.7 ábra Nyomvonal rögzítés

P67

• A "Record On" (rögzítés
bekapcsolása) gombot megérintve,
a felhasználó bekapcsolja a
nyomvonalrögzítés funkciót; míg a
"Record Off" (rögzítés
kikapcsolása) gombot megérintve,
a felhasználó kikapcsolja a
nyomvonalrögzítés funkciót.
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• Minden nyomvonal rögzítés
megjelenik a képernyőn.
Ha kiválaszt egy felvételt, és
megérinti a "Show" (mutat)
gombot, akkor megjelenik a
nyomvonal a képernyőn.

4. Címjegyzék kezelése
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• érintse meg a "Delete" (törlés)
gombot, ha egy bejegyzést
törölni szeretne a címjegyzékből.
• érintse meg az "On Map"
(térképre) gombot, hogy
megtekintse a cím
elhelyezkedését a térképen.
• érintse meg az "Edit"
(szerkesztés) gombot
az"Address Book Edit"
(címjegyzék szerkesztése)
képernyőre lépéshez.

Az A-Navi rendszer maximum 100
cím/POI mentésére képes.
6.8 ábra Címjegyzék kezelése

6.9 ábra Címjegyzék szerkesztése

P68

• érintse meg az "Add"
(hozzáadás) gombot a "Search
Menu" (keresés menü)
képernyőre lépéshez a
címjegyzék kereséséhez,
POI/cím hozzáadásához.
P69

226

Infotainment rendszer

• érintse meg a szerkeszteni kívánt
mezőt, és miután a kurzor a
mezőre ugrott, érintse meg a
billentyűzetet. A beviteli formák
közötti váltáshoz, érintse meg a
"123" vagy "SYM" gombot.
10 ábra POI ikon kiválasztása

Nappali /éjszakai üzemmód
kapcsoló
Az A-Navi rendszerben az eltérő
nappali vagy éjszakai fényerőhöz a
térkép színsémák kézi vagy
automatikus beállítását kínálja.
6.10 ábra nappali/éjszakai
üzemmód kapcsoló

• Ha "Manually" (kézi) van
bekapcsolva, Ön kapcsolhat a
nappali (Day) és éjszakai (Night)
között. Kézi kapcsolás esetén az
automatikus kapcsolás nem
működik, ahogy fordítva sem.
• Ha "Automatic" (automata) van
bekapcsolva, be kell kapcsolni a
nappali időszakot (Daytime).
A nappali időszak kezdete "5:00-9:00
AM", a vége "5:00-9:00 PM" között
lehet.

P10

• érintse meg a 9 gombot a 6.9.
ábrán a "POI Icon Selection"
(POI ikonválasztás) képernyőre
lépéshez.

P610
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6. Otthoni cím beállítása

7. GPS-állapot

6.11 ábra Beállítások

6.12 ábra GPS állapot
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1. A GPS aktív: A GPS rögzítette az
aktuális helyzetet. A GPS inaktív:
A GPS nem rögzített helyzetet.
2. Műholdak helyzete: a műholdak
relatív iránya az aktuálisan
rögzített helyzethez képest;
Helymegjelölési információ:

P611

• Érintse meg a "Set Home Address"
(otthoni cím beállítása) gombot és
lépjen a "Search Menu" (keresés
menü) képernyőhöz.

P612

• A "Settings" (beállítások)
képernyőn (6.3. ábra), érintse
meg a "GPS Status"
(GPS-állapot) gombot a "GPS
status" (GPS-állapot) képernyőre
lépéshez (6.12. ábra).
A "GPS status" (GPS-állapot)
képernyőn az alábbi információk
láthatók:

1. Dátum: a GPS pozíció rögzítés
dátuma, pl. 13-02.
2. Idő: a GPS pozíció rögzítés
időpontja (mindig GMT-ként
mutatva), pl. 15:20:34.
3. Gépkocsi sebessége: a GPS
pozíció rögzítés sebessége.
4. Tengerszint feletti magasság: a
GPS pozíció rögzítés tengerszint
feletti magassága.
5. HDOP: relatív vízszintes
helymeghatározási pontosság.
6. Műholdak száma: 8.
7. Földrajzi hosszúság. a GPS által
rögzített pozíció földrajzi
hosszúsága, például 834’27E.
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8. Földrajzi szélesség: a GPS által
rögzített pozíció földrajzi
hosszúsága, például 4724’51N.

6.15 Bal oldali vezetés

9. Jobb/bal oldali közlekedés
6.14 ábra: Beállítások 2

8. Language
6.13 ábra Nyelv kiválasztása

6.16 Jobb oldali vezetés

P615

P614

P613

• A nyelv ikonjának megérintésével
kiválaszthatja a
hang-/programnyelvet.
• Az "OK" gombot megérintve
térjen vissza a beállításokhoz.

A jobb láthatóság érdekében az
A-Navi rendszer különböző
felhasználói interfész elrendezést
kínál a bal/jobb oldali forgalomban
vezetők számára.

P616
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10. Mértékegység

Ha a "Display On" (kijelzés be) jelet
átja, akkor a haladási sebesség nem
kerül kijelzésre; megérintve
bekapcsolhatja a sebesség kijelzését,
és viszont.

11. Haladási sebesség
kijelzésének be-/kikapcsolása

6.17 ábra: Beállítások 2

6.18 ábra: Beállítások 2

P617

A távolság mértékegységét
kilométerre vagy mérföldre állíthatja.
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P618

Általában a menetsebesség
megjelenik a navigációs térképen.
A menetsebesség azonban a GPS
jel eltérése miatt nem mindig helyes.
Ezzel a funkcióval ki/be kapcsolhatja
a sebesség kijelzés funkciót.
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12. Névjegy

Függelék

6.19 ábra Névjegy

1. Figyelem
Az alábbi körülmények nem
jelentenek rendszerhibát:

P619

• A névjegy az A-Navi rendszerről
kínál információt:
A. Product Model
B. Software Version
C. Map Data Version

A GPS pozícionálását érintő
helyzetek:
• Időnként, országúton/viadukton
haladva, a lebegőpont kileng.
• Ha nagyon meredek útszakaszon
utazik.
• Ha csigavonalú úton vezet, azt
észleli, hogy a lebegőpont kileng.
Ez nincs összefüggésben a kanyar
sugarával és a gépkocsi haladási
sebességével. Okozhatja az, hogy
a valódi útviszonyok eltérnek az
elektronikus térkép információitól.
• Ha jobbra/balra kanyarodva egy
olyan útra tér, melynek a közelében
(50 m-en belül) egy párhuzamos út
halad, előfordulhat, hogy a
lebegőpont a másik útra megy át.

• Ha széles úton kígyózva halad,
azt tapasztalhatja, hogy a
lebegőpont, a valódi távolság
hibás illeszkedése miatt, kileng.
• Mielőtt földalatti garázsból vagy
többszintes parkolóház csigavonalú
útjáról visszatér a felszíni útra, azt
tapasztalja, hogy a lebegőpont
esetleg kileng. Ha a gépkocsi
forgóliftben van, előfordulhat, hogy
a lebegőpont nyila nem a megfelelő
irányba mutat.
• Hangüzenet, ha útelágazáshoz
érünk.
• Az irányított távolság eltérhet az
aktuális távolság mértékétől.
Ha a fenti helyzetek bármelyike
előfordul, a GPS műhold
automatikusan beállítja az aktuális
pozíció rögzítést, ha folytatja a
vezetést.
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A térképfájlokból adódó
problémák.
• Ha egy újonnan épített útról
visszatér egy, a térképfájlban
szereplő útra, azt tapasztalhatja,
hogy a lebegőpont kileng, mivel a
térképfájl esetleg nem tükrözi a
valódi útviszonyokat. Ha folytatja
egy darabig a vezetést, a rendszer,
a GSP jel információi segítségével
beállítja a lebegőpontot a
megfelelő pozícióba.
• Útlezárás vagy járda miatt nincs
átmenő út.
• Új út megnyitása, régi út lezárása;
• Nem főúthoz való irányítás;
• Útvonal ismételt áttervezése a
javasolt útvonal változtatása nélkül;
• Viadukt helyett normál útra
irányítás, vagy fordítva.
• Ha csak keskeny mellékutak
vannak, és nincs az úti cél
közelében normál út, a rendszer
csak az úti cél közelébe vezeti el
Önt.

• Visszafordulásra utasítja Önt.
• Útelágazásnál nincs jelzés;
• Az irányváltási utasítás nem felel
meg a valódi útviszonyoknak;
• Autóúton/autópályán haladva
nincs a le/felhajtásra vonatkozó
irányjelzés vagy hangüzenet.
• A vázlatos térkép nem egyezik a
valódi útviszonyokkal.
A GPS-jelek vételét
megnehezítheti, ha Ön járművével
• alagutakban;
• magas hegyek között;
• viaduktok alatt;
• erdőben, fák között halad.
Külső GPS antenna használata
esetén javasoljuk, hogy a gépkocsi
tetején helyezze el. Ha kocsi tetején
keret van, ügyeljen rá, hogy a keret
és az antenna ne érjen egymáshoz.
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A GPS az USA védelmi
minisztériumának kezelésében van.
Előfordulhat, hogy szándékosan
csökkentik a GPS jelek pontosságát,
s így a gépkocsi iránya ingadozhat.
Hasznos megjegyzés
• Amikor bekapcsolja a készüléket,
a GPS jel vétele előtt a
lebegőpont ingadozhat.
• Amikor a rendszert telepítés után
először használja, a lebegőpont
ingadozhat.
• Ha a lebegőpont nem egyezik a
valódi feltételekkel, a rendszer, a
GPS jelek segítségével,
automatikusan beállítja a
helyzetét és irányát.
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2. Érdekes hely (POI) ikonok
Ikon

Név

Ikon

Név

Ikon

Név

Összes POI

Állami hivatal

Repülőtér

Egészségügyi
intézmény

Gépjármű

Múzeum

Üzlet, vállalkozás

Zenés szórakozóhely

Cég
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Ikon

Név

Ikon

Név

Ikon

Név

Éttermek

Település központja

Szállás

Pénzügyi intézmény

Éjszakai élet

Parkolás

Szolgáltatók

Benzinkút

Látnivalók

Kikapcsolódás

Bevásárlás

Rendőrség
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Ikon

Név

Állatkert

Ikon

Név

Vasútállomás

Ikon

Név

Klímavezérlés

Klímavezérlés
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Hőmérséklet-szabályozás
Fűtő- és szellőztető rendszer

Hőmérséklet-szabályozás ...........235
Szellőzőnyílások..........................250
Karbantartás ................................252

C11E4023A

Kezelőszervek:
1. Hőmérséklet-szabályozó
kapcsoló.
2. Légáram-elosztó kapcsoló.
3. Ventilátorszabályozó kapcsoló.

4. Légkondicionáló (A/C)
nyomógomb.
5. Belső keringtetés gomb.
6. Hátsó ablakfűtés és külső
tükörfűtés kapcsoló.
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Hőmérséklet-szabályozó gomb

C11E4003A

A hőmérséklet-szabályozó kapcsolóval
szabályozhatja a szellőzőnyílásokon
keresztül az utastérbe áramló levegő
hőmérsékletét.
Hűtéshez a kék mezőbe, fűtéshez a
piros mezőbe fordítsa a szabályozó
kapcsolót.

Ventilátorszabályozó kapcsoló

C11E4004A

A légáram sebességét a
ventilátorszabályozó kapcsoló
segítségével állíthatja be. A ventilátor
fordulatszámának növeléséhez (tehát
erősebb légáramhoz) forgassa a
kapcsolót az óramutató járásával
egyező irányba, az ellentétes irányba
forgatva a légáram csökken.
A ventilátorszabályozó kapcsolóval
a ventilátor fordulatszáma 4
fokozatban állítható.

Levegőelosztó üzemmód gomb

C11E4005A

A légáram elosztásához állítsa a
levegő-elosztó kapcsolót a kívánt
állásba.
A légáram-elosztó kapcsoló öt
helyzetbe kapcsolható:
Első (H)
Ennél a beállításnál a levegő a középső
és az oldalsó szellőzőnyílásokon
keresztül áramlik az utastérbe.
Kétszintű ())
A levegőáram két irányba oszlik.
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A levegő egyik fele a lábtérbe, a
maradék pedig a középső és oldalsó
szellőzőkön keresztül áramlik az
utastérbe.

Kevés levegő az oldalsó nyílásokhoz
is jut.

Belső keringtetés kapcsoló

Padló (6)
A levegő főként a lábtérben lévő
szellőzőnyílásokon keresztül áramlik be
az utastérbe. A levegő egy része a
szélvédő párátlanító nyílásaihoz, az
oldalsó szellőzőnyílásokhoz és a hátsó
szellőzőnyílásokhoz jut. Hagyja
szabadon az első ülések alatti területet,
hogy ne akadályozza az utastér hátsó
lábterébe irányuló levegőáramot.
Padló/jégmentesítő (-)
Ebben az állásban a levegő főként a
szélvédő párátlanító nyílásokon, az első
oldalablak párátlanító nyílásokon és a
lábtérben lévő szellőzőnyílásokon
keresztül áramlik be az utastérbe. Kevés
levegő az oldalsó nyílásokhoz is jut.
Jégmentesítés (0)
A levegő legnagyobb része a szélvédő
és első oldalablak párátlanító nyílásain
keresztül áramlik a légtérbe.

237

Ha a kapcsolót újból megnyomja,
friss levegő kerül az utastérbe. Ekkor
a visszajelző lámpa kialszik.
Ha a belső keringtetés üzemmódot
hosszabb ideig bekapcsolva tartja, a
gépkocsi ablakai bepárásodhatnak.
Ha ez történik, nyomja meg ismét a
belső keringtetés gombot, hogy friss
levegő jusson az utastérbe.

Figyelem!
Elálmosodhat, ha hosszabb ideig
vezet belső keringtetés üzemmódban
(a friss oxigén hiánya miatt).
C11E4006A

Ha porban, füstben, közlekedési
dugóban vezet, vagy ha gyors
hűtést/fűtést kíván elérni, nyomja
meg ezt a gombot. A visszajelző
lámpa kigyullad és a rendszer a
gépkocsi belső levegőjét fogja
keringtetni.

Friss levegő bejuttatásához
időnként kapcsoljon külső levegős
üzemmódra.
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Légkondicionáló rendszer

A/C gomb

Figyelem!

A légkondicionáló berendezés
hűtőegysége hűti az utastérbe
áramló levegőt, eltávolítja a párát,
port és virágport a gépkocsi
belsejében lévő levegőből.

Hosszú emelkedőkön vagy sűrű
városi forgalomban a bekapcsolt
légkondicionáló berendezés a
motor túlmelegedését okozhatja.
Figyelje a hőmérsékletmérőt.

A gépkocsi fűtése még bekapcsolt
légkondicionáló mellett is meleg
levegőt szállít, ha a
hőmérséklet-szabályozót meleg
állásba fordítja.

Ha a hőmérsékletmérő
túlmelegedést mutat, kapcsolja ki a
légkondicionálót.

Megjegyzés
Bekapcsolt légkondicionálóval való
közlekedés után néha
vízcseppeket láthat a motortér
alatt. Ez normális jelenség, mert a
hűtőrendszer a levegőből
eltávolítja a nedvességet.
Megjegyzés
A légkondicionáló berendezés
kompresszorát is a motor látja el
energiával, ezért a légkondicionálás
kismértékben csökkenti a gépkocsi
menetteljesítményét.

C11E4007A

Ha nem kapcsolja ki a
légkondicionálót, a gépkocsi
károsodhat.
A légkondicionáló bekapcsolása:
1. Indítsa el a motort.
2. Nyomja meg az A/C gombot.
(A visszajelző lámpa kigyullad,
jelezve, hogy a légkondicionáló
működik.)
3. Állítsa be a ventilátort a kívánt
fokozatra.
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Megjegyzés

Hűtés

A ventilátorszabályozó kapcsoló
kikapcsolt állásában a
légkondicionáló nem működik.

Maximális hűtés

A légkondicionáló kikapcsolása:
Nyomja meg ismét az A/C gombot.
(A visszajelző lámpa kialszik jelezve,
hogy a légkondicionáló nem
működik)

Maximális hűtésre nagyon magas
külső hőmérséklet esetén, illetve
akkor lehet szükség, ha a gépkocsi
sokáig állt a napon:
1. Eressze le résnyire az ablakokat,
hogy a meleg levegő kijuthasson
az utastérből.
2. Kapcsolja be a légkondicionálót
(A/C). (A visszajelző lámpa
kigyullad.)
3. Nyomja meg a belső keringtetés
gombot. (A visszajelző lámpa
kigyullad.)
4. Fordítsa a levegőelosztó kapcsolót
ELSŐ üzemmódba (H).
5. A hőmérséklet-szabályozó
kapcsolót fordítsa a kék mezőbe
ütközésig.
6. Állítsa a ventilátorszabályozó
kapcsolót a legmagasabb
fokozatra.
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Normál hűtés
1. Kapcsolja be a légkondicionálót
(A/C). (A visszajelző lámpa
kigyullad.)
2. Nyomja meg a belső keringtetés
gombot. (A visszajelző lámpa
kigyullad.)
3. Fordítsa a levegőelosztó
kapcsolót ELSŐ (H) vagy
KÉTSZINTŰ ()) állásba.
4. Fordítsa a hőmérséklet-szabályozó
kapcsolót a kék mezőbe.
5. Fordítsa a ventilátorszabályozó
kapcsolót a kívánt állásba.
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Fűtés
Maximális fűtés
A maximális fűtés üzemmódot az
utastér gyors felfűtésére
használhatja. Huzamosabb ideig ne
alkalmazza, mert az utastér levegője
befülledhet és az ablakok
bepárásodhatnak. A párásodás
megszüntetéséhez kapcsolja ki a
belső keringtetés gombot, hogy friss
levegő juthasson az utastérbe.
Maximális fűtéshez:
1. Kapcsolja ki a légkondicionálót
(A/C). (A visszajelző lámpa
kialszik.)
2. Nyomja meg a belső keringtetés
gombot. (A visszajelző lámpa
kigyullad.)
3. Fordítsa a levegőelosztó
kapcsolót KÉTSZINTŰ ()) vagy
PADLÓ (6) állásba.
4. A hőmérséklet-szabályozó
kapcsolót fordítsa a piros
mezőbe ütközésig.

5. Állítsa a ventilátorszabályozó
kapcsolót maximális fokozatra.
Normál fűtés
1. Kapcsolja ki a légkondicionálót
(A/C). (A visszajelző lámpa
kialszik.)
2. Kapcsolja ki a belső keringtetést.
(A visszajelző lámpa kialszik.)
3. Fordítsa a levegőelosztó
kapcsolót PADLÓ (6) vagy
KÉTSZINTŰ ()) állásba.
4. Fordítsa a
hőmérséklet-szabályozó
kapcsolót a piros mezőbe.
5. Állítsa a ventilátorszabályozó
kapcsolót a kívánt fokozatra.

Szellőzés
Kettős elosztás
Ezt a beállítást hűvös, de napos
időjárás esetén használja. A lábtérbe
meleg levegő áramlik, míg a
felsőtestre hűvös, friss levegő jut.
Ehhez a beállításhoz:
1. Kapcsolja ki a belső keringtetés
gombot. (A visszajelző lámpa
kialszik.)
2. Fordítsa a levegőelosztó
kapcsolót KÉTSZINTŰ ())
állásba.
3. Állítsa a hőmérséklet-szabályozó
kapcsolót a kívánt értékre.
4. Állítsa a ventilátorszabályozó
kapcsolót a kívánt fokozatra.
Szellőzés
Ha a levegőt a középső és oldalsó
szellőzőnyílásokhoz szeretné
irányítani:
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1. Kapcsolja ki a légkondicionálót
(A/C). (A visszajelző lámpa
kialszik.)
2. Kapcsolja ki a belső keringtetést.
(A visszajelző lámpa kialszik.)
3. Fordítsa a levegőelosztó
kapcsolót ELSŐ (H) vagy
KÉTSZINTŰ ()) állásba.
4. Fordítsa a
hőmérséklet-szabályozó
kapcsolót a kék mezőbe.
5. Állítsa a ventilátorszabályozó
kapcsolót a kívánt fokozatra.

Párátlanítás és jégmentesítés
A szélvédő pára- és
jégmentesítéséhez:
1. Fordítsa a levegőelosztó gombot
JÉGMENTESÍTŐ (0) állásba.
2. Fordítsa a
hőmérséklet-szabályozó
kapcsolót a piros mezőbe.
3. Gyors párátlanításához és
jégmentesítéshez állítsa a
ventilátorszabályozó kapcsolót a
legerősebb fokozatra.
Megjegyzés
A JÉGMENTESÍTŐ (0) vagy a
PADLÓ/jégmentesítő (-) mód
kiválasztása esetén a
légkondicionáló és a külső levegős
üzemmód automatikusan bekapcsol
a párátlanítás hatékonyságának
fokozása érdekében.
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A szélvédő páramentesen
tartásához és közben a lábtér
fűtéséhez fordítsa a levegőelosztó
kapcsolót PADLÓ/JÉGMENTESÍTŐ
(-) állásba.

Figyelem!
A külső hőmérséklet és a szélvédő
hőmérséklete közötti különbség
hatására a szélvédő bepárásodhat,
ami akadályozza a kilátást.
Nagyon párás időben ne használja
a PADLÓ/JÉGTELENÍTŐ (-) vagy
JÉGTELENÍTŐ (0) üzemmódot,
amennyiben a
hőmérséklet-szabályozó kapcsoló
a kék mezőbe van állítva.
Ez a gépkocsi sérülésével és
személyi sérülésekkel járó
balesethez vezethet.
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Automatikus
légkondicionáló berendezés

Napsütés-érzékelő

Hőmérséklet-érzékelő

Általános leírás
A teljesen automatikus
hőmérséklet-szabályozási (FATC)
rendszer önműködően szabályozza a
gépkocsi utasterének hőmérsékletét.
Bármilyen időjárási körülmény és
külső hőmérséklet mellett, bármely
évszakban a legnagyobb komfortot
biztosítja. A kívánt hőmérséklet
eléréséhez az automatikus
üzemmódot (AUTO) kell kiválasztani.
A rendszer a kívánt hőmérsékletet az
utastérben elhelyezett érzékelő jele,
a hűtőfolyadék hőmérséklete, a
napsütés-érzékelő és a környezeti
hőmérsékletérzékelő jele alapján
szabályozza.

C11E4021A

A napsütés-érzékelő a szélvédő
szellőzőnyílásai előtt helyezkedik el.
Automatikus (AUTO) üzemmódban
ez érzékeli a napsütést.

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

C3D4012A
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C3D4013A

A rendszer automatikus
üzemmódban a gépkocsi utasterének
hőmérsékletét figyeli a szellőzési
igények meghatározásához.

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

C3D2014A

Klímavezérlés

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Kiválasztott hőmérséklet
Párátlanítás jelzés
Légáram-elosztó jelzés
Légkondicionálás jelzés
Külső hőmérséklet
Automatikus üzemmód jelzés
Külső levegős üzemmód jelzés
Belső keringtetéses üzemmód
jelzés
9. Ventilátorműködés jelzés
10. Ventilátor-fordulatszám jelzés
11. Két zóna

AUTO gomb

Ha a hőmérséklet-szabályozó
(FATC) rendszert automatikus
üzemmódban használja, csak annyit
kell tennie, hogy beállítja a kívánt
hőmérsékletet.

Ha megnyomja az AUTO gombot, a
rendszer az utastér hőmérsékletét az
előzetesen beállított hőmérséklet
eléréséhez automatikusan
szabályozza. A rendszer önműködően
szabályozza a légáram-elosztás
módját, a ventilátor sebességét, a
légkondicionáló működését és a
keringtetési funkciókat.
A műszerfal közepén lévő információs
központ (DIC) kijelzőn megjelenik az
automatikus üzemmód (AUTO) jelzés.
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A kívánt hőmérséklet beállításához

C3D4003A

C3D4011A

Forgassa a hőmérséklet-szabályozó
gombot, amíg a kijelzőn meg nem
jelenik a kívánt hőmérséklet.
Az óramutató járásával egyező
irányban: A kívánt hőmérséklet
0,5 C-os lépésekben nő.
Az óramutató járásával ellentétes
irányban: A kívánt hőmérséklet
0,5 C-os lépésekben nő.
A kívánt hőmérsékletet igény szerint
18 C és 28 C közötti értékre lehet
beállítani.
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Manuális szabályozás

Megjegyzés
Ha a kívánt hőmérsékletet a "HI"
(maximum) vagy "Lo" (minimum)
értékre állítja, a ventilátor
folyamatosan a legnagyobb
fordulatszámmal működik azután
is, hogy az utastér hőmérséklete
elérte a kívánt értéket.
Két zóna: A hőmérséklet külön
beállítható a járművezető és az utas
számára.
Állítsa a SYNC tekerőgombot az utas
oldali hőmérséklet növeléséhez vagy
csökkentéséhez.
A két zóna/egy zóna kijelzés között a
vezetői információs központban vagy
a navigációs képernyőn a SYNC
gomb megnyomásával válthat.
Nyomja meg a SYNC gombot a két
zóna üzemmódban az összes
klímabeállításnak a vezető
beállításaihoz kapcsolásához.

A/C gomb

C3D4004A

A rendszer kikapcsolásához nyomja
meg az OFF gombot.

C3D4005A

Ki- és bekapcsolja a
légkondicionálót. Ha megnyomja ezt
a gombot, kilép az automatikus
üzemmódból és a kijelző kialszik.
A légkondicionáló (#) kijelzője
világít, ha a légkondicionáló be van
kapcsolva.
A légkondicionáló kikapcsolásához
nyomja meg ismét az A/C gombot,
vagy az OFF gomb megnyomásával
kikapcsolhatja az egész rendszert.
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A légáram-elosztás
megváltoztatása

Belső keringtetés kapcsoló

247

Ventilátor-fordulatszám
szabályozó kapcsoló

C3D4007A
C3D4006A

Ha megnyomja a MODE gombot,
kilép az automatikus (AUTO)
üzemmódból, és a légáram-elosztás
módja a következő sorrend szerint
változik:
ELSŐ (H)  KÉTSZINTŰ ()) 
PADLÓ (5) 
PADLÓ/JÉGMENTESÍTŐ (/)

A külső levegős üzemmód és a belső
keringtetés között választ.

C3D4008A

A gomb forgatásával beállíthatja a
ventilátor fordulatszámát.
A gomb elforgatásával kilép az
automatikus üzemmódból.
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Jégmentesítés

Ez az üzemmód a párátlanítást végző
gomb ismételt megnyomásával,
illetve a légáram-elosztó kapcsoló
vagy az AUTO gomb
megnyomásával törölhető.

AQS

C3D4009A

C3D4010A

A szélvédő párátlanításához és
jégmentesítéséhez nyomja meg a
JÉGMENTESÍTÉS (0) gombot. A
légkondicionáló és a külső levegős
üzemmód automatikusan bekapcsol.

Az AQS (levegőminőség-érzékelő)
automatikusan választ a külső levegős
üzemmód és a belső levegőkeringtetés
üzemmód között, hogy kizárja a kívülről
érkező kipufogógázokat és
megakadályozza a levegő
szennyeződését az utastérben.

A ventilátorszabályozó kapcsoló
segítségével állítsa be a ventilátor
fordulatszámát.

Az AQS üzemmód bekapcsolásához
nyomja meg az AQS gombot. A
kapcsolóba épített visszajelző lámpa
kigyullad.

Klímavezérlés

Az AQS kikapcsolásához nyomja
meg ismét a gombot. A visszajelző
lámpa kialszik, jelezve, hogy az AQS
kikapcsolt.

Külső hőmérséklet kijelző
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A hőmérséklet
mértékegységének
megváltoztatása
A hőmérséklet mértékegységének
megváltoztatásához:

Ha az AQS üzemmódot hosszabb
ideig bekapcsolva tartja, akkor a
jármű ablakai bepárásodhatnak. Ha
ez történik, akkor kapcsolja ki az
AQS üzemmódot és váltson a külső
levegős üzemmódra.

C3D2005A

A külső hőmérséklet mindig
megjelenik a vezetői információs
központban.
A hőmérsékletérzékelő az első
lökhárítónál helyezkedik el.
Elhelyezkedése miatt lassú
menetben vagy álló helyzetben a
kijelzett értéket befolyásolhatja az út
és a motor hőmérséklete.

1. Nyomja meg a SET gombot
2 mp-nél hosszabban az
információs központ
kezelőegységén. A hőmérséklet
mértékegysége villogni kezd.
2. Nyomja meg a Q vagy R gombot a
hőmérséklet mértékegységének
megváltoztatásához (C  F).
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Elektronikus klímavezérlő
rendszer

Kiegészítő fűtés (csak dízel)
A kiegészítő segédfűtés elektromos
levegőfűtés, amely a légkondicionáló
egységben kerül beszerelésre.
A készülék megnöveli a gépkocsi
fűtőképességét az utastérbe érkező
levegő felfűtésével.

Szellőzőnyílások
Állítható szellőzőnyílások
Oldalsó szellőzőnyílások

2443656

): Nyomja meg a légáramlás
irányának megváltoztatásához.
w^x: A ventilátor-fordulatszám
növeléséhez vagy csökkentéséhez
nyomja meg.

C11E4018A

A levegő mindkét állítható oldalsó
szellőzőnyíláson keresztül az első
ülések felé vagy az oldalablakokra
irányítható.
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Középső szellőzőnyílások

A középső és oldalsó
szellőzőnyílások lezárásához

Oldalablak-páramentesítő
nyílások

A szellőzőnyílás levegőáramának
elzárásához forgassa lefelé
ütközésig az egyes szellőzőnyílások
alatti vagy melletti kereket.

Az oldalablak-páramentesítő
nyílásokon keresztül a levegő az
oldalablakokra áramlik, főleg a külső
visszapillantó tükrök magasságában.

{Figyelmeztetés
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a
szellőzőnyílások terelőlapjaira.
Baleset esetén ezek kárt és
sérülést okozhatnak.
C11E4019A

A levegő mindkét állítható irányú és
szabályozható középső
szellőzőnyíláson keresztül az
utastérbe irányítható.
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Rögzített szellőzőnyílások
Szélvédő-párátlanító nyílások
A szélvédő-párátlanító nyílásokon
keresztül a levegő a szélvédőre
irányítható.

Szellőzőnyílások a lábtérben
Az alsó szellőzőnyílásokon keresztül
az első ülések lábterébe irányítható
a levegő.

Hátsó szellőzőnyílások
A hátsó ülések lábterébe a hideg
vagy meleg levegő az első ülések
alatti légcsatornákon keresztül jut el.
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Karbantartás
Levegő belépőnyílások
A szélvédő előtt és a motortérben
található levegő belépőnyílásokat a
levegő szabad áramlásának biztosítása
érdekében tisztán kell tartani.

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

Rendszeresen távolítsa el a
lerakódott szennyeződéseket,
faleveleket vagy havat.
2042717

3. Távolítsa el a szűrőfedél csavarját.

Figyelem!
2269500

1. Távolítsa el a kesztyűtartó körül
lévő hat csavart.
2. Az alsó rész óvatos kihúzásával
vegye ki a kesztyűtartó dobozt.

Vigyázzon, mert a szűrőház körüli
éles szegélyek megsérthetik a kezét.
A légkondicionáló szűrőbetétjének
cseréjekor viseljen védőkesztyűt.
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Figyelem!
Poros utakon, magasabb
légszennyezettségű területeken és
rendszeresen földutakon
közlekedve a szűrőbetét gyakoribb
cseréjére van szükség.
Ez csökkenti a szűrő
hatékonyságát, ami káros hatással
van a tüdőhörgőkre.
2042718

4. Cserélje ki a szűrőbetétet.
Megjegyzés
Az új szűrőbetét behelyezésénél
ügyeljen, hogy a megfelelő
légáramlási irányba tegye be a
szűrőbetétet.
Megjegyzés
Azt ajánljuk, hogy hivatalos
márkaszervizben cseréltesse ki a
szűrőt.
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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.
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Átvizsgálás
Az optimális hűtési teljesítmény
biztosítása érdekében javasoljuk,
hogy a légkondicionáló berendezést
évente ellenőriztesse.
 Működés- és nyomáspróba
 Fűtés működőképessége
 Szivárgások ellenőrzése
 Meghajtószíjak ellenőrzése
 A kondenzátor tisztítása és
 Az elpárologtató leeresztése
 Teljesítmény ellenőrzése

Figyelem!
Használja a megfelelő hűtőközeget.

{Figyelmeztetés
A klímavezérlő rendszereket csak
képzett szakemberek szervizelhetik.
A helytelen javítási műveletek
személyi sérülésekhez vezethetnek.

Vezetés és üzemeltetés

Vezetés és
üzemeltetés

Vezetési információk ...................255
Üzembevétel és indítás ...............255
Kipufogógáz ................................261
Automata sebességváltó .............263
Kézi sebességváltó .....................270

Vezetési információk

Üzembevétel és indítás

A jármű irányítása

Az új jármű bejáratása

Soha ne közlekedjen leállított
motorral

A gépkocsi teljesítményének
fokozása, gazdaságos üzemeltetése
és élettartamának növelése
érdekében az első néhány száz
kilométer megtétele során tartsa be a
következő óvintézkedéseket:

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

Vezetést segítő rendszerek.........271

Pedálok

Fékek...........................................272

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

Vezetést segítő rendszerek.........277
Akadály-felismerő rendszerek .....284
Üzemanyag .................................290
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 Kerülje a teljes gázzal való
elindulást.
 Ne „túráztassa” a motort (tehát
üresjáratban ne pörgesse fel
fölöslegesen).
 Az esetleges vészhelyzetek
kivételével kerülje a vészfékezést.
Ez lehetővé teszi a fékalkatrészek
megfelelő bejáratását.
 A motor kímélése és az
üzemanyaggal való
takarékoskodás érdekében kerülje
a gyors elindulásokat, a hirtelen
gyorsításokat és a hosszantartó
nagy sebességű használatot.
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Alacsony sebességi
fokozatokban kerülje a teljes
gázzal való gyorsítást.
 Ne vontasson más járművet.

A gyújtáskapcsoló állásai
1. változat

START: Indítás

2. változat

{Veszély
Menet közben ne fordítsa a
gyújtáskulcsot LOCK vagy ACC
állásba.
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 ACC
vagy ON állásban.
C11E3021A

LOCK: Gyújtás kikapcsolva
ACC: Gyújtás kikapcsolva,
kormányzár kioldva
ON (be): Gyújtás bekapcsolva,
dízelmotor izzítása

Ilyenkor az akkumulátor lemerülhet.

C3D3002A

A gyújtásvezérlő gomb négy
külnböző állásba fordítható.
1. LOCK (ki): gyújtás kikapcsolva
2. ACC: gyújtás kikapcsolva,
kormányzár kioldva
3. ON: gyújtás bekapcsolva,
dízelmotor izzítása
4. START: indítás
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A motor beindítása
A motor indítása a
gyújtáskapcsolóval
 Fordítsa a kulcsot ACC állásba, a
kormányzár oldásához
mozgassa meg kissé a
kormánykereket.
 Manuális sebességváltó: nyomja
be a tengelykapcsolót.
 Automata sebességváltó:
Mozgassa a fokozatválasztó kart
P vagy N állásba.
 Ne adjon gázt.
 Dízelmotor: fordítsa a kulcsot ON
állásba az izzításhoz, amíg a K
ellenőrzőlámpa ki nem alszik
 Fordítsa a kulcsot START
állásba, miközben lenyomva
tartja a tengelykapcsoló- és a
fékpedált, majd engedje el, ha a
motor beindult.
Újraindítás előtt vagy a motor
leállításához fordítsa vissza a kulcsot
LOCK 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.
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A motor beindítása a
gyújtásvezérlő gombbal
• Manuális sebességváltó: nyomja
be a tengelykapcsolót. Fordítsa a
gyújtásvezérlő gombot a START
állásba, miközben nyomva tartja
a tengelykapcsoló és a fékpedált,
majd engedje fel, amikor a motor
beindult.
• Automata sebességváltó:
Mozdítsa P (parkolás) vagy N
(üres) helyzetbe a kapcsolókart.
A motor semmilyen más állásban
nem indítható be. A motor
újraindításához, amikor a jármű
már mozgásban van, csak az N
(üres) állást használja.
Ha a jármű kulcs nélküli nyitó
rendszerrel van ellátva, akkor a
lábát a fékpedálon kell tartania a
motor beindításához.
• Dízelmotor: Fordítsa ON (be)
állásba a gyújtásvezérlő gombot az
izzításhoz, amíg a K ki nem alszik.
Fordítsa START állásba a
gyújtásvezérlő gombot.
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A motor indítózni kezd, engedje el a
gyújtásvezérlő gombot, az visszatér
az ON (be) állásba.
Ha a gújtásvezérlő gomb nem fordul
el, akkor próbálja meg újra benyomni
és elfordítani a gombot.
Ha a jeladó nincs a járműben vagy
valami zavarja a jeladót, akkor a
vezetői információs központ (DIC) a
műszercsoport közepén az
ELECTRONIC KEY NOT DETECTED
(nem észlelhető elektronikus kulcs)
üzenetet jeleníti meg.

Automatikus
motorindító/-leállító funkció

Kikapcsolás

Stop-start rendszer
A stop-start rendszer segít az
üzemanyag-megtakarításban és a
kipufogógáz kibocsátás
csökkentésében. Ha a jármű kis
sebességgel halad vagy megáll, a
motor automatikusan kikapcsol.
Amint lenyomják a tengelykapcsolót,
a motor automatikusan újraindul.

Bekapcsolás
A stop-start rendszer a gyújtás
bekapcsolása után azonnal
aktiválódik.

C12E9001A

Kapcsolja ki a stop-start rendszert
manuálisan, az eco gomb
megnyomásával.
A kikapcsolást a gombon lévő kialudt
LED jelzi.
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Automatikus motor leállítás
Ha a gépjármű lassan halad vagy áll,
aktiválja az automatikus motor
leállítást az alábbiak szerint:
 Tegye a választókart N állásba
 Engedje fel a tengelykapcsoló
pedált
A motor leáll, a gyújtás azonban
bekapcsolva marad.

Automatikus motor leállítás közben a
fűtési teljesítmény, a szervokormány
és a fékteljesítmény megmarad.
A légkondicionáló rendszer, a hűtési
teljesítménytől függően akadályozza,
vagy nem, a stop/start rendszert.
Automatikus motor leállítás
feltételei
 A stop-start rendszer nincs
manuálisan kikapcsolva
 A motorháztető teljesen le van
zárva
 A vezető oldali ajtót be van
csukva vagy a vezető biztonsági
öve be van kapcsolva
 Az akkumulátor jó állapotban
van, és töltöttsége megfelelő
 A motor be van melegítve
 A motor hűtőfolyadék
hőmérséklet nem túl alacsony

C12E9002A

A motor leállását a
fordulatszámmérő AUTOSTOP
helyzetben álló mutatója jelzi.

 A környezeti hőmérséklet nem túl
alacsony vagy magas
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 A jégmentesítő funkció nincs
bekapcsolva
 A manuális klímavezérlő
ventilátorvezérlő gombja nem 4.
állásban van (max. légáramlás)
 Nincs benyomva az automata
klímavezérlés A/C gombja
 A fékvákuum elegendő
 A gépkocsi haladt az utolsó
automatikus motor leállítás óta
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Jármű újraindítása a vezető által
A motor újraindításához nyomja meg
a tengelykapcsoló pedált.
A motor beindulását a
fordulatszámmérő üresjárati sebesség
helyzetben álló mutatója jelzi.
Ha a választókart a tengelykapcsoló
lenyomása előtt veszi ki N állásból,
akkor a # visszajelző lámpa világít.
Amint a tengelykapcsoló pedált
lenyomják, a visszajelző lámpa
kialszik.

Motor indítása stop-start
rendszerrel
Ha a motor leállás közben az alábbi
állapotok valamelyike lép fel, akkor a
stop-start rendszer automatikusan
újraindítja a motort.
 A stop-start rendszer manuálisan
ki van kapcsolva
 A motorháztető nyitva van
 A vezető biztonsági öve nincs
bekapcsolva és a vezető oldali
ajtó nyitva van
 A motor hőmérséklete túl
alacsony
 Az akkumulátor töltöttsége
gyenge
 A fékvákuum nem elegendő
 A gépjármű elindul
 A környezeti hőmérséklet túl
alacsony vagy magas
 A jégmentesítő funkció be van
kapcsolva

 A manuális klímavezérlő
ventilátorvezérlő gombja 4.
állásban van (max. légáramlás)
 Be van nyomva az automata
klímavezérlés A/C gombja
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Parkolás
 Ne parkoljon gyúlékony burkolatú
helyen. A kipufogórendszer
magas hőmérsékletétől a
felületet lángra lobbanhat.
 Mindig húzza be a rögzítőféket.
 Kapcsolja ki a motort és 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 vagy p
állásba. 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.

Kipufogógáz
Kipufogógáz
{Figyelmeztetés
A kipufogógáz szén-monoxidot
(CO) tartalmaz, amely színtelen és
szagtalan. A CO gáznak való
kitettség eszméletvesztést és akár
halált is okozhat.
A kipufogógáz a járműbe kerülhet,
ha:
• A járművet rosszul szellőző
helyen alapjáraton járatják
(parkológarázsokban,
alagutakban, mély hóban, amely
gátolja a jármű alatti vagy a hátsó
kipufogócsövek légáramlását).
• A kipufogó szaga vagy hangja
furcsa vagy megváltozott.
• A kipufogórendszer korrózió
vagy károsodás miatt szivárog.
• A jármű kipufogórendszerét
módosították, károsodott vagy
helytelenül javították.
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{Figyelmeztetés
• A jármű karosszériáján
károsodás vagy utólagos
módosítások következtében
nem tökéletesen szigetelt
lyukak vagy nyílások vannak.
Ha szokatlan szagokat érez
vagy azt gyanítja, hogy
kipufogógáz kerül a járműbe:
• Csak az ablakok teljesen nyitott
állapotában vezessen.
• Haladéktalanul javíttassa meg
a járművet.
Soha ne álljon a járművel járó
motorral zárt területen, például
garázsban vagy szellőzéssel
nem rendelkező épületben.
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Dízel-részecskeszűrő
A dízel részecskeszűrő kiszűri a
kipufogógázok káros
koromrészecskéit. A rendszer
öntisztító funkcióval is rendelkezik, ami
bizonyos időközönként automatikusan
működésbe lép. A szűrő tisztítása a
koromrészecskék nagy hőmérsékleten
való elégetésével történik. Az eljárás
bizonyos haladási feltételek mellett
automatikusan lezajlik és több mint 15
percig is tarthat. Az ezt kísérő szag és
füst normális jelenség.
Bizonyos menetkörülmények között
a rendszer nem tudja automatikusan
elvégezni a tisztítást, mint például
rövid távokon való használat esetén.
Ha a visszajelző (DPF lámpák) L
világít vagy villog, akkor aktiválni kell a
dízel-részecskeszűrő tisztítási
eljárását a haladás folytatásával, amíg
a DPF lámpák ki nem alszanak a
műszercsoportban. Ebben az esetben
a folyamatos vezetés a legjobb a
tisztítási eljárás végrehajtásához.

{Figyelmeztetés
Ügyeljen az alábbi óvintézkedések
betartására, mert a kipufogórendszer
alkatrészei a DPF regenerációja
közben többszáz fokos
hőmérsékletűre forrósodnak fel.
• Ha gyúlékony anyagok
érintkeznek a kipufogó
rendszer elemeivel akkor a
forró kipufogórendszer a felület
meggyújtásával tüzet okozhat.
Ne parkoljon a gépjárművel
száraz avaron, nagyobb
felületű papír vagy más
gyúlékony anyag fölött.
• Amint a gépjárművel beállt a
garázsba, vegye le a gyújtást.
• Ne közelítse meg a forró
kipufogó alkatrészeket,
beleértve a hátsó kipufogó
csonkot is.

Katalizátor
A katalizátor csökkenti a
kipufogógázban lévő káros
vegyületek mennyiségét.

Figyelem!
Az alacsony minőségű vagy túl
alacsony oktánszámú üzemanyag
károsíthatja a motort, a katalizátort
vagy az elektronikus alkatrészeket.
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.
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Gyújtáshiba, egyenetlen motorjárás,
motorteljesítmény-csökkenés 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.

Figyelem!
Ne érjen a katalizátorhoz, ha jár a
motor, a katalizátor megérintése
csak akkor lehetséges, ha már
lehűlt, mert megégetheti a bőrét
(a testén vagy a kezén): lehűlt
állapot: - két órás hűlés a motor
leállítását követően környezeti
hőmérsékleten.

Automata
sebességváltó
Automata sebességváltó
Az automata sebességváltó lehetővé
teszi a kézi fokozatváltást (manuális
üzemmód) és az automatikus
fokozatváltást (automata üzemmód).
Járművének automata
sebességváltója elektronikusan
vezérelt hatfokozatú automata
sebességváltó.
A hatodik fokozat az „overdrive”
sebességfokozat.
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Elindulás
1. A motor bemelegítése után, a
fékpedált továbbra is lenyomva
tartva, kapcsoljon R, D állásba.

Figyelem!
A gépkocsi mozgása közben ne
kapcsoljon a D (előremenet)
fokozatból az R (hátramenet) vagy
a P (parkolás) fokozatba.
Ez a sebességváltó
károsodásához és személyi
sérüléshez vezethet.
2. Engedje ki a kéziféket és engedje
fel a fékpedált.
3. A gépkocsi mozgásba hozásához
lassan nyomja le a gázpedált.

264

Vezetés és üzemeltetés

A sebességváltó kijelzője

Fokozatválasztó kar

2. változat

1. változat

C3E2007A
C12E5003A

A műszercsoportban helyezkedik el.
A kiválasztott sebességfokozatot vagy
sebességváltó üzemmódot jelzi.

Ha a jármű DIC kijelzővel
rendelkezik a műszercsoport
közepén, akkor a kiválasztott fokozat
vagy a sebességváltó-üzemmód
kijelzése jelenik meg a DIC alján.

C3D3004A

P (PARKOLÁS): Megakadályozza
az első kerekek forgását. Csak a
gépkocsi álló helyzetében, behúzott
kézifék esetén kapcsoljon P állásba.
R (HÁTRAMENET): Hátrameneti
sebességváltó-állás Csak a gépkocsi
álló helyzetében kapcsolja a
fokozatválasztó kart R állásba.
N (ÜRES): Egyik sebességfokozat
sincs bekapcsolva.
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D: Ezt az állást normál vezetési
körülmények között kell használni.
Ebben az állásban az automata
sebességváltó mind a 6 előremeneti
sebességfokozatot kapcsolhatja.

Kapcsolás a fokozatok között
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A kioldógomb benyomását igénylő
váltásokat a fekete nyilak jelzik.

Figyelem!
MD174

Fokozatválasztás közben ne adjon
gázt.

A váltáshoz nyomja meg a
kioldógombot.

Soha ne nyomja le egyszerre a
gázpedált és a fékpedált.
Bekapcsolt sebességfokozatnál,
a fék kiengedésekor a gépkocsi
lassan kúszni kezd.
Ne használja a P (parkolás)
helyzetet a kézifék helyett.

C11E3002A

A váltás a fokozatválasztó kar állásai
között a következőképpen történik:

A gépkocsi elhagyásakor állítsa le
a motort, húzza be a kéziféket, és
vegye ki a gyújtáskulcsot.
Soha ne hagyja felügyelet nélkül
a járó motorú gépkocsit.

A fehér nyilak olyan váltásokat
jeleznek, amelyekhez nem kell
megnyomnia a kioldógombot.

MD173

Szabadon válthat.
C12E9003A

Nyomja le a fékpedált, és a váltáshoz
nyomja meg a kioldógombot.
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Akár áll a gépkocsi, akár mozgásban
van, a kézi üzemmód választása a
fokozatválasztó kar „D” állásból balra
történő elmozdításával történhet. A
„D” állásba történő visszatéréshez
nyomja vissza jobbra a
fokozatválasztó kart a fő váltóárokba.
Kézi üzemmódban a fokozatválasztó
kar előrefelé vagy hátrafelé történő
mozgatása gyors sebességváltásokat
hajt végre. A kézi sebességváltókkal
szemben ez a kézi üzemmód lehetővé
teszi, hogy a sebességváltás
lenyomott gázpedállal történjen.
FEL(+): Nyomja előre a kart az
eggyel magasabb sebességfokozatba
való kapcsoláshoz.
LE(-): Húzza hátra a kart az eggyel
alacsonyabb sebességfokozatba
való kapcsoláshoz.
Megjegyzés
Kézi üzemmódban csak a hat
előremeneti sebességfokozat
kapcsolható.

Hátramenet vagy parkolóállás
kapcsolásához mozgassa a
fokozatválasztó kart kívánsága
szerint „R” vagy „P” állásba.
Megjegyzés
Kézi üzemmódban a váltó
automatikusan visszakapcsol, ha a
gépkocsi lelassul. Ha a gépkocsi
megáll, a váltó automatikusan az
1. fokozatot kapcsolja.
A rendszer bizonyos
sebességváltásokat nem hajt
végre a gépkocsi teljesítményének
megőrzése és a biztonság
érdekében.
Csúszós úton történő elindulás előtt
nyomja a fokozatválasztó kart előre,
„+” (fel) állásba. Ekkor a váltó a 2.
sebességfokozatba kapcsol, ami
segít a csúszós úton történő
könnyebb elindulásban. Az 1.
sebességfokozatba való
visszakapcsoláshoz húzza a
fokozatválasztó kart „- ” (LE) állásba.

Figyelem!
Kézi üzemmódban a vezetőnek
kell elvégeznie a felváltásokat az
aktuális közlekedési viszonyoknak
megfelelően, ügyelve arra, hogy a
motor fordulatszáma ne érje el a
piros zónát.
Mivel a hirtelen motorfékezések
és/vagy erőteljes gyorsítások a
tapadás elvesztését okozhatják, a
visszakapcsolásokat körültekintően
kell végezni a jármű sebességének
megfelelően.
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Motorfék

A gépkocsi hintáztatása

Ahhoz, hogy hosszú lejtmenetben
kihasználhassa a motorkompresszió
fékező hatását, kapcsoljon kézi
üzemmódban fokozatosan
alacsonyabb fokozatba.

A gépkocsi hintáztatása csak akkor
megengedett, ha a gépkocsi
homokban, sárban vagy hóban
elakadt.

{Figyelmeztetés
Ne kapcsoljon vissza a
sebességváltón egyszerre kettő
vagy annál több sebességfokozatot.
Ezzel megelőzheti a
sebességváltó károsodását, vagy
hogy elveszítse az irányítást, és
személyi sérülés történjen.
Megjegyzés
Ha hosszú, meredek lejtőkön a
motorféket (is) használja,
meghosszabbítja a fékbetétek
élettartamát.
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Kickdown

Mozgassa a fokozatválasztó kart
felváltva a D és az R fokozat között.
A motor fordulatszámát tartsa
alacsonyan, és kerülje a hirtelen
gázadást.

Parkolás
Miután a fékpedált lenyomására a
jármű megállt, kapcsolja a
sebességváltót P állásba, majd
húzza fel erősen a rögzítőfék karját,
és vegye ki a gyújtáskulcsot.

MD102

A nagyobb gyorsulás érdekében
nyomja le teljesen a gázpedált, és
tartsa ott. A motorfordulatszámtól
függően a sebességváltó
alacsonyabb sebességfokozatba
kapcsol.
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Meghibásodás

Fokozatválasztó kar kioldása

Meghibásodás esetén a
meghibásodás-jelző lámpa világít.
A sebességváltó többé nem kapcsol
sem automatikusan, sem kézzel,
mivel rögzül az egyik fokozatban.

Ez azt jelenti, hogy a fokozatválasztó
kart P (parkolás) állásból másik
állásba csak úgy lehet átváltani, ha
előtte bekapcsolta a gyújtást és
teljesen lenyomta a fékpedált. Ha
bekapcsolt gyújtás és teljesen
benyomott fékpedál esetén sem
tudja a fokozatválasztó kart P
állásból másik állásba átkapcsolni:

Haladéktalanul javíttassa ki a hibát
egy szervizben.

A tápellátás megszakadása
Az elektromos ellátás
megszakadása esetén a
fokozatválasztó kar nem mozdítható
ki a P állásból.
Ha az akkumulátor lemerült,
segédindító kábel segítségével
indíthatja be a gépkocsit.
Ha nem az akkumulátor a
meghibásodás oka, oldja ki a
fokozatválasztó kart, és vegye ki a
gyújtáskulcsot a gyújtáskapcsolóból.

1. Kapcsolja ki a gyújtást és vegye
ki a gyújtáskulcsot.
2. A nyomja le és tartsa lenyomva a
fékpedált, és húzza be a
rögzítőféket.

C3D3006A

3. Vegye le a gumi takarólemezt.
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C3D3007A

4. Helyezze és nyomja be a
gyújtáskulcsot a nyílásba.
5. Kapcsoljon üres (N) állásba.
6. Vegye ki a kulcsot a retesz
kioldónyílásából.
7. Tegye vissza a gumi
takarólemezt.
8. A lehető legrövidebb időn belül
javíttassa ki a hibát.
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{Figyelmeztetés

A sebességváltó károsodásának
megelőzése érdekében vegye
figyelembe a következő
óvintézkedéséket:
A fokozatválasztó kar P vagy N
állásából az R vagy előremenet
állásba kapcsolásakor ne nyomja
le a gázpedált.
Ha lenyomja, nem csak a
sebességváltó károsodhat, de el is
veszítheti uralmát a gépkocsi felett.
Lehetőség szerint mindig a D állást
használja.
Soha ne kapcsoljon P vagy R
állásba, ha a gépkocsi mozgásban
van.
Ha a gépkocsival meg kell állnia
egy meredek emelkedőn, ne a
gázpedál lenyomásával tartsa az
autót álló helyzetben. Használja
inkább a fékpedált.
P vagy N állásból R állásba vagy
előremeneti fokozatba való kapcsolás
közben tartsa lenyomva a fékpedált.

Ellenkező esetben a
sebességváltó károsodhat vagy a
gépkocsi váratlanul elindulhat,
aminek révén elveszítheti uralmát
a gépkocsi felett, és ezzel személyi
sérülést vagy anyagi kárt okozhat.
Üzemanyag-takarékos üzemmód

C11E3012A

Egyes járművek üzemanyag-takarékos
üzemmóddal rendelkeznek. Ha az
üzemanyag-takarékos üzemmód be
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van kapcsolva, az javítja a jármű
üzemanyag-fogyasztását.
A fokozatváltó kar mellett lévő ECO
gomb megnyomásával bekapcsolja
az üzemanyag-takarékos
üzemmódot. Ha be van kapcsolva, a
műszerfalon kigyullad az ECO
lámpa.
Lásd Üzemanyag-gazdaságosság
lámpa az alábbi oldalon: 116. Ha
ismét megnyomja a gombot, akkor
az üzemanyag-takarékos üzemmód
kikapcsol.

 A gépjármű számítógépe
lassításnál aggresszívebben
kapcsolja ki a motorhoz áramló
üzemanyagot. Vontatásnál ne
használja az üzemanyag-takarékos
üzemmódot.

Kézi sebességváltó
Manuális sebességváltó

Ha az üzemanyag-takarékos
üzemmód be van kapcsolva:
 A sebességváltó hamarabb
kapcsol fel, és később kapcsol
vissza.
 A forgatónyomaték átalakító
hamarabb lezár, és hosszabb
ideig marad bekapcsolva.
 A gázpedál kevésbé érzékennyé
válik.

2457824

Sebességváltáshoz nyomja le
teljesen a tengelykapcsoló pedált,
kapcsolja a sebességváltót a kívánt
fokozatba, majd lassan engedje fel a
tengelykapcsoló pedált.
Hátramenetbe kapcsoláshoz nyomja
meg a váltógomb hátulján lévő
gombot, miközben a váltókart
hátramenetbe állítja.
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Ne csúsztassa feleslegesen a
tengelykapcsolót. Használatakor
nyomja le teljesen a
tengelykapcsoló-pedált.
Ne pihentesse a lábát a pedálon.

Figyelem!
Vezetés közben ne tartsa kezét a
fokozatválasztó karon.

Vezetést segítő
rendszerek
Összkerékhajtás
Ha gépkocsija fel van szerelve
önműködően működésbe lépő
összkerékhajtással (AWD), és a
rendszer be van kapcsolva, akkor az
AWD rendszer a vezető bármiféle
közbeavatkozása nélkül aktiválódik.
Ha az első, meghajtott kerekek
elkezdenek kipörögni, a hátsó kerekek
automatikusan bekapcsolódnak a
gépkocsi hajtásába. Ez erős használat
mellett némi zajjal járhat, azonban ez
teljesen normális.
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Az AWD figyelmeztető lámpa C
villogni kezd, ha az összkerékhajtási
rendszer átmenetileg üzemképtelen.
Ha a lámpa röviden felvillan, majd
kialszik, az normális és nem jelzi a
rendszer meghibásodását. Azonban
ha a lámpa folyamatosan villog,
akkor a hiba mielőbbi kijavítása
céljából a lehető leghamarabb
keressen fel egy szervizt.
A lámpa világítása azt jelzi, hogy az
összkerékhajtás rendszer
üzemképtelen. Ha ez történik, akkor
a hiba mielőbbi kijavításához
haladéktalanul keressen fel egy
szervizt.
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Fékek
Fékek
A fékrendszert úgy tervezték, hogy a
fékhatás a legszélsőségesebb
közlekedési viszonyok között is
megfelelő legyen.
A gépkocsi kétkörös fékrendszerrel,
elöl és hátul egyaránt tárcsafékkel
van ellátva.
Ha az egyik fékkör meghibásodik, a
működőképes másik fékkör
segítségével a gépkocsi továbbra is
fékezhető marad, de megnövekszik
a féktávolság, és nagyobb pedálerő
szükséges a megálláshoz.

{Figyelmeztetés
Ha az egyik fékkör meghibásodik,
nagyobb pedálerő és hosszabb
féktávolság szükséges a gépkocsi
megállításához.
A hibás fékrendszert azonnal
ellenőriztesse és javíttassa meg
egy szerelővel.

{Figyelmeztetés
Ha a fékpedált a szokásosnál
mélyebbre tudja lenyomni, a
fékrendszer javítására lehet
szükség.
Azonnal keressen fel egy
szakszervizt.

Figyelem!
Menet közben ne tartsa a lábát a
fékpedálon.
Ez a fékalkatrészek korai kopását
eredményezheti. Emellett a fékek
túlmelegedhetnek, ami nagyobb
féktávolságot és veszélyhelyzetet
teremthet.
Az alábbi esetekben a középső
féklámpa (vagy a féklámpákkal együtt)
többször felvillan, hogy figyelmeztesse
a jármű mögött haladókat:
- Bár fékez, a gépjármű mégis egy
bizonyos sebességnél
gyorsabban halad.
- Ha egyidejűleg az ABS is
működik.

Nedves fékek
Vizes úton való haladáskor vagy a
gépkocsi mosása esetén a
fékalkatrészek átnedvesedhetnek.
A normál fékhatás visszaállításához:
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1. Nézze meg, hogy vannak-e
járművek a gépkocsija mögött.
2. Biztonságos sebességgel
haladjon, és tartson megfelelő
távolságot gépkocsija mögött és
mellett.
3. Óvatosan fékezzen mindaddig,
míg a megszokott fékhatás
vissza nem áll.

Túlmelegedett fékek
Hosszú, meredek lejtőn lefelé haladva
az állandó fékezés hatására
átmenetileg túlmelegedhetnek a fékek.
Lejtőn lefelé haladva kapcsoljon
kisebb sebességfokozatba. Ne
használja folyamatosan a féket.

{Figyelmeztetés
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 fékhatás a túlmelegedés
miatt csökken:
Lejtőn lefelé haladva kapcsoljon
kisebb sebességfokozatba. Ne
használja folyamatosan a féket.
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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.
2. Biztonságos sebességgel
haladjon, és tartson megfelelő
távolságot gépkocsija mögött
és mellett.
3. Óvatosan fékezzen mindaddig,
míg a megszokott fékhatás
vissza nem áll.
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{Figyelmeztetés
Ne használja tovább a gépkocsit,
ha hallja a fékbetét hangját.
Ez azt jelzi, hogy a fékbetéteket
meg kell javítani vagy ki kell
cserélni. Az elkopott fékbetétekkel
való közlekedés balesetet és
személyi sérüléseket okozhat.

Blokkolásgátló fékrendszer
(ABS)
A blokkolásgátló fékrendszer (ABS)
megakadályozza a kerekek
blokkolását.
Amint az egyik kerék blokkoláshoz
közeli állapotba kerül, az ABS
azonnal ennek megfelelően
szabályozza a fékerőt. A gépkocsi
kormányozható marad, még erős
fékezés közben is.
Az ABS beavatkozása a fékpedál
lüktetéséből és a szabályozás során
keletkező zajból is észlelhető.

Az optimális fékhatás érdekében a
pedál lüktetése ellenére tartsa
teljesen lenyomva a fékpedált a
teljes fékezés során. Ne csökkentse
a pedálerőt.
Az ABS működése felismerhető az
ABS folyamatok során tapasztalható
rezgésről és zajról.
A jármű optimális megállításához,
tartsa nyomva a fékpedált akkor is,
ha a remeg.
Ne csökkentse a fékpedál
lenyomásához használt erőt.
Amikor a járművet beindítja a
gyújtáskapcsoló bekapcsolását
követően, akkor mechanikus zajokat
hallhat. Ez normális jelenség az ABS
készenlétéhez.
Lásd A blokkolásgátló fékrendszer
(ABS) figyelmeztető lámpája az
alábbi oldalon: 112.

Meghibásodás
{Figyelmeztetés
Az ABS meghibásodásakor az
átlagosnál erősebb fékezés során a
kerekek blokkolódhatnak. Az ABS
fent leírt előnyei ekkor nem állnak
rendelkezésre. Erős fékezéskor a
gépkocsi kormányozhatatlanná
válhat és megcsúszhat.
Haladéktalanul javíttassa ki a hibát
egy szervizben.
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Rögzítőfék

A rendszerhez egy
rögzítőfék-állapotjelző lámpával Y
és egy rögzítőfék-figyelmeztető
lámpával rendelkezik.

C11D3019A

A gépjármű elektromos kézifékkel
(EPB) rendelkezik. Az EPB
kapcsolója a középső konzolon van.
Az EPB bármikor bekapcsolható,
akkor is, ha a gyújtás ki van
kapcsolva. Az akkumulátor
lemerülésének elkerülésére, ha a
motor nem jár, kerülje az
EPB-rendszer ismételt használatát.

Lásd Fékrendszer-figyelmeztető
lámpa az alábbi oldalon: 111. Ha
nincs elegendő elektromos
tápellátás, akkor az elektromos
rögzítőféket (EPB) nem lehet
behúzni vagy kiengedni. A gépjármű
elhagyása előtt ellenőrizze a
kézifék-állapotjelző lámpát,
győződjön meg arról, hogy a kézifék
be van húzva.
EPB behúzása
Az EPB bármikor behúzható, ha a
gépjármű áll. Az EPB behúzásához
emelje meg az EPB kapcsolót. Ha a
rögzítőfék teljesen be van húzva, akkor
bekapcsol a rögzítőfék-állapotjelző
lámpa Y. A kézifék behúzása közben,
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az állapotjelző lámpa mindaddig villog,
amíg meg nem történik a teljes
behúzás. Ha a lámpa nem gyullad ki
vagy továbbra is villog, akkor
szervizeltesse a járművet. Ne használja
a járművet, ha a kézifék-állapotjelző
lámpa villog. Keressen fel egy
szakszervizt. Lásd
Fékrendszer-figyelmeztető lámpa az
alábbi oldalon: 111.
Ha az EPB-t akkor húzza be, amikor a
jármű mozgásban van, hangjelzés
hallatszik. Amíg a kapcsolót felemelve
tartja, a jármű lassít. Ha lassítás
közben elengedi az EPB-kapcsolót,
azzal kiengedi a kéziféket. Ha
kapcsolót addig felemelt helyzetben
tartja, amíg a jármű meg nem áll, az
EPB behúzva marad.
Ha a rögzítfék-állapotjelző lámpa Y
folyamatosan villog, akkor az EPB
behúzása vagy kiengedése csak
részben történt meg, vagy az EPB
meghibásodott. Ha ez a lámpa
folyamatosan villog, akkor engedje ki
az elektromos rögzítőféket (EPB),
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majd próbálja meg ismét behúzni.
Ha a lámpa továbbra is folyamatosan
villog, ne hajtson a járművel. Keressen
fel egy szakszervizt. Ha a rögzítőfék
figyelmeztető lámpája világít, akkor az
EPB hibát észlelt egy másik
rendszerben és csökkentett
funkcionalitással működik. Ha akkor
akarja behúzni az EPB, amikor ez a
lámpa világít, emelje meg az
EPB-kapcsolót, és tartsa felső
állásban. Ha a lámpa világít, a kézifék
EPB-rendszerrel történő teljes
behúzása hosszabb időt vehet
igénybe, mint normál esetben.

Tartsa addig a kapcsolót, amíg a
rögzítőfék-állapotjelző lámpa Y égve
nem marad. Ha a
rögzítőfék-figyelmeztető lámpa világít,
akkor keressen fel egy szervizt.
Ha az EPB nem működik, a jármű
mozgásának megakadályozására a
hátsó kerekeket blokkolni kell.

EPB kiengedése
Az EPB kiengedéséhez fordítsa a
gyújtást ON/START állásba, nyomja
le és tartsa lenyomva a fékpedált,
majd nyomja be egy pillanatra az EPB
kapcsolót. Ha az elektromos
rögzítőféket (EPB) úgy akarja
kiengedni, hogy nem nyomja le a
fékpedált, akkor egy hangjelzés
hallható, és kigyullad a fékpedál
lenyomására figyelmeztető lámpa #.
Ha a rögzítőfék-állapotjelző lámpa
Y kialszik, akkor az EPB
kiengedése megtörtént.

Ha a kézifék figyelmeztető lámpa
világít, az EPB hibát észlelt egy másik
rendszerben, és csökkentett
teljesítménnyel működik. Ha akkor
akarja kiengedni az EPB-t, amikor ez a
lámpa világít, nyomja le az
EPB-kapcsolót, és tartsa alsó állásban.
Ha a lámpa világít, a kézifék

EPB-rendszerrel való teljes
behúzása hosszabb időt vehet
igénybe, mint normál esetben. Tartsa
addig a kapcsolót, amíg a
rögzítőfék-állapotjelző lámpa Y ki
nem kapcsol. Ha a lámpa világít,
akkor keressen fel egy szervizt.
Megjegyzés
Ha behúzott kézifékkel vezet,
túlmelegedhet a fékrendszer, ami
a fékrendszer alkatrészeinek idő
előtti kopásához vagy sérüléséhez
vezethet. Mielőtt elindulna,
ellenőrizze, hogy a kézifék teljesen
ki van engedve, és a fék
figyelmeztető lámpa nem világít.
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EPB automatikus kiengedése
Az EPB automatikusan kienged, ha a
gépjármű mozog, sebességben van,
és kísérlet történik indulásra. Ha az
EPB be van húzva, a kézifékbetét
élettartamának védelme érdekében,
kerülje a hirtelen gyorsítást.

{Figyelmeztetés
Ha a kézifék beállítása nem
megfelelő (túl laza), a gépkocsi
magától elmozdulhat. Ha
beállításra van szükség, akkor
keressen fel egy szervizt.

Figyelem!
Ne közlekedjen behúzott
kézifékkel.
Ez a hátsó rögzítőfékek
túlmelegedését és idő előtti
kopását okozhatja. Cserére lehet
szükség, és a gépkocsi más
szerkezeti egységei is
károsodhatnak.

Figyelem!
Ne álljon a gépkocsival éghető
anyagok fölé.
Ezek az anyagok hozzáérhetnek a
gépkocsi forró kipufogócsövéhez
és meggyulladhatnak.
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Vezetést segítő
rendszerek
Elektronikus menetstabilizáló
rendszer (ESC)
Figyelem!
Ha téli gumiabroncsokat szerel a
járműre, akkor ügyeljen arra, hogy
kizárólag a márkaszerviz által
javasolt téli gumiabroncsot
használja.
Nem megfelelő téli gumiabroncsok
használata károsan befolyásolhatja
a menetstabilizáló rendszer
működését.
Keresse fel tanácsért
márkaszervizét a rendelkezésre álló
gumiabroncsokkal és a megfelelő
gumiabroncs-választással
kapcsolatban.
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Az ESC elektronikusan vezérelt
menetstabilizáló és menetbiztonsági
támogatást nyújtó rendszer, ami
segít a veszélyes helyzetek
elkerülésében a fékek és a motorfék
használatával, hogy helyreállítsa a
gépkocsi stabilitását még olyan
extrém körülmények között is, mint
az éles kanyarok vagy hirtelen
sávváltások. Az ESC automatikusan
működésbe lép, amint a gépkocsi
úttartása bizonytalanná válik. Az
ESC nem lép működésbe normál
vezetési körülmények mellett.
A gyújtás bekapcsolásakor az ESC
működését jelző és figyelmeztető
lámpa és az ESC kikapcsolva
ellenőrzőlámpa együtt kigyullad,
majd 4 másodperc után elalszik.
Az ESC működését jelző és
figyelmeztető lámpa villogni kezd az
ESC beavatkozása közben, és világít,
ha a rendszer üzemképtelen. Ha ez
történik, akkor a lehető leghamarabb
keressen fel egy szervizt.

Lásd Az elektronikus
menetstabilizáló (ESC) rendszer
visszajelző lámpája az alábbi
oldalon: 114.

Figyelem!
Ha az ESC működését jelző és
figyelmeztető lámpa világítani kezd,
az ESC rendszer meghibásodott.
A lehető leghamarabb keressen fel
egy szerelőt.

Hidraulikus fékasszisztens
(HBA) funkció
Amint az ESC rendszer felismeri,
hogy egy vészhelyzet megoldása
erős fékezést igényel, automatikusan
fokozott fékerőt hoz létre a
kerekeknél.

Aktív borulásvédelmi (ARP)
funkció
Ez a funkció az ESC rendszer része.
Amikor gépkocsijának mozgása
különösen bizonytalanná válik, ez
a védelem segít a gépkocsi
stabilitásának megőrzésében.
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Kipörgésgátló rendszer (TCS)
funkció
A kipörgésgátló rendszer (TCS)
megakadályozza a hajtott kerekek
kipörgését az útviszonyoktól és a
gumiabroncsok tapadásától
függetlenül. Amint az egyik hajtott
kerék elkezd kipörögni, a rendszer
csökkenti a motor teljesítményét és
fékezi a kipörgő kereket. Ez nedves
vagy csúszós útfelületen, de
különösen havon és jégen javítja a
gépkocsi iránytartását és
kezelhetőségét.

Utánfutó-menetstabilizáló
(TSA) funkció
A kígyózó szerelvényeket nehéz
vezetni. Ez a funkció észleli a
kígyózó mozgást, és csökkenti a
vontatmány sebességét, amíg a
kilengés meg nem szűnik. A
lassulást a motor erejének
csökkentésével és valamennyi fék
nyomásának megemelésével éri el.

Visszagurulás-gátló (HSA)
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ESC ki gomb

A rendszer segít megelőzni a
visszagurulást, amikor emelkedőn
indul el.
Amikor emelkedő állva benyomja a
gázpedált a fékpedál felengedését
követően, akkor a fékek körülbelül 2
másodpercig aktívak maradnak.

C11E3005A

A menetstabilizáló rendszer (ESC) a
műszerfal közepén található ESC KI
gomb megnyomásával kapcsolható ki.
Ha kikapcsolt menetstabilizáló
rendszer mellett (az ESC
kikapcsolva ellenőrzőlámpa világít)
ismét megnyomja az ESC KI
gombot, a rendszer újraéled, és a
műszerfalon lévő ESC kikapcsolva
ellenőrzőlámpa kialszik.
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Figyelem!

Lejtmenetvezérlő (DCS)

A lejtősegéd rendszer
bekapcsolásához nyomja meg a
DCS gombját a műszerfal közepén.
A gomb megnyomása után a DCS
rendszer működésre kész. A zöld
színű DCS működésben visszajelző
lámpa világítani kezd. Ha a DCS
rendszer működésbe lép, akkor a
DCS visszajelző lámpa villogni kezd.

Ha a menetstabilizáló rendszer
működésbe lépett a gépkocsi
stabilitásának megőrzése
érdekében, csökkentse a
sebességét, és fordítson nagyobb
figyelmet az útra.
A menetstabilizáló rendszer csak
egy támogatást nyújtó eszköz. Ha
átlépi a gépkocsi fizikai korlátait,
már nem tudja irányítani a
gépkocsit. Ne hagyatkozzon
kizárólag az ESP rendszerre.
Vezessen továbbra is
biztonságosan.
Az ESC beavatkozása közben a
fékpedál, illetve az érintett
rendszerek felől remegés vagy zaj
észlelhető. Ez az érintett
rendszerekben történő
nyomásváltozások miatt történik.

A DCS kikapcsolásához nyomja meg
újra a DCS gombot. A DCS
működőképes kijelző kialszik.
C11E3006A

Meredek lejtőn lefelé ez a funkció
lehetővé teszi, hogy lassan haladva
minden figyelmét a kormányzásra
fordíthassa, mindezt a fékpedált
használata nélkül. Ez a kényelmi
funkció csak a meredek lejtőkön
történő leereszkedést segíti.

A sárga színű DCS
működésképtelen és figyelmeztető
lámpa villogása azt jelzi, hogy a DCS
rendszer nem működőképes,
folyamatos világítása pedig arra
figyelmeztet, hogy a rendszerben
üzemzavar lépett fel.
Lásd A lejtmenetvezérlő rendszer
lámpája az alábbi oldalon: 112.
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Figyelem!
A sárga színű DCS
működésképtelen és figyelmeztető
lámpa világítása azt jelzi, hogy a
rendszerben üzemzavar lépett fel.
A lehető leghamarabb keressen fel
egy szerelőt.

A DCS működési feltételei
1. A DCS gomb legyen benyomva.
(A zöld színű DCS működésben
visszajelző lámpa világítani
kezd.)
2. Egy bizonyos meredekség (lejtési
szög).
3. 50 km/h alatti sebesség.
(Ha a gépjármű sebessége
meghaladja az 50 km/h-t, hiába
nyomja meg a DCS gombot, a
DCS nem működik. A DCS akkor
fog ismét működni, ha a gépjármű
sebessége 50 km/h feletti
sebességről 30 km/h alá csökkent.

4. Sem a fékpedál, sem a gázpedál
nincs lenyomva.
(Ha a fék- és a gázpedál közül
bármelyiket is lenyomja, a DCS
nem lép működésbe.)
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Sebességtartó automatika

Figyelem!
A DCS-t terepkörülmények közötti
meredek lejtőkhöz tervezték.
A DCS indokolatlan használata a
fékrendszer vagy az ESC
meghibásodását okozhatja. Normál
úton haladva ne használja a DCS-t.
Normális jelenség, ha a DCS
bekapcsolása után erős vibrálást
és zajokat hall a fékrendszer felől.

TEL075A

Ha a gépkocsi sebességtartó
automatikával rendelkezik, körülbelül
40 km/h vagy annál nagyobb
sebességet tud tartani anélkül, hogy
lába a gázpedálon lenne. Ez a
funkció hosszú utakon nagy
segítséget jelent. A sebességtartó
automatika körülbelül 40 km/h
sebesség alatt nem működik.
Ha megnyomja a fékpedált vagy a Q
gombot, akkor a sebességtartó
automatika kikapcsol.
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Ha bekapcsolt sebességtartó
automatikánál a kipörgésgátló rendszer
működésbe lép (megakadályozza a
kerekek kipörgését), a sebességtartó
automatika kikapcsol. Ha az
útviszonyok ismét megengedik, újra
bekapcsolhatja a sebességtartó
automatikát.

Figyelem!
A sebességtartó automatika
használata veszélyt jelenthet olyan
helyeken, ahol nem biztonságos
állandó sebességgel haladni. Ezért
kanyargós úton vagy sűrű
forgalomban ne kapcsolja be a
sebességtartó automatikát.
Csúszós úton a sebességtartó
automatika használata veszélyes.
Az ilyen utakon a gumiabroncsok
tapadásának gyors változása a
kerekek kipörgéséhez vezet, így
elveszítheti uralmát a gépkocsi fölött,
ezért csúszós úton ne kapcsolja be a
sebességtartó automatikát.

A sebességtartó automatika
beállítása
1. A sebességtartó automatika
bekapcsolásához nyomja meg
a kormánykerék jobb oldalán
található I gombot.
2. Gyorsítson fel a kívánt
sebességre.
3. Nyomja meg a SET/- gombot,
majd engedje el. A műszerfalon
kigyullad a sebességtartás
bekapcsolt állapotát jelző lámpa.
4. Vegye le a lábát a gázpedálról.

Figyelem!
Ha a sebességtartót bekapcsolva
hagyja olyankor is, amikor már
nem használja a sebességtartás
funkciót, akkor előfordulhat, hogy a
gomb véletlen megnyomásával
bekapcsolja a sebességtartást.
Ettől megrémülhet, és akár el is
veszítheti uralmát a gépkocsi felett.
Ezért csak akkor kapcsolja be a
sebességtartó automatikát, ha
tényleg használni kívánja.

Beállított sebesség
visszaállítása
Tegyük fel, hogy beállította a
sebességtartó automatikát a kívánt
sebességre, majd a fékpedálra lép
vagy megnyomja a I gombot. Ekkor
a sebességtartás funkció
természetesen magától kikapcsol. De
nem szükséges újraindítania. Ha eléri
a körülbelül 40 km/h sebességet,
megnyomhatja a RES/+ gombot.
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Ettől a gépkocsi felgyorsít a
korábban beállított sebességre, és a
rendszer ezután tartja azt.
Ha továbbra is nyomva tartja a
RES/+ gombot, akkor a jármű tovább
gyorsul, amíg el nem engedi a
gombot, le nem nyomja a fékpedált
vagy a I gombot. Így, hacsak nem
kíván gyorsabban haladni, ne tartsa
nyomva az RES/+ gombot.

A sebesség növelése
bekapcsolt sebességtartó
automatikával

A sebesség csökkentése
bekapcsolt sebességtartó
automatikával

Kétféleképpen növelheti a gépkocsi
sebességét:

Kétféleképpen csökkentheti a
gépkocsi sebességét a
sebességtartó automatika
használata közben:

 A gázpedál megnyomásával
gyorsítson fel a kívánt sebességre.
Nyomja meg a SET/- gombot,
majd engedje el a gombot és a
gázpedált is. Ekkor a
sebességtartó automatika a
gyorsabb sebességet fogja tartani.
 Nyomja meg a RES/+ gombot.
Tartsa lenyomva, míg el nem éri
a kívánt sebességet, majd
engedje el a gombot. A sebesség
kis lépésekben történő
emeléséhez nyomja meg röviden
az RES/+ gombot, majd engedje
el. A gomb minden
megnyomásakor a gépkocsi kb.
2 km/h-val gyorsul. A gyorsítás
csak azután lép életbe, hogy
bekapcsolja a sebességtartó
automatikát a SET/- gomb
megnyomásával.
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 Tartsa lenyomva a SET/gombot, míg el nem éri a kívánt
alacsonyabb sebességet, majd
engedje el.
 A sebesség kis lépésekben
történő csökkentéséhez nyomja
meg röviden a SET/- gombot. A
gépkocsi minden gombnyomásra
kb. 2 km/h-val lassul.

Előzés bekapcsolt
sebességtartó automatikával
A gázpedál megnyomásával
gyorsítson fel a kívánt sebességre.
Amikor - az előzés végrehajtása után leveszi a lábát a gázpedálról, a
sebességtartó automatika
automatikusan visszalassít a
korábban beállított sebességre.
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Sebességtartó automatika
használata hegymenetben

A sebességtartó automatika
kikapcsolása

Hegyi utakon a sebességtartó
automatika hatékonysága függ a
sebességtől, a jármű terhelésétől és
az út meredekségétől. Ha meredek
úton hajt fölfelé, előfordulhat, hogy rá
kell lépnie a gázpedálra a kívánt
sebesség tartása érdekében, lejtőn
lefelé pedig esetleg időnként
fékeznie kell vagy kisebb
sebességfokozatba kell kapcsolnia,
hogy ne gyorsuljon a kívánt
sebesség fölé. Természetesen a
fékpedál használata kikapcsolja a
sebességtartó automatikát. Ezért sok
vezető úgy gondolja, hogy ilyenkor a
rendszer nem nyújt igazi segítséget,
tehát hegyi utakon nem használják a
sebességtartó automatikát.

Kétféleképpen kapcsolhatja ki a
sebességtartó automatikát:
 Lépjen finoman a fékpedálra
vagy nyomja meg a I gombot,
vagy manuális sebességváltó
esetén nyomja le a
tengelykapcsoló pedált.
 Nyomja meg a sebességtartó
automatika vezérlőjén lévő I
gombot.

A sebesség memória törlése
Ha kikapcsolja a sebességtartó
automatikát vagy a gyújtást, a
beállított sebességmemória törlődik.

Akadály-felismerő
rendszerek
Ultrahangos parkolósegéd
Első és hátsó parkolósegéd
A parkolássegítő rendszer
riasztással segíti a vezetőt a jármű
előre vagy hátra haladásakor a jármű
előtt és mögött lévő bármely tárgyra.
A rendszer az első és a hátsó
lökhárítókban elhelyezett érzékelők
használatával figyeli a távolságot.
Ez a rendszer automatikusan
bekapcsol, amikor a gyújtáskapcsolót
ON (be) állásba fordítják.
Megjegyzés
Az első és hátsó érzékelők
együttesen kapcsolnak be a
sebességváltó "R" állásba
kapcsolásakor.
Ha a sebességváltókar nem "R"
állásban van, akkor csak az első
érzékelő aktív.
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Ha a jármű előre vagy
hátramenetben megközelít egy
akadályt, akkor hangjelzések
sorozata szólal meg. A jelek
közötti időintervallum a távolság
csökkenésével csökken.
A rendszer kikapcsol, ha a jármű
sebessége meghaladja az
25 km/órát.

A rendszer bekapcsolásához,
nyomja meg a parkolósegéd gombját
a műszerfalon. A gomb visszajelzője
kigyullad.
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Hátsó parkolósegéd rendszer

A gomb újbóli megnyomása
kikapcsolja a rendszert és a
visszajelző lámpa kikapcsol.

2491135

A parkolássegítő rendszer a
gépkocsival történő tolatások során
nyújt segítséget oly módon, hogy
riaszt, ha tárgyakat észlel a gépkocsi
mögött.

C11D2005A

A rendszer automatikusan
bekapcsol, ha a gyújtás bekapcsolt
állapotában az automata
sebességváltó fokozatválasztó karját
„R” állásba teszi.
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A rendszer kikapcsol, ha a gépkocsi
sebessége meghaladja az 25 km/h-t.
Normális jelenség, ha „R” állásba
kapcsolva figyelmeztető hangjelzés
hallható.

Figyelmeztető hang
A hangjelzés segítségével
meghatározhatja, hogy mekkora a
távolság a jármű és a mögötte lévő
tárgyak között.

Vezetés és üzemeltetés
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Első figyelmeztetés típusa
Figyelmeztető zóna
Figyelmeztetési tartomány
Figyelmeztető hang

1. zóna

2. zóna

3. zóna

100~81 cm

80~41 cm

40 cm~

sípolás---sípolás---sípolás

sípolás-sípolás-sípolás

folyamatos

Hátsó figyelmeztetés típusa
Figyelmeztető zóna
Figyelmeztetési tartomány
Figyelmeztető hang

1. zóna

2. zóna

3. zóna

120~81 cm

80~41 cm

40 cm~

gong---gong---gong

gong-gong-gong

folyamatos

Megjegyzés
A parkolósegéd rendszer figyelmeztető lámpája bekapcsolhat, hogy jelezze az érzékelők szennyezettségét.
Ha a figyelmeztető lámpa az érzékelők szennyezettsége miatt bekapcsol, akkor tisztítsa meg az érzékelőket egy puha
ruhával és tiszta vízzel.
Ha a figyelmeztető lámpa az érzékelők megtisztítását követően is világít, akkor a lehető leghamarabb javíttassa meg a
problémát egy szakszervizben.
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Figyelem!

Figyelem!

Figyelem!

Ha az alábbiak egyike előfordul, az
a parkolássegítő rendszer üzemzavarát jelzi. A lehető leghamarabb
keressen fel egy szervizt.

A parkolássegítő rendszer csupán
egy támogatást nyújtó szolgáltatás, A
vezetőnek mindig körül kell néznie.

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

 Ha a parkolássegítő rendszer
figyelmeztető lámpája menet
közben kigyullad.
 Folyamatosan 6 egymás utáni
hangjelzés hallható úgy, hogy
nincsen semmilyen akadály a
hátsó lökhárító közelében.

A figyelmeztető hangjelzés eltérhet
az észlelt tárgyaktól függően.
Befagyott vagy koszos, sáros
érzékelő esetén előfordulhat, hogy
a hangjelzés nem kapcsol be.
Nem zárható ki a parkolássegítő
rendszerben fellépő üzemzavar
lehetősége egyenetlen útfelületen,
úgy mint fás, kavicsos vagy kátyús
úton, illetve emelkedőn haladva.
Ne nyomja be és ne karcolja meg
az érzékelők felületét, ez ugyanis
könnyen megrongálhatja a borítást.
Előfordulhat, hogy a
parkolássegítő rendszer nem
érzékeli az éles tárgyakat, a vastag
télikabátokat vagy a szivacsokat,
amelyek elnyelik a rendszer által
kibocsátott ultrahang-hullámokat.

A bekoszolódott érzékelőket puha
szivaccsal és tiszta vízzel tisztítsa
meg.
Továbbra is használja a tükröket
és nézzen hátra tolatáskor, a
normál óvintézkedések továbbra is
követendők.
Az érzékelők meghibásodásának
elkerüléséhez ne üsse meg őket, és
ne mossa nagynyomású mosóval.
Parkolóban a gépkocsi felső része
ütközhet, még mielőtt az érzékelők
működésbe lépnének, ezért
parkoláskor mindig figyelje a külső
visszapillantó tükröket, vagy
nézzen hátra.
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Tolatókamera (RVC)
A tolatókamera (RVC) rendszer arra
szolgál, hogy a jármű mögötti terület
mutatásával segítse a vezetőt tolatás
közben. Amikor a kulcs ON/START
állásban van és a járművezető R
(hátramenet) állásba kapcsol, akkor
a videokép automatikusan
megjelenik az LCD modulon.
Ha a járművezető elkapcsol R
(hátramenet) állásból, akkor a
videokép automatikusan eltűnik az
LCD kijelzőről.

{Figyelmeztetés
A tolatókamera (RVC) rendszer
nem helyettesíti a járművezető
látását.
Az RVC nem:
 Észlel olyan akadályokat,
amelyek a kamera látószögén
kívül esnek, a lökhárító alatt
vagy a jármű alatt vannak.
 Észleli a gyermekeket,
gyalogosokat, kerékpárosokat
vagy állatokat.
Ne tolasson úgy, hogy csak a
tolatókamerát nézi, vagy használja
a kemerát hosszabb, nagyobb
sebességű tolatáskor vagy ahol
keresztirányú forgalomra lehet
számítani. A képernyőt nézve
becsült távolságok különböznek a
tényleges távolságoktól.
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{Figyelmeztetés
Ha tolatáskor nem elég figyelmes,
akkor más járműveknek,
gyermekeknek, gyalogosoknak,
kerékpárosoknak vagy állatoknak
ütközhet, ami a jármű
károsodásához, sérüléshez vagy
halálos balesethez vezethet.
Mindig nézzen körül gondosan a
jármű mögött és körül akkor is, ha
a jármű tolatókamera rendszerrel
van felszerelve.

A tolatókamera
rendszer ki- vagy bekapcsolása az
infotainment rendszer CAM
gombjának megnyomásával történik,
ha a gomb be van nyomva, akkor a
kulcs ON/START állásában és
amikor a járművezető R
(hátramenet) állásba kapcsol, a
videokép automatikusan megjelenik.
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A visszapillantó kamera
elhelyezkedése

Ha úgy tűnik, hogy a rendszer nem
működik megfelelően
A tolatókamera (RVC) rendszer
esetleg nem működik megfelelően
vagy nem mutat tiszta képet, ha:
 Az RVC ki van kapcsolba.
 Sötét van.
 A nap vagy egy fényszóró
közvetlenül a kamera lencséjébe
világít.

2265025

A kamera a jármű hátulján található.
A kamera által mutatott terület
korlátozott és nem jeleníti meg az
olyan tárgyakat, amelyek közel vannak
a jármű sarkához vagy a lökhárító alatt
helyezkednek el. A megjelenített
terület a jármű elhelyezkedésétől és az
útviszonyoktól függően változó lehet.
A képernyőn megjelenő kép távolsága
nem egyezik meg a valós távolsággal.

 Jég, hó, sár vagy egyéb
szennyeződés rakódott le a
kamera lencséjén.
Tisztítsa meg az objektívet,
öblítse le vízzel, és törölje át
száraz ruhával.
 A jármű hátsó része balesetet
szenvedett. A kamera pozíciója
és állásszöge megváltozhatott,
vagy egyéb sérülés érhette.
Ellenőriztesse a kamerát,
pozícióját és állásszögét a
kereskedőjénél.
 Szélsőséges hőmérsékleti
változások történnek.

Üzemanyag
Benzinüzemű motorok
üzemanyaga
Az üzemanyaggal kapcsolatos
előírások
A gépkocsihoz legalább 95-ös
oktánszámú, ólmozatlan benzint kell
használni.
Az üzemanyag minősége és az
üzemanyagban lévő adalékanyagok
jelentős hatással vannak a
teljesítményre, a vezethetőségre és
a motor élettartamára.
A túlságosan alacsony oktánszámú
üzemanyag „motorkopogást” okozhat.
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Figyelem!
RON95-nél alacsonyabb
oktánszámú üzemanyag használata
károsíthatja a motort. (Egyes
országokban használhat RON91
minőségű ólmozatlan üzemanyagot.
A részletekkel kapcsolatban
érdeklődjön hivatalos szervizénél.)
Ólmozott üzemanyag használata
károsítja a kipufogórendszert,
és érvényét veszti a motorra
vonatkozó garancia.
Megjegyzés
Ólmozott benzin véletlen
használatának elkerülésére az
üzemanyagtöltő állomásokon az
ólmozott benzin töltőpisztolyának
csöve nagyobb átmérőjű, ezért
nem fér be a gépkocsi szűkebb
töltőnyílásába.
Ne használjon metanolt.

A gépkocsihoz tilos metanolt
tartalmazó üzemanyagot használni.
A metanolt tartalmazó üzemanyagok
használata csökkentheti a gépkocsi
teljesítményét, és károsíthatja az
üzemanyag-ellátó rendszer
alkatrészeit.

Figyelem!
A metanol használata tönkreteheti
az üzemanyag-ellátó rendszert. Az
ilyen helytelen használatból eredő
meghibásodásokra a gépkocsira
adott jótállási és szavatossági
kötelezettség nem vonatkozik.
Használat külföldön Ha egy másik
országban szeretné használni a
járművet:
Tartsa be a nyilvántartásra és
biztosításra vonatkozó
jogszabályokat.
Győződjön meg arról, hogy
kapható-e megfelelő üzemanyag.

291

Üzemanyag-adalékok
A benzinnek tisztító adalékokat kell
tartalmaznia, amelyek segítenek a
lerakódások képződésének
megelőzésében a motorban és az
üzemanyag-ellátó rendszerben. A
tiszta üzemanyag-befecskendezők
és szívószelepek lehetővé teszik a
kibocsátás-szabályozó rendszer
megfelelő működését. Bizonyos
benzinek nem tartalmaznak
elegendő mennyiségű adalékot az
üzemanyag-befecskendezők és a
szívószelepek tisztán tartásához.
A tisztítás fenntartása érdekében
ajánlott GM Fuel System Treatment
PLUS (ACDelco cikszám: 88861013)
adalékot adni az
üzemanyagtartályba minden
motorolajcserénél vagy minden
15 000 km megtételét követően,
amelyik előbb bekövetkezik.

292

Vezetés és üzemeltetés

Oxidáló szereket, például étereket vagy
etanolt tartalmazó benzinek is
elérhetőek lehetnek bizonyos helyeken.
Azonban a több mint 15% etanolt,
például E85 (85% etanol) vagy több
mint 15% étert (MTBE) tartalmazó
üzemanyagokat nem szabad használni
az olyan járművekben, amelyeket nem
erre terveztek.

Figyelmeztetés
Ez a jármű nem metanolt
tartalmazó üzemanyagokhoz
tervezték. Ne használjon metanolt
tartalmazó üzemanyagokat.
Ez korróziót okozhat az
üzemanyag-ellátó rendszer fém
részeiben és károsíthatja a
műanyag és gumi alkatrészeket is.
Az ilyen károsodásra nem
vonatkozik a jármű garanciája.

Bizonyos benzinek
metilciklopentadienil-mangán-trikarbon
ilnak (MMT) nevezett
oktánszámnövelő adalékokat
tartalmazhatnak; kérdezze meg az
értékesítőt, ahol a benzint vásárolja,
hogy nem tartalmaz-e MMT adalékot a
benzin. Nem javasoljuk az ilyen
benzinek használatát. Az MMT
tartalmú üzemanyagok csökkentik a
gyújtógyertyák élettartamát és károsan
befolyásolják a kibocsátás-szabályozó
rendszer működését. Bekapcsolhat a
hibajelző lámpa. Ha ez történik, akkor
szervizelés céljából, keresse fel
kereskedőjét.

Dízelüzemű motorok
üzemanyaga
A dízelüzemű motorok kizárólag a
DIN EN 590 szabványnak megfelelő,
a kereskedelemben kapható dízel
üzemanyagokkal üzemeltethetők.
Teljesen vagy részben növényi olaj
alapú üzemanyag (mint pl. repceolaj
vagy biodízel), tüzelőolaj, háztartási
fűtőolaj, tengerészeti dízelolaj,
Aquazole vagy más dízelolaj-víz
oldat stb. nem használható.
A dízel üzemanyag viszkozitása és
szűrhetősége függ a külső
hőmérséklettől.
A kereskedelmi forgalomban ezért
télen olyan dízel üzemanyag
kapható, amelynek jobbak az
alacsony hőmérsékleten mutatott
tulajdonságai. Már a tél beálltakor
ügyeljen arra, hogy téli dízel
üzemanyagot tankoljon.

Vezetés és üzemeltetés

A tartály feltöltése
Figyelem!
Nem megfelelő minőségű
üzemanyagot vagy helytelen
adalékanyagokat használva a motor
és a katalizátor súlyosan károsodhat.
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.
Biztonsági okokból a külső
üzemanyagtartályokat, szivattyúkat
és tömlőket megfelelően földelni kell.
Az elektrosztatikus feltöltődésből
származó szikra belobbanthatja a
benzingőzt. Ez súlyos égési
sérüléseket és komoly anyagi
károkat okozhat.

{Veszély
Tankolás előtt állítsa le a motort és
minden égéstérrel rendelkező
külső fűtést. Kapcsolja ki a
mobiltelefonokat.
Az elektromágneses hullámok
vagy a mobiltelefonok elektromos
árama meggyújthatja a benzingőzt.
Az üzemanyag gyúlékony és
robbanásveszélyes. Tilos a
dohányzás! Kerülje a nyílt láng és
bármilyen szikraképző eszköz
használatát. Tankoláskor kövesse az
üzemanyagtöltő állomás használati
és biztonsági útmutatásait.
Vezesse le kezeiből az
elektrosztatikus feltöltődést a
statikus elektromosság levezetésére
alkalmas tárgy megérintésével,
amikor megérinti vagy kinyitja az
üzemaynagtöltő sapkát vagy az
üzemnyagtöltő pisztolyt.
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Tankolás közben ne tegyen
olyasmit, amitől elektrosztatikusan
feltöltődhet, mint amilyen például a
járműbe való be- és kiszállás.
A benzingőz meggyulladhat a
statikus elektromosságtól.

{Veszély
Ha a járműben üzemanyagszagot
észlel, akkor haladéktalanul
kerestesse meg ennek okát egy
szervizben.

294

Vezetés és üzemeltetés

4. Lassan forgassa el a töltőnyílás
zárósapkáját az óramutató
járásával ellentétes irányban. Ha
halk sziszegő hangot hall, várjon,
míg a hang meg nem szűnik, és
csak ezután csavarja le teljesen a
zárósapkát.

6. Üzemanyagtöltés után zárja le a
sapkát. Forgassa az óramutató
járásával megegyező irányba,
amíg kattanást nem hall.
7. Csukja vissza az
üzemanyag-betöltő nyílás ajtaját
a teljes bezáródásig.
Megjegyzés
Ha fagyos időben az
üzemanyag-betöltő nyílás ajtaja
nem nyílik ki, tenyérrel óvatosan
ütögesse meg. Ezt követően
próbálja meg újra kinyitni.

C11E3003A

Az üzemanyagtöltő nyílás a jármű
bal hátsó részén található.
1. Állítsa le a motort.
2. Nyissa ki az ajtókat a vezetőoldali
ajtó paneljén lévő ajtózáró gomb
megnyomásával.
3. Nyissa ki az üzemanyagtöltő
nyílás ajtaját.

Figyelem!

C11E3004A

5. Vegye le a zárósapkát.
A tanksapka az elvesztés
elkerülése érdekében egy
tartólemezhez van kötve.

Az esetleg kicsordult üzemanyagot
azonnal törölje le.

A gépkocsi ápolása
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Javasoljuk, hogy csak eredeti
alkatrészeket és tartozékokat
használjon, és kifejezetten az Ön
gépkocsi típusához kifejlesztett gyári
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).
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Figyelem!
Soha ne végezzen semmilyen
módosítást a gépkocsin.
Csökkenthetik a gépkocsi
menetteljesítményét, tartósságát
és biztonságosságát, és a
módosításokból eredő
meghibásodásokra nem
vonatkozik a garancia.

A jármű tárolása
Hosszú ideig történő tárolás
Ha a gépkocsit több hónapos
időtartamra leállítja:
 Mossa le és viaszolja a
gépkocsit.
 Ellenőriztesse a védőviaszt a
motortérben és az alvázon.
 Tisztítsa meg és konzerválja a
gumitömítéseket.
 Cserélje le a motorolajat.
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 Eressze le a
szélvédőmosó-folyadék tartályt.

A gépkocsi ismételt üzembe
helyezése

 Ellenőrizze a hűtőfolyadék fagyés korrózióvédelmét.

Amikor a gépkocsit újra üzembe
helyezi:

 A gumiabroncsok
levegőnyomását állítsa a
terhelésnek megfelelő értékre.
 Tárolja a gépkocsit száraz és jó
szellőzésű helyiségben. Manuális
sebességváltó esetében
kapcsoljon egyes vagy
hátrameneti fokozatba. Automata
sebességváltó esetén kapcsoljon
P állásba. Előzze meg a gépkocsi
elgurulásának lehetőségét.
 Ne húzza be a kéziféket.
 Nyissa ki a motorháztetőt, csukja
be az összes ajtót és zárja be a
járművet.
 Kapcsolja le a negatív pólus
saruját a gépkocsi
akkumulátoráról. Győződjön meg
róla, hogy egyik rendszer sem
működik, pl. riasztóberendezés.
 Csukja le a motorháztetőt.

 Csatlakoztassa a negatív pólus
saruját a gépkocsi
akkumulátorára. Aktiválja az
elektromos ablakemelő
elektronikáját.
 Ellenőrizze a
gumiabroncsnyomást.
 Töltse fel a
szélvédőmosó-folyadék tartályt.
 Ellenőrizze a motorolajszintet.
 Ellenőrizze a hűtőfolyadék
szintjét.
 Szerelje fel a rendszámtáblát.

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

A gépkocsi ápolása

A gépkocsi ellenőrzése
Javítási munkák sajátkezű
végzése

{Figyelmeztetés
A gyújtásrendszer rendkívül
magas feszültségen működik.
Ne érintse meg.
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Motorháztető
Nyitás

2203362

TDL065A

{Figyelmeztetés
Csak kikapcsolt gyújtásnál végezzen
ellenőrzéseket a motortérben.
A hűtőventilátor még kikapcsolt
gyújtásnál is elindulhat.

1. Húzza meg a kioldókart, majd
engedje vissza eredeti
helyzetébe.
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Zárás
A motorháztető lecsukásához:

C11E2080A

2. Nyúljon be a motorháztető széle
alá, és húzza meg nyitókart felfelé.
3. Finoman nyissa fel a motorháztetőt.
A két pneumatikus tartórúd nyitva
tartja a motorháztetőt.

Figyelem!
Ha a motor meleg, csak a
szivacsos borításnál fogja meg a
motorháztető kitámasztó rúdját.

1. Győződjön meg róla, hogy
senkinek semmilyen testrésze
nincs a motortér közelében vagy
a záródó motorháztető útjában.
2. Eressze le a tetőt, és körülbelül
30 cm magasságból engedje el.
3. Győződjön meg róla, hogy a
motorháztető biztonságosan
bezáródott.

{Figyelmeztetés
A gépkocsival való elindulás előtt
próbálja megemelni a motorháztető
első szélét, hogy meggyőződjön a
tökéletes záródásról.
Menet közben ne húzza meg a
motorháztető nyitókarját.
Ne közlekedjen nyitott
motorháztetővel. A nyitott
motorháztető akadályozza a
vezető kilátását.
A nyitott motorháztetővel való
közlekedés balesethez vezethet,
ami anyagi kárral, valamint súlyos,
akár végzetes sérülésekkel is járhat.
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A motortér áttekintése
2.4 DOHC - balkormányos

C12E6001A
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2.4 DOHC - jobbkormányos
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3.0 DOHC - balkormányos

C3E9004A
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3.0 DOHC -jobbkormányos
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DÍZEL - balkormányos
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DÍZEL - jobbkormányos
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1. Motor levegőszűrője
2. Szervokormány folyadéktartálya
3. Olajbetöltő nyílás fedele
4. Fékfolyadéktartály
5. Hűtőfolyadék-tartály
6. Tengelykapcsoló-folyadéktartály
7. Biztosítékdoboz
8. Akkumulátor
9. Szélvédőmosó folyadéktartálya
10. Olajszint-ellenőrző pálca
11. Kiegészítő biztosítéktábla

Motorolaj
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Az olajszint ellenőrzése

A motor megfelelő kenése
érdekében a motorolaj szintjét az
előírt értéken kell tartani.
Normális jelenség, ha a motor a
működése során egy kis mennyiségű
olajat fogyaszt.
Rendszeres időközönként (például
minden tankoláskor) ellenőrizze a
motorolaj szintjét.
A pontos méréshez az szükséges,
hogy a motorolaj meleg legyen, a
gépkocsinak pedig vízszintes talajon
kell állnia.

C11E6006A

1. Álljon a gépkocsival vízszintes,
sima talajra.
2. Állítsa le a motort, és várjon
5 percet, hogy az olaj
visszafolyjon az olajteknőbe Ha
ez nem történik meg, az olajszint
ellenőrző pálca esetleg nem a
tényleges szintet mutatja.
3. Húzza ki a mérőpálcát, és törölje
szárazra.
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4. Nyomja vissza ütközésig a
pálcát.
5. Húzza ki ismét a pálcát.

{Figyelmeztetés
A motorolaj mérgező bőr- és
szemizgató hatású, lenyelve pedig
betegséget vagy halált okozhat.
Tartsa gyermekektől elzárt helyen.
Kerülje el, hogy a motorolaj
többször vagy hosszabb ideig
érintkezzen a bőrével.
Az olajjal érintkező bőrfelületeket
szappannal és vízzel vagy kéztisztító
szerrel alaposan mossa le.
C11E6001A
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6. Az ábra alapján ellenőrizze az
olajszintet. Az olajszintnek a MIN
és MAX jelzések között kell lennie.
Ha nem egyértelmű az olajszint,
olvassa le a mérőpálca másik
oldalát.
A motor típusától függően
különbözőek a szintjelző pálcák.

7. Ha a motorolaj szintje a MIN
jelzés alatt van, a motorban lévő
olajjal azonos minőségű olajat
töltsön a megfelelő nyílásba,
hogy az olajszint elérje a MAX
jelzést. Az olajszint ne legyen a
MAX jelzés fölött.

{Figyelmeztetés
Túl sok motorolaj betöltése károsan
befolyásolhatja a motor működését.
Ne töltsön be annyit olajat, hogy a
pálca MAX jelzése fölé kerüljön az
olajszint.
Az olaj túltöltése káros lehet a
gépkocsira, mert:
Megnő az olajfogyasztás.
Beszennyeződnek a gyújtógyertyák.
A motorban fokozott mértékű
koromlerakódás keletkezik.

A gépkocsi ápolása

Motorolaj és olajszűrő cseréje
{Figyelmeztetés
A munka megkezdése előtt
bizonyosodjon meg arról, hogy
pontosan ismeri a művelet
végrehajtását.
Ha nem biztos a dolgában, akkor
inkább végeztesse el a munkát
szervizben. Javasoljuk, hogy
forduljon márkaszervizhez.
Ellenkező esetben Ön is
megsérülhet, és károsodhat a
gépkocsi is.
Az elszennyeződött motorolaj
elveszíti kenőképességét. Ügyeljen
arra, hogy a karbantartási tervben
előírt ütemterv szerint cserélje (vagy
cseréltesse) ki a motorolajat.
A motorolaj cseréjével egyidejűleg
mindig ki kell cserélni az olajszűrőt
is.

A gépkocsi fokozott igénybevétele
esetén a motorolaj és olajszűrő
cseréjét a normál karbantartási
tervben előírt periódusnál
gyakrabban végeztesse el.

A motorolaj és az olajtároló
flakonok az egészségre
veszélyesek.

Fokozott igénybevételnek
számítanak többek között az
alábbiak:

Kerülje el, hogy a motorolaj
többször vagy hosszabb ideig
érintkezzen a bőrével.

 Gyakori hidegindítás.
 Gyakori közlekedés közlekedési
dugóban.
 Gyakori rövid út (amikor a motor
nem tud kellően bemelegedni).
 Gyakori használat fagypont alatti
időjárásnál.
 Hosszabb üzemeltetés
alapjáraton.
 Gyakori lassú haladás.
 Poros utakon való közlekedés.
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{Figyelmeztetés

Ha érintkezésbe került a
motorolajjal, mossa meg bőrét és
körmeit szappannal és vízzel vagy
kéztisztító szerrel. A motorolajat és
egyéb mérgező anyagokat
gyermekektől elzárt helyen tárolja.
A motorolaj a bőr- és szemirritáló
hatású, lenyelése esetén súlyos
betegséget vagy halált is okozhat.
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Figyelem!

A megfelelő motorolaj
kiválasztása

Ha nem az előírt típusú vagy rossz
minőségű motorolajat használ,
illetve nem megengedett
adalékanyagot kever az olajhoz,
a motor károsodhat.

Dexos tanúsítványi jelöléssel ellátott
motorolajat használjon.
A gépkocsijának megfelelő
motorolajoknak dexos tanúsítványi
jelöléssel kell rendelkezniük.

Adalékanyagok használata előtt
érdeklődjön szakszervizben.
Javasoljuk, hogy forduljon egy
márkaszervizhez.

Ez a jelölés igazolja, hogy az olaj
megfelel a dexos előírásoknak.

Figyelem!
Ne öntse a használt olajat a
háztartási lefolyóba vagy
szennyvízcsatornába, és ne dobja az
olajszűrőt a háztartási hulladékba.
Keresse meg a helyi
veszélyeshulladék-lerakót.
A használt motorolaj és olajszűrő
az egészségre veszélyes és a
környezetre ártalmas anyagokat
tartalmaz.

2398375
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Ezt a járművet gyárilag dexosnak
megfelelő motorolajjal töltötték fel.
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Figyelem!
Csak a dexos előírásoknak
megfelelő vagy ezzel egyenértékű
motorolajakat használjon a
megfelelő viszkozitási fokozattal.
A dexos előírásoknak megfelelő
motorolajok tárolóedényén a dexos
szimbólum látható. Nem megfelelő
motorolaj használata a motor
károsodását eredményezheti, és
olyan javításokat tehet szükségessé,
amelyekre nem terjed ki a garancia.
Ha bizonytalan abban, hogy az olaj
megfelel-e a dexos előírásoknak,
kérdezze meg márkaszervizét.
SAE 5W-30 a legjobb viszkozitási fok
a gépjármű számára. SAE 0W-30,
0W-40 vagy 5W-40 is használható.
Ne használjon ettől eltérő
viszkozitású olajokat, például SAE
10W-30-ast, 10W-40-est vagy
20W-50-est.

Rendkívül hideg időjárási viszonyok
között, ahol a hőmérséklet
rendszeresen -29 C alatt van, SAE
0W-30 olajat kell használni. Az ilyen
viszkozitású olaj könnyű
hidegindítást biztosít rendkívül
alacsony hőmérsékletek esetén is.
A megfelelő viszkozitású olaj
kiválasztásakor győződjön meg,
hogy olyan motorolajat választ, mely
megfelel a kívánt előírásoknak.

Motorolajélettartam-figyelő
rendszer
A gépkocsi olyan számítógépes
rendszerrel rendelkezik, mely
információt nyújt arról, hogy mikor
kell motorolajat és olajszűrőt
cserélni. Ez a motor
fordulatszámától, a motor
hőmérsékletétől és a megtett
kilométerektől függ. A vezetési
körülményektől függően a szükséges
olajcserék között megtett kilométerek
jelentősen eltérőek lehetnek. A
megfelelő működéshez a rendszert
minden olajcserénél újra kell indítani.
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Amikor a rendszer számításai szerint a
motorolaj élettartama lejárt, jelzi, hogy
olajcserére van szükség. Kigyullad a
motorolaj csere lámpa. Cseréltesse le
a motorolajat a lehető leghamarabb a
következő 1000 kilométeren belül.
Elképzelhető, hogy a lehető
legkedvezőbb körülmények közt
vezetve gépkocsiját az
élettartam-figyelő rendszer nem jelzi
az olajcsere szükségességét akár egy
évig sem. Ennek ellenére a motorolajat
és az olajszűrőt évente legalább
egyszer le kell cserélni, és egyúttal a
rendszert újra kell indítani.
Márkaszervizénél gyakorlott
szakemberek állnak rendelkezésére,
akik elvégzik ezt a műveletet, és
újraindítják a rendszert. Az is fontos,
hogy két olajcsere között a motorolajat
rendszeresen ellenőrizze és a
megfelelő szinten tartsa.
Ha a rendszert egyszer véletlenül
újraindítják, a legutóbbi olajcserétől
számított 5000 km után cseréltesse
le a motorolajat.
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Motorolaj csere után az olaj
élettartam-figyelő rendszert nullázni
kell. Keressen fel hivatalos
márkaszervizt.
A motorolaj élettartam-figyelő
rendszer újraindítása
A gépkocsi használata alapján a
motorolaj élettartam-figyelő rendszer
kiszámolja, mikor időszerű a
motorolaj és a szűrő cseréje. Minden
alkalommal, mikor lecserélteti az
olajat, indítsa újra a rendszert, hogy
az ki tudja számolni a következő
esedékes olajcsere idejét.
A motorolaj-élettartam ellenőrző
rendszer újraindításához végezze el
a következő műveletek valamelyikét:
 Diagnosztikai eszköz
használatával.
Márkaszervizénél újraindítják a
motorolaj élettartam-figyelő
rendszert egy diagnosztikai
eszközzel minden olajcsere után.
Keressen fel egy szakszervizt.
 A gázpedál használatával.

Benzinüzemű motor
1. A gyújtáskulcsot fordítsa
ON/START állásba, kikapcsolt
motor mellett.
2. Nyomja le teljesen majd engedje
fel a gázpedált háromszor
egymás után, mindezt öt
másodpercen belül.
3. Fordítsa a kulcsot LOCK
helyzetbe.
Ha az olajcserére figyelmeztető
lámpa ismét kigyullad, amint elindítja
a motort, az élettartam-figyelő
rendszer nem indult újra. Ismételje
meg az eljárást.

Dízelüzemű motor
1. Vegye ki a kulcsot a
gyújtáskapcsolóból több mint 1
percre. Ezután kapcsolja be a
gyújtást (a motort ne indítsa be).
2. Végezze el az alábbi műveletet:
2-1. Nyomja le teljesen a
gázpedált, és tartsa ott 2
másodpercig.
2-2. Engedje fel a gázpedált, és
vegye le a lábát a pedálról 2
másodpercre.
2-3. Ismételje meg ezt a
műveletsort (1, 2) még
kétszer (összesen
háromszor) egy percen belül.
Ha az olajcserére figyelmeztető
lámpa ismét kigyullad, amint elindítja
a motort, az élettartam-figyelő
rendszer nem indult újra. Ismételje
meg az eljárást.
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Figyelem!
Ne felejtse el újraindítani a motorolaj
élettartam-figyelő rendszert minden
olajcsere alkalmával.

Előírt motorolaj és
karbantartási ütemterv
Ajánlott motorolaj
Lásd Előírt folyadékok és
kenőanyagok az alábbi oldalon: 371.
Karbantartási ütemterv
Lásd Karbantartási ütemterv az
alábbi oldalon: 366.
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Automata
sebességváltó-folyadék

Manuális
sebességváltó-folyadék

Az automata sebességváltó-folyadék
szintjének ellenőrzése nem
szükséges.

A manuális sebességváltó-folyadék
szintjének ellenőrzése nem
szükséges. Ha problémája van,
például szivárgás, akkor javíttassa
meg egy szervizben.

Ha problémája van, például
szivárgás, akkor javíttassa meg egy
szervizben.
Megjegyzés
Nem megfelelő folyadék
használata károsíthatja a járművet.
Mindig az előírt folyadékok és
kenőanyagok részben felsorolt
folyadékot használjon.
Lásd Előírt folyadékok és
kenőanyagok az alábbi
oldalon: 371.

Megjegyzés
Nem megfelelő folyadék
használata károsíthatja a járművet.
Mindig az előírt folyadékok és
kenőanyagok részben felsorolt
folyadékot használjon.
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Motor levegőszűrője

4. Sűrített levegővel átfúvatva
tisztítsa ki a levegőszűrő betétet,
mégpedig úgy, hogy a normál
légáramlással ellentétes irányban
fúvatja a sűrített levegőt.

Figyelem!
A motor megfelelő működéséhez
tiszta levegőre van szükség.
Ne használja a gépkocsit
levegőszűrő betét nélkül.
2204064

1. Rázza meg a szűrőbetétet, hogy
felületéről lehulljon a por.
2. Törölje ki a levegőszűrő ház
belsejét.
3. A szűrőbetét tisztítása közben
fedje le nedves ruhával a nyitott
levegőszűrő házat.

Ha levegőszűrő betét nélkül vagy
hibásan beszerelt levegőszűrő
betéttel közlekedik, a motor
károsodhat.

Motor-hűtőfolyadék
Enyhe éghajlatú országokban a
hűtőfolyadék körülbelül -30 C-ig
nyújt fagyvédelmet.
Rendkívü hidegl éghajlatú
országokban a hűtőfolyadék
körülbelül -40 C-ig nyújt
fagyvédelmet.
Gondoskodjon a hűtőfolyadék
megfelelő koncentrációjának
fenntartásáról.

Figyelem!
Csak jóváhagyott fagyálló
folyadékot használjon.

A gépkocsi ápolása

Hűtőfolyadékszint

{Figyelmeztetés

Figyelem!
Az alacsony hűtőfolyadékszint
károsíthatja a motort.

Soha ne vegye le a
hűtőfolyadék-tartály sapkáját, ha a
motor és a hűtő meleg. Ez komoly
sérüléseket okozhat. A sapka
kinyitása előtt a motornak le kell
hűlnie. Óvatosan nyissa ki a kupakot,
hogy a nyomás lassan távozhasson.
Töltsön utána desztillált víz és a
gépkocsihoz jóváhagyott fagyálló
folyadék keverékéből. Helyezze vissza
a kupakot és húzza meg.
Ellenőriztesse a fagyálló folyadék
koncentrációját, és javíttassa meg a
folyadékvesztés okát egy szervizben.

C11E6008A

Hideg motornál a hűtőfolyadék
szintjének a kiegyenlítő tartály „MIN”
és „MAX” jelzése között kell lennie. Ha
a motor eléri az üzemi hőmérsékletet,
a folyadékszint emelkedik; ha a motor
lehűl, ismét csökken.

Megjegyzés
Ha a hűtőfolyadék szintje a „MIN”
jelzés alá csökken, töltse fel a
hűtőt ioncserélt (desztillált) víz és a
megfelelő fagyálló folyadék 56:44
arányú keverékével.
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Rendkívül hideg időjárás esetén a
jármű védelme érdekében 48% víz
és 52% fagyálló folyadék
keverékét használja.

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.
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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
szappannal és vízzel.
Tartsa gyermekektől elzárt helyen.
A hűtőfolyadék a bőr- és
szemirritáló hatású, lenyelése
esetén súlyos betegséget vagy
halált is okozhat.

Figyelem!
A hűtőfolyadékot nem szükséges
az ajánlott időközöknél
gyakrabban feltölteni.
Ha mégis gyakran van szükség a
hűtőfolyadék utántöltésére, az arra
utal, hogy a gépkocsit javíttatni kell.
A hűtőrendszer átvizsgálásához
keressen fel egy szervizt.

A motor túlmelegedése
Ha a motor hűtőfolyadékának
hőmérsékletmérője a piros zónában
van, vagy más jelekből gyanítja,
hogy túlmelegedett a motor, tegye a
következőket:
1. Álljon meg a gépkocsival.
2. Kapcsolja ki a légkondicionálót.
3. Járassa a motort néhány percig
alapjáraton.
4. Győződjön meg arról, hogy a
motortérben lévő hűtőventillátor
működik.

{Figyelmeztetés
Ha a hűtőfolyadék láthatóan
felforrt, gőzölög, menjen távolabb
a gépkocsitól, míg a motor le nem
hűl. A forró gőz súlyos égési
sérüléseket okozhat.
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Megjegyzés
Hosszú emelkedőkön vagy sűrű
városi forgalomban a bekapcsolt
légkondicionáló berendezés a
motor túlmelegedését okozhatja.
Ha a hűtőventilátor nem működik és
gőzölgés látható, tegye a következőt:
1. Állítsa le a motort.
2. Menjen távolabb a gépkocsitól,
és ne nyissa ki a motorháztetőt.
3. Hagyja a motort lehűlni.
4. Amikor gőz már nem látható,
óvatosan nyissa fel a
motorháztetőt.
5. A lehető leghamarabb keressen
fel egy szervizt.
Ha a hűtőventilátor működik és
gőzölgés nem látható, tegye a
következőt:
1. Óvatosan nyissa fel a
motorháztetőt.
2. Járassa a motort alapjáraton,
amíg le nem hűl.

3. Ellenőrizze a hűtőfolyadék
szintjét.
Ha a hűtőventilátor működik, de
motor hőmérséklete nem csökken,
hajtsa végre az alábbi műveleteket:
1. Állítsa le a motort.
2. Óvatosan nyissa fel a
motorháztetőt.
3. Hagyja a motort lehűlni.
4. Ellenőrizze a hűtőfolyadék szintjét.
Ha a hűtőfolyadék szintje alacsony,
ellenőrizze, nincs-e szivárgás az
alábbi alkatrészeknél:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
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{Figyelmeztetés
A nagy nyomású, forró
hűtőfolyadék gőze kicsaphat és
súlyos égési sérüléseket okozhat.
Soha ne csavarja le a
hűtőfolyadék-kiegyenlítőtartály
zárósapkáját, ha a motor és a
hűtőradiátor forró.

Szervokormány-folyadék

Hűtőradiátor
Hűtőradiátor-tömlők
Hűtőradiátor-csatlakozók
Fűtéstömlők
Fűtéstömlő-csatlakozások
Hűtőfolyadék-szivattyú

Ha szivárgást vagy egyéb sérülést
észlel, vagy a hűtőfolyadék továbbra
is szivárog, haladéktalanul keressen
fel egy szervizt.

C11D6014A
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1. Fordítsa a gyújtáskulcsot
LOCK/OFF állásba, és hagyja
lehűlni a motorteret.
2. Törölje tisztára a betöltőnyílás
fedelét és a tartály tetejét.
3. Csavarja le a fedelet, és húzza
egyenesen felfelé.
4. Törölje le az olajszint ellenőrző
pálcát egy tiszta ronggyal.
5. Tegye vissza a fedelet, és
teljesen húzza meg.
6. Távolítsa el újra a sapkát és
nézze meg a folyadékszintet a
nívópálcán.
Dízel és 3.0 benzines
Ha a motor meleg, az olajszintnek a
meleg MAX szintnél kell lennie.
Ha a motor hideg, a folyadékszintnek
az ellenőrző pálcán a MIN és MAX
között kell lennie.
2.4 Benzin
Ha a motor meleg, a folyadékszintnek a
MELEG tartományban kell lennie.
Ha a motor hideg, a folyadékszintnek
az ellenőrző pálcán a HIDEG
tartományban kell lennie.

Figyelem!

{Figyelmeztetés

Rendkívül kevés szennyeződés is
a kormányrendszer károsodását
és hibás működését okozhatja.

A kiömlő folyadék tüzet okozhat,
vagy elszínezheti a jármű fényezését.

Ne hagyja, hogy a tartály
sapjájának a folyadék felöli oldala
szennyeződéssel érintkezzen,
vagy szennyeződés kerüljön a
tartályba.

A motortűz személyi sérüléseket
és anyagi károkat okozhat.

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

Ne töltse túl a tartályt.
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Szélvédőmosó folyadék

 Ne használjon csapvizet.
Csapvíz használata esetén vízkő
képződhet, ami eltömheti a
szélvédőmosó vékony csöveit.
 Ha a levegő hőmérséklete
várhatóan fagypont alá fog
süllyedni, olyan szélvédőmosó
folyadékot használjon, amelynek
fagyáspontja kellően alacsony.
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Fékfolyadék
Fék/tengelykapcsoló folyadék
{Figyelmeztetés
A fék-/tengelykapcsoló-folyadék
mérgező és korrozív hatású.
Ügyeljen, hogy bőrre, szembe,
valamint kárpitozott és fényezett
felületekre ne kerüljön.

2204060

Töltse fel a rendszert fagyálló
szélvédőmosó-folyadékkal.
A szélvédőmosó-folyadéktartály
utántöltéséhez:
 Csak a kereskedelemben
kapható, felhasználásra kész
szélvédőmosó-folyadékot
használjon.
C11E6004A
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Csak a járműhöz jóváhagyott
fékfolyadékot használjon.

<Fékfolyadék>

Lásd a "Fékfolyadék" részt a Előírt
folyadékok és kenőanyagok az
alábbi oldalon: 371 fejezetben.

Figyelem!
A fék/tengelykapcsoló-folyadéktartály
fedelének levétele előtt
mindenképpen meg kell tisztítani a
fedél környékét.
C11D6013A

<Tengelykapcsoló-folyadék>
A fék-/tengelykapcsoló-folyadék
szintjének a MIN és a MAX jelölések
között kell lennie.
Feltöltéskor fokozottan figyeljen a
folyadék tisztaságára, mert a
szennyezett fékfolyadék használata
a fékrendszer meghibásodásához
vezethet. Javíttassa meg a
fékfolyadékvesztés okát egy
szervizben.

A fék/tengelykapcsoló-folyadék
elszennyeződése rontja a rendszer
működőképességét és költséges
javításokhoz vezethet.

Figyelem!
A GM által nem ajánlott
fékfolyadékok használata a
fékrendszer komponenseinek
korrózióját okozhatja. A korrózió a
fékrendszer meghibásodásához és
balesethez vezethet.

Figyelem!
A forró motorra kerülő
fék/tengelykapcsoló-folyadék
meggyulladhat.
Ne töltse túl a tartályt.
A motortűz személyi sérüléseket
és anyagi károkat okozhat.

Figyelem!
A használt
fék/tengelykapcsoló-folyadékot ne
öntse ki a háztartási hulladékba.
A hulladékokat a helyi
veszélyeshulladék-lerakóban
(vagy pl. üzemanyagtöltő
állomáson) adja le!
A használt
fék/tengelykapcsoló-folyadék és
annak üres flakonja veszélyes
hulladéknak számít. Ezek az
anyagok károsak az egészségre
és a környezetre.
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Figyelem!
A fékfolyadék bőr- és szemirritáló
hatású.
Vigyázzon arra, hogy a
fék/tengelykapcsoló-folyadék ne
kerüljön szembe vagy bőrre. Ha ez
mégis megtörténne, szappannal és
vízzel vagy kéztisztító szerrel
azonnal mossa le.

Akkumulátor
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Az akkumulátor cseréje

Akkumulátor

Megjegyzés

A stop-start rendszer nélküli
gépjárműveket ólom-sav akkumulátorral
fogják felszerelni. A stop-start
rendszerrel ellátott járműveket AGM
akkumulátorral szerelik fel, amely
nagyobb teljesítményű, mint az
ólom-savas akkumulátorok.

Az ebben a fejezetben leírtaktól való
bármilyen eltérés a stop-start
rendszer időszakos kikapcsolásához
vezethet. Csak olyan akkumulátort
használjon, mely lehetővé a
biztosítékdoboz elhelyezését az
akkumulátor felett. Stop-start
rendszerrel ellátott járművek
esetében ügyeljen arra, hogy az AGM
(felitatott üvegszálas) akkumulátort
ismét AGM akkumulátorra cserélje.
Az AGM akkumulátor az
akkumulátoron lévő címkéről
felismerhető. Javasoljuk, hogy eredeti
GM akkumulátort használjon.
Megjegyzés
Az eredeti GM akkumulátortól
eltérő AGM akkumulátor
használata a stop-start rendszer
gyengébb teljesítményét
eredményezheti. Javasoljuk, hogy
hivatalosan jóváhagyott szerelővel
cseréltesse ki az akkumulátort.
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 Az akkumulátor kénsavat
tartalmaz, mely vakságot vagy
súlyos égési sérüléseket
okozhat.

A járműbe szerelt akkumulátor nem
igényel karbantartást.
A lemerült akkumulátorokat nem
szabad háztartási hulladékként
kezelni. Elhelyezésükről a megfelelő
újrahasznosító gyűjtőhelyeken kell
gondoskodni.

 További információkat a Kezelési
útmutató tartalmaz.
 Az akkumulátor környezetében
robbanékony gázok lehetnek
jelen.

Ha 4 hétnél hosszabb ideig nem
használja a gépkocsit, az
akkumulátor lemerülhet. Kapcsolja le
a negatív pólus saruját a gépkocsi
akkumulátoráról.
Ügyeljen arra, hogy az akkumulátor
lecsatlakoztatása vagy
visszacsatlakoztatása előtt a gyújtás
ki legyen kapcsolva.
Lásd Akkumulátortöltöttség-védelem
az alábbi oldalon: 136.

C3E9007A

A szimbólumok jelentése:
 Tilos a dohányzás, valamint a
szikra és nyílt láng használata.
 Mindig takarja el a szemét. A
robbanékony gázok vakságot
vagy személyi sérülést
okozhatnak.
 Az akkumulátor gyermekektől
elzárva tartandó.
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{Figyelmeztetés
Ne dohányozzon és tartsa távol az
esetlegesen lángot vagy szikrát
okozó tárgyakat az akkumulátor
ellenőrzésekor, mert robbanékony
gázok lehetnek jelen.
Ha az akkumulátor felrobban, akkor
a jármű károsodását és súlyos vagy
halálos sérülést okozhat.
Kerülje az akkumulátorsav bőrrel
való érintkezését, mert az erősen
korrodáló és mérgező kénsavat
tartalmaz.
Ha véletlenül a bőrére kerül, akkor
öblítse le vízzel az érintett részt és
haladéktalanul forduljon orvoshoz.
Tartsa a gyermekek számára
elérhetetlen helyen az
akkumulátorokat, mert azok
kénsavat és gázt tartalmaznak.
Ne hagyja, hogy az akkumulátorsav
a bőrével, szemével, ruhájával vagy
festékkel érintkezzen.
Ne nyissa fel vagy billentse el az
akkumulátort.

Dízel-részecskeszűrő
A dízel részecskeszűrő kiszűri a
kipufogógázok káros
koromrészecskéit. A rendszer
öntisztító funkcióval is rendelkezik,
ami bizonyos időközönként
automatikusan működésbe lép. A
szűrő tisztítása a koromrészecskék
nagy hőmérsékleten való
elégetésével történik. Az eljárás
bizonyos haladási feltételek mellett
automatikusan lezajlik és több mint
15 percig is tarthat. Az ezt kísérő
szag és füst normális jelenség.
Bizonyos menetkörülmények között
a rendszer nem tudja automatikusan
elvégezni a tisztítást, mint például
rövid távokon való használat esetén.
Ha szükségessé vált a szűrő tisztítása
vagy a korábbi menetkörülmények
nem tették lehetővé az automatikus
tisztítást, a DPF ellenőrzőlámpa világít
vagy villog. Az öntisztítási folyamat
befejeztével a visszajelző lámpa
kialszik.
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A tisztítási folyamat során nem
ajánlatos megszakítani az utazást,
illetve leállítani a motort.

{Figyelmeztetés
Ügyeljen az alábbi óvintézkedések
betartására, mert a kipufogórendszer
alkatrészei a DPF regenerációja
közben többszáz fokos
hőmérsékletűre forrósodnak fel.
Ha gyúlékony anyagok érintkeznek
a kipufogó rendszer elemeivel
akkor a forró kipufogórendszer a
felület meggyújtásával tüzet
okozhat. Ne parkoljon a
gépjárművel száraz avaron,
nagyobb felületű papír vagy más
gyúlékony anyag fölött.
Amint a gépjárművel beállt a
garázsba, vegye le a gyújtást.
Ne közelítse meg a forró kipufogó
alkatrészeket, beleértve a hátsó
kipufogó csonkot is.
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Az ablaktörlő lapátok cseréje
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, akkor tisztítsa
meg a szélvédőt és a lapátokat enyhe
mosó- vagy tisztítószerrel. Alaposan
öblítse le vízzel.

Ismételje meg a műveletet, ha
szükséges. A szilikonnyomok
semmilyen módon nem távolíthatók el
az üvegről. Ezért soha ne használjon
szilikonos fényezőanyagot vagy
viaszos fényezőanyagot a szélvédőn,
mert ez a szélvédő csíkosodását, a
lapátok csikorgását és zajosságát
okozza és akadályozza a járművezetőt
a kilátásban.
Az ablaktörlő lapátok tisztításához ne
használjon oldószert, gázolajat,
benzint vagy festékhígítót. Ezek az
agresszív anyagok károsíthatják az
ablaktrlő lapátokat és a fényezett
felületeket.

Az ablaktörlő lapátok cseréje

2204062

1. Nyomja meg és tartsa benyomva
az ablaktörlő lapát rögzítőfülét.
2. Húzza le a lapátot az ablaktörlő
karról.
3. Helyezze fel az ablaktörlő karra
az új lapátot.
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Izzócsere
Izzócsere
Kapcsolja ki a gyújtást és az adott
kapcsolót illetve csukja be az ajtókat.
Csak a foglalatánál érjen az új
izzóhoz! Ne érjen az üveghez puszta
kézzel.

Hasonló ahhoz, mint esőben a
gépkocsi ablakainak belső
felületén történő páralecsapódás,
és nem utal a gépkocsi
meghibásodására.
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Fényszórók és helyzetjelző
lámpák
Tompított és távolsági
fényszóró

Ha a víz az izzó áramkörébe
szivárog, akkor ellenőriztesse a
járművet, azt ajánljuk ezt hivatalos
szervizben tegye.

Cseréhez csak azonos típusú izzót
használjon.
A fényszóróizzókat a motortér felől
cserélje ki.
Megjegyzés
Egyes külső lámpaburák erős
esőben való vezetés vagy mosás
esetén bepárásodhatnak.
Ezt a jelenséget a lámpa külső és
belső hőmérsékletének
különbsége okozza.

C11E6017A

1. Nyissa fel a motorháztetőt.
2. Távolítsa el a rögzítődugót, ami a
hűtő felső borítását tartja.
3. Vegye le a hűtő felső borítását.
4. Csavarja ki a három csavart és
vegye ki a fényszóróegységet.
5. Vegye le a fényszóró
zárósapkáját.
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6. Oldja ki az izzólámpát rögzítő
rugót.
7. Vegye ki az izzót.
8. Szereljen be egy megfelelő új
izzólámpát.
9. Akassza vissza az izzólámpát
rögzítő rugót.
10. Tegye vissza a fényszóró
zárósapkáját.
11. Kösse vissza a kábelcsatlakozót.

Helyzetjelző lámpák

Ködlámpák
Az izzócserét bízza szerelőre.

Első irányjelző lámpák

C11E6018A

1.
2.
3.
4.

Nyissa fel a motorháztetőt.
Szerelje ki a fényszóróegységet.
Vegye le a fényszóró zárósapkáját.
Húzza ki a távolsági fényszóró
izzó mellől a helyzetjelző izzó
foglalatát.
5. Az izzót egyenesen húzza ki a
foglalatból.
6. Szereljen be egy új izzót.
7. Tegye vissza a fényszóró
zárósapkáját.

C11E6019A

1. Nyissa fel a motorháztetőt.
2. Szerelje ki a fényszóróegységet.
3. Az izzó foglalatáról vegye le a
kábelcsatlakozót.
4. Az első irányjelző izzó foglalatát
forgassa az óramutató járásával
ellentétes irányba.
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5. A lámpaházból húzza ki az első
irányjelző izzó foglalatát.
6. A kiemeléshez nyomja be az
izzót a foglalatba és forgassa el
az óramutató járásával ellentétes
irányba.
7. A foglalatba tegye be az új izzót,
nyomja be és forgassa el az
óramutató járásával egyező
irányba.
8. A foglalatot az óramutató
járásával egyező irányba
forgatva szerelje vissza a
lámpaházba.
9. Szerelje vissza a
fényszóróegységet.

Hátsó lámpák, irányjelző,
féklámpák és tolatólámpák

2204077

1. Nyissa fel a csomagtérajtót.
2. Távolítsa el mindkét fedelet.
3. Csavarja ki a két csavart és
vegye ki a lámpaházat.
4. Az izzólámpa foglalatát forgassa
el az óra járásával ellentétes
irányba és vegye ki.
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5. Nyomja be egy kicsit az
izzólámpát, forgassa el az
óramutató járásával ellentétes
irányba, majd vegye ki.
6. Tegyen be egy megfelelő új
izzólámpát a foglalatba.
7. Tegye vissza a foglalatot a
lámpaházba. A rögzítéshez
forgassa el az izzófoglalatot az
óramutató járásával megegyező
irányban.
8. Tegye vissza a lámpaházat és
csavarja be a két csavart.
9. Zárja be a csomagtérajtót.
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Hátsó lámpák és féklámpák
(LED)

Rendszámtábla-világítás

Vizsgáltassa meg és cseréltesse ki
egy javítónál.

Első irányjelző lámpák
Ha az oldalsó irányjelző lámpa a
külső visszapillantó tökörben nem
működik, akkor ellenőriztesse egy
szervizben.

Belső lámpák
Ajtólámpák

Középsó féklámpa (CHMSL)
Ha a középső féklámpa nem
működik, akkor ellenőriztesse egy
szervizben.

Hátsó ködlámpák
Cseréltesse ki a LED-es lámpát egy
javítónál.

5. A foglalatot az óramutató
járásával egyező irányba
forgatva szerelje vissza a
lámpaházba.
6. Szerelje vissza a lámpa
burkolatát.

2204081

1. Csavarja ki a két csavart és a
lámpafedelet.
2. A foglalatot forgassa el az
óramutató járásával ellentétes
irányba és vegye ki a
lámpaházból.
3. Az izzót húzza ki a foglalatból.
4. Tegyen be egy új izzót.

1. Az eltávolításhoz, feszítse a
lámpákapcsoló ellentétes oldalát
egy laposfejű csavarhúzóval.
(Ügyeljen arra, hogy ne okozzon
karcolásokat.)
2. Vegye ki az izzót.
3. Tegyen be egy új izzót.
4. Szerelje vissza a lámpa
egységet.
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Elektromos rendszer

Megjegyzés

Biztosítékok

A jelen kézikönyvben ismertetett
biztosítékdoboz eltérhet az Ön
gépkocsijában lévőtől.

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,
akkor szervizben cseréltesse ki őket.
Biztosíték cseréje előtt kapcsolja ki a
vonatkozó kapcsolót, illetve a
gyújtást.
A kiégett biztosítékot az elolvadt
szálról lehet felismerni. Ne cserélje ki
a biztosítékot, amíg a hiba okát ki
nem javították.
Bizonyos áramköröket több
biztosíték is véd.
Lehetnek biztosítékok, amelyeknek
nincs funkciójuk.
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Biztosítékdoboz

A biztosítékdoboz ellenőrzése
során figyelje a biztosítékdoboz
címkéjét.

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

2056576

1. A belső biztosítékdoboz az első
utas lábterének bal oldalán
található.
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Megjegyzés
A jelen kézikönyvben szereplő
biztosítékdobozok leírása nem
feltétlenül érvényes minden
gépkocsira. Ezen információk a
nyomtatás időpontjában voltak
pontosak. A biztosítékok
ellenőrzésekor vegye figyelembe a
biztosítékdoboz címkéjét.

C11E6002A

2. A motortérben lévő
biztosítékdoboz a
hűtőfolyadék-kiegyenlítőtartály a
mellett található.

C11E6003A

3. A motortérben lévő kiegészítő
biztosítékdoboz (csak
dízelüzemű gépkocsiknál) a a
zárhídon, középen található.
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Belső biztosítékdoboz

VEZ.
ELEKTR.
ÜLÉS
NAP.TETŐ

FSCM/
VENTSOL

ELSŐ
AJTÓZÁR

AJTÓZÁR

UTÁNFUTÓ

APO CSATL.
(KONZOL)

ÜLÉSFŰTÉS
ELSŐ/HÁTSÓ AC

BCM
(PRK/TRN)

ACC/RAP
RELÉ

BCM
(CTSY)

SZIVARGYÚJTÓ

TARTALÉK

SZIVARGY.
APO CSATL.
RELÉ

N.TETŐ
AKKU.

TARTALÉK

IND/
GYÚJT

IND/GYÚJT
RELÉ

PA KS

BCM
(IRÁNYJELZŐ)

NAP.LÁMPA

ELSŐ
SZÉLVÉDŐ

5. AJTÓ

HÁTSÓ
ÜLÉSFŰTÉS

FŰTŐPÁRN
A KAPCS.

FSCM/
VENT SOL

RUN2

B.VISSZ.TÜ
KÖR/ RCM

HÁTSÓ
KÖDL.

MŰSZER.

TELJ.DIÓDA

ÖSSZKER./
SZEL.

VEZ.
ELEKTR.ABL.

APO CSATL.
(HÁTSÓ CSOM.)
TARTALÉK

IND. RELÉ

HVAC
BEFÚVÓVENT.

UTAS.
ELEKTR.ABL.

BCM
(STOP)

BCM
(TOMPÍT.)

LOGISZTIK.
Ü.MÓD

BCM
(V-AKKU)

SDM
(GYÚJT.1)

UTÁNFUTÓ
AKKU.

SSPS

XBCM

BCM (B. VIL)
UTÁNF. KÖD.

IPC

K.VISSZ.TÜK.

AUDIO/KUL
CSBEFOGÓ

TARTALÉK

STR/
KERÉKKAP.

DC/DC KONVERTER

RVS/
HVAC/DLC

ENERG/
ÜZEM.

SDM
AKKU.

TARTALÉK

C3E9001A

FIGYELEM: CSAK AZ ELŐÍRT BIZTOSÍTÉKOT SZABAD HASZNÁLNI
*: opcionális berendezés
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Motortérben lévő biztosítékdoboz

TARTALÉK
RELÉ

TARTALÉK
RELÉ

ÖNIND.

MOTOR
ÉRZÉK.

IMPULZ.MOD.VENT.

VENTIL
ÁTOR1

ELEKTR.
/TRN
RELÉ

ÜZEMA.
/VÁK.

AKKU3

ABS

ÖNIND.
RELÉ

TARTALÉK

BCM

ÜZEMA./
VÁK.SZI
V. RELÉ

A/C

GYÚJT.
TEK.B
GYÚJT.
TEK. A

ECM
ELEKTR.
TRN

TARTALÉK
ECM

KIEG. SZIVATTYÚ
AUT.SEB.
VÁLTÓ
VEZ.(TCM)
KIEG. SZIVATTYÚR
ELÉ

TARTALÉK

ELSŐ
A.TÖRLŐ
FÉKLÁMPA

ELEKTR.
KÉZIFÉK

PARK.
LÁMPA
JOBB

UTÁNF.
PARK.
LÁMPA

PARK.
LÁMPA
JOBB

FÉNYSZÓRÓ
MOSÓ

A.TÖRL
Ő VEZ.
RELÉ

TOM.FÉN
Y JOBB
FÉKLÁMPA
RELÉ

HÁTSÓ
A.TÖRLŐ

HELYZETJ. LÁMPA
JOBB / CSOMAGTÉRAJTÓ

H. PÁRAMENT.

ELSŐ
KÖD.

A.TÖR
LŐ
SEB.
RELÉ

FŰT.MOS.
/TÜKÖR
TÁV.
FÉNY.
RELÉ

TOM.FÉNY
BAL
TÁV.FÉNY.
RELÉ

AKKU2

ABS

FÉNYSZÓRÓ
MOSÓ RELÉ

AKKU1

ELSŐ
KÖD.
RELÉ

TÁV.FÉNY.
JOBB
TÁV.FÉNY
. BAL

KÜRT
TOM.
FÉNY
RELÉ

C3E9002A

FIGYELEM: CSAK AZ ELŐÍRT BIZTOSÍTÉKOT SZABAD HASZNÁLNI
*: opcionális berendezés
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Motortérben lévő kiegészítő biztosítékdoboz (csak dízelüzemű gépkocsiknál)

RELÉ
PTC3

RELÉ
PTC2

PTC3
40A

PTC2
40A

RELÉ
PTC1

PTC1
40A

ÜA.SZŰRŐFŰTÉS
30A

GPCU
60A

ÜA.SZŰRŐFŰTÉS RELÉ

C11E6025A

FIGYELEM: CSAK AZ ELŐÍRT BIZTOSÍTÉKOT SZABAD HASZNÁLNI
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Szerszámkészlet

{Figyelmeztetés

Szerszámok

Hozzáférés a gépkocsiemelőhöz
és a szerszámokhoz

A gépkocsiemelőt, a pótkereket és
a szerszámokat mindig a részükre
kialakított helyen rögzítve tárolja.
Ne tartsa a gépkocsiemelőt, a
pótkereket és a szerszámokat az
utastérben.
Hirtelen fékezésnél vagy
ütközésnél az utastérben
elszabaduló rögzítetlen tárgyak
személyi sérülést okozhatnak
2178531
2497282

A pótkerék, az emelő és a
szerszámok a csomagtérben és a
hátsó lökhárító alatt vannak rögzítve.
Egyes modellek esetén a tekerőkaros
emelő a gépkocsi tartozéka.
A gépkocsiban ténylegesen
megtalálható szerszámok a leírtaktól
eltérhetnek.

1. Nyissa fel a csomagtérajtót.
2. Emelje fel a padlóburkolatot, és
keresse meg a szárnyascsavart.
3. Csavarja ki a szárnyascsavart az
emelőből az óramutató járásával
ellentétes irányba tekerve.
4. Vegye elő a gépkocsiemelőt és a
szerszámokat tartalmazó zsákot.
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5. Távolítsa el a szerszámokat tartó
zsák rögzítésére szolgáló hevedert.
Ezután vegye ki a kerékkulcsot és
az emelőszárat a zsákból.
A pótkerék elővétele

3. Akassza ki a keréktartó
rögzítőkábelét a hátsó lökhárító
alatt.
4. Vegye ki a pótkereket a
keréktartóból.
Megjegyzés
Rögzítse szorosan a padlókárpit
alatt az emelőt és a szerszámokat,
hogy menet közben ne zörögjenek.
Az emelő jellemzői
Maximális teherbírás: 900 kg

2178534

1. Laposfejű csavarhúzóval
pattintsa ki a hátsó lökhárító
feletti rés borítását.
2. A rendelkezésre álló
kerékkulccsal lazítsa meg a
pótkereket tartó csavart.
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{Figyelmeztetés
Ezt az emelőt csak az adott
gépkocsihoz való használatra
tervezték.
Az Ön gépkocsijához szállított
emelőt ne használja más gépkocsi
megemelésére.
Soha ne lépje túl az emelő
megengedett maximális teherbírását.
Ha ezzel az emelővel más
gépkocsit próbál megemelni, kárt
okozhat a másik gépkocsiban vagy
az emelőben, és személyi sérülés
is történhet.
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Kerekek és
gumiabroncsok

Gumiabroncs-jelölések

Gumiabroncsnyomás

Pl.: 215/60 R 16 95 H

Ellenőrizze a gumiabroncsok
levegőnyomását hideg állapotban
legalább 14 naponta és minden
hosszabb útra indulás előtt. Ne
felejtse el a pótkereket se.

Kerekek és gumiabroncsok

215: Gumiabroncs szélessége
mm-ben

A gumiabroncsok és a kerekek
állapota

60: Keresztszelvény arányai (a
magasság és a szélesség viszonya), %

A járdaszegélyekre lehetőleg lassan
és derékszögben hajtson fel. Az éles
szegélyeken való áthajtás a
gumiabroncsok és a keréktárcsák
sérülését okozhatja. Ne szorítsa a
gumiabroncsot a járdaszegélyhez,
amikor parkol.
Rendszeresen vizsgálja meg a
keréktárcsákat, hogy nincs-e rajtuk
sérülés. Sérülés vagy rendellenes
kopás esetén kérjen segítséget egy
szervizben.

R: Öv típusa: radiál

Csavarja le a szelepsapkát.

RF: Típus: defekttűrő (RunFlat)
16: Keréktárcsa átmérője
hüvelykben
95: teherbírási index, pl. a 95-as
szám 690 kg-nak felel meg
H: Sebességindex
Sebességindex:
Q: 160 km/h-ig
S: 180 km/h-ig

Téli gumiabroncsok

T: 190 km/h-ig

A téli gumiabroncsok 7 C alatti
hőmérséklet esetén növelik a
menetbiztonságot, ezért mindegyik
kerékre fel kell szerelni azokat.

H: 210 km/h-ig
V: 240 km/h-ig
W: 270 km/h-ig

THR020A

Gumiabroncsnyomás-címke a
vezető oldali ajtó keretén található.

A gépkocsi ápolása

A megadott levegőnyomás-értékek
hideg gumiabroncsokra
vonatkoznak. Az adatok nyári és téli
gumiabroncsokra is érvényesek.
A pótkereket mindig a teljes
terhelésnek megfelelő nyomásra
állítsa be.
A nem megfelelő
gumiabroncsnyomás veszélyezteti a
közlekedés biztonságát, rontja a
jármű menettulajdonságait, az
utazási kényelmet, valamint
magasabb
üzemanyag-fogyasztáshoz és
fokozott gumiabroncskopáshoz
vezet.
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{Figyelmeztetés

Alacsony
nyomás

Megfelelő
nyomás

Túl nagy
nyomás

S3W64014A

Megjegyzés
A gumiabroncsok légnyomását
hideg állapotban kell mérni.
A meleg gumiabroncsok
mérésekor adódó érték nem
mérvadó. A gumiabroncsok
1,6 kilométer megtétele után
felmelegednek, és a gépkocsi
megállása után mintegy három
órán keresztül melegek maradnak.

Ha a levegőnyomás túl alacsony,
az jelentős melegedést és belső
szerkezeti sérüléseket idézhet elő
a gumiabroncsban, amely
szálszakadáshoz, vagy nagy
sebességnél akár „durrdefekthez”
is vezethetnek.
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Gumiabroncsnyomásfigyelő rendszer

A gumiabroncsok akkor is
öregszenek, ha nem használják őket.
Azt javasoljuk, hogy a
gumiabroncsokat legalább 6-évente
cserélje le.

A gumiabroncs-levegőnyomás
ellenőrző rendszer egy adott
sebesség fölött percenként ellenőrzi
mind a négy kerék levegőnyomását.
Minden keréknek nyomásérzékelővel
kell rendelkeznie és a
gumiabroncsoknak az előírt
levegőnyomásra felfújva kell lenniük.
Ha érzékelő nélküli kerekek vannak
felszerelve, a
gumiabroncs-levegőnyomás
ellenőrző rendszer nem működik.
Érzékelők utólagos beszerelése
lehetséges.

Profilmélység
Rendszeres időközönként
ellenőrizze a mintázat mélységét.
A gumiabroncsokat biztonsági
okokból a 2-3 milliméteres (téli
gumiabroncs esetén 4 mm)
profilmélység elérésekor ki kell
cserélni.

Gumiabroncs-forgatás
A gumiabroncsok forgatásával az
összes gumiabroncs egyenletesen
kopik. Az első forgatás a legfontosabb.
MD144

Ha a minta a kopásjelzőig (TWI)
lekopott, akkor elérte a rendeletileg
engedélyezett legkisebb méretet,
azaz a profilmélység már csak
1,6 mm. Helyüket a gumiabroncs
oldalfalán 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.

Minden alkalommal, amikor
egyenetlen kopást észlel, a lehető
leghamarabb végezze el a
gumiabroncsok forgatását és
ellenőrizze a kerékbeállítást.
Ellenőrizze a gumiabroncsok és
kerekek sérülését is.
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Ellenőrizze, hogy minden kerékanya
megfelelően meg van-e húzva.

{Figyelmeztetés

1970757

A gumiabroncsok forgatásakor mindig
használja az alábbi forgatási mintát. A
pótkereket ne vonja be a
gumiabroncsok forgatásába. A
gumiabroncsok forgatását követően,
állítsa be az első és hátsó
gumiabroncsok előírt nyomását a
gumiabroncs és terhelési információk
tábláján található értékekre.
Állítsa vissza a
gumiabroncsnyomás-figyelő
rendszert.

A keréken vagy azokon az
alkatrészeken, amelyhez rögzítve
van található rozsda és
szennyeződések a kerékanyák
meglazulását okozhatják. A kerék
lejöhet és balesetet okozhat.
Amikor kereket cserél, akkor
távolítson el minden rozsdát és
szennyeződést azokon a helyeken,
ahol a kerék a járműhöz
csatlakozik. Ehhez
szükséghelyzetben használhat
ruhát vagy papírtörlőt, azonban
később kaparóvassal vagy
drótkefével távolítsa el az összes
rozsdát és szennyeződést.
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Vékonyan kenje be a kerékagy
közepét kerékcsapágy-kenőzsírral a
kerekek cseréje vagy a
gumiabroncsok forgatása után, hogy
megakadályozza a korróziót és
rozsdaképződést. Ne kerüljön zsír a
kerék felfekvési felületére vagy a
kerékanyákra vagy csavarokra.
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Különböző méretű
abroncsok és kerekek
Ha a gyárilag felszerelttől eltérő
méretű gumiabroncsot használ,
akkor szükség lehet a
sebességmérő, valamint a névleges
gumiabroncsnyomás érték
átprogramozására, és a járművön
történő más módosításokra.
Eltérő méretű gumiabroncsok
felszerelése után cseréltesse ki a
levegőnyomás értékeket feltüntető
címkét is.

{Figyelmeztetés
A nem megfelelő kerekek és
gumiabroncsok használata balesetet
okozhat, és érvénytelenné teheti a
jármű típusengedélyét.

{Figyelmeztetés
Ne használjon a gyárilag felszerelttől
eltérő méretű és típusú
gumiabroncsokat és keréktárcsákat.
Ez befolyásolhatja a gépkocsi
teljesítményét és biztonságát.
Irányítási nehézségeket vagy
borulással járó balesetet, és súlyos
sérüléseket okozhat. Kerékcserénél
ügyeljen arra, hogy valamennyi
kerékre ugyanoylan méretű, típusú,
profilmélységű, márkájú és
teherbírású abroncsokat szereljen.
Eltérő méretű vagy típusú
gumiabroncsok használata
hátrányosan befolyásolhatja a jármű
futását, vezethetőségét,
hasmagasságát, féktávolságát,
valamint a sebességmérő
pontosságát.

Dísztárcsák
Csak olyan, gyárilag jóváhagyott
dísztárcsákat és gumiabroncsokat
használjon, amelyek tökéletesen
megfelelnek az adott
keréktárcsa/gumiabroncs
kombinációnak.
Ha a használt dísztárcsák és
gumiabroncsok nem rendelkeznek
gyári jóváhagyással, akkor a
gumiabroncsok nem lehetnek
peremvédősek.
A dísztárcsáknak nem szabad
akadályozniuk a fék hűtését.

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

 Körülbelül 1,0 km megtétele után
húzza meg újra a hóláncokat.

Figyelem!
A hóláncok használata
kedvezőtlenül befolyásolhatja a
gépkocsi vezethetőségét.
Ne lépje túl az 50 km/h vagy a hólánc
gyártója által ajánlott sebességhatárt,
amelyik érték a kisebb.

MD145

Hólánc használata előtt vegye le a
dísztárcsákat, hogy elkerülje azok
sérülését.
 Tartsa be a hólánc gyártójának
utasításait.
 Csak 16 hüvelykes méretű első
gumiabroncsok esetén
használjon hóláncot. Ettől eltérő
méretű keréken ne használjon
hóláncot.
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Ha a lánc továbbra is hozzáér a
karosszériához, lassítson le annyira,
hogy megszűnjön a jelenség.

Gumiabroncs-javító készlet
A gumiabroncs-javító készlet
tárolása
A gumiabroncs-javító készlet
eléréséhez:

Kerülje az éles kanyarodást, és
kerülje ki az úthibákat.
Ne fékezzen blokkoló kerekekkel.
Megjegyzés
A gépkocsihoz a SAE osztályú,
S-típusú hóláncok megfelelők.
Hólánc használata esetén
vezessen mindig lassan.
Ha azt hallja, hogy a hólánc
hozzáütődik a karosszériához,
álljon meg, és feszítse meg még
jobban a láncokat.

2417141

1. Nyissa fel a hátsó
csomagtérajtót.
2. Emelje fel a fedelet.
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3. Távolítsa el a gumiabroncs-javító
készletet.
A gumiabroncs-javító készlet
tárolásához billentse fel a fellépőket.

{Figyelmeztetés
A gépkocsi járatása zárt térben,
gyenge szellőzés esetén
veszélyes. Kipufogógáz juthat az
utastérbe. A kipufogógáz
szén-monoxidot (CO) is tartalmaz,
amely színtelen és szagtalan.
Eszméletvesztést és akár halált is
okozhat. Soha ne járassa a
gépkocsi motorját zárt helyen,
melynek nincs friss levegős
szellőzése.

{Figyelmeztetés
A megengedettnél jobban felfújt
gumiabroncs kiszakadhat, amely
sérülést okozhat Önnek vagy
másoknak. Feltétlenül olvassa el
és kövesse a gumiabroncs javító
készlet utasításait, és a
gumiabroncsot az ajánlott
nyomásértékre fújja fel. Ne lépje túl
az ajánlott nyomásértéket.

{Figyelmeztetés
Ha a gumiabroncs javító készletet
vagy más eszközt a gépkocsi
utasterében tárol, az sérülést
okozhat. Hirtelen megállás vagy
ütközés esetén a laza tárgyak
megüthetnek valakit. A
gumiabroncs javító készletet
eredeti helyén tárolja.

Ha a gépkocsi gumiabroncs javító
készlettel van felszerelve,
előfordulhat, hogy nincs pótkerék,
kerékcseréhez való felszerelés, és
egyes gépkocsiknál esetlég még
pótkerék tárolására való hely sincs.
A gumiabroncs javító készlet
segítségével ideiglenesen tömíteni
lehet maximum 6 milliméteres
(1/4 hüvelyk) lyukakat a
gumiabroncs futófelületén. A
kompresszor a puha gumiabroncs
felfújására is alkalmas.
Ha a gumiabroncs elvált a
keréktárcsától, oldalfalai sérültek
vagy nagy rajta a lyuk, akkor túl
komoly a sérülés ahhoz, hogy a
gumiabroncs javító készlet
hatékonyan alkalmazható legyen.
Olvassa el és kövesse a gumiabroncs
javító készlet utasításait.
A készlet tartalma:
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Ellenőrizze a tömítőanyag tartályon a
gumiabroncs tömítő lejárati dátumát.
A tömítőanyag tartályt a lejárati idő
előtt ki kell cserélni.
Csere tömítőanyag tartályokat a helyi
forgalmazójánál szerezhet be.

C11E5011A

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Nyomásmérő
Nyomáscsökkentő gomb (fehér)
Választókapcsoló
Be/ki gomb (narancssárga)
Gumiabroncs tömítőanyag tartály
Csak levegő tömlő (fekete
tömlő/fehér csúcs)

C11E5012A

7. Tömítőanyag/levegő tömlő
(átlátszó tömlő/narancssárga
csúcs)
8. Elektromos csatlakozó

Gumiabroncs-tömítő
Olvassa el és kövesse a
tömítőanyag tartályára ragasztott
címkén található, a biztonságos
kezeléssel kapcsolatos útmutatót.

Csak egy gumiabroncs tömítésére
elegendő tömítőanyag van.
Használat után cserélje ki a
tömítőanyag tartályt és a
tömítőanyag/levegő tömlő
szerelvényt.
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A gumiabroncs-javító készlet
használata ideiglenes
tömítésre és a defektes kerék
felfújására

4. Vegye le a lapos kerék
szelepsapkáját az óramutató
járásával ellenkező irányba
csavarva.

Ha hidegben használja a
gumiabroncs javító készletet,
melegítse a készletet öt percig egy
meleg helyen.
Ez segít, hogy gyorsabban
felfújhassa a gumiabroncsot.
Ha egy gumiabroncs leereszt, a
gumiabroncs és a keréktárcsa
további károsodásának elkerülésére
hajtson lassan egy vízszintes
területre. Kapcsolja be a vészvillogót.
Ne távolítsa el a gumiabroncsba
fúródott tárgyat.

C11E5011A

1. Vegye ki a gumiabroncs javító
készletet a helyéről.
2. Csomagolja ki a
tömítőanyag/levegő tömlőt (7) és
az elektromos csatlakozót (8).
3. Tegye a készletet a földre.
Ellenőrizze, hogy a gumiabroncs
szelepszára a talajhoz közel
helyezkedik el, és a tömlő eléri.

C11E5012A

5. Csatlakoztassa a tömítőanyag/
levegő tömlőt (7) a gumiabroncs
szelepszárra. Forgassa az
óramutató járásával megegyező
irányba, amíg szilárdan áll.
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6. Dugja be az elektromos csatlakozót
(8) a gépjármű kiegészítő
csatlakozó-aljzatába. A többi
kiegészítő csatlakozó-aljzatból
húzzon ki mindent.
Ha a gépjármű rendelkezik
kiegészítő csatlakozó-aljzattal, ne a
szivargyújtót használja.
Ha a gépjármű csak szivargyújtóval
rendelkezik, használja azt.
Ne csípje be az elektromos
csatlakozó vezetékét az ajtóba vagy
ablakba.

2290817

7. Indítsa be a járművet. A
levegőkompresszor használata
közben a motornak járnia kell.
8. Forgassa a választókapcsolót (3)
az óramutató járásával ellenkező
irányba a Tömítés + Levegő
(Sealant + Air) állásba.
9. A gumiabroncs javító készlet
bekapcsolásához nyomja meg a
be/ki (4) gombot.
A kompresszor tömítőanyagot és
levegőt nyom a gumiabroncsba.
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A nyomásmérő (1) először nagy
nyomást mutat, amíg a
kompresszor a tömítőanyagot a
gumiabroncsba nyomja. Amint
befejeződött a tömítőanyag
elosztása a gumiabroncsban, a
nyomás gyorsan visszaesik, és
akkor kezd ismét emelkedni,
amikor a rendszer már csak
levegőt nyom a gumiabroncsba.
10. A nyomásmérőt (1) figyelve fújja
fel a gumiabroncsot a javasolt
nyomásértékre. Az ajánlott
nyomásérték a Gumiabroncs és
rakodási tanácsok címkén
olvasható.
Amíg a kompresszor be van
kapcsolva, előfordulhat, hogy a
nyomásmérő (1) tényleges
gumiabroncs levegőnyomásnál
magasabb értéket mutat. A
pontos leolvasási értékhez
kapcsolja ki a kompresszort.
Addig kapcsolja ki/be a
kompresszort, amíg eléri a
megfelelő nyomást.
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Figyelem!
Ha körülbelül 25 percen belül nem
sikerült elérni az ajánlott nyomást,
ne hajtson tovább a járművel.
A gumiabroncs túl komolyan
károsodott, és a gumiabroncs
tömítő és kompressziós készlet
nem tudja felfújni a kereket. Húzza
ki az elektromos csatlakozót a
kiegészítő csatlakozó-aljzatból,
és csavarja le a levegőtömlőt a
gumiabroncs szelepéről.
11. A gumiabroncs javító készlet
kikapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot (4).
A gumiabroncs nem tömítődött,
és a levegőszivárgás addig
folytatódik, amíg a jármű
haladása közben meg nem
történik a tömítőanyag eloszlása,
ezért a 11. lépés után azonnal
végezze el a 12.-18. lépést.

Óvatosan fogja meg a
gumiabroncs tömítő és
kompressziós készletet, mert
használat után meleg lehet.
12. Válassza le az elektromos
csatlakozót (8) a gépjármű
kiegészítő csatlakozó-aljzatáról.
13. A tömítőanyag/levegő tömlőt (7)
az óramutató járásával ellenkező
irányba forgatva szerelje le a
gumiabroncs szelepszáráról.
14. Helyezze vissza a szelepsapkát.
15. Tegye vissza a
tömítőanyag/levegő tömlőt (7) és
az elektromos csatlakozót (8) az
eredeti helyére.

2360199

16. Ha a lapos kereket sikerült az
ajánlott nyomásértékre felfújni,
vegye le a maximális sebesség
címkét a tömítőanyag tartályáról
(5), és helyezze el egy jól látható
helyen.
Ne lépje túl a címkén megadott
sebességhatárt, amíg a sérült
kereket meg nem javíttatta vagy
le nem cserélte.
17. Helyezze vissza a berendezést a
gépkocsiban az eredeti tárolási
helyére.
18. Azonnal hajtson 8 km-t a
gépjárművel, hogy eloszlassa a
tömítőanyagot a
gumiabroncsban.
19. Egy biztonságos helyen álljon
meg, és ellenőrizze a
gumiabroncs levegőnyomást.
Lásd 1.-11. lépés, "Gumiabroncs
tömítő és kompressziós készlet
használata tömítőanyag nélkül,
(nem defektes) kerék
felfújására."
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Ha a gumiabroncs levegőnyomás
több mint 68 kPa (10 psi) értékkel
az ajánlott nyomásérték alá esik,
akkor ne vezesse tovább a
járművet. A gumiabroncs túl
komolyan károsodott, és a
gumiabroncs tömítő nem tudja
tömíteni a kereket.
Ha a gumiabroncs levegőnyomás
nem csökkent több mint 68 kPa
(10 psi) értékkel az ajánlott
értékhez képest, fújja fel a
gumiabroncsot az ajánlott
nyomásértékre.
20. Töröljön le minden tömítőanyagot
a keréktárcsáról, a
gumiabroncsról és a gépjárműről.
21. A használt tömítőanyag tartály
(5) és tömítőanyag/levegő tömlő
(7) egységet adja le helyi
forgalmazójánál, vagy selejtezze
le a helyi szabályozásoknak és
gyakorlatnak megfelelően.
22. Pótolja egy új tartállyal, melyet
forgalmazójától szerezhet be.

23. Ha egy gumiabroncsot a
gumiabroncs-tömítő és felfújó
készlet segítségével
ideiglenesen tömített, akkor 161
kilométeren belül vigye a
járművet egy hivatalos
kereskedőhöz, és javíttassa meg
vagy cseréltesse ki a
gumiabroncsot.
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A gumiabroncs-tömítő és
felfújó készlet használata
tömítőanyag nélkül, (nem
defektes) kerék felfújására
Gumiabroncs felfújása
levegőkompresszorral, csak
levegővel, tömítőanyag nélkül:

C11E5011A

Ha egy gumiabroncs leereszt, a
gumiabroncs és a keréktárcsa
további károsodásának elkerülésére
hajtson lassan egy vízszintes
területre. Kapcsolja be a vészvillogót.
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1. Vegye ki a gumiabroncs javító
készletet a helyéről.
2. Csomagolja ki a csak levegő
tömlőt (6) és az elektromos
csatlakozót (8).

C11E5012A

3. Tegye a készletet a földre.
Ellenőrizze, hogy a gumiabroncs
szelepszára a talajhoz közel
helyezkedik el, és a tömlő eléri.
4. Vegye le a szelepsapkát, az
óramutató járásával ellenkező
irányba csavarva.

5. Csatlakoztassa a csak levegő
tömlőt (6) a gumiabroncs
szelepszárra, és forgassa az
óramutató járásával megegyező
irányba, amíg szilárdan áll.
6. Dugja be az elektromos
csatlakozót (8) a gépjármű
kiegészítő csatlakozó-aljzatába.
A többi kiegészítő
csatlakozó-aljzatból húzzon ki
mindent.
Ha a gépjármű rendelkezik
kiegészítő csatlakozó-aljzattal,
ne a szivargyújtót használja.
Ha a gépjármű csak
szivargyújtóval rendelkezik,
használja azt.
Ne csípje be az elektromos
csatlakozó vezetékét az ajtóba
vagy ablakba.
7. Indítsa be a járművet. A
levegőkompresszor használata
közben a motornak járnia kell.

8. Forgassa a választókapcsolót (3)
az óramutató járásával
megegyező irányba a Csak
levegő (Air Only) állásba.
9. A kompresszor bekapcsolásához
nyomja meg a be/ki (4) gombot.
A kompresszor csak levegővel
fogja felfújni a gumiabroncsot.
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10. A nyomásmérőt (1) figyelve fújja
fel a gumiabroncsot a javasolt
nyomásértékre. Az ajánlott
nyomásérték a Gumiabroncs és
rakodási tanácsok címkén
olvasható.

Amíg a kompresszor be van
kapcsolva, előfordulhat, hogy a
nyomásmérő (1) tényleges
gumiabroncs levegőnyomásnál
magasabb értéket mutat. A
pontos leolvasási értékhez
kapcsolja ki a kompresszort.
Addig kapcsolja ki/be a
kompresszort, amíg eléri a
megfelelő nyomást.
Ha az ajánlott nyomásnál jobban
felfújta a gumiabroncsot, a túl
nagy nyomást a nyomás
leeresztő gomb (4) segítségével
állíthatja be. Addig nyomja a
gombot, amíg eléri a megfelelő
nyomásértéket.
Ez a funkció csak akkor működik,
ha a csak levegő tömlőt (6)
használja.
11. A gumiabroncs javító készlet
kikapcsolásához nyomja meg a
be/ki gombot (4).
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Óvatosan fogja meg a
gumiabroncs tömítő és
kompressziós készletet, mert
használat után meleg lehet.
12. Válassza le az elektromos
csatlakozót (8) a gépjármű
kiegészítő csatlakozó-aljzatáról.
13. A csak levegő tömlőt (6) az
óramutató járásával ellenkező
irányba forgatva vegye le a
gumiabroncs szelepszáráról, és
helyezze vissza a szelepsapkát.
14. Tegye vissza a csak levegő
tömlőt (6) és az elektromos
csatlakozót (8) az eredeti
helyére.
15. Helyezze vissza a berendezést a
gépkocsiban az eredeti tárolási
helyére.
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Tömítőanyag tartály ki- és
beszerelése
Tömítőanyag tartály kiemelése:

2394131

A gumiabroncs tömítő és
kompressziós készlethez egy
kiegészítő adapter is tartozik, mely a
készlet házának alján levő
mélyedésben található, és
gumimatracok, labdák stb.
felfújására használható.

2396425

1. Bontsa ki mindkét tömlőt.
2. Csúsztassa ki a tartályt a
kompresszorházból.
3. Csavarozza le a tartályhoz
csatlakoztatott tömlőt.
4. Tegyen a helyére egy új tartályt,
melyet a forgalmazójától
szerezhet be.

5. Csatlakoztassa a tömlőt a
tartályhoz, és húzza meg.
6. Csúsztassa az új tartályt a
helyére. Ellenőrizze, hogy
illeszkedik-e a kompresszor ház
aljzatba.
7. Helyezze vissza mindkét tömlőt
az eredeti helyére.
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A gumiabroncs cseréje
Többféle gumiabroncs használata
esetén elveszítheti uralmát a jármű
felett.
Ha vegyesen használ különböző
méretű, márkájú vagy típusú (radiál
és szövetbetétes) gumiabroncsokat,
akkor a jármű vezethetősége
romolhat, és balesetet szenvedhet.
A különböző méretű, márkájú vagy
típusú gumiabroncsok használata a
jármű károsodását okozhatja.
Ügyeljen rá, hogy az összes kerékre
azonos méretű, márkájú és típusú
gumiabroncsot szereljen.
Bizonyos járművek pótkerék helyett
gumiabroncs-javító készlettel vannak
felszerelve.
Lásd Gumiabroncs-javító készlet az
alábbi oldalon: 339.
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.
Kézi sebességváltó esetében
kapcsoljon első vagy hátrameneti
fokozatba.
Automata sebességváltó esetén
kapcsoljon P állásba.
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 Soha ne cseréljen egyszerre több
kereket.
 Az emelőt kerékcseréhez csak
defekt esetén használja, ne a
szezonális téli vagy nyári
gumiabroncs-cseréhez.
 Ha a talaj túlságosan laza,
helyezzen egy (max. 1 cm
vastagságú) kemény lapot az
emelő alá.
 Sem emberek, sem állatok nem
tartózkodhatnak a gépkocsiban
felemelésekor.

 Kapcsolja ki a gyújtást és vegye
ki a kulcsot.

 Soha ne másszon a megemelt
gépkocsi alá.

 Kapcsolja be a vészvillogót.

 Ne indítsa be a gépkocsit, ha az
emelőn áll.

 A sérült gumiabronccsal átlósan
szemben elhelyezkedő kereket
elöl-hátul ékelje ki egy-egy
faékkel, tuskóval vagy kővel.
 Szállítsa ki az összes utast a
járműből.
 Vegye elő a pótkereket.

 A kerék felszerelése előtt tisztítsa
meg a kerékanyákat és a
meneteket.
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{Figyelmeztetés
Ezt az emelőt csak az Önjárművéhez
való használatra tervezték.
Az Ön gépkocsijához szállított
emelőt ne használja más gépkocsi
megemelésére.
Soha ne lépje túl az emelő
megengedett maximális teherbírását.
Ha ezzel az emelővel más
gépkocsit próbál megemelni, kárt
okozhat a másik gépkocsiban vagy
az emelőben, és személyi sérülés
is történhet.

Kerékcsere
1. Vegye ki az emelőt, a
kerékkulcsot, az emelőszárat és
a pótkereket a csomagtartóból,
illetve a hátsó lökhárító alól.
2. A kerékkulcs segítségével lazítsa
meg egyenként a
kerékcsavarokat egy teljes
fordulattal.

Figyelem!
Ne távolítsa el egyik kerékcsavart
sem addig, amíg a kerék a talajt
érinti.

1913313

3. Illessze be az emelőkart és a
kerékkulcsot az emelőbe.
4. Az emelőfej kismértékű
megemeléséhez forgassa el a
kerékkulcsot jobbra.
5. A emelőt helyezze el az alábbi
ábra szerint. Az ajtók alatti
küszöbrészen a gépkocsi elülső
és hátsó részén van egy-egy
bevágás.
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Megjegyzés
Ne emelje a gépkocsit magasabbra,
mint ami a kerékcseréhez feltétlenül
szükséges.

{Figyelmeztetés
Soha ne másszon be a gépkocsi
alá és ne indítsa el vagy ne járassa
a motort, amíg a gépkocsi az
emelőn áll.
2038889

6. Az emelőt függőleges helyzetben
tegye be a sérült kerékhez
közelebbi emelési bevágás alá.

Figyelem!
Mindaddig ne emelje meg a
gépkocsit, amíg az emelő nem áll
függőlegesen a megfelelő
helyzetben, és nem támaszkodik
fel biztonságosan a talajon és a
gépkocsi emelési pontján.

C11E5009A

7. A kerékkulcsot vagy tekerőkart
jobbra forgatva emelje meg a
gépkocsit annyira, hogy a sérült
kerék körülbelül 2,5 cm-rel a talaj
fölött legyen.

Figyelem!
Amikor az emelő elkezdi
ténylegesen megemelni a gépkocsit,
győződjön meg arról, hogy az emelő
megfelelő helyzetben van-e és nem
fog-e elcsúszni.

A gépkocsi lecsúszhat az emelőről
és súlyos vagy halálos sérüléseket
okozhat.
8. Az óramutató járásával ellentétes
irányba forgatva szerelje ki a
kerékcsavarokat.
9. Vegye le a kereket.
10. Tegye fel a pótkereket a
kerékagyra.
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Figyelem!

{Figyelmeztetés
Ügyeljen arra, hogy a megfelelő
kerékanyákat vagy -csavarokat
használja, és azokat az előírt
nyomatékkal húzza meg.

Soha ne kenje be olajjal vagy
zsírral a kerékcsavarokat.
Mindig megfelelő kerékcsavarokat
használjon.
A lehető leghamarabb keressen fel
egy szervizt, ahol az előírt
nyomatékkal meghúzzák és
ellenőrzik a kerékcsavarokat.
A nem megfelelően meghúzott
kerékcsavarok meglazulhatnak.

1913320

11. Szerelje vissza a
kerékcsavarokat. Húzzon meg
minden kerékcsavart kézzel, míg
a kerék fel nem fekszik a
kerékagyra.
12. A kerékkulcsot vagy tekerőkart
balra forgatva engedje le a földre
a gépkocsit.
13. A kerékanyákat erősen, 125 Nm
nyomatékkal, átlós sorrendben
húzza meg; 12345
(lásd az alábbi ábrát)

Nem megfelelő kerékcsavarok és
anyák használata, illetve helytelen
nyomatékkal való meghúzásuk
miatt a kerékcsavarok és anyák
meglazulhatnak és kieshetnek.
Ez balesetet okozhat.
14. Akassza a keréktartót a
tartórúdra, és húzza meg 6
Nm-es erővel a hátsó lökhárító
feletti résben lévő csavart, hogy
felemelje a keréktartót.
15. Akassza be a keréktartó
rögzítőkábelt, és tegye vissza a
rés borítását.
16. Rögzítse az emelőt és a
szerszámokat az eredeti
helyzetükben, és tegye a
defektes kereket a csomagtérbe.
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Figyelem!
Ne tartsa a defektes kereket a
pótkerék helyén, a hátsó lökhárító
alatt. A defektes kerék kimozdulhat
a helyéről.

{Figyelmeztetés
Az emelőt és a szerszámokat ne
tárolja az utastérben.
Hirtelen fékezésnél vagy
ütközésnél az utastérben
elszabaduló rögzítetlen tárgyak
személyi sérülést okozhatnak.
Megjegyzés
A keskeny pótkerék csak rövid
ideig történő használatra alkalmas.
A lehető leghamarabb keressen fel
egy szervizt, hogy kicseréltesse a
szükségpótkereket egy normál
kerékre.
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Figyelem!

Figyelem!

Emelés közben a gépkocsi labilissá
válhat, elmozdulhat és leeshet az
emelőről, ezzel személyi sérülést és
anyagi károkat okozhat.
 Csak a gépkocsival szállított
emelőt szabad használni, és
csak a gyárilag kialakított
emelési pontokon.
 Úgy helyezze az emelőt a
gépkocsi alá, hogy az a földhöz
képest merőlegesen
(függőlegesen) álljon.
 Ne másszon be a felemelt
gépkocsi alá.
 Ne indítsa el az emelőn álló
gépkocsi motorját.
 A gépkocsi felemelése előtt az
összes utas szálljon ki a
gépkocsiból, és kérje meg őket,
hogy a forgalomtól távol,
biztonságos helyen várakozzanak.
 Az emelőt csak kerékcsere
céljára használja.
 Ne emelje fel a gépkocsit lejtős
vagy csúszós úttesten.

 Az emelőt ahhoz a az emelési
helyhez illessze, amely a
kicserélendő kerékhez
legközelebb esik.
 Ékelje ki a kicserélendő
kerékkel átlósan szemben
elhelyezkedő kereket.
 Emelés előtt győződjön meg
arról, hogy a sebességváltó
első fokozatban vagy
hátramenetben (M/T), illetve P
állásban (A/T) legyen.
 A forgalom közvetlen
közelében ne emelje meg a
gépkocsit és ne cseréljen
kereket.

Figyelem!
Ha a gépkocsi emeléséhez nem
megfelelők a körülmények, vagy
nem bízik abban, hogy
biztonsággal el tudja végezni ezt a
műveletet, hívja a szervizt vagy
egy autós segélyszolgálatot.
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Indítókábellel való
indítás
Indítókábellel való indítás
Figyelem!
Ne próbálja meg a gépkocsit
betolással vagy behúzással
beindítani.
Ez tönkreteheti a katalizátort vagy
az automata váltót, és személyi
sérüléseket is okozhat.
Lemerült akkumulátor esetén a
gépkocsit egy másik gépkocsi
akkumulátorából származó villamos
energiával indíthatja be.

{Figyelmeztetés
Szakszerűtlen kezelés esetén az
akkumulátor felrobbanhat. Az
akkumulátorsav égési sérüléseket
okoz, egy rövidzárlat pedig egyéb
sérüléseket és a gépkocsi
rongálódását idézheti elő.
 Az akkumulátor közelében soha
ne legyen nyílt láng vagy szikra.
 Ne hajoljon az akkumulátor
fölé, amikor csatlakoztatja
hozzá az indítókábelt.
 Ne hagyja, hogy a kábelvégek
összeérjenek.
 Az akkumulátorral végzett
tevékenység közben viseljen
védőszemüveget.
 Ügyeljen arra, hogy az
akkumulátorsav ne kerüljön
szembe, bőrre, ruházatra vagy
festett felületre.

Szakszerűtlen kezelés esetén az
akkumulátor felrobbanhat. Az
akkumulátorsav égési sérüléseket
okoz, egy rövidzárlat pedig egyéb
sérüléseket és a gépkocsi
rongálódását idézheti elő.
 Győződjön meg arról, hogy az
indítási segítség céljára igénybe
vett másik akkumulátor az Ön
gépkocsijában lévő akkumulátorral
azonos feszültségű-e.
 Ne szerelje ki a gépkocsiból a
lemerült akkumulátort és ne
bontsa meg az akkumulátor
csatlakozásait.
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{Figyelmeztetés

Figyelem!

A fenti rendszabályok vagy az
indítókábellel történő motorindításra
vonatkozó további előírások be nem
tartása az akkumulátor
felrobbanását, akkumulátorsav
okozta égési sérüléseket vagy
elektromos rövidzárlatot idézhet elő.

Az indítókábellel való motorindítás
előtt kapcsolja ki a hangrendszert.
Ellenkező esetben tönkreteheti a
hangrendszert.

Ez mindkét gépkocsi elektromos
rendszerének károsodásához,
illetve súlyos személyi
sérülésekhez vezethet.

Az indítókábeleket mindig úgy
vezesse a motortérben, hogy azok
ne érhessenek hozzá semmilyen
forgó alkatrészhez.

Indítókábellel való indítás előtt

Ellenkező esetben személyi sérülés
és anyagi kár következhet be.

1. Húzza be a kéziféket.
2. Az automata váltóval szerelt
gépkocsinál a fokozatválasztó
kart kapcsolja „P” (parkolás)
állásba, kézi kapcsolású
sebességváltó esetén a váltókart
tegye üresbe.
3. Kapcsoljon ki minden elektromos
fogyasztót.
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Az indítókábelek csatlakoztatása
A gépkocsi indítókábellel való
indításához az alábbi sorrendben
csatlakoztassa a kábeleket:

{Figyelmeztetés

JE85A

1. Az első kábel egyik végét
csatlakoztassa a
segédakkumulátor pozitív
kivezetéséhez (ez a kivezetés „+”
jellel van ellátva).
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2. Ugyanezen (piros) kábel másik
végét csatlakoztassa a lemerült
akkumulátor pozitív
kivezetéséhez ("+" jel).
3. A második kábel egyik végét
csatlakoztassa a
segédakkumulátor negatív
kivezetéséhez (ez a kivezetés "-"
jellel van ellátva).

{Figyelmeztetés
A töltendő járműhöz történő utolsó
csatlakozás NEM lehet a negatív
(-) akkumulátorpólus.
A második (fekete) kábel másik
végét a motorblokkhoz csavarozott
egyik acél tartókonzolhoz kell
csatlakoztatni.
Ez a csatlakozási pont a lehető
legtávolabb legyen a lemerült
akkumulátortól.
Ha a fekete indítókábel másik
végét a lemerült akkumulátor
negatív pólusához csatlakoztatná,
elektromos ív alakulhat ki, és az
akkumulátor felrobbanhat.
A robbanás súlyos személyi
sérüléssel és anyagi kárral járhat.
4. A második kábel másik végét a
motorblokkhoz csavarozott egyik
acél tartókonzolhoz kell
csatlakoztatni.

5. Az indítás alatt célszerű, ha a
segítséget nyújtó gépkocsi
motorja jár.
Ha a lemerült akkumulátorú gépkocsi
motorja beindult:
1. Óvatosan vegye le a
testcsatlakozást (–). Kezdje a
lemerült akkumulátorú gépkocsival.
Hagyja járni a lemerült
akkumulátorú gépkocsi motorját.
2. Vegye le a negatív
kábelcsatlakozást a segítséget
nyújtó gépkocsi akkumulátoráról.
3. Vegye le a másik kábelt mindkét
gépkocsi akkumulátorának "+"
pólusáról. Csomagolja el az
indító kábeleket a pótkerék mellé.
4. Induljon el a lemerült
akkumulátorú gépkocsival vagy
járassa a motorját körülbelül
20 percig. Ez alatt az idő alatt a
generátor feltölti az akkumulátort.
5. Ha az akkumulátor ismét lemerül,
akkor keressen fel egy szervizt.
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Vontatás
A jármű vontatása
Ha a gépkocsi vontatására van
szükség, vegye fel a kapcsolatot
szervizhálózatunkkal vagy egy
hivatásos autómentő szolgálattal.

C11E5001A

C11E5002A

Ha a gépkocsit két kerekénél
megemelve kell vontatni, akkor a
hajtott első kerekeket emeljék meg,
és azokat rögzítve kezdjék meg a
vontatást.
C11E5003A

A legjobb mód a gépkocsi
szállítására egy autómentő.
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Összkerékhajtási rendszerrel
szerelt gépkocsi vontatása

Gépkocsi vontatásakor a
következőkre kell ügyelnie:
 Ne maradjon utas a vontatott
gépkocsiban.
 Engedje ki a rögzítőféket, és
kapcsolja a sebességváltót üres
állásba.
 Kapcsolja be a vészvillogót.
 Tartsa be a sebességhatárokat.

Vontatás szükséghelyzetben
C11E5005B

C11E5004A

A legjobb megoldás, ha platós
utánfutón vontatja az
összkerékhajtással (AWD) szerelt
gépkocsit, hogy elkerülje a rendszer
károsodását.
Ha platós utánfutó nem áll
rendelkezésre, használjon
vontatókeretet a lenti illusztrációnak
megfelelően.

Figyelem!
Ha úgy vontat összkerékhajtási
rendszerrel (AWD) szerelt gépkocsit,
hogy az első vagy a hátsó tengely
kerekei az úton gurulnak, a gépkocsi
hajtásrendszere súlyosan
károsodhat.
Soha ne vontassa a gépkocsit úgy,
hogy az első és a hátsó kerekek is
az úton gurulnak.

Ha nem lehetséges a jármű
autómentővel történő szállítása,
akkor járjon el az alábbiak szerint:
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Első vontatófül

C3E9003A

Az első vontatófül az első lökhárító alatt
található. Vegye le a vezető oldali
spoilert, és csatlakoztassa a
vontatófület. A vezetőnek a gépkocsiban
kell ülni, hogy kormányozzon és a
fékeket működtesse.
Az ilyen vontatás csak szilárd
burkolatú úton, rövid távolságon és
nagyon lassan, óvatosan végezhető.
A kerekeknek, a futóműnek, az
erőátvitelnek, a kormányműnek és a
fékeknek jó műszaki állapotban kell
lenniük.
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Figyelem!

Figyelem!

A vontatókötéllel való vontatás
közben a gépkocsi megrongálódhat.
A sérülések elkerülése érdekében:
 Csak akkor vontasson a
vontatófül használatával, ha más
lehetőség nem áll rendelkezésre.
 A gépkocsit csak elölről szabad
vontatni.
 A vontatókötelet tartsa távol a
lökhárítótól.
 Gondoskodjon arról, hogy a
vontatókötél mindkét végén
biztonságosan rögzítve legyen
a vontatófülekhez. Ezt a
vontatókötél erős
meghúzásával ellenőrizze.
 A vontatókötéllel való vontatás
súlyosan megrongálhatja az
automata sebességváltót.
Automata sebességváltóval
felszerelt gépkocsi vontatásához
vegyen igénybe lapos rakterű
vagy kerékemelős
vontatóberendezést.

Automata sebességváltóval
felszerelt jármű: ne vontassa a
járművet a vonószem használatával.
A vontatókötéllel való vontatás
súlyosan megrongálhatja az
automata sebességváltót. Automata
sebességváltóval felszerelt gépkocsi
vontatásához vegyen igénybe lapos
rakterű vagy kerékemelős
vontatóberendezést.
 A manuális sebességváltóval
felszerelt járművet csak előre
szabad vontatni, legfeljebb
88 km/h sebességgel. Ettől
eltérő esetben vagy, ha a
sebességváltó meghibásodott,
akkor csak az első tengely
felemelésével szabad vontatni.
 Lassan induljon el és kerülje a
hirtelen irányváltásokat.
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{Figyelmeztetés
Vontatókötéllel való vontatás
közben elveszítheti az uralmat a
vontatott gépkocsi felett.

Hátsó vontatófül
Másik jármű vontatásakor, használja
a hátsó vonószem szerelvényt.
A hátsó vontatófül használatához:

 Ne vontattassa a gépkocsit, ha
annak kerekei, sebességváltója,
féltengelyei, kormánya vagy
fékei meghibásodtak!
 Ne vegye ki a kulcsot a
gyújtáskapcsolóból, mert a
gépkocsi kormányozhatatlanná
válhat, ha a kormányzár lezár!

Ha a hátsó vontatófület használja,
ügyeljen arra, hogy a vontatókötél
mindig a vontatófül irányában
egyenesen álljon. Oldalirányból ne
fejtsen ki erőt a vontatófülre. A
károsodások elkerülése érdekében a
kezdetben laza vontatókötelet óvatos
elindulással feszítse meg, ne pedig
hirtelen rántással.

Figyelem!
Ne használja a lekötő horgot más
járművek vontatására.
A gépkocsi megsérülhet.

Figyelem!
Ne használja a lekötő horgot
gépkocsija vontatására.
A gépkocsi megsérülhet.

C11E5007A

1. A hátsó vontatófül a csomagtér
padlója alatt található.
2. Nyissa ki a hátsó lökhárítóban
található fedőlapot, és
csavarozza a vontatófület
szilárdan a helyére.
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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 szerelőnél.

Mosás
Gépkocsijának fényezése környezeti
hatásoknak van kitéve. Rendszeresen
mossa le és viaszolja 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 ablaktörlőt. 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, és
az ezek által eltakart részeket is
tisztítsa meg.
Zsíroztassa meg szervizben az
összes ajtó csuklópántját.
Ne tisztítsa a motorteret
gőzborotvával vagy nagynyomású
tisztítóberendezéssel.
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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.
A rovarmaradványok, zsíros
szennyeződések és kátrány
eltávolításához a külső lámpákról vagy
lencsékről, használjon kézmeleg vizet,
puha ruhát és autósampont.
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A gépkocsi ápolása

A száraz ruhával végzett erős
dörzsölés károsíthatja a külső
lámpákat vagy lencséket.
Ne tisztítsa a külső lámpákat intenzív
autómosó folyadékkal.
Kerülje a veszélyes tisztítót a lámpák
bekapcsolása mellett. A kémiai reakció
a lencsék repedését okozhatja.

Figyelmeztetés

Polírozás és viaszkezelés
Rendszeresen viaszolja a gépkocsit
(legkésőbb akkor, amikor a víz már
nem folyik le rajta). Ellenkező
esetben a fényezés kiszárad.
A polírozás csak akkor szükséges,
ha a fényezésre szilárd részecskék
tapadtak, vagy ha matt és fénytelen
lett.

Kövesse az autómosási útmutatót
és használjon enyhe tisztítószert.

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

Az autómosó útmutató be nem
tartása a lencse mikrorepedéseit
és a hegesztési terület repedéseit
okozhatja.

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

Soha ne használja tisztítási céllal
az alábbi mosófolyadékokat.
•Aceton
•Benzol
•Toluol
•Xilol
•Hígító

Ablakok és ablaktörlőlapátok
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 jégtelenítéshez éles
peremű jégkaparót használjon. A
kaparót erősen nyomja rá az üvegre,
hogy ne kerüljön alá szennyeződés,
amely megkarcolhatja az üveget.
A maszatoló ablaktörlő lapátot puha
ruhával és ablaktisztítóval tisztítsa.

Kerekek és gumiabroncsok
Ne használjon nagynyomású
tisztítóberendezést.
A keréktárcsákat pH-semleges
keréktárcsa-tisztítóval tisztítsa.
A keréktárcsák festve vannak és
ugyanazokkal a szerekkel
tisztíthatók mint a karosszéria.

A fényezés sérülése
A kisebb fényezési sérüléseket még a
rozsda kialakulása előtt javítsa ki
festékjavító ecsetelővel. A
kiterjedtebb sérüléseket vagy
rozsdásodást szervizben javítassa ki.

A gépkocsi ápolása

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 áztassa
fel a takart felületeken összegyűlt
lerakódásokat is!

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.
A biztonsági öveket kizárólag
langyos vízzel vagy belső
tisztítószerrel tisztítsa.

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

363

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 és benzin használatát
kerülje. Ne használjon nagynyomású
tisztítóberendezéseket.
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Általános információk
Szervizinformációk
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 kilométerszámláló-állás és
a dátum bejegyzését pecséttel és
aláírással igazolja az átvizsgálást
végző szerviz.
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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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Karbantartási ütemterv
Karbantartási ütemterv
Karbantartási időköz
1-évente / 15 000 kilométerenként (amelyik hamarabb bekövetkezik)
Karbantartás I. - A Karbantartás I. szerint járjon el az első szervizeltetés esetén, illetve ha előzőleg Karbantartás II. lett
végrehajtva
Karbantartás II. - A Karbantartás II. szerint járjon el abban az esetben, ha előzőleg Karbantartás I. lett végrehajtva.
Motorolaj-élettartam ellenőrző rendszerrel felszerelt gépkocsik esetén - Ha az olajcsere-lámpa világít és a legutóbbi
karbantartás óta eltelt legalább 10 hónap, akkor a megfelelő karbantartási műveleteket is el kell végezni.
Sz.

Átvizsgálás

Karbantartás I. Karbantartás II.

1

Cserélje a motorolajat és a motorolajszűrőt.

CS

CS

2

Ellenőrizze a szivárgásokat és sérüléseket.

E

E

3

Ellenőrizze a motor levegőszűrőjét.

E

E

4

Ellenőrizze a gumiabroncsok levegőnyomását és kopását.

E

E

5

Ellenőrizze a fékrendszert.

E

E

6

Ellenőrizze a hűtőfolyadék és az ablakmosó folyadék szintjét, és szüksége
esetén töltse fel.

E

E

7

Ellenőrizze a kerékfelfüggesztést és a kormánymű részeit.

E

E

Szerviz, karbantartás

Sz.

Átvizsgálás
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Karbantartás I. Karbantartás II.

8

Ellenőrizze az ablaktörlő lapátokat és a külső világítás működését.

E

E

9

Ellenőrizze a meghajtószíjakat.

E

E

10

Végezzen el minden szükséges kiegészítő munkát – lásd a megfelelő
fejezetben.

E

E

11

Ellenőrizze a műszaki átszereléseket.

E

E

Karbantartás 2 - végezze el a Karbantartás 1-ben felsorolt összes munkát,
valamint az alábbiakat
12

Cserélje a fékfolyadékot.

13

Ellenőrizze a motor hűtőrendszerét.

CS

14

Ellenőrizze az utasbiztonsági rendszer részeit.

E

15

Ellenőrizze az erőátviteli rendszert és a hajtásrendszer részeit.

E

16

Kenje meg a karosszéria részegységeit.

E

E

E - Ellenőrzés. Ellenőrizze a részegységeket és a kapcsolódó alkatrészeket. Ha szükséges, javítsa meg, tisztítsa meg, töltse fel, állítsa
be vagy cserélje ki.
CS - Cserélje le vagy cserélje ki.

Sz.

Leírás

Captiva

17

Cserélje ki a pollenszűrőt

18

Cserélje ki a levegőszűrőt

60 000 kilométerenként / 4 évente

19

Cserélje ki a gyújtógyertyákat

150 000 kilométerenként / 10 évente

15 000 kilométerenként / 1 évente
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Sz.
20

Leírás
Cserélje ki a dízel
üzemanyagszűrőt

Captiva
Kivéve
Oroszország

60 000 kilométerenként / 2 évente

Oroszország

30 000 kilométerenként / 2 évente

21

Cserélje a hűtőfolyadékot

240 000 kilométerenként / 5 évente

22

Cserélje az automata
sebességváltó-folyadékot

Normál körülmények: 150 000 kilométerenként
Nehéz körülmények: 75 000 kilométerenként

Lábjegyzetek
Munkaművelet

Megjegyzés
Cserélje le a motorolajat haladéktalanul, ha a motorolajcsere-lámpa világít a műszerfalon.

1

2
3 & 17

Ha a gépkocsi fokozott igénybevételnek van kitéve: rövid távokon való közlekedés, gyakori
üzemelés alapjáraton, poros környezetben való használat esetén a motorolaj és a szűrő
cseréje jóval gyakrabban lehet szükséges.
A gépjármű bármely rendszerében fellépő folyadékveszteség hibát jelezhet. Ellenőrizze és
javítsa ki a rendszert, majd ellenőrizze a folyadékszintet. Szükség esetén töltsön utána.
Ha rendszeresen vezet poros környezetben, gyakrabban ellenőrizze a szűrőt.
Ha rendszeresen vezet poros környezetben, lehet, hogy gyakrabban kell cserélni a szűrőt.
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Munkaművelet
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Megjegyzés

5

Szemrevételezéssel ellenőrizze a fékvezetékek és fékcsövek megfelelő kapcsolódását,
esetleges szivárgását, repedését, kidörzsölődését stb. Ellenőrizze a tárcsafékek betéteinek
kopását és a féktárcsák felületének állapotát. Ellenőrizze a dobfék betétek/fékpofák kopását
vagy esetleges repedését. Ellenőrizze a fékrendszer többi elemét is, beleértve a dobokat, a
fékmunkahengereket, a féknyergeket, a kéziféket stb.

7

Szemrevételezéssel ellenőrizze elöl és hátul a kerékfelfüggesztést és a kormányművet, az
esetleges sérüléseket, meglazult vagy hiányzó alkatrészeket, illetve a kopás nyomait keresve
Ellenőrizze a szervokormány részeinek megfelelő kapcsolódását, esetleges repedését,
kidörzsölődését stb.

8

Vizsgálja meg az ablaktörlő lapátok kopását, kitöredezését, illetve szennyeződését. Tisztítsa
meg a szélvédő üveget és az ablaktörlő lapátokat, ha azok beszennyeződtek. A kopott vagy
sérült lapátokat cserélje ki.

12

Ha a gépkocsi fokozott igénybevételnek van kitéve: hegyvidéki utakon használva, vagy
gyakran vontatva utánfutót, a fékfolyadék cseréjére jóval gyakrabban lehet szükség.

13

Szemrevételezéssel ellenőrizze a csöveket, és cserélje ki őket, ha megrepedtek, megduzzadtak vagy
elhasználódtak. Ellenőrizzen minden csövet, csatlakozást és rögzítést; szükséges esetén cserélje ki
őket gyári alkatrészekkel. A megfelelő működés biztosítása érdekében javasolt a hűtőrendszer és a
hűtősapka nyomáspróbája, valamint a hűtő és a klímahűtő külső oldalának megtisztítása.

14

Győződjön meg arról, hogy a biztonsági övek figyelmeztető lámpája és a biztonsági övek részegységei
kifogástalanul működnek. Ellenőrizze, hogy nincsenek-e a biztonsági övrendszernek meglazult vagy
sérült részei. Ha bármi olyat talál, amely megakadályozhatja a biztonsági övek megfelelő működését,
javítsa ki a hibát. Cseréljen ki minden szakadt vagy kirojtosodott biztonsági övet.
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Munkaművelet
16

Automata
sebességváltóra
vonatkozó általános
munkaműveletek

Megjegyzés
Kenje be az összes zárhengert, valamint az ajtók, a motorháztető és a csomagtérajtó
sarokpántjait és zárszerkezeteit. Korróziót elősegítő környezetben az alkatrészek gyakoribb
kenésére lehet szükség. A szigetelőgumikat egy tiszta rongy segítségével szilikonzsírral
bekenve azok tartósabbak lesznek, jobban szigetelnek, és nem ragadnak vagy nyikorognak.
Cserélje az automata sebességváltó folyadékát és szűrőjét, ha a gépkocsit főként az alábbi
körülmények szerint használják:
• Sűrű városi forgalomban, ahol a levegő hőmérséklete rendszeresen eléri vagy meghaladja
a 32 C értéket.
• Dombos, hegyes terepen.
• Gyakran végezve vontatást.
• A gépkocsit taxiként, rendőrautóként vagy futárszolgálatban használva.

Övekre vonatkozó
általános
munkaműveletek

Szemrevételezéssel ellenőrizze az öveket, hogy látható-e rajtuk szakadás, nagyobb repedés
vagy nyilvánvaló sérülés. Szükséges esetén cserélje ki az övet.

Mindenre vonatkozó
általános
munkaműveletek

Ellenőrizze valamennyi rendszer rezgéseit vagy szorulását, valamint a sérült vagy hiányzó
alkatrészeket. Cserélje ki a hiányzó alkatrészeket. Cseréljen minden olyan alkatrészt, melyen
túlzott elhasználódás észlelhető.

A gumiabroncsok
állapota és
levegőnyomása

A gumiabroncsok állapotát minden elindulás előtt, a guminyomást pedig minden tankolásnál,
de legalább havonta nyomásmérővel ellenőrizni kell.

Kerékbeállítás

Szükség esetén cseréltesse fel és egyensúlyoztassa ki a kerekeket.
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Kiegészítő átvizsgálás
Fokozott igénybevétel
Az üzemeltetés körülményei
különlegesnek tekinthetők, ha egy
vagy több körülmény az alábbiak
közül rendszeresen fennáll:
 Gyakori rövid, 10 kilométernél
rövidebb utak.
 Tartósan lassú haladás, gyakori
elindulás-megállás (pl. forgalmi
dugóban) vagy kényszerűen sok
üzemeltetés alapjáraton.

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
Előírt folyadékok és
kenőanyagok
Csak tesztelt és jóváhagyással
rendelkező termékeket használjon.
A nem jóváhagyott anyagok
használatából eredő károsodásokat
nem fedezi a garancia.

 Gyakori használat poros utakon.
 Hegyi utakon való használat.
 Utánfutó vontatása.
 Vezetés sűrű városi forgalomban,
ahol a levegő hőmérséklete
rendszeresen eléri vagy túllépi a
32 C-ot.
 A gépkocsi használata taxiként,
rendőrautóként vagy
futárszolgálatban.
 Gyakori használat fagypont alatti
időjárásnál.
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{Figyelmeztetés
Az üzemeltetési anyagok
veszélyesek és mérgezőek
lehetnek. Kezelje óvatosan.
Ügyeljen a tartályokon lévő
információkra.
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Motorolaj
A motorolajat a minősége és a
viszkozitási értéke azonosítja. A
"minőség" és a "specifikáció" ebben a
vonatkozásban egyenértékű
kifejezések. A motorolaj
kiválasztásakor a motorolaj minőségi
osztálya fontosabb, mint a
viszkozitása. A motorolaj minősége
biztosítja a motor tisztaságát, a
kopásvédelmet és az olaj szabályozott
öregedését. A viszkozitási fokozat
pedig az olaj sűrűségét határozza meg
egy adott hőmérséklet-tartományban.

A megfelelő motorolaj
kiválasztása
A megfelelő motorolaj
kiválasztásakor a megfelelő
minőséget és viszkozitási fokozatot
kell figyelembe venni.
A Dexos™tanúsítvány emblémájával
ellátott motorolajokat keresse és
használja. A járművéhez megfelelő
olajok csomagolásán szerepelnie
kell a dexos™tanúsítvány
emblémájának.

A cseréhez használandó
motorolaj-minőség

C3E9006A

Ez az embléma jelzi, hogy az olaj
megfelel a GM
dexos™specifikációjának.
Az Ön járművét a gyártás során
jóváhagyott dexos™motorolajjal
töltötték fel.
Csak a dexos előírásoknak
megfelelő motorolajakat használjon
vagy azzal egyenértékűeket, azonos
viszkozitási fokozattal.

dexos

2398375

Ha bizonytalan abban, hogy az olaj
megfelel-e a dexos előírásoknak,
kérdezze meg márkaszervizét.
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Helyettesítő motorolajok használata,
ha dexos nem áll rendelkezésre:
Abban az esetben, ha nem áll
rendelkezésre dexos jóváhagyású
motorolaj olajcserekor, akkor
használhat más olajat is, amely
megfelel a fenti követelményeknek.
Olyan motorolaj használata, amely
nem felel meg a dexos előírásoknak,
bizonyos körülmények között
teljesítménycsökkenéshez vezethet.

Motorolaj-utántöltés
A különböző márkájú motorolajok
összekeverhetők, de csak a
megadott motorolaj-specifikáció
betartásával (motorolaj-minőség és
viszkozitás).
Ha nem áll rendelkezésre megfelelő
minőségű motorolaj, akkor legfeljebb
1 liter ACEA A3/B3 (benzines),
ACEA A3/B4 vagy ACEA C3 (dízel)
minőségű olaj használata
megengedett (két olajcsere között
csak egyszer).
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A viszkozitásnak megfelelő
értékűnek kell lennie.
A csak ACEA A1/B1 vagy csak
ACEA A5/B5 minőségű motorolajok
használata tilos, mivel bizonyos
üzemeltetési körülmények esetén a
motor hosszú távú károsodását
okozhatják.

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

Motorolaj-viszkozitási
fokozatok
A SAE viszkozitási fokozat az olaj
sűrűségéről nyújt információt.
A többfokozatú olajat két szám
jelzi:
Az első szám, amelyet a W betű
követ, az alacsony hőmérsékletű
viszkozitást jelöli, a második szám
pedig a magas hőmérsékletű
viszkozitást.

TEL119A

Az SAE 5W-30 az Ön járművéhez
legmegfelelőbb viszkozitási fokozat.
Ne használjon ettől eltérő
viszkozitású olajokat, például SAE
10W-30, 10W-40 vagy 20W-50
motorolajokat.
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Üzemeltetés hideg időjárási
körülmények között:
Ha a járművet rendkívül hideg
körülmények között használja, ahol a
hőmérséklet -25 C alá esik, akkor
SAE 0W-xx viszkozitási fokozatú
olajat kell használnia. Az ilyen
viszkozitású olaj könnyű
hidegindítást biztosít rendkívül
alacsony hőmérsékletek esetén is.
A megfelelő viszkozitású olaj
kiválasztásakor győződjön meg arról,
hogy olyan motorolajat választ, mely
megfelel a
dexos™‚követelményeknek.
 -25 C-ig: 5W-30, 5W-40.
 -25 C és ez alatt: 0W-30, 0W-40.
Az SAE viszkozitási fokozat az olaj
sűrűségéről nyújt információt.

Hűtőfolyadék és fagyásgátló

Fékfolyadék

Csak hosszú élettartamú (LLC)
hűtőfolyadékot használjon.

Csak jóváhagyott fékfolyadékokat
(DOT4) használjon a járműhöz.

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

Idővel a fékfolyadék nedvességet
vesz fel, amely csökkenti a fékhatást.
Ezért a fékfolyadékot a megadott
időközönként le kell cserélni.

Hideg éghajlatú országokban a
hűtőfolyadék körülbelül -50 C-ig
nyújt fagyvédelmet. A koncentrációt
egész évben ezen az értéken kell
tartani.
Gondoskodjon a hűtőfolyadék
megfelelő koncentrációjának
fenntartásáról.
Az olyan hűtőfolyadék adalékok
használata, amelyek kiegészítő
korrózióvédelmet biztosítanának,
vagy kismértékű szivárgás
megszüntetésére szolgálnak,
működési problémákat okozhatnak.
A gyár nem vállal felelősséget a
hűtőfolyadék adalékok használatából
eredő következményekért.

A fékfolyadékot jól tömített tartályban
tárolja, a vízfelvétel elkerülése
érdekében.
Biztosítsa, hogy a fékfolyadék ne
szennyeződjön.

Szerviz, karbantartás

Szervokormány-folyadék
Kizárólag Dexron VI folyadékot
használjon.

Kézi sebességváltó-folyadék
Csak Castrol BOT 303 folyadékot
használjon.

Automata
sebességváltó-folyadék
Kizárólag Dexron VI folyadékot
használjon.
Osztóműfolyadék (AWD)
Csak szintetikus hipoid 75W-90
folyadékot használjon.
Differenciálmű-folyadék (AWD)
Csak szintetikus hipoid 75W-90
folyadékot használjon.
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Műszaki adatok

Műszaki adatok

A gépkocsi azonosítása

377

Azonosító címke

Járműazonosító szám (VIN)
A gépkocsi azonosítása ..............377
Gépkocsi adatok..........................379

C11D9001A

C11E8003A

A járműazonosító szám (VIN) a
tűzfal közepébe van nyomva.

Az azonosító címke a vezető oldali
ajtókereten található.
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Műszaki adatok

C11E8002A

Bizonyos modellek esetén a címke a
motortérben helyezkedik el.

Műszaki adatok

379

Gépkocsi adatok
Motoradatok
Motor

2.4D

3.0 D

2.0 DSL

2.2 DSL
(163 lóerős)

2.2 DSL
(184 lóerős)

Hengerek száma

4

6

4

4

4

Lökettérfogat [cc]

2384

2997

1998

2231

2231

Motorteljesítmény [kW] /
fordulatszám (ford/perc)

123 / 5600

190 / 6900

120 / 3800

120 / 3800

135 / 3800

Max. nyomaték [Nm] /
fordulatszámnál (ford/perc)

230 / 4600

288 / 5800

400 /
1750~2250

350 /
1500~3000

400 /
1750~2750

Üzemanyag fajtája

Benzin

Dízel

Teljesítmény
Végsebesség
2.4D
Kézi sebességváltó (km/h)
Automata sebességváltó
(km/h)

190 (FWD)
186 (AWD)
175

3.0 D

2.0 DSL

-

-

198

187

2.2 DSL
(163 lóerős)
189 (FWD)
184 (AWD)
188 (FWD)
182 (AWD)

2.2 DSL
(184 lóerős)
200
191
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Műszaki adatok

Üzemanyag-fogyasztás - CO2-kibocsátás
2.2 DSL
(163
lóerős)
Elsőkerékhajtás
(FWD),
automata
sebességváltó

2.2 DSL
Összkerékhajtás
(AWD),
manuális
sebességváltó

2.2 DSL
(5-üléses)
Összkerékhajtás
(AWD),
automata
sebességváltó

2.2 DSL
(7-üléses)
Összkerékhajtás
(AWD),
automata
sebességváltó

2.4D
Elsőkerékhajtás
(FWD),
manuális
sebességváltó

2.4D
Összkerékhajtás
(AWD),
manuális
sebességváltó

2.4D
Összkerékhajtás
(AWD),
automata
sebességváltó

3.0D
Összkerékhajtás
(AWD),
automata
sebességváltó

2.0 DSL
Elsőkerékhajtás
(FWD),
automata
sebességváltó

2.2 DSL
(163
lóerős)
Elsőkerékhajtás
(FWD),
manuális
sebességváltó

Városi
[l/100 km]

12,2

12,3

12,1

14,3

9,9

7,8

9,9

7,9

10,4

10,4

Városon
kívüli
[l/100 km]

7,1

7,6

7,6

8,3

6,4

5,3

6,3

5,6

6,5

6,5

Vegyes
[l/100 km]

8,9

9,3

9,3

10,5

7,7

6,2

7,5

6,4

7,9

7,9

CO2 [g/km]

210

218

217

244

203

164

198

170

208

208

Műszaki adatok
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Menetkész tömeg
Járművezetővel (75 kg)
2.4D
5-üléses

2.4D
7-üléses

3.0D
7-üléses

-

-

-

-

-

-

Elsőkerékhajtás
(kg)

MT

Összkerékhajtás
(kg)

MT

1843~1923 1848~1948

AT

1868~1948 1893~1973 1890~1970 1915~1995

AT

1768~1848 1793~1873

3.0D
5-üléses

-

-

2.0 DSL
7-üléses
-

2.2 DSL
5-üléses

2.2 DSL
7-üléses

1853~1933 1878~1958

1978~2058 1878~1958 1903~1983
-

1928~2008 1953~2033

-

1953~2033 1978~2058
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Műszaki adatok

A jármű méretei
Hossz [mm]

4673

Szélesség [mm]

1849

Magasság (tetőcsomagtartóval) [mm]

1756

Tengelytáv [mm]

2707

Nyomtáv (elöl) [mm]

1569

Nyomtáv (hátul) [mm]

1576

Legkisebb fordulási sugár [m]

11,87

Mennyiségek és specifikációk
Motor

2.4D

3.0 D

4,7

5,7

Üzemanyagtartály [liter]
Motorolaj [liter]

DÍZEL

65
5,4

Műszaki adatok
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Gumiabroncsnyomások
Nyomás (psi/bar/kPa)

Kerékméret
Gumiméret

Elöl

Hátul

235/60R17

17x7J

235/55R18

18x7J

4 utas alatt: 35/2,4/240
(Eco. nyomás: 38/2,6/260)

4 utas alatt: 35/2,4/240 (Eco.
nyomás: 38/2,6/260)

235/50R19

19x7J

5 utas felett, utánfutóval: 35/2,4/240

5 utas felett, utánfutóval: 41/2,8/280

T155/90R16
(szükségpótkerék)

16X4T

60/4,2/420

60/4,2/420

Jegyzetek

Ügyfél-információk

Ügyfél-információk

A gépkocsiadatok rögzítése és
a személyes adatok védelme ......385

A gépkocsiadatok
rögzítése és a
személyes adatok
védelme
Eseményadat-rögzítők
A gépkocsiban számos kifinomult
rendszer található, amelyek
különféle, a gépkocsira vonatkozó
adatokat figyelnek és ellenőriznek.
A rendes működés során bizonyos
adatok a feltárt hibák kijavításának
megkönnyítése érdekében
eltárolódnak, más adatokat a közös
néven esemény adatrögzítőknek
(EDR) hívott rendszerek csak
ütközés vagy ütközés-közeli
esemény esetén tárolnak el.
A rendszerek adatokat rögzíthetnek
a jármű állapotáról és használatának
módjáról.

385

Ezen adatok kiolvasásához speciális
berendezés és a gépkocsihoz való
hozzáférés szükséges. Erre akkor
kerül sor, amikor a járművet
szervizben javítják. Bizonyos
adatokat elektronikusan a GM
globális diagnosztikai rendszereihez
továbbítanak.
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D
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Dísztárcsák ................................338
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E
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Első irányjelző lámpák .......324, 326
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Eseményadat-rögzítők .............. 385

F
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Fékrendszer-figyelmeztető
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Gumiabroncs-javító készlet ....... 339
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Gumiabroncsnyomások ............. 383
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H
Hamutartók .................................. 98
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Hátsó ködlámpák ..............132, 326
Hátsó lámpa visszajelző
lámpa ........................................ 118
Hátsó lámpák, irányjelző,
féklámpák és tolatólámpák ........ 325
Hátsó tárolóhelyek ...................... 84
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I
Indításgátló lámpa ..................... 117
Indítókábellel való indítás .......... 354
Irányjelző lámpa ........................ 107

Isofix gyermekülések ................... 75
Izzócsere ................................... 323
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végzése ..................................... 297
Járműazonosító szám ............... 377
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Külső ápolás .............................. 361
Külső eszközök .......................... 155
Külső lámpa kezelőszervei ........ 127
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Kürt ....................................... 11, 90

K

L

Kanyarodás és sávváltás
jelzése ....................................... 131
Katalizátor ................................. 262
Kerekek és gumiabroncsok ....... 334
Kezelés ...................................... 143
Kesztyűtartó ................................ 80
Kézifék ....................................... 275
Kiegészítő fűtés (csak dízel) ..... 250
Kilométer-számláló ...................... 99
Kipufogógáz .............................. 261
Konvex tükör ............................... 37
Kormánykerék kapcsolók ............ 90
Ködlámpa visszajelző lámpa ..... 118
Középsó féklámpa (CHMSL) ..... 326
Központi zár ................................ 27
Kulcs és zár üzenetek ............... 121
Kulcsok ........................................ 17

Leírás/működés ......................... 117
Levegő belépőnyílások .............. 252
Légkondicionáló rendszer .......... 238
Légzsák be- kikapcsoló ............... 68
Légzsák be-kikapcsolását
jelző lámpa ................................ 109
Légzsákrendszer ......................... 63

J

M
Manuális ajtózárak ....................... 26
Manuális visszapillantó tükör ....... 39
Manuális sebességváltó ............ 270
Manuális
sebességváltó-folyadék ............. 311
Meghibásodás ........................... 268
Meghibásodás-jelző lámpa ........ 109

Menetkész tömeg
a járművezetővel (75 kg) ............381
Mennyiségek és specifikációk ....382
Motor levegőszűrője ...................312
Motoradatok ...............................379
Motorháztető ..............................297
Motorháztető nyitva lámpa .........118
Motor-hűtőfolyadék ....................312
Motorolaj ....................................305
Motorolajcserére figyelmeztető
lámpa .........................................116
Motorolajnyomás lámpa .............115
Műszerfal-világítás fényerejének
állítása ........................................133

N
Napellenzők .................................43
Napfénytető ..................................44
Nappali világítás (DRL) ..............131
Napszemüvegtartó .......................82

NY
Nyomja be a lábféket lámpa .......117

O

S

Oldallégzsákrendszer .................. 66
Olvasólámpák ............................ 134
Open & Start rendszer ................. 20
Országúti fényszóró
bekapcsolva lámpa .................... 118

Sebességfüggő kormányzás
(SSPS) figyelmeztető lámpája ...... 113
Sebességmérő ............................ 99
Sebességtartó automatika ......... 281
Sebességtartó lámpa ................. 118
Sebességváltó ............................. 13
Sebességváltó üzenetek ........... 122

Ó
Óra .............................................. 95

Ö
Összkerékhajtás ........................ 112

P
Parkolás ..............................16, 261
Pohártartók .................................. 81
Pollenszűrő ................................ 252
Profilmélység ............................. 336

R
Rádiófrekvenciás távirányító ....... 18
Rendszámtábla-világítás ........... 326
Riasztóberendezés ...................... 31
Rögzített szellőzőnyílások ......... 251
Rögzítőháló ................................. 85
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Szervizinformációk .................... 365
Szervizjelző lámpa ..................... 110
Szervizkijelző ............................. 104
Szervokormány-folyadék ........... 315
Szerszámok ............................... 332
Szélvédőmosó folyadék ............. 317
Szivargyújtó ................................. 97
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Tájékoztató üzenetek ................ 121
Telefon-kihangosító ................... 159
Teljesítmény .............................. 379
Tetőcsomagtartó .......................... 86
Tetőlámpák ................................ 133
Tetőlemez .................................... 83

Téli gumiabroncsok ................... 334
Tolatókamera (RVC) ................. 289
Tolatólámpák ............................. 133
Top-tether gyermekülések .......... 77
Töltésvisszajelző lámpa ............ 109
Tükörbeállítás ................................ 6

U
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Ü
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