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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.
Mindig meg kell felelnie azon
országok törvényeinek és
előírásainkat, ahol éppen tartózkodik.
Ezen törvényi szabályozások
eltérhetnek a jelen kezelési
útmutatóban leírt információktól.
Ahol szervizlátogatásra történik
utalás a Kezelési útmutatóban, ott a
szervizeltetéshez javasoljuk, hogy
forduljon Chevrolet Szerviz
Partneréhez.

Minden Chevrolet Szerviz Partner
első osztályú szolgáltatást nyújt
méltányos árakon. A Chevrolet által
kiképzett, tapasztalt szakemberek
dolgoznak a Chevrolet előírásai
szerint.
A fedélzeti irodalom csomagot
érdemes mindig a gépkocsiban
tartani, hogy szükség esetén kéznél
legyen.

A kezelési útmutató
használata
■ A kezelési útmutató a típushoz
rendelkezésre álló összes
felszerelés és funkció leírását
tartalmazza. Modellváltozattól,
helyi kiviteltől, különleges
felszereléstől és tartozékoktól
függően bizonyos leírások, illetve
kijelző és menü funkciók 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.
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■ A tárgymutató segítségével
könnyen megtalálhatja, amit keres.
■ Ez a Kezelési útmutató
balkormányos gépkocsikra
vonatkozik. A jobbkormányos
gépkocsik kezelése hasonló.
■ 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.
■ A kijelzőn megjelenő üzenetek és a
belső feliratok vastag betűvel
vannak szedve.
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Veszély, Figyelmeztetések
és Figyelemfelhívások
9 Veszély
A 9 Veszély keretben kiemelt
szöveg végzetes sérülés
kockázatára figyelmeztet. Az
útmutatás figyelmen kívül
hagyása életveszélyt okozhat.

9 Figyelmeztetés
A 9 Figyelmeztetés szöveggel
jelölt részek baleset vagy sérülés
veszélyére hívják fel a figyelmet.
Az útmutatás figyelmen kívül
hagyása sérülésveszélyt okozhat.

Figyelem!
A Figyelem! keretben kiemelt
szöveg a gépkocsi sérülésének
veszélyére figyelmeztet. Az

útmutatás figyelmen kívül
hagyása a gépkocsi sérüléséhez
vezethet.

Szimbólumok
Az oldalhivatkozások 3 formában
történnek. A 3 jelentése „lásd az XY.
oldalon”.
Kellemes utazást kívánunk
Chevrolet

Bevezetés

5

6

Röviden

Röviden

A gépkocsi kinyitása

Elektronikus kulcs

Rádiófrekvenciás távirányító

Az első utazáshoz
szükséges információk

Az ajtók és a csomagtér zárjainak
kinyitásához nyomja meg a c gombot.
Az ajtók kinyitásához húzza meg a
fogantyúkat. A csomagtérajtó
kinyitásához nyomja meg a
csomagtérajtó díszléce alatti gombot.
A x gomb megnyomásakor csak a
csomagtérajtó zárja old ki, és a
csomagtérajtó fel is nyílik.
Rádiófrekvenciás távirányító 3 21,
Központi zár 3 24, Csomagtér
3 29.

Ha van elektronikus kulcsa, a
gépjármű nyitásához nyomja meg az
ajtókilincsen lévő kapcsolót, az
ajtónyitáshoz pedig húzza meg az
ajtókilincset. A csomagtérajtó
kinyitásához nyomja meg a díszléc
alatti gombot.
Elektronikus kulcs 3 23.

Röviden

Az ülések beállítása

Háttámlák

Ülésmagasság

Húzza meg a kart, állítsa be a kívánt
dőlésszöget, majd engedje el a kart.
A háttámla megfelelő rögzítettségét
jól hallható kattanás jelzi.
Ülések beállítása 3 42, Üléshelyzet
3 41.

A kar mozgatásának iránya
fel = magasabbra
le = alacsonyabbra

Az ülés hosszanti beállítása

Húzza felfelé a kart, csúsztassa el az
ülést, majd engedje el a kart.
Ülések beállítása 3 42, Üléshelyzet
3 41.

Ülések 3 42, Üléshelyzet 3 41.
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A fejtámla beállítása

A magasság beállításához húzza a
fejtámlát felfelé. Lefelé való állításhoz
nyomja meg a gombot, majd nyomja
a fejtámlát lefelé.

Biztonsági öv

Vízszintes állításhoz nyomja előre a
fejtámlát, és rögzítse a három pozíció
közül az egyikben. A leghátsó
helyzetbe való visszatérítéshez
nyomja teljesen előre, majd engedje
el.
Fejtámlák 3 40.

Húzza ki a biztonsági övet, és csatolja
be az övcsatba. A biztonsági öv
csavarodásmentesen és szorosan
simuljon a testre. Az ülések háttámláit
ne döntse túlzottan hátra (a javasolt
legnagyobb döntési szög kb. 25 °).
Az öv kioldásához nyomja meg az
övcsaton lévő piros gombot.
Biztonsági övek 3 45,
Légzsákrendszer 3 48, Üléshelyzet
3 41.

Röviden

A visszapillantó tükrök
beállítása

9

Külső visszapillantó tükrök

A kormánykerék beállítása

Válassza ki az állítani kívánt tükröt,
majd állítsa be.
Elektromos állítás 3 34, Domború
külső tükrök 3 34, Behajtható külső
tükrök 3 34, Fűtött külső tükrök
3 35.

Oldja ki a kart, állítsa be a
kormánykereket, hajtsa vissza a kart,
és megfelelően rögzítse. Csak a
gépkocsi álló helyzetében és kioldott
kormányzár mellett állítsa a
kormánykereket.
Légzsákrendszer 3 48, A
gyújtáskapcsoló állásai 3 226.

Belső visszapillantó tükör

Fordítsa el a tükör alján lévő kart a
vakítás csökkentése érdekében.
Belső tükör 3 35, Automatikusan
elsötétülő belső tükör 3 35.
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A műszerfal áttekintése

Röviden
1
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rendszer .............................. 215
Kipörgésgátló rendszer ...... 239
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21 Központi zár .......................... 24
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23 Start/Stop gomb,
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24 Fékpedál ............................ 238
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Külső világítás

Nyomja meg a világításkapcsolót
> = első ködlámpák
r = hátsó ködlámpa

Fénykürt, távolsági és tompított
fényszóró

Világítás 3 101.

Fordítsa el a világításkapcsolót
AUTO = automatikus világításvezérlés: A fényszórók
automatikusan be- és
kikapcsolnak.
m
= az automatikus világításvezérlés bekapcsolása
vagy kikapcsolása
= helyzetjelzők
8
= fényszórók
9
Automatikus fényszóróvezérléssel
rendelkező járműveken:
7 = ki

fénykürt
távolsági
fényszóró
tompított
fényszóró

= húzza meg a kart
= nyomja előre a kart
= nyomja előre vagy
húzza meg a kart

Távolsági fényszóró 3 102, Fénykürt
3 102, Automatikus világításvezérlés 3 101.

Röviden
Kanyarodás és sávváltás
jelzése

jobb = kapcsolókar felfelé
balra = kapcsolókar lefelé
Kanyarodás és sávváltás jelzése
3 103, Helyzetjelző lámpák 3 104.

Vészvillogó

Kürt

A ¨ gomb működteti.
Vészvillogó 3 103.

Nyomja meg j.
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Mosó és törlő rendszerek

Szélvédőmosó rendszer

Ablaktörlők

2 = gyors törlés
1 = lassú törlés
P = szakaszos törlési ütem vagy
automatikus törlés
esőérzékelővel
§ = ki
Egyszeri törléshez, kikapcsolt
ablaktörlővel nyomja lefelé a kart.
Ablaktörlő lapátok 3 68, Ablaktörlő
lapátok cseréje 3 262.

Húzza meg a kart.
Szélvédőmosó berendezés 3 68,
Mosófolyadék 3 259.

Hátsó ablaktörlő és ablakmosó
rendszer

A hátsó ablaktörlő bekapcsolásához
nyomja meg a kapcsolót:
felső állás
= folyamatos
működés
alsó állás
= szakaszos
működés
középső
= ki
állás
Hátsó ablaktörlő/-mosó 3 70.

Röviden

Hőmérséklet-szabályozás
Hátsó ablakfűtés, fűthető külső
visszapillantó tükrök

Nyomja előre a kart.
Ekkor a rendszer mosófolyadékot
permetez a hátsó ablakra, és az
ablaktörlő lapát néhány törlési ütemet
végez.

A fűtés a Ü gomb megnyomásával
működtethető.
Hátsó ablakfűtés 3 38.
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Az ablakok párátlanítása és
jégmentesítése

Nyomja meg a V gombot.
Állítsa a hőmérsékletszabályozót a
legmelegebb fokozatra.
A hűtés n legyen bekapcsolva.
Kapcsolja be a hátsó ablakfűtést Ü.
Elektronikus légkondicionáló
rendszer 3 215.
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Sebességváltó

Kézi sebességváltó 3 237.

Automata sebességváltó

Kézi sebességváltó

Hátramenet: a gépkocsi álló
helyzetében nyomja le a
tengelykapcsoló pedált, húzza fel a
váltókaron található gyűrűt, és
kapcsolja hátrameneti fokozatba a
sebességváltót.
Ha nem sikerül hátramenetbe
kapcsolnia, a sebességváltó kart üres
állásba kapcsolva engedje fel, majd
nyomja le újra a tengelykapcsoló
pedált, azután kísérelje meg ismét a
hátrameneti fokozat kapcsolását.

P
R
N
D

=
=
=
=

parkoló állás
hátrameneti fokozat
üres állás
előremeneti állás

Kézi üzemmód: tolja a
fokozatválasztó kart D állásból balra.
< = Magasabb sebességfokozat
] = Alacsonyabb sebességfokozat
A fokozatválasztó kar P állásból csak
bekapcsolt gyújtásnál és lenyomott
fékpedál esetén mozdítható ki. P
vagy R fokozat kapcsolásához
nyomja meg a kioldógombot.

Röviden
Automata sebességváltó 3 234.

Elindulás
Elindulás előtt ellenőrizze

■ A gumiabroncsok állapotát és
levegőnyomását 3 279, 3 321.
■ A motorolajszintet és a folyadékok
szintjét 3 257.
■ 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 3 41,
3 46, 3 34.
■ Alacsony sebességnél ellenőrizze
a fékek működését, különösen, ha
a fékek nedvesek.
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A motor indítása a
gyújtáskapcsolóval

■ Fordítsa a kulcsot az 1-es állásba.
■ A kormányzár oldásához enyhén
mozgassa meg a kormányt.
■ Kézi sebességváltó: nyomja le a
tengelykapcsoló pedált.
■ Automata sebességváltó: nyomja
le a fékpedált és kapcsolja a
fokozatválasztó kart P vagy N
állásba.
■ Ne adjon gázt.
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■ Dízelüzemű motor: fordítsa a
kulcsot 2 - es állásba az izzításhoz,
amíg az ! ellenőrzőlámpa
kialszik.
■ Fordítsa a kulcsot 3 állásba, majd
engedje el, ha a motor beindult.
Újraindítás előtt vagy a motor
leállításához fordítsa vissza a kulcsot
0 állásba.

A motor indítása a Start/Stop
gombbal

■ Az elektronikus kulcsnak a
gépkocsin belül kell lennie.
■ Kézi sebességváltó: nyomja le a
tengelykapcsoló pedált.
■ Automata sebességváltó: nyomja
le a fékpedált és kapcsolja a
fokozatválasztó kart P vagy N
állásba.
■ Ne adjon gázt.
■ Nyomja meg a Start/Stop gombot,
majd engedje el, ha a motor
beindult. A zöld LED világítani
kezd, amint beindult a motor.

A járó motor leállításához nyomja
meg ismét a gombot.
A motor indítása 3 226.

Röviden
Stop-start rendszer

Ha a gépjármű lassan halad vagy áll,
és bizonyos feltételek teljesülnek,
aktiválja az Autostopot az alábbiak
szerint:
■ Nyomja le a tengelykapcsoló pedált
■ tegye a kart üresbe
■ engedje fel a tengelykapcsoló
pedált
Az Autostop-ot a sebességmérő
AUTOSTOP állásban lévő tűje jelzi.
A motor újraindításához nyomja le
ismét a tengelykapcsoló pedált.
Stop-start rendszer 3 229.

Parkolás
■ 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.
■ Állítsa le a motort. Fordítsa a
gyújtáskapcsolót 0 állásba és
vegye ki. Fordítsa el a kormányt
addig, amíg a kormányzár nem
reteszelődik. Elektronikus kulccsal
rendelkező gépkocsik: a gépkocsi
álló helyzetében nyomja meg a
Start/Stop gombot, és nyissa ki a
vezetőoldali ajtót.
Automata sebességváltóval
rendelkező gépkocsi esetén tegye
a fokozatválasztó kart P állásba, és
vegye ki a kulcsot.
■ Ha a gépkocsi vízszintes talajon
vagy emelkedőn áll, a gyújtás
kikapcsolása előtt kapcsoljon első
sebességfokozatba, illetve
kapcsolja a fokozatválasztó kart P
állásba. Emelkedőn parkolva

■
■

■
■

■
■
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fordítsa el az első kerekeket a
járdaszegélytől.
Ha a gépkocsi lejtőn áll, a gyújtás
kikapcsolása előtt kapcsoljon
hátrameneti fokozatba, illetve
kapcsolja a fokozatválasztó kart P
állásba. Az első kerekeket fordítsa
a járdaszegély felé.
Zárja be az ablakokat és a
napfénytetőt.
Zárja be a gépkocsit a távirányító
e gombjával, vagy elektronikus
kulcs esetén az ajtó fogantyújában
lévő érzékelő megérintésével.
Kapcsolja be a riasztóberendezést
3 30.
Ne parkoljon gyúlékony burkolatú
helyen. A kipufogórendszer magas
hőmérsékletétől a felület lángra
lobbanhat.
A hűtőventilátor a motor leállítása
után is működhet 3 250.
Magas fordulatszámon vagy nagy
motorterheléssel való üzemelés
után – a turbófeltöltő védelme
érdekében – leállítás előtt járassa a
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motort rövid ideig kis terheléssel,
vagy körülbelül 1-2 percig
alapjáraton.
Kulcsok, zárak 3 21.

Kulcsok, ajtók és ablakok

Kulcsok, ajtók és
ablakok
Kulcsok, zárás ............................. 21
Ajtók ............................................. 29
Gépkocsivédelem ........................ 30
Külső visszapillantó tükrök ........... 34
Belső visszapillantó tükör ............ 35
Ablakok ........................................ 36
Tető .............................................. 38

Kulcsok, zárás
Kulcsok
Pótkulcsok

A kulcs száma egy levehető címkén
található.
Mivel a kulcs az indításgátló rendszer
része, pótkulcs rendelésekor meg kell
adni a kulcsszámot.
Zárak 3 294.
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A kulcs kihajtásához nyomja meg a
gombot. A kulcs behajtásához
először nyomja meg a gombot.

Rádiófrekvenciás
távirányító

Összehajtható kulcs

Működtethető vele:
■ Központi zár
■ Riasztóberendezés
■ Csomagtér
A rádiófrekvenciás távirányító
hatótávolsága kb. 25 méter. A
hatótávolságot külső tényezők
befolyásolhatják.
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Kulcsok, ajtók és ablakok

A működést a vészvillogók
felvillanása erősíti meg.
Óvatosan bánjon vele, védje a
nedvességtől és a magas
hőmérséklettől, és ne használja
feleslegesen.

■ 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.
A gépkocsi kinyitása 3 24.

A lemerült akkumulátorokat nem
szabad háztartási hulladékként
kezelni. Elhelyezésükről a megfelelő
újrahasznosító gyűjtőhelyeken kell
gondoskodni.
Összehajtható kulcs

Alapbeállítások

Meghibásodás

Ha a központi zár nem működtethető
a távirányítóval, az a következők
miatt lehet:
■ Meghaladta a hatótávolságot,
■ Az akkumulátor feszültsége túl
alacsony,

Néhány beállítás megváltoztatható a
Settings (Beállítások) menüben az
információs kijelzőn. A gépkocsi
személyre szabása 3 92.

Rádiófrekvenciás távirányító
elemcsere

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

Hajtsa ki a kulcsot, és nyissa ki a
fedelet. Cserélje ki az elemet (az
elem típusa CR 2032), ügyelve a
megfelelő polaritásra. Zárja be a
fedelet, és szinkronizálja a kulcsot.
Nem összehajtható kulcs
Az elemet szervizben cseréltesse ki.

Kulcsok, ajtók és ablakok

Eltárolt beállítások
A kulcs minden eltávolításakor a
gyújtáskapcsolóból a következő
beállítások tárolásra kerülnek:
■ Elektronikus légkondicionáló
rendszer
■ Világítás
■ Infotainment rendszer
■ Központi zár
Az eltárolt beállítások automatikusan
betöltődnek az adott kulcs
gyújtáskapcsolóba való legközelebbi
behelyezésekor.
A gépkocsi személyre szabása
3 92.
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Elektronikus kulcs

Rádiófrekvenciás távirányító

Lehetővé teszi a következő funkciók
működtetését a mechanikus kulcs
használata nélkül
■ Központi zár
■ Riasztóberendezés
■ Gyújtás és indítás
Az elektronikus kulcsnak egyszerűen
a vezetőnél kell lennie.

Az elektronikus kulcson távirányító is
van.

Megjegyzés
Ne tegye a kulcsot a csomagtartóba
vagy az Info-Display elé.
A motor indítása 3 226.

Elemcsere az elektronikus
kulcsban

Ha a rendszer nem működik
megfelelően, vagy a hatótávolság
csökkenni kezd, cserélje ki az elemet.
Az elemcsere szükségességét
hibakód jelzi a Vezető Információs
Központban 3 88 képernyőjén.
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A lemerült akkumulátorokat nem
szabad háztartási hulladékként
kezelni. Elhelyezésükről a megfelelő
újrahasznosító gyűjtőhelyeken kell
gondoskodni.
Rádiófrekvenciás távirányító
elemcsere 3 21.
Cserélje ki az elemet (az elem típusa
CR 2032), ügyelve a megfelelő
polaritásra. Pattintsa vissza a
kupakot.

Rádiófrekvenciás távirányító
szinkronizálása

A rádiófrekvenciás távirányító
minden indításkor automatikusan
szinkronizálja magát.

Meghibásodás

Ha a központi zár nem működtethető
vagy a motor nem indítható, azt a
következők okozhatják:
■ A távirányító meghibásodott 3 21,
■ Az elektronikus kulcs a vételi
távolságon kívül van,

■ Az akkumulátor feszültsége túl
alacsony,
■ Más eszközök nagyobb
teljesítményű rádióhullámainak
zavaró hatása.
A hiba elhárítása érdekében
változtasson az elektronikus kulcs
helyzetén.

Nyitás
Rádiófrekvenciás távirányító

Központi zár
Zárja és nyitja az ajtókat, a
csomagtérajtót és az üzemanyagbetöltő nyílás fedelét.
Az ajtó a belső ajtókilincs
meghúzásával reteszelhető ki és
nyitható.
Megjegyzés
Bizonyos súlyosságú baleset esetén
a gépkocsi zárjai automatikusan
kinyílnak.

Nyomja meg a c gombot.
Két beállítás lehetséges:
■ A c gomb egyszeri megnyomása
csak a vezetőoldali ajtó zárját nyitja
ki, és a többi ajtó, a csomagtérajtó
és az üzemanyag-betöltő nyílás
fedelének zárjait a c gomb
másodszori megnyomása nyitja ki.
■ A c gomb egyszeri megnyomása
az összes ajtó, a csomagtérajtó és
az üzemanyag-betöltő nyílás
fedelének zárjait kinyitja.

Kulcsok, ajtók és ablakok
A beállítások megváltoztathatók a
Settings (Beállítások) menüben az
információs kijelzőn. A gépkocsi
személyre szabása 3 92.
A beállítások tárolhatók a
használatban lévő kulcshoz. Eltárolt
beállítások 3 23.
Elektronikus kulcs

Az elektronikus kulcsnak a gépkocsin
kívül, a megfelelő oldali ajtótól kb. 1
méteren belül kell lennie.
Beállítható, hogy csak a megfelelő
oldali vagy az összes ajtó nyíljon ki.
A beállítások megváltoztathatók a
Settings (Beállítások) menüben az
információs kijelzőn. A gépkocsi
személyre szabása 3 92.

Zárás
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Nyomja meg a e gombot.
Ha a vezetőoldali ajtó nincs
megfelelően becsukva, a központi zár
nem reteszel. A gépkocsi személyre
szabása 3 92.
Elektronikus kulcs
Csukja be az ajtókat, a
csomagtérajtót és az üzemanyagbetöltő nyílás fedelét.

Rádiófrekvenciás távirányító
Csukja be az ajtókat, a
csomagtérajtót és az üzemanyagbetöltő nyílás fedelét.

A gépjármű nyitásához nyomja meg
az egyik ajtókilincsen lévő kapcsolót,
az ajtónyitáshoz húzza meg az
ajtókilincset, vagy nyomja meg a
csomagtartófedél díszléce alatt
gombot.

Nyomja meg az egyik ajtókilincsen
lévő kapcsolót.
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Az elektronikus kulcsnak a gépkocsin
kívül, a megfelelő ajtótól kb. 1
méteren belül kell lennie. A tartalék
elektronikus kulcsnak nem szabad a
gépkocsin belül lennie.
Ha a gépkocsit lezárta, a gomb
megnyomásával és a fogantyú három
másodpercen belül való
meghúzásával ellenőrizheti, hogy a
jármű zárva van-e vagy sem.

A csomagtérajtó kinyitása

4-ajtós

5-ajtós ferdehátú, kombi

Megjegyzés
A gépkocsi nem záródik
automatikusan.

Nyomja meg a c gombot egyszer
vagy kétszer, a kiválasztott
beállításnak megfelelően. A
csomagtérajtó kinyílik.
A gépkocsi személyre szabása
3 92.

Nyomja meg a x gombot. A
csomagtérajtó kinyílik, míg az összes
többi ajtó zárva marad.
Elektronikus kulcs

Figyelem!
Ha minden ajtó zárva van, a
csomagtér az elektromos kulccsal
nyitható. Ezután, ha úgy zárja be
a csomagtérajtót, hogy az
elektromos kulcs a csomagtérben
maradt, akkor a vezető ajtaja és

Kulcsok, ajtók és ablakok
csomagtérajtó nyitva marad, és
figyelmeztető hangjelzés
hallatszik.

Központizár-kapcsoló

A rádiófrekvenciás távirányító
vagy az elektronikus kulcs
meghibásodása
Nyitás

Zárja, illetve nyitja az összes ajtót, a
csomagtérajtót és az üzemanyagbetöltő nyílás fedelét.

Záráshoz nyomja meg a e gombot.
Nyitáshoz nyomja meg a c gombot.
Ha a kulcs a gyújtáskapcsolóban van,
a zárás csak akkor lehetséges, ha
minden ajtó be van csukva.
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Zárás
Kapcsolja be a gyújtást, és nyomja
meg a központizár-kapcsolót e az
összes ajtó, a csomagtérajtó és az
üzemanyag-betöltő nyílás fedelének
zárásához. Ezután csukja be a
vezetőoldali ajtót, és kívülről zárja be
a kulccsal.

A központi zár meghibásodása

Kézileg nyissa ki a vezetőoldali ajtót
a kulcs zárban való elfordításával.
Kapcsolja be a gyújtást, és nyomja
meg a központizár-kapcsolót c az
összes ajtó, a csomagtérajtó és az
üzemanyag-betöltő nyílás fedelének
kinyitásához. A kettős reteszelésű
zárrendszer kikapcsolásához
kapcsolja be a gyújtást.

Nyitás
Kézileg nyissa ki a vezetőoldali ajtót
a kulcs zárban való elfordításával. A
többi ajtó a belső kilincs kétszeri
meghúzásával nyitható ki. Az
üzemanyag-betöltő nyílás fedelét
nem lehet kinyitni. A kettős
reteszelésű zárrendszer
kikapcsolásához kapcsolja be a
gyújtást 3 30.
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A csomagtérajtó kinyitása

Húzza meg a csomagtérajtó belső
oldalán található fogantyút.
Zárás
Nyomja le a zárócsapokat az összes
ajtón, kivéve a vezetőajtót. Ezután
csukja be a vezetőoldali ajtót, és
kívülről zárja be a kulccsal. Az
üzemanyag-betöltő nyílás fedelét és
a csomagtérajtót nem lehet bezárni.

Gyermekbiztonsági zárak

9 Figyelmeztetés
Mindig használja a
gyermekbiztonsági zárakat, ha
gyermekek utaznak a hátsó
üléseken.
Kulcs vagy megfelelő csavarhúzó
segítségével fordítsa el a hátsó
ajtóban lévő gyermekbiztonsági zárat
vízszintes helyzetbe. Ekkor az ajtó
belülről nem nyitható.

Kikapcsoláshoz fordítsa a
gyermekbiztonsági zárat függőleges
helyzetbe.

Kulcsok, ajtók és ablakok

Ajtók

Figyelem!

Csomagtér

A csomagtérajtó sérülésének
elkerülése érdekében a kinyitás
előtt ellenőrizze a magasban lévő
esetleges akadályokat, mint
például egy garázsajtó. Mindig
ellenőrizze a csomagtérajtó fölött
és mögött lévő területet.

Csomagtérajtó
Nyitás
5-ajtós lépcsőshátú, kombi

Nyomja a rádiófrekvenciás
távirányítón a(z) x gombot, amíg a
hátsó csomagtérajtó kinyílik, vagy a
zár nyitása után nyomja meg a
csomagtérajtó díszléce alatt lévő
gombot.

9 Figyelmeztetés
Nyitás után nyomja meg kilincs vagy
a csomagtérajtó díszléc alatti
gombot, és nyissa ki a
csomagtérajtót.
4-ajtós
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Nagyméretű csomag szállítása
esetén se közlekedjen nyitott
csomagtérajtóval, mert mérgező
kipufogógázok kerülhetnek az
utastérbe.

Megjegyzés
Bizonyos nehéz tartozékok
csomagtérajtóra való felszerelése
után előfordulhat, hogy a
csomagtérajtó nem áll meg nyitott
helyzetben.
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Zárás

Gépkocsivédelem

Bekapcsolás

Kettős reteszelésű
zárrendszer
9 Figyelmeztetés
Ne kapcsolja be a rendszert, ha
emberek tartózkodnak a
gépkocsiban! Az ajtók ugyanis
ilyenkor belülről sem nyithatók.
Használja a belső fogantyút.
Becsukás közben ne nyomja meg a
díszléc vagy a fogantyú alatt lévő
gombot, mivel az újra kinyitná a zárat.

A rendszer minden ajtót reteszel.
Minden ajtónak csukva kell lennie,
különben a rendszer nem
kapcsolható be.
Ha a gyújtás be volt kapcsolva, a
jármű lezárásához a vezető oldali
ajtót egyszer ki kell nyitni és be kell
csukni.
A gépjármű nyitása kikapcsolja a
mechanikus kettős reteszelésű
zárrendszert. A központi zár
kapcsolóval ez nem lehetséges.

Nyomja meg a e gombot a
rádiófrekvenciás távirányítón kétszer
15 másodpercen belül.

Riasztóberendezés
A riasztóberendezés magába foglalja
és együtt működik a kettős
reteszelésű zárrendszerrel.
Felügyeli:
■ Ajtók, csomagtérajtó, motorháztető
■ Utastér a hozzá kapcsolódó
csomagtérrel együtt

Kulcsok, ajtók és ablakok
■ A gépkocsi dőlése, például ha a
gépkocsit megemelik
■ Gyújtás

Bekapcsolás

■ A gépkocsi bezárása után
30 másodperccel magától
bekapcsol (rendszerkalibrálás),
vagy
■ Rádiófrekvenciás távirányító:
közvetlenül a e gombot még
egyszer megnyomva zárás után,
vagy
■ Elektronikus kulcs: zárás után az
ajtófogantyúkban lévő kapcsolót
még egyszer megnyomva.
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Megjegyzés
A beltéren végzett változtatások,
mint például üléshuzatok
használata, valamint a nyitott
ablakok vagy napfénytető
zavarhatja az utastérfigyelést.

Bekapcsolás az utastér és a
gépkocsi dőlésének figyelése
nélkül

Ha a gépkocsiban állatokat hagy,
kapcsolja ki az utastér és a gépkocsi
dőlésének figyelését, mivel az erős
ultrahangos jelek vagy a mozgás
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beindíthatja a riasztót. Akkor is
kapcsolja ki, ha a gépkocsit kompon
vagy vonaton szállítják.
1. Zárja be a csomagtérajtót, a
motorháztetőt, az ablakokat és a
napfénytetőt.
2. Nyomja meg a o gombot. A
o gombban lévő LED világít.
3. Csukja be az ajtókat.
4. Kapcsolja be a
riasztóberendezést.

Állapotjelző LED

Állapotjelzés a riasztóberendezés
bekapcsolása utáni első
30 másodpercben:
A LED
= teszt, bekapcsolásvilágít
késleltetés.
A LED
= az ajtók, a
gyorsan
csomagtérajtó vagy a
villog
motorháztető nincs
teljesen becsukva,
vagy rendszerhiba.
Állapotjelzés a rendszer élesedése
után:
A LED
= a rendszer élesítve.
lassan villog
Meghibásodás esetén kérjen
segítséget egy szerviztől.

Az állapotjelző LED a műszerfal
tetején lévő érzékelőbe van beépítve.

Kikapcsolás

A gépkocsi c gomb megnyomásával
történő kinyitása kikapcsolja a
riasztóberendezést.

Kulcsok, ajtók és ablakok
A riasztóberendezés csak a c gomb
vagy a kilincsen lévő kapcsoló
megnyomásával (csak elektronikus
kulcs esetén), vagy a gyújtás
bekapcsolásával kapcsolható ki.

Indításgátló

Elektronikus kulccsal rendelkező
gépkocsik: Az ajtókilincsen lévő
kapcsoló megnyomása kikapcsolja a
riasztóberendezést.

Riasztás

Működésbe lépésekor a külön
akkumulátorral rendelkező sziréna
riasztó hangjelzést ad, ezzel együtt a
vészvillogók is villognak. A riasztások
számát és időtartamát jogszabály
határozza meg.
A riasztás a rádiófrekvenciás
távirányító bármely gombjának
megnyomásával vagy a gyújtás
bekapcsolásával megszakítható.

A gyújtáskapcsolóba beépített
rendszer ellenőrzi, hogy a használt
kulccsal megengedhető-e a gépkocsi
indítása. Ha a rendszer felismeri a
kulcsban lévő jeladót, a gépkocsi
indítható.
Miután a kulcsot eltávolította a
gyújtáskapcsolóból, az indításgátló
automatikusan aktiválódik.
Ha az d ellenőrzőlámpa bekapcsolt
gyújtásnál villog vagy világít, az a
rendszer hibáját jelzi, és a motor nem
indítható be. Kapcsolja ki a gyújtást,
majd próbáljon újra indítani.
Ha az ellenőrzőlámpa tovább villog
vagy világít, kísérelje meg a motor
indítását a pótkulccsal, és vegye fel a
kapcsolatot egy szervizzel.
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Megjegyzés
Az indításgátló nem zárja a gépkocsi
ajtóit. Mindig zárja be a gépkocsit,
mielőtt őrizetlenül hagyja, és
kapcsolja be a riasztóberendezést
3 24, 3 30.
d ellenőrzőlámpa 3 33.
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Külső visszapillantó
tükrök
Konvex kialakítás
A konvex külső visszapillantó tükör
csökkenti a holtteret. A tükör alakja
miatt a tárgyak kisebbnek látszanak,
ami befolyásolja a távolságok
megbecsülésének képességét.

Válassza ki az adott külső tükröt a
kapcsoló balra (L) vagy jobbra (R)
történő elfordításával. Ezután a tükör
állításához mozgassa a kapcsolót a
megfelelő irányba.
0 állásban egyik tükör sincs
kiválasztva.

Elektromos behajtás

Behajtás

Elektromos állítás

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

Fordítsa a kapcsolót 7 állásba, majd
nyomja le a kapcsolót. Mindkét külső
tükör behajlik.
Nyomja le újra a kapcsolót - mindkét
külső tükör visszaáll alaphelyzetbe.
Ha az egyik elektromosan behajtható
tükröt kézzel állították vissza, akkor a
kapcsoló lenyomására csak a másik
tükör hajlik ki.

Kulcsok, ajtók és ablakok

Fűtés

Belső visszapillantó
tükör
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Automatikusan elsötétülő

Kézzel elsötétíthető

Bekapcsoláshoz nyomja meg a Ü
gombot.
A fűtés csak járó motornál működik,
és rövid idő elteltével automatikusan
kikapcsol.

A követő gépkocsi fényszórója által
éjszaka okozott elvakítást a tükör
automatikusan csökkenti.
A vakítás csökkentése érdekében
húzza meg a tükörház alsó részén
található kart.
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Ablakok
Szélvédő
Hővisszaverő szélvédő

A hővisszaverő szélvédő a
napsugárzást visszaverő bevonattal
rendelkezik. Az adatjelek, például
fizetőállomások jelei
visszaverődhetnek.

területeken kell elhelyezni. Ellenkező
esetben adatrögzítési hiba
következhet be.

Szélvédőn elhelyezett matricák

Ne ragasszon matricákat, például
autópálya matricát vagy hasonlót a
szélvédőn a belső visszapillantó tükör
területére. Ez ugyanis korlátozhatja
az érzékelő észlelési zónáját és a
tükörburkolatban lévő kamera
látómezejét.

Kézi ablakemelő
Az ablakok a forgatókarok
segítségével nyithatók ki és zárhatók
be.

Elektromos ablakemelők
9 Figyelmeztetés
A szélvédőn jelölt területet nincs
felületkezelve. Az elektronikus
adatrögzítésre és a díjfizetésre
szolgáló eszközöket ezeken a

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.
Az elektromos ablakemelők
működtethetők
■ bekapcsolt gyújtásnál,
■ a gyújtás lekapcsolása után
10 percen belül, amíg egy ajtó
kinyitásra kerül.
A gyújtás kikapcsolása után az
ablakemelőket nem lehet működtetni,
ha az első ajtót kinyitották.

Kulcsok, ajtók és ablakok
Gyermekbiztonsági rendszer a
hátsó ablakokhoz

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

Kezelés

Az első ellenállási pontig enyhén
megnyomva vagy meghúzva: az
ablak a kapcsoló működtetésének
idejéig lefelé, illetve felfelé mozog.
A második ellenállási pontig erősen
megnyomva vagy meghúzva, majd
elengedve: az ablak automatikusan
lehúzódik.
A mozgás megállításához
működtesse még egyszer a kapcsolót
ugyanabba az irányba.

A hátsó ablakemelők működésének
letiltásához nyomja meg a z
kapcsolót, a LED világít. A
működtetés bekapcsolásához
nyomja meg újra a z gombot.

Túlterhelés

Amennyiben az ablakokat rövid
időközönként gyakran működtetik, az
ablakemelők egy ideig letiltásra
kerülnek.

Az elektromos ablakemelők
kalibrálása
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Ha az ablakok nem nyithatók
automatikusan (pl. az akkumulátor
lecsatlakoztatása után), kalibrálja az
elektromos ablakemelők
elektronikáját az alábbiak szerint:
1. Csukja be az ajtókat.
2. Kapcsolja be a gyújtást.
3. Zárja be teljesen az ablakot és
tartsa húzva a kapcsolót további
2 másodpercig.
4. Ismételje meg mindegyik
ablaknál.
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Hátsó ablakfűtés

Tető
Napfénytető
9 Figyelmeztetés

Bekapcsoláshoz nyomja meg a Ü
gombot.
A fűtés csak járó motornál működik,
és rövid idő elteltével automatikusan
kikapcsol.

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

A napfénytető működtetése során
különös elővigyázatossággal
járjon el. Fennáll a sérülés
veszélye, különösen gyermekek
esetében.
Működtetésük közben fokozottan
figyeljen a mozgó alkatrészekre.
Bizonyosodjon meg róla, hogy
semmit sem szorítanak be
mozgásuk közben.
A napfénytető működtethető
■ bekapcsolt gyújtásnál,
■ a gyújtás kikapcsolása után
10 percig.
A gyújtás kikapcsolása után a
napfénytetőt nem lehet működtetni,
ha az első ajtót kinyitották.

Nyitás és zárás

Az első ellenállási pontig a p vagy
r kapcsolót enyhén megnyomva:a
napfénytető a kapcsoló
működtetésének idejéig nyílik vagy
záródik.
A második ellenállási pontig a p
vagy r kapcsolót erősen
megnyomva, majd elengedve:a
napfénytető - biztonsági funkcióval automatikusan kinyílik, illetve
bezáródik. A mozgás megállításához
működtesse még egyszer a
kapcsolót.

Kulcsok, ajtók és ablakok
Emelés és zárás

Nyomja meg a q vagy r
kapcsolót:a napfénytető
automatikusan kinyílik, illetve
bezáródik.

Sötétítőroló

A sötétítőroló kézi működtetésű.
Csúsztatva zárja be illetve nyissa ki a
sötétítőrolót. Nyitott napfénytetőnél a
sötétítőroló mindig nyitva van.

Általános tanácsok
Biztonsági funkció
Ha a napfénytető az automatikus
záródás során ellenállásba ütközik,
azonnal megáll, majd ismét kinyílik.
A biztonsági funkció kiiktatása
Befagyás vagy hasonló ok miatt
felmerülő zárási nehézségek esetén
tartsa nyomva a r kapcsolót a
második ütközési pontnál. A
napfénytető a biztonsági funkció
nélkül bezáródik. A mozgás
megállításához engedje el a
kapcsolót.

Inicializálás tápellátási
meghibásodás után

Tápellátási meghibásodás után
lehetséges, hogy a tolótető csak
korlátozott mértékben működtethető.
A rendszert incializáltatni kell egy
műhelyben.
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Fejtámlák
A fejtámla helyzete

Fejtámlák az első üléseken
Magasságállítás

9 Figyelmeztetés
Csak a megfelelő helyzetbe
beállított fejtámlával közlekedjen.

Húzza felfelé a fejtámlát.
Lefelé való állításhoz nyomja meg a
gombot, majd nyomja a fejtámlát
lefelé.
A fejtámla felső szélének a fej felső
részénél kell lennie. Ha nagyon
magas utas esetén ez nem
lehetséges, akkor állítsa a fejtámlát a
legfelső pozícióba, alacsony utas
esetében pedig a legalsó helyzetbe.

Ülések, biztonsági rendszerek
Fejtámlák a hátsó üléseken

Első ülések

Magasságállítás

Üléshelyzet
9 Figyelmeztetés
Csak megfelelően beállított
üléssel közlekedjen.

Hosszanti beállítás
Vízszintes állításhoz nyomja előre a
fejtámlát, és rögzítse a három pozíció
közül az egyikben.
A leghátsó helyzetbe való
visszatérítéshez nyomja teljesen
előre, majd engedje el.

Húzza felfelé a fejtámlát.
Lefelé való állításhoz nyomja meg a
gombot, majd nyomja a fejtámlát
lefelé.
■ Üljön csípőjével a háttámlához
annyira közel, amennyire lehet.
Állítsa be az ülés és a pedálok
közötti távolságot úgy, hogy a
pedálok lenyomásakor lábai
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enyhén behajlítva legyenek. Az
első utasülést tolja hátra,
amennyire csak lehet.
Az ülésben ülve dőljön vállaival a
háttámlának, amennyire csak
lehetséges. A háttámla dőlését úgy
állítsa be, hogy a kormányt enyhén
behajlított karral elérje. A
kormánykerék forgatása közben
tartsa vállait a háttámlán. A
háttámlát ne döntse túlzottan hátra.
A javasolt legnagyobb döntési szög
kb. 25°.
Állítsa be a kormánykereket
3 67.
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 3 40.
Állítsa be a biztonsági öv
magasságát 3 46.

Az ülések beállítása

Az ülés hosszanti beállítása

9 Veszély
Ne üljön a kormányhoz 25 cm-nél
közelebb, hogy lehetővé tegye a
légzsák biztonságos működésbe
lépését.

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

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

Ülések, biztonsági rendszerek
Háttámlák

Ülésmagasság

Hosszanti beállítás

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

A kar mozgatásának iránya
fel = ülés emelése
le = ülés süllyesztése

Nyomja meg a kart a kartámasz
elcsúsztatásához.

Kartámasz
Kartámasz az első ülések között
Nyomja meg a gombot a kartámasz
felhajtásához. A nyitott kartámasz
egy tárolórekeszt tartalmaz.
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Fűtés

Az első ülések fűtése a hőmérsékletszabályzó gombban (bal oldali ülés)
vagy a ventilátor-szabályzó gombban
(jobb oldali ülés) lévő ß gomb
egyszeri vagy többszöri
megnyomásával működtethető
bekapcsolt gyújtás mellett. A
gombban világító LED-ek száma jelzi
a beállítást.
Érzékeny bőrű utasok számára nem
ajánlott az ülésfűtést a legmagasabb
fokozaton hosszabb ideig
működtetni.

Az ülésfűtés csak járó motor és
automatikus leállítás közben
működik.
Stop-start rendszer 3 229.

Hátsó ülések
Kartámasz

A kartámasz lehajtásához húzza meg
a hevedert. A lehajtott kartámaszban
egy pohártartó található.
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Biztonsági övek

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

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

A biztonsági övet úgy tervezték, hogy
egyszerre csak egy személy
használja. Biztonsági gyermekülések
3 51.
Rendszeresen ellenőrizze a
biztonságiöv-rendszer elemeinek
épségét, szennyezettségét és
megfelelő működőképességét.
A sérült részeket cseréltesse ki.
Baleset után cseréltesse ki az öveket
és a működésbe lépett övfeszítőket
egy szervizben.
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 X 3 78.

Överő-határoló

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

45

Övfeszítők

Adott erősségű frontális és hátsó
ütközés esetén az első ülések
biztonsági övei megfeszülnek.

9 Figyelmeztetés
A szakszerűtlen beavatkozás (pl.
övek és övcsatok eltávolítása
vagy beszerelése) működésbe
hozhatja az övfeszítőket –ez
sérülést okozhat.
Az övfeszítők működésbe lépését az
v ellenőrzőlámpa folyamatos
világítása jelzi 3 78.
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A működésbe lépett övfeszítőket
cseréltesse ki egy szervizben. Az
övfeszítők csak egyszer tudnak
működésbe lépni.
Megjegyzés
Ne helyezzen vagy erősítsen
tartozékokat vagy más tárgyakat az
övfeszítők működési tartományán
belülre. Ne végezzen semmilyen
változtatást az övfeszítők elemein,
mert ezzel érvényteleníti a gépkocsi
típusbizonyítványát.

Hárompontos biztonsági
övek
Becsatolás

A laza vagy vastag ruházat
akadályozza az öv megfelelő
felfekvését. Ne helyezzen semmilyen
tárgyat (pl. kézitáskát, mobiltelefont)
a teste és az öv közé.
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 a vállöv
meghúzásával. Biztonsági öv
emlékeztető 3 78.

9 Figyelmeztetés
Az öv nem nem feküdhet fel a
zsebében lévő egyéb tárgyakra.

Ülések, biztonsági rendszerek
Kicsatolás

Magasságállítás

1. Kissé húzza ki az övet.
2. Nyomja meg a gombot.
3. Állítsa be a magasságot és
rögzítse.
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Állítsa be úgy a magasságot, hogy az
öv a vállnál fusson. Nem szabad a
nyaknál vagy a felső karnál átvezetni.
Ne állítsa menet közben.

Az övet az övcsat piros gombjának
lenyomásával lehet kioldani.

Biztonsági övek a hátsó
üléseken

A hátsó középső ülés hárompontos
biztonsági öve csak akkor húzható ki
a feszítőszerkezetből, ha a háttámla
a hátsó helyzetben van.
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Biztonsági öv használata
várandósság alatt

Légzsákrendszer
A légzsákrendszer több önálló
rendszerből tevődik össze.
Működésbe lépésükkor a légzsákok
pár ezredmásodperc alatt
felfúvódnak. Olyan gyorsan fújódik fel
és ereszt le, hogy az gyakran fel sem
tűnik az ütközés során.

9 Figyelmeztetés

9 Figyelmeztetés
A medenceövet a lehető
legalacsonyabban vezesse át a
medence felett, hogy a hasat
védje a megnyomódástól.

A szakszerűtlen beavatkozás a
légzsákrendszer váratlan,
robbanásszerű működésbe
lépéséhez vezethet.
Megjegyzés
A légzsákrendszer vezérlő
elektronikája a középkonzol
környékén található. Ne helyezzen
mágneses tárgyakat erre a területre.
Ne ragasszon semmit a légzsákok
burkolatára és ne fedje le semmilyen
más anyaggal.

Minden légzsák csak egyszer lép
működésbe. Cseréltesse ki a
működésbe lépett légzsákokat egy
szervizben.
Ne végezzen semmilyen
változtatást a légzsákrendszer
elemein, mert ezzel érvényteleníti a
gépkocsi típusbizonyítványát.
A légzsákok működésbe lépése
után a kormánykereket, a
műszerfalat, a burkolatokat, az
ajtótömítéseket, a kilincseket és az
üléseket szervizben szereltesse ki.
A légzsákrendszerek v
ellenőrzőlámpája 3 78.

Első légzsákrendszer
Az első légzsákrendszer a
kormánykerékben és az utas oldalán
a műszerfalon lévő egy-egy
légzsákból áll. Ezeket az AIRBAG
feliratról lehet felismerni.
Az első légzsákrendszer adott
súlyosságú ütközés esetén lép
működésbe. A gyújtásnak
bekapcsolva kell lennie.

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

Oldallégzsákrendszer

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

9 Figyelmeztetés
Az optimális védelem csak
megfelelő üléshelyzet esetén
biztosítható 3 41.
Ne helyezzen semmilyen tárgyat a
légzsákok működési
tartományába.

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

9 Figyelmeztetés
Az oldallégzsákrendszer az első
ülések háttámláiban lévő egy-egy
légzsákból áll. Ezt az AIRBAG
feliratról lehet felismerni.
Az oldallégzsákrendszer adott
súlyosságú ütközés esetén lép
működésbe. A gyújtásnak
bekapcsolva kell lennie.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a
légzsákok működési
tartományába.
Megjegyzés
Csak az Ön gépkocsijához
jóváhagyott üléshuzatokat
használjon. Ügyeljen arra, hogy ne
fedje le a légzsákokat.
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Függönylégzsákrendszer

Légzsákok kikapcsolása
Az első utasüléshez tartozó első- és
oldallégzsákokat ki kell kapcsolni, ha
gyermekülést szerelnek erre az
ülésre. A függönylégzsákrendszer,
az övfeszítők és a vezetőoldali
légzsákrendszerek működőképesek
maradnak.

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.

9 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.

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

9 Figyelmeztetés

Biztonsági gyermekülések

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:
Woff = az első utasoldali légzsákok
ki vannak kapcsolva, és
nem fújódnak fel ütközés
esetén. Az Woff
ellenőrzőlámpa
folyamatosan világít.
A Gyermekülés beszerelési
helyek táblázatnak
megfelelő gyermekülés
beszerelhető 3 53.
Von = az első utasoldali légzsákok
be vannak kapcsolva.
Gyermekülés nem
szerelhető be.
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Ha az Woff ellenőrzőlámpa nem
világít, akkor az első utasüléshez
tartozó légzsákrendszerek ütközés
esetén felfújódnak.
Csak álló gépkocsi esetén, kikapcsolt
gyújtásnál változtassa meg a
beállítást.
A beállítás a következő változtatásig
megmarad.
Kikapcsolt légzsákra figyelmeztető
ellenőrzőlámpa 3 79.

Javasoljuk, hogy használjon GM
gyermekülést, amelyet kifejezetten a
gépkocsihoz terveztek.
Biztonsági gyermekülés használata
esetén ügyeljen a következő
használati és beszerelési
útmutatásokra, és azokra is,
amelyeket a biztonsági
gyermeküléshez mellékeltek.
Mindig meg kell felelnie azon
országok törvényeinek és
előírásainak, ahol éppen utazik.
Egyes országokban tilos
gyermekülést elhelyezni bizonyos
üléseken.

9 Figyelmeztetés
Ha biztonsági gyermekülést
használ az első utasülésen, az
első utasüléshez tartozó
légzsákrendszereknek
kikapcsolva kell lenniük; ellenkező
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esetben a légzsákok működésbe
lépése életveszélyt jelenthet a
gyermek számára.
Ez különösen igaz az utasülésen
elhelyezett hátrafelé néző
gyermekülésre.
Légzsák kikapcsolása 3 50.

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.
Az ECE 44-03 vagy ECE 44-04
kompatibilis gyermekülések
megfelelőek. Ellenőrizze a biztonsági
gyermekülések kötelező
használatára vonatkozó helyi
törvényeket és szabályozásokat.

Gépkocsiban utazva soha ne tartsa
kézben a gyermeket. Ütközés esetén
a gyermek súlya túl nehéz lesz
ahhoz, hogy megtartsák.
Ha a gépkocsiban gyermek utazik,
használja mindig a gyermek
testsúlyának megfelelő biztonsági
gyermekülést.
Győződjön meg róla, hogy a
beszerelni kívánt gyermekülés
kompatibilis-e a gépkocsitípussal.
Győződjön meg róla, hogy a
gyermekülés a megfelelő helyre lett
beszerelve a gépkocsiba.
A gyermekeket csak a gépkocsi
forgalommal ellentétes oldalán
engedje be- és kiszállni.
Amikor a gyermekülés nincs
használatban, rögzítse a biztonsági
övvel vagy vegye ki a gépkocsiból.
Megjegyzés
Ne ragasszon semmit a
gyermekülésre, és ne tegyen rá
semmilyen huzatot.
Ha a biztonsági gyermekülés
baleset során nagy igénybevételnek
volt kitéve, akkor azt ki kell cserélni.

Gondoskodjon róla, hogy a
csecsemők és gyermekek a hátsó
üléseken, gyermekülésben üljenek.
Amíg a gyermekek nem tudják a
biztonsági öveket használni,
használjon a gyermek korának
megfelelő gyermekülést, és
ügyeljen rá, hogy be legyen
csatolva. Lásd a gyermeküléshez
mellékelt használati útmutatót.

Ülések, biztonsági rendszerek
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Biztonsági gyermekülések beszerelési helyei
A biztonsági gyermekülések megengedett beszerelési lehetőségei
Testsúly és életkor
0: 10 kg-ig
vagy kb. 10 hónapos korig
0+: 13 kg-ig
vagy kb. 2 éves korig
I: 9-től 18 kg-ig
vagy kb. 8 hónapostól 4 éves korig
II: 15-től 25 kg-ig
vagy kb. 3-tól 7 éves korig
III: 22-től 36 kg-ig
vagy kb. 6-tól 12 éves korig

A hátsó szélső
Az első utasülésen
üléseken
bekapcsolt légzsák kikapcsolt légzsák

A hátsó középső
ülésen

X

U1

U2

U

X

U1

U2

U

X

U1

U2

U

X

X

U

U

X

X

U

U

= Csak ha az első utasülés légzsákrendszerei ki vannak kapcsolva. Ha a gyermekülést a hárompontos biztonsági öv
segítségével rögzíti, állítsa az ülést a legmagasabb helyzetbe és győződjön meg róla, hogy a gépkocsi biztonsági
öve a felső rögzítési ponttól előrefelé fut.
2 = Az üléshez rendelkezésre állnak ISOFIX és Top-Tether rögzítőkeretek.
U = Univerzálisan alkalmazható a hárompontos biztonsági övvel együtt.
X = Ebben a súlycsoportban gyermekülés használata nem engedélyezett.
1
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ISOFIX biztonsági gyermekülés megengedett beszerelési lehetőségei
Súlycsoport

Méretcsoport Beszerelés Az első utasülésen

A hátsó szélső üléseken

A hátsó középső ülésen

0: 10 kg-ig

E

ISO/R1

X

IL1

X

0+: 13 kg-ig

E

ISO/R1

X

IL1

X

D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

I: 9-től 18 kg-ig D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

B
B1
A

ISO/F2
ISO/F2X
ISO/F3

X
X
X

IL, IUF
IL, IUF
IL, IUF

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

Ülések, biztonsági rendszerek
ISOFIX méretosztály és ülésfajta
A - ISO/F3
B - ISO/F2
B1 - ISO/F2X
C - ISO/R3
D - ISO/R2
E - ISO/R1

=
=
=
=
=
=

Előrefelé néző gyermekülés a 9-től 18 kg-ig súlycsoportba tartozó nagyobb gyermekek részére.
Előrefelé néző gyermekülés a 9-től 18 kg-ig súlycsoportba tartozó kisebb gyermekek részére.
Előrefelé néző gyermekülés a 9-től 18 kg-ig súlycsoportba tartozó kisebb gyermekek részére.
Hátrafelé néző gyermekülés a 13 kg alatti súlycsoportba tartozó nagyobb gyermekek részére.
Hátrafelé néző gyermekülés a 13 kg alatti súlycsoportba tartozó kisebb gyermekek részére.
Hátrafelé néző gyermekülés a 13 kg alatti súlycsoportba tartozó fiatalabb gyermekek részére.
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Isofix gyermekülések

Rögzítse a gépkocsihoz jóváhagyott
ISOFIX gyermekülést az ISOFIX
rögzítőkeretekhez. A gépkocsispecifikus ISOFIX gyermekülések
beszerelési helyeit az IL betűkód jelzi
a táblázatban.
Az ISOFIX rögzítőkereteket a
háttámlán lévő címke jelzi.

Top-tether gyermekülések
A gyermekülések rögzítésére
szolgáló Top-tether rögzítőszemeket
a : szimbólum jelzi a
csomagtérfedélen.

Az ISOFIX-rögzítés mellett erősítse a
Top-tether hevedert a Top-tether
rögzítőszemekhez. A hevedernek a
fejtámla két szára között kell
elhelyezkednie.
Az univerzális kategóriába tartozó
ISOFIX gyermekülések beszerelési
helyeit az IUF betűkód jelzi a
táblázatban.

Nyissa ki a szükséges rögzítőszem –
gyermekülés szimbólummal jelölt –
fedelét.

Tárolás

Tárolás
Tárolóhelyek ................................ 57
Csomagtér ................................... 59
Tetőcsomagtartó .......................... 65
Rakodási tanácsok ...................... 65

Tárolóhelyek
9 Figyelmeztetés
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Húzza meg a fogantyút a fedél
felhajtásához.

Tároló a világításkapcsoló alatt

A tárolóhelyeken nehéz vagy éles
tárgyakat ne tároljon. A tárolóhely
fedele kinyílhat, és erős fékezés,
hirtelen irányváltás vagy ütközés
esetén a járműben ülők a kirepülő
tárgyaktól sérüléseket
szenvedhetnek.

A műszerfal tárolóhelyei
Tároló a műszerfal tetején
Húzza meg a fogantyút a doboz
kinyitásához.
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Tárolás

Kesztyűtartó

Pohártartók

További pohártartók találhatók a
lehajtott hátsó kartámaszban.

Napszemüvegtartó

A kinyitásához húzza meg a
fogantyút.
A kesztyűtartó a gépkocsi kulcsával
zárható.

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

Pohártartók találhatók a
középkonzolban.
Kinyitáshoz hajtsa le.
Ne használja nehéz tárgyak
tárolására.

Tárolás

Tárolórekesz a
kartámaszban
Tárolórekesz az első
kartámaszban
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Csomagtér
A hátsó háttámlák lehajtása

A hátsó háttámla két részre oszlik.
Mindkét rész lehajtható.
Nyomja le a fejtámlát a retesz
megnyomásával.
Hajtsa fel a hátsó kartámaszt.

Nyomja meg a kart a kartámasz
elcsúsztatásához és felhajtásához.
Húzza meg a kioldókart az egyik vagy
mindkét oldalon, és hajtsa le előre a
háttámlát az üléspárnára.
A háttámlák felhajtása előtt a szélső
ülések biztonsági öveit vezesse át az
övvezetőkön.

Hajtsa fel a háttámlákat álló
helyzetbe, és vegye ki az öveket az
övvezetőkből.
Rögzítse a háttámlákat a helyükön
úgy, hogy a támla felső részét addig
nyomja, amíg hallhatóan nem rögzül.
Próbálja meg az üléstámlát
előrehúzni, ellenőrizve, hogy az
biztonságosan reteszelődött-e.
A háttámlák csak akkor vannak
rögzítve, ha a kioldókarok mellett lévő
piros jelzések egyik oldalon sem
láthatók.
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Tárolás

Helyezzen minden biztonsági övet az
övvezetőbe, ha az övek nem
csévélődnek fel automatikusan.
A hátsó középső biztonsági öv
lezárhat, amikor megemeli az
üléstámlát. Ha ez történik, akkor
hagyja, hogy az öv teljesen
visszamenjen, majd kezdje elölről.
Soha ne hajtsa előre a háttámlát úgy,
hogy a középső ülés biztonsági öve
be van csatolva vagy ki van húzva.

Hátsó tárolóhelyek

Csomagtérfedél

A kombiban a hátsó ülések mögött
egy tálca van.

Ne helyezzen semmilyen tárgyat a
fedélre.

Tálca eltávolítása

5 ajtós ferdehátú
Kicsatolás

Táska akasztó

Kireteszeléshez nyomja a tálca elejét
felfelé
Húzza a tálcát hátrafelé, és vegye ki.

Tálca behelyezése

Helyezze be a tálcát a hátsó oldalsó
vezetősínekbe, és hajtsa le.
A táska akasztóra csak könnyű
tárgyakat helyezzen.

Akassza le a tartószíjakat a
csomagtérajtóról.

Tárolás

Emelje hátra a borítást, és elől
nyomja felfelé.
Vegye le a fedelet.
A biztonsági öv becsatolása
Helyezze be a fedelet az oldalsó
vezetősínekbe és hajtsa le. Akassza
a tartószíjakat a csomagtérajtóra.

Sports Tourer
Fedél lezárása
A fogantyú segítségével húzza
hátrafelé a csomagtérfedelet, amíg
az rögzül az oldalsó reteszekben.

Fedél felnyitása

Burkolat felső helyzetben

Nyomja a fogantyút a burkolat végén
hátra és lefelé. Magától felcsévélődik.

Nyomja lefelé a csomagtérfedél
végén lévő fogantyút. A
csomagtérfedél hátulja
automatikusan felfelé fog menni.
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Tárolás

Fedél eltávolítása

Hátsó padlórekesz-fedél

Rögzítőszemek

Hátsó padlóburkolat, Sports
Tourer

Nyissa ki a csomagtérrolót.
Nyomja felfelé a kallantyút, és emelje
meg a fedelet. Vegye le a fedelet.
Fedél beszerelése
Helyezze a fedelet az oldalsó
rögzítőbe. Nyomja befelé és tartsa
meg a másik oldali kallantyút.
Engedje le a fedelet, és hagyja
bereteszelődni a kallantyút.

Mindkét kallantyút befelé nyomva
reteszelje ki a hátsó padlóburkolatot.
A kar meghúzásával emelje fel a
burkolatot. Hajtsa össze és helyezze
a burkolatot a hátsó ülések mögé.

A rögzítőszemek a csomagok
elcsúszásának megakadályozását
szolgálják, pl. rögzítőhevederek vagy
csomagháló segítségével.

Biztonsági háló
A kombi tartozéka a biztonsági háló,
amely a hátsó ülések mögé, vagy, ha
a hátsó üléstámlák le vannak hajtva,
az első ülések mögé szerelhető.
A biztonsági háló mögött nem szabad
utasokat szállítani.

Tárolás
Beszerelés
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Az első ülések mögött

A rúd behelyezése

Erősítse a szíjat a hátsó üléspárnák
alatti karikákhoz.
Hajtsa előre a háttámlákat.
Szükség esetén, a feszítés
megkönnyítéséhez, tolja előre az első
üléseket.

A tetőkeretben két rögzítőnyílás
található: akassza be és rögzítse a
háló rúdját az egyik oldalon, majd
kissé összenyomva akassza be és
rögzítse a másik oldalon is.
Csomagtér 3 59.

A hátsó ülések mögött

Az alsó kampót, a nyílásrésszel
lefelé, rögzítse a jobb és bal oldalfali
karikába. Állítsa be a biztonsági háló
szíjának hosszát úgy, hogy a felső
kampót a szíj karikáihoz rögzíti. A rúd
beszerelése közben a szíjat tartsa
feszesen.

Eltávolítás

Akassza ki a biztonsági rudakat a
tetőkeret tartóiból. Vegye ki a szíjakat
a karikákból. Tekerje fel a hálót, és
rögzítse a szíjjal.
A leszerelt biztonsági háló a hátsó
padlóburkolat alatt tárolható 3 62.
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Tárolás

Elakadásjelző háromszög

Sports Tourer

4-ajtós

Az elakadásjelző háromszöget
rögzítse a tépőzárral.

5-ajtós hatchback

Az elakadásjelző háromszöget a
hátsó padlóburkolat alatti
tárolórekeszebn tárolja.

Elsősegélykészlet
4-ajtós

Hajtsa le a szíjakat. Tartsa az
elakadásjelző háromszöget a
csomagtérajtó belső oldalán lévő
szalagok mögötti mélyedésben.

Tartsa az elsősegélydobozt a
csomagtér jobb oldalán lévő háló
mögött.

5-ajtós hatchback

Az elsősegélydobozt a hátsó
padlóburkolat alatti tárolórekeszebn
tárolja.

Tárolás
Sports Tourer

Tetőcsomagtartó
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Rakodási tanácsok

Biztonsági okokból és a tető
sérülésének elkerülése érdekében
javasoljuk, hogy csak a
gépkocsijához jóváhagyott
tetőcsomagtartót használjon.
Kövesse a tetőcsomagtartó
felszerelési útmutatóját, valamint
amikor nem használja, szerelje le a
tetőcsomagtartót.

Hajtsa le a szíjat. Tartsa az
elsősegélykészletet a csomagtérajtó
belső oldalán lévő szalagok mögötti
mélyedésben.

■ A csomagtérben a nehéz tárgyakat
helyezze a háttámlákhoz a lehető
legközelebb. Győződjön meg róla,
hogy a háttámlák megfelelően
rögzítve vannak. Ha egymásra
helyezi a tárgyakat, a
nehezebbeket tegye alulra.
■ A tárgyakat rögzítse hevederekkel
a rögzítőszemekhez 3 62.
■ A tárgyakat a csúszkálás
elkerülése érdekében rögzítse a
csomagtérben.
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Tárolás

■ Amikor tárgyakat szállít a
csomagtérben, a hátsó ülések
háttámlái nem lehetnek
előrehajtva.
■ Ne helyezzen csomagokat a
háttámlák felső élénél
magasabbra.
■ Ne helyezzen semmilyen tárgyat a
csomagtérfedélre vagy a
műszerfalra, ne takarja le a
műszerfal tetején lévő érzékelőt.
■ A rakomány nem akadályozhatja a
pedálok, a kézifék és a
sebességváltó használatát, és nem
zavarhatja a gépkocsivezető
szabad mozgását. Ne tartson
rögzítetlen tárgyakat az utastérben.
■ Ne közlekedjen nyitva hagyott
csomagtérrel.
■ A terhelhetőség a megengedett
legnagyobb össztömeg (lásd a
gépkocsi azonosító tábláján
3 309) és az EK szerinti
menetkész tömeg különbsége.
A menetkész tömeg
kiszámításához írja be saját

gépkocsijának adatait a Tömegek
táblázatba a 3 3 oldalon.
Az EK szerinti menetkész tömeg
tartalmazza a gépkocsivezető
(68 kg), a csomagok (7 kg) és a
betöltött folyadékok
(üzemanyagtartály 90 %-os
feltöltöttséggel) tömegét.
A kiegészítő felszerelések és
tartozékok növelik a menetkész
tömeget.
■ 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.
Ne közlekedjen 120 km/h
sebességnél gyorsabban.

Műszerek és kezelőszervek

Műszerek és
kezelőszervek

Kezelőszervek

Kormánykerék kapcsolók

A kormánykerék beállítása

Kezelőszervek ............................. 67
Ellenőrzőlámpák, műszerek ......... 73
Információs kijelzők ..................... 83
Tájékoztató üzenetek .................. 88
Fedélzeti számítógép ................... 90
A gépkocsi személyre szabása . . . 92

Oldja a reteszelőkart, állítsa be a
kormánykereket, majd rögzítse a kart,
és győződjön meg a teljes záródásról.
Csak a gépkocsi álló helyzetében
állítsa a kormánykereket.
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Az Infotainment rendszer és a
sebességtartó automatika a
kormánykeréken lévő gombokkal
működtethető.
További információkért lásd az
Infotainment kézikönyvet vagy az
Infotainment rendszer fejezetet.
Sebességtartó automatika 3 241.
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Műszerek és kezelőszervek

Kürt

Ablaktörlő/-mosó

Állítható szakaszos törlés

Ablaktörlő

Nyomja meg a j gombot.
2
1
P
§

=
=
=
=

gyors törlési ütem
lassú törlési ütem
időzített szakaszos törlés
ki

Egyszeri törléshez, kikapcsolt
ablaktörlővel nyomja lefelé a kart.
Ne használja az ablaktörlőt, ha a
szélvédő jeges.
Autómosóban kapcsolja ki az
ablaktörlőt.

Ablaktörlő kar P állásban.
A kívánt törlési ütem beállításához
forgassa el az állítógyűrűt:
rövid
= forgassa az
intervallum
állítógyűrűt felfelé
hosszú
= forgassa az
intervallum
állítógyűrűt lefelé

Műszerek és kezelőszervek
Automatikus törlés esőérzékelővel

P = automatikus törlés
esőérzékelővel
A rendszer érzékeli a szélvédőn lévő
víz mennyiségét, és automatikusan
szabályozza a törlési ütemet. Az
esőérzékelő üzemmód bekapcsolása
vagy az esőérzékelő
érzékenységének állítása után az új
beállítást egy gyors egyszeri törlés
nyugtázza.
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Az esőérzékelő érzékenységének
beállítása

Az érzékenység beállításához
forgassa el az állítógyűrűt:
alacsony
= forgassa az
érzékenység
állítógyűrűt lefelé
magas
= forgassa az
érzékenység
állítógyűrűt felfelé

Az érzékelő-felületet tartsa tisztán,
portól, szennyeződéstől és jégtől
mentesen.
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Műszerek és kezelőszervek

Szélvédőmosó

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

Hátsó ablaktörlő/-mosó

A hátsó ablaktörlő bekapcsolásához
nyomja meg a kapcsolót:
felső állás
= folyamatos
működés
alsó állás
= szakaszos
működés
középső
= ki
állás

Nyomja előre a kart. Ekkor a rendszer
mosófolyadékot permetez a hátsó
ablakra, és az ablaktörlő lapát
néhány törlési ütemet végez.
Ne használja az ablaktörlőt, ha a
hátsó ablak jeges.
Autómosóban kapcsolja ki az
ablaktörlőt.
A hátsó törlőlapát automatikusan
bekapcsol, amennyiben az ablaktörlő
be van kapcsolva, és hátrameneti
fokozatba kapcsol.
Ez a funkció be- vagy kikapcsolható a
Settings (Beállítások) menüben az
információs kijelzőn.

Műszerek és kezelőszervek
A gépkocsi személyre szabása
3 92.
Alacsony folyadékszint esetén a
hátsó ablakmosó rendszer kikapcsol.

Külső hőmérséklet
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9 Figyelmeztetés
Az útfelület már akkor is jeges
lehet, ha a kijelző néhány fokkal 0
°C feletti hőmérsékletet jelez.

Óra
A dátum és az idő látható az
információs kijelzőn.

Dátum és idő beállítása

A rendszer a külső hőmérséklet
csökkenését azonnal kijelzi, a
hőmérséklet emelkedését azonban
csak némi késéssel.

Nyomja meg a CONFIG gombot.
Megjelenik a Settings (Beállítások)
menü.
Válassza ki a Time Date (Idő,
dátum) menüpontot.
A gépkocsi személyre szabása
3 92.

Az idő és a dátum beállításai
módosíthatók.
További információ az Infotainment
rendszer kezelési útmutatójában.
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Tartozékcsatlakozók

Ne csatlakoztasson áram leadására
alkalmas készülékeket, mint például
töltőberendezéseket vagy
akkumulátorokat.
Ne tegyen kárt az aljzatokban nem
megfelelő csatlakozódugók
használatával.
Stop-start rendszer 3 229.

Cigarettagyújtó
A hátsó padlókonzolon egy 12 V-os
tartozékcsatlakozó található.
Sports Tourer: Egy 12 V-os
csatlakozóaljzat található a
csomagtartó bal oldali falán.
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.

Nyomja be a cigarettagyújtót. A
fűtőszál automatikusan kikapcsol
felizzása után. Húzza ki a
cigarettagyújtót.

Figyelem!
Ezt a csatlakozóaljzatot kizárólag
cigarettagyújtóhoz használja.

Figyelem!
A működő cigarettagyújtó külső
része felforrósodhat.
Ne érintse meg a cigarettagyújtó
fém részét, és ne engedje a
gyermekeknek használni a
gyújtót, vagy játszani vele.
A forró fémrész sérülésekhez,
valamint a gépkocsi vagy más
tárgyak károsodásához vezethet.

A cigarettagyújtó az első
padlókonzolon található.

Műszerek és kezelőszervek

Hamutartók
Figyelem!
Csak hamu számára használja,
egyéb gyúlékony hulladékot ne
tároljon benne.

Ellenőrzőlámpák,
műszerek
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Kilométer-számláló

Sebességmérő

Az alsó sor az összesen megtett
kilométerek számát mutatja.
A gépkocsi sebességét mutatja.
A hordozható hamutartó a
pohártartókban helyezhető el.
Használatához nyissa ki a fedelét.

Napi kilométer-számláló
A felső sor az utolsó nullázás óta
megtett távolságot mutatja
(maximum: 1999,9). Amikor a megtett
távolság eléri az 1999,9 értéket, a
napi kilométer-számláló
automatikusan, nullázás nélkül a 0
értékre áll.
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Nullázásához nyomja meg és tartsa
nyomva a visszajelző gombot
bekapcsolt gyújtásnál néhány
másodpercig.

Fordulatszámmérő

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

Üzemanyagszint-jelző

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

Az üzemanyagtartályban lévő
üzemanyagszintet mutatja.
Az i ellenőrzőlámpa alacsony
üzemanyagszintnél világít. Azonnal
tankoljon.

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

Hűtőfolyadék-hőmérséklet
kijelző

A hűtőfolyadék hőmérsékletét
mutatja.

Műszerek és kezelőszervek
bal oldali
mező

= a motor az üzemi
hőmérsékletét még
nem érte el
középső = normális üzemi
mező
hőmérséklet
jobb oldali = a hőmérséklet túl
mező
magas

Figyelem!
Ha a hűtőfolyadék hőmérséklete
túl magas, álljon meg a
gépkocsival és állítsa le a motort.
Fennáll a motorkárosodás
veszélye. Ellenőrizze a
hűtőfolyadék-szintet.

Szervizkijelző
Dízelüzemű motorok
motorolaj-élettartam ellenőrző
rendszere
Mikor cserélje le a motorolajat
A gépkocsi olyan számítógépes
rendszerrel rendelkezik, mely
információt nyújt arról, hogy mikor kell
motorolajat és olajszűrőt cserélni. Ez

a motor fordulatszámától és a motor
hőmérsékletétől függ, nem pedig a
megtett kilométerektől. A vezetési
körülményektől függően a szükséges
olajcserék között megtett kilométerek
jelentősen eltérőek lehetnek.
A megfelelő működéshez a rendszert
minden olajcserénél újra kell indítani.
Amikor a rendszer számításai szerint
a motorolaj élettartama lejárt, a CodE
82 felirat jelenik meg a műszerfali
kijelzőn. Cseréltesse le a motorolajat
a lehető leghamarabb a következő
1000 km-en belül.
Elképzelhető, hogy a lehető
legkedvezőbb körülmények között
vezetve az élettartam-figyelő
rendszer akár egy évig sem jelzi az
olajcsere szükségességét. 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, hogy elvégezzék ezt
a műveletet, és újraindítsák a
rendszert.
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Fontos még az olajszint rendszeres
ellenőrzése és felöltése, ha
szükséges. Ha a rendszert egyszer
véletlenül újraindítják, a legutóbbi
olajcserétől számított 5000 km után
cseréltesse le a motorolajat. Ne
felejtse el újraindítani a motorolajélettartam ellenőrző rendszert
minden olajcsere alkalmával.
A következő olajcsere
esedékességének megjelenítése

A hátralevő olajélettartamot az I
ellenőrzőlámpa jelzi a műszerfali
kijelzőn, a hátralevő olajélettartamot
jelző százalékos érték kíséretében.
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Ehhez a gyújtásnak bekapcsolt
állapotban kell lennie, de a motor nem
járhat.
Műszerfali kijelző 3 83.
Szerviz információ 3 298.
A motorolaj-élettartam ellenőrző
rendszer újraindítása
Ahhoz, hogy a rendszer megfelelően
tudja kiszámítani a következő
esedékes olajcsere időpontját,
indítsa újra a rendszert minden
olajcsere alkalmával. A motorolajélettartam ellenőrző rendszer
újraindításához végezze el a
következő műveletek valamelyikét:
■ Diagnosztikai eszközzel:
Olajcsere után márkaszervizénél
újraindítják a rendszert ezzel az
eszközzel.
■ Középszintű kijelzővel rendelkező
gépkocsiknál a SET/CLR gombbal:
Nyomja meg a MENU gombot az
irányjelző karon, majd válassza ki a
Járműinformációs menü
menüpontot. Forgassa el az
állítógyűrűt a hátralevő motorolajélettartam menüpont

megjelenítéséhez. Bekapcsolt
gyújtás mellett tartsa nyomva a
SET/CLR gombot néhány
másodpercig. Ha a CodE 82 felirat
továbbra is megjelenik a műszerfali
kijelzőn, a motorolaj-élettartam
ellenőrző rendszer újraindítása
nem történt meg. Ismételje meg az
eljárást.

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

Műszerek és kezelőszervek
Ellenőrzőlámpák a műszeregységben
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Ellenőrzőlámpák a
középkonzolban

Gyorsan villog: valamelyik irányjelző
lámpa vagy biztosíték
meghibásodott.
Izzócsere 3 263. Biztosítékok
3 273.
Irányjelzők 3 103.

Biztonsági öv emlékeztető
Biztonsági öv emlékeztető az
első ülésekhez

Irányjelző lámpa
O zölden világít vagy villog.

Világít

Az ellenőrzőlámpa a parkolólámpa
bekapcsolásakor rövid ideig világít.

Villog

Az ellenőrzőlámpa az irányjelzők
vagy a vészvillogó működése közben
villog.

X a vezetőoldali üléshez, pirosan
világít vagy villog.
k az első utasüléshez, az ülés
foglaltsága esetén pirosan világít
vagy villog.

Világít
A gyújtás bekapcsolását követően
4 másodpercig, a motor beindítását
követően 100 másodpercig vagy egy
adott távolság megtételéig, illetve egy
adott sebesség elérésekor, amíg be
nem csatolja a biztonsági övet.

Villog
A motor beindítását követően
100 másodpercig vagy egy adott
távolság megtételéig, illetve egy adott
sebesség elérésekor, amíg be nem
csatolja a biztonsági övet.
A biztonsági öv becsatolása 3 46.

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

Műszerek és kezelőszervek
9 Figyelmeztetés
Azonnal javíttassa ki a hibát egy
szervizben.
Légzsákrendszer, övfeszítők 3 48,
3 45.

Légzsákok kikapcsolása
V az első utasoldali légzsákhoz,
sárgán világít.
Ha az ellenőrzőlámpa világít, az első
utasoldali légzsák be van kapcsolva.
* az első utasoldali légzsákhoz,
sárgán világít.
Ha az ellenőrzőlámpa világít, az első
utasoldali légzsák ki van kapcsolva.

Töltésrendszer
p pirosan világít vagy villog.
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.
Dízelmotor esetén a fékrásegítés is
megszűnhet. Kérjen segítséget egy
szerviztől.

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

Figyelem!
A visszajelző lámpa jelzi, hogy a
járműnek beavatkozást igénylő
problémája van. Ha a hibajelző
lámpa világít vagy villog, akkor a
jármű vezetése károsíthatja a
kibocsátás-szabályozó rendszert
és hatással lehet az üzemanyagfogyasztásra valamint a jármű
vezethetőségére. Kérjen
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segítséget egy szerviztől.
Javasoljuk, hogy forduljon
márkaszervizéhez.

Szervizeltesse a gépkocsit
g sárgán világít, ha a gépkocsit
szervizeltetni kell.
Figyelmeztető kóddal együtt világít.
Tájékoztató üzenetek 3 88.

Fékrendszer és
tengelykapcsoló
Fék- és tengelykapcsoló
folyadékszint

& pirosan világít.
Kiengedett rögzítőfék mellett az
ellenőrzőlámpa akkor világít, ha
alacsony a fék/tengelykapcsoló
folyadékszintje, vagy ha
meghibásodott a fékrendszer 3 260.
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9 Figyelmeztetés

Álljon meg. Ne folytassa az
utazást. Vegye fel a kapcsolatot
egy szervizzel.
Bekapcsolt gyújtásnál behúzott kézi
rögzítőfék esetén világít 3 239.

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.
Blokkolásgátló fékrendszer 3 238.

Működtesse a pedált

Váltás magasabb
sebességfokozatba

Blokkolásgátló
fékrendszer (ABS)

Szervokormány

0 sárgán villog.
A motor indításához a
tengelykapcsoló pedál működtetése
szükséges. Stop-start rendszer
3 229.

u sárgán világít.
A gyújtás bekapcsolása után néhány
másodpercig világít. Az
ellenőrzőlámpa kialvása után a
rendszer beavatkozásra kész.

Ha üzemanyag-takarékossági
okokból magasabb
sebességfokozatba váltás javasolt,
[ ellenőrző lámpa zölden világít
vagy szimbólumként megjelenik a
felső szintű kijelzővel ellátott vezető
információs központban.

c sárgán világít.

Csökkentett
kormányrásegítésnél világít

A kormányrásegítés
(szervokormány) a rendszer
túlmelegedése miatt csökkentett.
Amikor a rendszer lehűlt, az ellenőrző
lámpa kialszik.

Stop-start rendszer 3 229.

Hibás szervokormány esetén
világít
Meghibásodott a szervokormány.
Vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel.

A lámpa az elektromos ellátás
megszakadása után világít

A kormányszög-érzékelőt be kell
állítani ahhoz, hogy a rendszer
működőképessé váljon.
■ Az automatikus kalibráláshoz
vezessen egyenes vonalban
egyenletes lassú sebességen.
■ Ha az ellenőrzőlámpa továbbra is
világít, fordítsa el a kormánykereket
ütközéstől ütközésig a manuális
kalibráláshoz.
Amint a rendszer ismét
működőképes, az ellenőrzőlámpa
kialszik.

Ultrahangos parkolóradar
r sárgán világít.
A rendszer meghibásodott

Műszerek és kezelőszervek
vagy
A hiba oka, hogy az érzékelőkre
szennyeződés, jég vagy hó került
vagy
Interferencia külső
ultrahangforrásokkal. Amint az
interferencia-forrás megszűnik, a
rendszer működése helyreáll.
Keressen fel egy szervizt, és
javíttassa ki a hiba okát.
Ultrahangos parkolóradar 3 243.

Elektronikus
menetstabilizáló rendszer
kikapcsolva
Az n ellenőrzőlámpa világít.
Akkor világít, ha a rendszer ki van
kapcsolva.

Elektronikus
menetstabilizáló rendszer
és kipörgésgátló rendszer
b sárgán világít vagy villog.

Világít

A rendszer meghibásodott. Tovább
folytathatja útját. A
menettulajdonságok az útviszonyok
függvényében romolhatnak.
Keressen fel egy szervizt, és
javíttassa ki a hiba okát.

Villog

A rendszer működésbe lépett. A
motorteljesítmény csökkenhet, és a
gépkocsi automatikusan fékeződhet
kismértékben.
Elektronikus menetstabilizáló
rendszer 3 240, Kipörgésgátló
rendszer 3 239.

Kipörgésgátló rendszer
kikapcsolva
k világít.
Akkor világít, ha a rendszer ki van
kapcsolva.

Izzítás
! sárgán világít.
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Az izzítás időtartama alatt világít.
Csak alacsony külső hőmérséklet
esetén kapcsol be.

Dízel részecskeszűrő
% sárgán világít vagy villog.
Akkor világít vagy villog, ha
szükségessé vált a dízel
részecskeszűrő tisztítása, azonban a
korábbi menetkörülmények nem
tették lehetővé az automatikus
tisztítást. Folytassa a vezetést, és
lehetőség szerint ne engedje a motor
fordulatszámát 2000 ford./perc alá
esni.
Amint a öntisztítási folyamat
befejeződött, az % ellenőrzőlámpa
kialszik.
Dízelrészecske-szűrő 3 232, Stopstart rendszer 3 229.

Motorolajnyomás
I pirosan világít.
A gyújtás bekapcsolásakor világít,
majd a motor beindítását követően
rövid időn belül kialszik.
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Ha járó motornál világít a lámpa
Figyelem!
A motor kenése valószínűleg
megszűnt. Ez a motor
károsodásához, és akár a kerekek
blokkolásához is vezethet.
1. Nyomja le a tengelykapcsoló
pedált.
2. Kapcsolja a sebességváltót
üresbe, kapcsolja a
fokozatválasztó kart N állásba.
3. Amilyen gyorsan csak
lehetséges, álljon ki a forgalomból
anélkül, hogy másokat
akadályozna a haladásban.
4. Kapcsolja ki a gyújtást.

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

Autostop során a
szervofékegység továbbra is
működtethető.
Ne távolítsa el a kulcsot
mindaddig, amíg a jármű meg nem
áll, ellenkező esetben váratlanul
működésbe léphet a kormányzár.
Ellenőrizze az olajszintet, mielőtt
felkeresne egy szervizt 3 257.

Alacsony üzemanyagszint
i sárgán világít.
Az ellenőrzőlámpa alacsony
üzemanyagszintnél világít.
Katalizátor 3 233.
A dízel üzemanyagrendszer
légtelenítése 3 262.

Indításgátló
d sárgán világít vagy villog.
Az elektronikus indításgátló rendszer
meghibásodott. A motort nem lehet
beindítani.

Nyomja le a fékpedált
0 sárgán villog.
Akkor villog, ha a fékpedál vagy a
tengelykapcsoló pedál lenyomása
szükséges az elektronikus kulccsal
való indításhoz 3 23.

Külső világítás
8 zölden világít.
A külső lámpák bekapcsolt
állapotában világít 3 101.

Távolsági fényszóró
C kéken világít.
A távolsági fényszóró bekapcsolt
állapotában, illetve a fénykürt
használatakor világít 3 102.

Első ködlámpa
> zölden világít.
Az első ködlámpák bekapcsolt
állapotában világít 3 104.
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Hátsó ködlámpa

Stop-start rendszer 3 229.

r sárgán világít.
A hátsó ködlámpa bekapcsolt
állapotában világít 3 104.

Információs kijelzők

Nyitott ajtó

Vezető Információs
Központ

Esőérzékelő

h pirosan világít.
Bármelyik ajtó vagy a csomagtérajtó
nyitott állapotában világít.
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< zölden világít.
Az esőérzékelő bekapcsolt
állapotában világít 3 68.

Sebességtartó automatika
m fehéren vagy zölden világít.

Fehéren világít

A rendszer be van kapcsolva.

Zölden világít

Egy adott sebesség tárolva van.
Sebességtartó automatika 3 241.

Motorháztető nyitva
/ sárgán világít.
Akkor világít, amikor nyitva van a
motorháztető.

A Vezető Információs központ (DIC)
a műszerfalban található,
középszintű vagy felsőszintű kijelző
formájában.
A középső szintű kijelző esetében a
következő főmenük választhatók ki a
MENU gomb megnyomásával:
■ Járműinformációs menü
■ Útvonalüz.any.infor. Menü
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Menük és funkciók kiválasztása
A menük és a funkciók az
irányjelzőkaron lévő gombokkal
választhatók ki.

A felső szintű kijelző esetében a
menük a MENU gomb
megnyomásával választhatók ki. A
menü szimbólumok a kijelző legfelső
sorában látszanak:
■ X Járműinformációs menü
■ W Útvonalüz.any.infor. Menü
■ s ECO információs menü
Néhány funkció különbözőképpen
jelenik meg a gépkocsi haladása
közben, illetve álló helyzetében, és
néhány funkció csak menet közben
használható.
A gépkocsi személyre szabása
3 92.

Egy menüelem kijelöléséhez vagy
egy számérték beállításához
forgassa el az állítógyűrűt.
A menük közötti váltáshoz vagy egy
almenüből egy magasabb szintű
menübe való visszalépéshez nyomja
meg a MENU gombot.

Műszerek és kezelőszervek
Egy funkció kiválasztásához vagy
egy üzenet nyugtázásához nyomja
meg a SET/CLR gombot.

Járműinformációs menü

A közép szintű kijelzőn, a Járműinfor‐
mációs menü kiválasztásához
nyomja meg a MENU gombot, vagy a
felső szintű kijelzőn válassza a X
ikont.
Forgassa el az állítógyűrűt egy
almenük kiválasztásához:
Nyugtázáshoz nyomja meg a SET/
CLR gombot.
Kövesse az almenüben adott
útmutatásokat.
■ Mértékegység: a kijelzett
mértékegységek
megváltoztathatók

Útvonalüz.any.infor. Menü

A közép szintű kijelzőn, a Útvona‐
lüz.any.infor. Menü kiválasztásához
nyomja meg a MENU gombot, vagy a
felső szintű kijelzőn válassza a W
ikont.

Forgassa el az állítógyűrűt egy
almenük kiválasztásához:
Nyugtázáshoz nyomja meg a SET/
CLR gombot.

■ Napi km-számláló 1
■ Napi km-számláló 2
2. napi kilométer-számláló csak felső
szintű kijelzővel ellátott gépkocsikon
áll rendelkezésre.
A fedélzeti számítógéppel ellátott
járműveken több almenü áll
rendelkezésre.
Utazás/üzemanyag információs
menü, fedélzeti számítógép 3 90.
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ECO információs menü

A MENU gombot megnyomva
válassza ki a(z) s elemet a felső
szintű kijelző felső sorában.
Forgassa el az állítógyűrűt egy
almenük kiválasztásához:
Nyugtázáshoz nyomja meg a SET/
CLR gombot.
Az almenük az alábbiak:

■ Fokozat jelzés: Az aktuális fokozat
egy nyílon belül látható. A felső
számjegy, üzemanyag
takarékossági okokból, magasabb
sebességfokozatba váltást javasol.
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Eco index kijelző: Egy szeletekre
osztott kijelzőn az aktuális
üzemanyag-fogyasztás látható. A
gazdaságos vezetés érdekében
alakítsa vezetési stílusát úgy, hogy
a kitöltött szegmensek az Eco
tartományon belül maradjanak.
Minél több szegmens van kitöltve,
annál nagyobb az üzemanyagfogyasztás. Ezzel párhuzamosan
az aktuális fogyasztási érték is
látható.

■ Csúcsfogyasztók: Az aktuálisan
üzemben lévő, legtöbbet fogyasztó
kényelmi kiegészítők listája
csökkenő sorrendben látható.

Látható az üzemanyag
takarékosság lehetősége. A
kikapcsolt fogyasztó eltűnik a
listáról, és a fogyasztási érték
frissítésre kerül.

Grafikus információs
kijelző, színes információs
kijelző
Felszereltségétől függően a gépkocsi
grafikus információs kijelzővel vagy
színes információs kijelzővel
rendelkezhet. Az információs kijelző a
műszerfalon, az Infotainment
rendszer fölött helyezkedik el.

Grafikus információs kijelző

■ Economy trend: Az átlagos
fogyasztásalakulást jelzi 50 km
távolságon. A kitöltött szegmensek
a fogyasztást ábrázolják 5 km-es
lépésekben, és mutatják a
domborzat vagy a vezetési stílus
üzemanyagra gyakorolt hatását.
Az Infotainment rendszertől függően
a grafikus információs kijelzőnek két
változata van.

Műszerek és kezelőszervek
Színes információs kijelző

■ tájékoztató üzenetek 3 88
■ a gépkocsi személyre szabásának
beállításai 3 92
A megjelenített információ típusa és a
megjelenítés módja a gépkocsi
felszereltségétől és az elvégzett
beállításoktól függ.

Funkció kiválasztása

A grafikus információs kijelzőn az
alábbiak jelennek meg:
■ pontos idő 3 71
■ külső hőmérséklet 3 71
■ dátum 3 71
■ Infotainment rendszer, lásd az
Infotainment rendszer leírását
■ a gépkocsi személyre szabásának
beállításai 3 92

A színes információs kijelzőn az
alábbiak jelennek meg színesen:
■ pontos idő 3 71
■ külső hőmérséklet 3 71
■ dátum 3 71
■ Infotainment rendszer, lásd az
Infotainment rendszer leírását
■ navigáció, lásd az Infotainment
rendszer leírását
■ rendszerbeállítások
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A funkciók és beállítások a kijelzőn
keresztül érhetők el.
A kiválasztások az alábbiakon
keresztül végezhetők el:
■ menük
■ funkciógombok és az Infotainment
rendszer Menu gombja
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Kiválasztás az Infotainment
rendszerrel

Tájékoztató üzenetek

Szám Tájékoztató üzenet

Az üzenetek a Vezető Információs
Központban (DIC) vagy az
információs kijelzőn jelennek meg,
vagy hangjelzésként hallhatók.
Nyugtázza a figyelmeztető
üzeneteket a többfunkciós gombbal.
Ha szükséges, kérjen segítséget egy
szerviztől.

5
25

Tájékoztató üzenetek a
középszintű kijelzőn

2

26
27
28

Az Infotainment rendszer menüivel és
gombjaival válassza ki a megfelelő
menüpontokat. Egy menüelem
kiválasztásához és megerősítéséhez
használja a Menu gombot.
Menüből való kilépéshez nyomja meg
a BACK gombot.

35
54
65
67
75
A tájékoztató üzenetek kódszámok
formájában jelennek meg.

A rendszer nem érzékel rádi‐
ófrekvenciás távirányítót,
nyomja le a tengelykapcsoló
pedált az újraindításhoz
Kormányzár lezárva
Bal első irányjelző meghibá‐
sodott
Bal hátsó irányjelző meghibá‐
sodott
Jobb első irányjelző meghibá‐
sodott
Jobb első irányjelző meghibá‐
sodott
Cserélje ki a rádiófrekvenciás
távirányító elemét
Víz van a dízel üzemanyag‐
szűrőben
Lopási kísérlet
Javíttassa meg a kormány‐
zárat
Javíttassa meg a légkondici‐
onálót

Műszerek és kezelőszervek
Szám Tájékoztató üzenet
79
81
82
84
91

92
94
95
134
136

Töltsön be motorolajat
3 257
Javíttassa meg a sebesség‐
váltót
Cserélje le a motorolajat
Csökkentett motorteljesít‐
mény
A rendszer nem érzékel
távirányítót, helyezze át más
helyre az elektronikus kulcsot
vagy használja a középkon‐
zolban lévő csatlakozó
A rendszer nem érzékel
távirányítót, nyomja le a
fékpedált az újraindításhoz
Kapcsoljon P állásba
Javíttassa meg a légzsákot
Parkolássegítő hibája; tisz‐
títsa meg a lökhárítót
Javíttassa meg a parkolásse‐
gítőt

Tájékoztató üzenetek a
felsőszintű kijelzőn

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

A tájékoztató üzenetek szöveges
formában jelennek meg. Kövesse az
üzenetekben adott útmutatásokat.
A rendszer a következőkkel
kapcsolatos üzeneteket jelenít meg:
■ Folyadékszintek
■ Riasztóberendezés
■ Fékberendezés
■ Vezetést segítő rendszerek
■ Vezetést segítő rendszerek
■ Sebességtartó automatika

Figyelmeztető
hangjelzések

Akadály-felismerő rendszerek
Világítás, izzócsere
Ablaktörlő és -mosó rendszer
Ajtók, ablakok
Rádiófrekvenciás távirányító
Biztonsági övek
Légzsákrendszerek
Motor és sebességváltó
Gumiabroncs-levegőnyomás
Dízel részecskeszűrő
Akkumulátor

A motor indításakor vagy
vezetés közben

■ Ha a biztonsági öv nincs
becsatolva.
■ Bizonyos sebesség felett, ha
behúzott rögzítőfékkel halad.
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■ Ha figyelmeztető kód jelenik meg a
műszerfali kijelzőn.
■ Ha a parkolássegítő egy tárgyat
érzékel.

Leállított gépkocsi és/vagy egy
nyitott ajtó esetén

Fedélzeti számítógép
A menük és a funkciók az
irányjelzőkaron lévő gombokkal
választhatók ki 3 83.

■ Ha a kulcs a gyújtáskapcsolóban
van.
■ Bekapcsolt külső világítás esetén.

Autostop közben

■ Ha a vezető oldali ajtó nyitva van.

A közép szintű kijelzőn, a Útvona‐
lüz.any.infor. Menü kiválasztásához
nyomja meg a MENU gombot, vagy a
felső szintű kijelzőn válassza a W
ikont.

Forgassa el az állítógyűrűt az egyik
almenü kiválasztásához:
■ Napi km-számláló 1
■ Napi km-számláló 2
(csak felső szintű kijelzőn)
■ Megtehető út
■ Átlagfogyasztás
■ Pillanatnyi fogyasztás
■ Átlagsebesség

1. és 2. fedélzeti számítógép

A két fedélzeti számítógépen a
kilométer-számlálóra, átlagos
fogyasztásra és átlagos sebességre
vonatkozó információk külön

Műszerek és kezelőszervek
nullázhatók, így különböző vezetők
számára különböző fedélzeti
információk jeleníthetők meg.
Nullázáshoz minden módban néhány
másodpercre nyomja meg a SET/
CLR gombot.
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Ezen felül az i ellenőrzőlámpa is
világít az üzemanyagszint-jelzőben.

Átlagfogyasztás

Az átlagos fogyasztást mutatja. A
mérés bármikor újraindítható.
Nullázáshoz néhány másodpercre
nyomja meg a SET/CLR gombot.

Pillanatnyi fogyasztás
Nullázáshoz nyomja meg a nullázó
gombot, vagy nyomja meg a SET/
CLR gombot néhány másodpercre.

Megtehető út
Napi km-számláló

A napi kilométer-számláló megjeleníti
a megtett távolságot egy adott
nullázás óta.
A napi kilométer-számláló maximum
2000 kilométerig számol, majd 0-val
újraindul.

A hatótávolság számítása az aktuális
üzemanyagszint és fogyasztás
alapján történik. A kijelző átlagos
értékeket mutat.
Tankolás után a hatótávolság rövid
idő elteltével automatikusan
újraszámítódik.
Ha az üzemanyagtartályban lévő
üzemanyagszint alacsony, egy
üzenet jelenik meg a Vezető
Információs Központban.

A pillanatnyi üzemanyag-fogyasztást
mutatja. Alacsony sebességnél az
óránkénti fogyasztás kerül kijelzésre.

Figyelem!
A pillanatnyi és átlagos fogyasztás
a vezetési feltételektől, a vezetési
mintától és a jármű sebességétől
függően változhat.

Átlagsebesség

Az átlagos sebességet mutatja. A
mérés bármikor újraindítható.
Nullázáshoz néhány másodpercre
nyomja meg a SET/CLR gombot.
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A gépkocsi személyre
szabása
A gépkocsi paraméterei személyre
szabhatók a beállítások
megváltoztatásával a Vezető
Információs Központban és az
információs kijelzőn.
A gépkocsi felszereltségétől függően
előfordulhat, hogy az alább leírt
funkciók közül néhány nem áll
rendelkezésre.

Beállítások a Vezető
Információs Központban

A Mértékegység beállításai az
irányjelzőkaron lévő gombokkal
választhatók ki.

A Járműinformációs menü
kiválasztásához nyomja meg a
MENU gombot, vagy a felső szintű
kijelzőn válassza a X ikont.

Megjelenik a Mértékegység beállító
menü.
A kijelzett mértékegységek
megváltoztathatók.
Nyomja meg a SET/CLR gombot, és
forgassa a kereket a mértékegység
kiválasztásához.
■ Mértékegység1: Egyesült
Királyság
■ Mértékegység2: Egyesült Államok
■ Mértékegység3: Európa
Nyugtázáshoz nyomja meg a SET/
CLR gombot.

Beállítások a grafikus
információs kijelzőn
CD 300/CD 400

Műszerek és kezelőszervek
A következő beállítások választhatók
ki a MENU gombbal:
■ Languages (Nyelvek)
■ Time Date (Idő, dátum)
■ Radio settings (Rádió beállítások)
■ Vehicle settings (Gépkocsi
beállítások)
A megfelelő almenükben az alábbi
beállítások változtathatók meg:
Kapcsolja be az Infotainment
rendszert, és nyomja meg a
CONFIG gombot. Megjelenik a
Settings (Beállítások) menü.
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Vehicle settings (Gépkocsi
beállítások)

Languages (Nyelvek)
A kívánt nyelv kiválasztása.
Time Date (Idő, dátum)
További információt az Óránál 3 71
és az Infotainment rendszer című
fejezetben talál.
Radio settings (Rádió beállítások)
További információt az Infotainment
rendszer című fejezetben talál.

■ Climate and air quality
(Hőmérséklet és levegőminőség)
Auto fan speed (Automatikus ven‐
tilátorsebesség): Beállítja a
ventilátor sebességét high/
medium/low (lassú/közepes/gyors)
értékre.
Automatic air recirculation
(Automatikus belső levegőkering‐
tetés): Beállítja a levegőminőségérzékelő (AQS) érzékenységét low/
high (alacsony/magas) értékre.
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Auto demist (Automatikus
párátlanítás): on/off (ki/be)
(Bekapcsolja vagy kikapcsolja az
automatikus párátlanítást).
Auto rear demist (Automatikus
hátsó párátlanítás): on/off (ki/be) –
Bekapcsolja vagy kikapcsolja az
automatikus párátlanítást.
■ Comfort settings (Komfortbeállítás)
Chime volume (Hangjelzés
hangereje): A figyelmeztető
hangjelzések hangerejének
megváltoztatása.
Rear auto wipe in reverse (Aut.
hátsó ablaktörlés tolatásnál): A
hátsó ablaktörlő tolatáskor való
automatikus működtetésének
bekapcsolása illetve kikapcsolása.
■ Park assist / Collision detection
(Parkolássegítő / ütközésérzékelő)
Park assist (Parkolássegítő): Az
ultrahangos érzékelők
bekapcsolása, illetve kikapcsolása.
■ Exterior ambient lighting (Külső
köszöntő világítás)
Exterior lighting by unlocking
(Külső világítás nyitáskor): A

belépő világítás bekapcsolása,
illetve kikapcsolása.
Duration upon exit of vehicle
(Időtartam kiszállás után): A kilépő
világítás bekapcsolása, illetve
kikapcsolása, és a világítás
időtartamának megváltoztatása.
■ Power door locks (Elektromos
ajtózárak)
Stop door lock if door open
(Ajtózárás megakadályozása
nyitott ajtónál): Nyitott ajtó esetén
történő automatikus ajtó zárási
funkció be- illetve kikapcsolása.
■ Remote locking, unlocking, starting
(Zárás, nyitás, indítás távolról)
Remote unlock feedback (Távolról
történő nyitás visszajelzése):
Nyitáskor történő vészvillogó
felvillanás bekapcsolása illetve
kikapcsolása.
Remote lock feedback (Távolról
történő zárás visszajelzése):
Nyitáskor történő vészvillogó
felvillanás bekapcsolása, illetve
kikapcsolása.

Remote door unlock (Ajtónyitás
távolról): Ajtónyitáskor csak a
vezetőoldali ajtó, vagy az egész
gépkocsi kinyitása beállítás
megváltoztatása.
■ Restore factory settings (Gyári
beállítások visszaállítása)
Restore factory settings (Gyári
beállítások visszaállítása): Minden
beállítás visszaállítása az
alapértelmezett beállításokra.

Beállítások a színes információs
kijelzőn

Navi 600
Nyomja meg a CONFIG gombot.
Megjelenik a Beállítások menü.

Műszerek és kezelőszervek
Nyelvek
A kívánt nyelv kiválasztása.
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Járműbeállítások

Idő és dátum
Lásd Óra 3 71.
Rádió beállítások
Lásd az Infotainment rendszer
leírását az Infotainment rendszer
című fejezetben.

A következő beállítások választhatók
ki a többfunkciós gomb elforgatásával
és megnyomásával:
■ Nyelvek
■ Idő és dátum
■ Rádió beállítások
■ Telefonbeállítások
■ Navigációs beállítások
■ Járműbeállítások
■ Kijelző beállítások
A megfelelő almenükben az alábbi
beállítások változtathatók meg:

Telefonbeállítások
Lásd az Infotainment rendszer
leírását az Infotainment rendszer
című fejezetben.
Navigációs beállítások
Lásd az Infotainment rendszer
leírását az Infotainment rendszer
című fejezetben.

■ Klíma és levegőminőség
Aut. ventil. fokozatok: A ventilátor
szabályozásának
megváltoztatása. A módosított
beállítás a gyújtás ki-, majd
visszakapcsolása után válik
aktívvá.
Klímaberendezés: Hűtés
bekapcsolása illetve kikapcsolása.
Autom. páramentesítés: Segíti az
ablakok párátlanítását a szükséges
beállítások és a légkondicionáló
rendszer automatikus
üzemmódjának kiválasztásával.
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Autom. hátsó ablak párament.: A
hátsó ablakfűtés automatikus
bekapcsolása.

■ Komfort-beállítások
Jelzőhang-hangerő: A
figyelmeztető hangjelzések
hangerejének megváltoztatása.
Aut. hátsó ablaktörlő
hátramenetben: A hátsó ablaktörlő
tolatáskor való automatikus
működtetésének bekapcsolása
illetve kikapcsolása.
■ Parkolássegéd / ütközésfelismerés

Parkradar: Az ultrahangos
parkolássegítő rendszer
bekapcsolása, illetve kikapcsolása.
■ Útmegvilágítás
Időtartam a gk. elhagyásakor: A
kilépő világítás bekapcsolása,
illetve kikapcsolása, és a világítás
időtartamának megváltoztatása.
Külső világítás távnyitáskor: A
köszöntő világítás bekapcsolása,
illetve kikapcsolása.
■ Elektromos ajtóreteszelés
Nincs ajtóreteszelés nyitott ajtónál:
Nyitott ajtó esetén történő
automatikus ajtó zárási funkció beilletve kikapcsolása.
■ Távreteszelés / -kioldás / -indítás
Távkioldás visszajelzés: Nyitáskor
történő vészvillogó felvillanás
bekapcsolása illetve kikapcsolása.
Ajtó-távkioldás: Ajtónyitáskor csak
a vezetőoldali ajtó, vagy az egész
gépkocsi kinyitása beállítás
megváltoztatása.
Az ajtók autom. újbóli lezárása: A
gépkocsi kinyitása nélküli ajtózár
nyitás utáni automatikus

visszazárás funkció bekapcsolása
illetve kikapcsolása.
■ Gyári beállítások visszaállítása
Gyári beállítások visszaállítása:
Minden beállítás visszaállítása az
alapértelmezett beállításokra.
Kijelző beállítások
Választható kijelzőbeállítási
lehetőségek:
■ Nappali üzemmód: Nappali
fényviszonyokhoz optimalizálva.
■ Éjszakai üzemmód: Sötét
fényviszonyokhoz optimalizálva.
■ Automatikus: A kijelző üzemmódja
a világítás be- vagy kikapcsolt
állapotának megfelelően változik.

Beállítások az információs
kijelzőn

Audio rendszer
Nyomja meg a CONFIG gombot a
Settings (Beállítások) menü
megnyitásához.

Műszerek és kezelőszervek
Nyelvek
A kívánt nyelv kiválasztása.
Óra dátum
További információ az Infotainment
rendszer kezelési útmutatójában.
Rádió beállítások
További információ az Infotainment
rendszer kezelési útmutatójában.

A MENU-TUNE szabályozót forgatva
lépjen a kívánt beállítás menübe,
majd nyomja meg a MENU-TUNE
gombot.
A következő beállítások választhatók
ki:
■ Nyelvek
■ Óra dátum
■ Rádió beállítások
■ Bluetooth beállítások
■ Jármű beállítások
A megfelelő almenükben az alábbi
beállítások változtathatók meg:

Bluetooth beállítások
További információ az Infotainment
rendszer kezelési útmutatójában.
Jármű beállítások
■ Klíma és levegőminőség
Automata ventilátor sebesség:
Beállítja a ventilátor sebességét
high/medium/low (lassú/közepes/
gyors) értékre.
Automatikus belső
levegőkeringtetés: Beállítja a
levegőminőség-érzékelő (AQS)
érzékenységét low/high (alacsony/
magas) értékre.
Automatikus párátlanítás: on/off (ki/
be) (Bekapcsolja vagy kikapcsolja
az automatikus párátlanítást).
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Automatikus hátsó páramentesítés
: on/off (ki/be) – Bekapcsolja vagy
kikapcsolja az automatikus
párátlanítást.
■ Komfort beállítások
Hangjelzés hangereje: A
figyelmeztető hangjelzések
hangerejének megváltoztatása.
Automatikus hátsó ablaktörlés
tolatásnál
: A hátsó ablaktörlő tolatáskor való
automatikus működtetésének
bekapcsolása illetve kikapcsolása.
■ Parkolósegéd/ütközésérzékelés
Parkolássegítő: Az ultrahangos
érzékelők bekapcsolása, illetve
kikapcsolása.
■ Külső környezeti világítás
Külső világítás nyitásnál:
A belépő világítás bekapcsolása,
illetve kikapcsolása.
Időtartama a jármű elhagyása után:
A kilépő világítás bekapcsolása,
illetve kikapcsolása, és a világítás
időtartamának megváltoztatása.
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■ Elektromos ajtózárak
Ajtózárás leállítása, ha az ajtó
nyitva van: Nyitott ajtó esetén
történő automatikus ajtó zárási
funkció be- illetve kikapcsolása.
■ Távvezérelt zárás, nyitás, indítás
Távvezérelt nyitás visszajelzése:
Nyitáskor történő vészvillogó
felvillanás bekapcsolása illetve
kikapcsolása.
Távvezérelt zárás visszajelzése:
Záráskor történő vészvillogó
felvillanás bekapcsolása, illetve
kikapcsolása.
Passzív ajtó nyitás: Ajtónyitáskor
csak a vezetőoldali ajtó vagy az
egész gépkocsi kinyitása beállítás
megváltoztatása.
Távvezérlő a gépkocsiban maradt
riasztó: Válassza ki az On vagy Off
(be vagy ki) lehetőséget.
■ Gyári beállítások visszaállítása:
Minden beállítás visszaállítása az
alapértelmezett beállításokra.

Beállítások az információs
kijelzőn

Chevrolet MyLink
Ha az audioberendezés be van
kapcsolva, nyomja meg a
vezérlőpanelen a ; gombot.

■ szöveg görgetés
■ érintés hangjelzés hangereje
■ max. kezdő hangerő
■ rendszer verzió
■ DivX(R) VOD
A megfelelő almenükben az alábbi
beállítások változtathatók meg:
óra és dátum beállítások
További információ az Infotainment
rendszer kezelési útmutatójában.
rádió beállítások
További információ az Infotainment
rendszer kezelési útmutatójában.

Nyomja meg a beállítások parancsot.
A következő beállítások választhatók
ki:
■ óra és dátum beállítások
■ rádió beállítások
■ csatlakozás beállítások
■ jármű beállítások
■ nyelv

csatlakozás beállítások
További információ az Infotainment
rendszer kezelési útmutatójában.
jármű beállítások
■ klíma és levegőminőség
automata ventilátor sebesség:
Beállítja a ventilátor sebességét
high/medium/low (lassú/közepes/
gyors) értékre.
levegőminőség-érzékelő: Beállítja
a levegőminőség-érzékelő (AQS)

Műszerek és kezelőszervek
érzékenységét low/high (alacsony/
magas) értékre.
légkondicionáló üzemmód: ki / be /
utolsó beállítás
automata páramentesítés: be / ki
automata hátsó páramentesítés:
be / ki
■ komfort és kényelem
hangjelzés hangereje: A
figyelmeztető hangjelzések
hangerejének megváltoztatása.
automatikus ablaktörlés tolatásnál:
A hátsó ablaktörlő tolatáskor való
automatikus működtetésének
bekapcsolása illetve kikapcsolása.
■ ütközés / észlelés
parkolássegítő: Az ultrahangos
érzékelők bekapcsolása, illetve
kikapcsolása.
■ világítás
kilépő világítás: Ki / 30 mp / 60 mp /
120 mp.
jármű helyzetjelző lámpák:
Válassza ki az On vagy Off (be
vagy ki) lehetőséget.

■ elektromos ajtózárak
kinyitott ajtó kizárásvédelem:
Válassza ki az On vagy Off (be
vagy ki) lehetőséget.
késleltetett ajtózárás: Válassza ki
az On vagy Off (be vagy ki)
lehetőséget.
■ zárás, nyitás beállítások
kulcs nélküli nyitás: Összes ajtó /
vezetőajtó kiválasztása.
távvezérelt nyitás fény
visszajelzés: Villogók / lámpák
kikacsolása kiválasztása.
távvezérelt zárás fény
visszajelzés: Csak lámpák / lámpák
és kürt / csak kürt / kikapcsolva
kiválasztása.
távvezérelt ajtónyitás: Összes ajtó /
vezetőajtó kiválasztása.
távvezérlő a gépkocsiban maradt
figyelmeztető: Válassza ki az On
vagy Off (be vagy ki) lehetőséget.
■ hátsó kamera opció: Ez a menü
csak akkor látható, ha az RVC
(visszapillantó kamera) be van
szerelve a a járműbe.
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szimbólumok: Válassza ki az On
vagy Off (be vagy ki) lehetőséget.
segédvonalak: Válassza ki az On
vagy Off (be vagy ki) lehetőséget.
■ gépkocsi gyári beállítások:
Beállítási értékek visszaállítása a
gyári alapbeállításokra.
nyelv
A kívánt nyelv kiválasztása.
szöveg görgetés
További információ az Infotainment
rendszer kezelési útmutatójában.
érintés hangjelzés hangereje
További információ az Infotainment
rendszer kezelési útmutatójában.
max. kezdő hangerő
További információ az Infotainment
rendszer kezelési útmutatójában.
rendszer verzió
További információ az Infotainment
rendszer kezelési útmutatójában.
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DivX(R) VOD
További információ az Infotainment
rendszer kezelési útmutatójában.

Világítás

Világítás

Külső világítás
Világításkapcsoló
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Automatikus fényszóróvezérléssel
rendelkező járműveken:
7 = ki
A gyújtás bekapcsolásakor az
automatikus világítás-vezérlés
mindig bekapcsolt állapotba kerül.
Ha a világítás be van kapcsolva, az
8 ellenőrzőlámpa világít. 8
ellenőrzőlámpa 3 82.

Külső világítás ............................ 101
Belső világítás ............................ 105
Világítás funkciók ....................... 106

Automatikus
fényszóróvezérlés
Fordítsa el a világításkapcsolót:
AUTO = automatikus világításvezérlés a külső
fényviszonyok figyelembe
vételével.
m
= az automatikus világításvezérlés bekapcsolása
vagy kikapcsolása. A
kapcsoló visszafordul
AUTO állásba.
= Helyzetjelző
8
= Fényszórók
9
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Világítás

Automatikus világítás-vezérlés
funkció

Távolsági fényszóró

Járó motor és bekapcsolt
automatikus világítás-vezérlés
esetén a rendszer automatikusan
átkapcsol a nappali menetlámpa és a
tompított fényszóró között a
környezeti fényviszonyok
függvényében, melyről az
erősérzékelő szolgáltat adatokat.
Nappali menetlámpa
A nappali menetlámpa növeli a
gépkocsi láthatóságát nappali
fényviszonyok esetén.
A hátsó helyzetjelzők nem
világítanak.
Automatikus fényszóró-vezérlés
Gyenge fényviszonyok esetén a
fényszórók és a hátsó lámpák
bekapcsolnak.
A fényszórók akkor is bekapcsolnak,
ha az ablaktörlőt néhány törlés
erejéig bekapcsolta.

halad. A távolsági fényszóró
időlegesen elvakíthatja a többi
vezetőt, ami ütközéses
balesetekhez vezethet.

Fénykürt
A fénykürt működtetéséhez húzza
meg a kapcsolókart.

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

9 Figyelmeztetés
Mindig kapcsoljon át távolsági
fényszóróról tompítottra, ha
szemből gépkocsik közelednek,
vagy másik gépkocsi mögött

Kézi
fényszórómagasság-állítás

Világítás
A fényszórómagasság beállítása a
gépkocsi terhelésének megfelelően
annak érdekében, hogy a fényszóró
ne vakítsa el a többi közlekedőt:
forgassa a ? görgetőkapcsolót a
megfelelő állásba.
0 = az első üléseken ülnek
1 = minden ülésen ülnek
2 = minden ülésen ülnek, és a
csomagtérben csomagok
vannak
3 = csak a vezetőülés foglalt, és a
csomagtérben csomagok
vannak

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

Vészvillogó

A ¨ gomb működteti.
A légzsákok működésbe lépése
esetén a vészvillogó automatikusan
bekapcsol.
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Kanyarodás és sávváltás
jelzése

Kapcsolókar
felfelé
Kapcsolókar
lefelé

= jobb oldali
irányjelzők
= bal oldali
irányjelzők

Ha a kart túlnyomja az ellenállási
ponton, akkor az irányjelzők
folyamatosan működnek. Amikor a
kormánykerék visszafordul, az
irányjelzők automatikusan
kikapcsolnak.
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Három villogáshoz, pl. sávváltáskor,
nyomja a kart az ellenállási pontig,
majd engedje el.
A kart az ellenállási pontig tolva, majd
ott tartva az irányjelzők hosszabban
villognak.
Az irányjelzők kézi kikapcsolásához
mozdítsa vissza a kart az eredeti
helyzetbe.

Hátsó ködlámpák

Helyzetjelző lámpák

A r gomb működteti.
Világításkapcsoló Auto állásban: a
hátsó ködlámpa bekapcsolásakor a
fényszórók is automatikusan
bekapcsolnak.
Világításkapcsoló állásban 8: a
hátsó ködlámpa csak az első
ködlámpákkal együtt kapcsolható be.

Parkoláskor az első és hátsó
helyzetjelző lámpák bekapcsolhatók
csak az egyik oldalon:
1. Kapcsolja ki a gyújtást.
2. Nyomja az irányjelző kart teljesen
fel (jobb oldali helyzetjelző) vagy
le (bal oldali helyzetjelző).
A művelet elvégzését hangjelzés és a
megfelelő oldali irányjelző
ellenőrzőlámpa erősíti meg.

Első ködlámpák

A > gomb működteti.

Világítás

Tolatólámpa
A tolatólámpa bekapcsolt gyújtásnál,
hátrameneti fokozatba kapcsolva
világít.

Belső világítás

Belső világítás

A műszerfal-világítás
fényerejének beállítása

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

A következő világítóeszközök
fényereje a külső lámpák bekapcsolt
állapotában szabályozható:
■ Műszerfal-világítás
■ Információs kijelző
■ Megvilágított kapcsolók és
kezelőszervek
Fordítsa el a A gombot, és tartsa így,
amíg a kívánt fényerőt eléri.

Beszálláskor és kiszálláskor az
utastér-világítás automatikusan
bekapcsol, majd kis késleltetéssel
kialszik. Akkor is bekapcsol egy rövid
időre, ha a kulcsot már kivették a
gyújtáskapcsolóból.
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Működtesse a billenőkapcsolót:
w
= Automatikus ki- és
bekapcsolás
nyomja meg = Mindig
u
bekapcsolva
nyomja meg = Mindig kikapcsolva
v

Olvasólámpák

A s és t gombokkal
működtethetők.

Lámpák a napellenzőben
Kinyitott napellenző esetén világít.

Világítás funkciók
Köszöntő világítás
Üdvözlő világítás

A fényszórók, az oldalsó és hátsó
helyzetjelzők és a belső világítás
rövid időre bekapcsol a gépkocsi
távirányítóval történő nyitásakor. Ez a
funkció megkönnyíti a gépkocsi
megtalálását sötétben.
A világítás a gyújtáskapcsoló
elfordításakor azonnal kikapcsol.
Elindulás 3 17.
Ennek a funkciónak a be- vagy
kikapcsolása megváltoztatható a
Settings (Beállítások) menüben az
információs kijelzőn. A gépkocsi
személyre szabása 3 92.
A beállítások tárolhatók a
használatban lévő kulcshoz 3 23.

Belépő világítás

A vezetőoldali ajtó kinyitásakor a
következő további világítóeszközök
kapcsolnak be:
■ Néhány kapcsoló
■ A belső világítás egyes részei

Kilépő világítás
A fényszórók, az oldalsó és hátsó
helyzetjelzők a gépkocsi elhagyása
után megvilágítják az utat egy ideig,
aminek időtartama beállítható.

Világítás
Bekapcsolás

Ennek a funkciónak a bekapcsolása,
kikapcsolása, és a világítás
időtartama megváltoztatható a
Settings (Beállítások) menüben az
információs kijelzőn. A gépkocsi
személyre szabása 3 92.
A beállítások tárolhatók a
használatban lévő kulcshoz 3 23.
1. Kapcsolja ki a gyújtást.
2. Vegye ki a gyújtáskulcsot.
3. Nyissa ki a vezetőoldali ajtót.
4. Húzza meg az irányjelző kart.
5. Csukja be a vezetőoldali ajtót.
Ha nem csukja be a vezetőoldali ajtót,
a világítás két perc elteltével
kikapcsol.
A világítás azonnal kikapcsol, ha
nyitott vezetőoldali ajtónál az
irányjelző kart meghúzza.

Akkumulátorvédelem
A belső világítóeszközök
kikapcsolása

Az akkumulátor lemerülésének
megelőzése érdekében kikapcsolt
gyújtásnál egyes belső lámpák
bizonyos idő elteltével automatikusan
kialszanak.
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Bevezetés
Általános információk

Bevezetés .................................. 108
Rádió ......................................... 131
CD-lejátszó ................................ 144
AUX-bemenet ............................ 151
USB-csatlakozó ......................... 152
Bluetooth-zene .......................... 156
Digitális képkeret ....................... 159
Navigáció ................................... 161
Beszéd felismerés ..................... 201
Telefon ....................................... 207

Az Infotainment rendszer a
gépkocsiban a szórakoztatás és a
tájékoztatás legkorszerűbb eszköze.
Az AM és FM hullámsávokon a rádió
tizenkét automatikusan tárolható adót
tud eltárolni. További 36 csatornát
lehet kézzel eltárolni (a hullámsávtól
függetlenül).
A beépített CD-lejátszóval audio és
MP3/WMA CD-lemezeket hallgathat.
Továbbá külső adattárolókat (például
iPod, MP3-lejátszó vagy USB-tároló –
kivéve CD 300) vagy hordozható CDlejátszót is csatlakoztathat az
Infotainment rendszerhez külső
hangforrásnak.
A digitális hangfeldolgozó rendszer
többféle előre beállított hangszínt
kínál a hangzás optimalizálásához.
A dinamikus útvonaltervezéssel
kiegészülő navigációs rendszer (csak
Navi 600) biztonságosan a kívánt
célponthoz irányítja Önt, és kívánság

szerint automatikusan kikerüli a
közlekedési dugókat vagy más
útakadályokat.
Kiviteltől függően az Infotainment
rendszer a kormánykeréken lévő
gombokkal is működtethető.
Az Infotainment rendszer
mobiltelefon portállal is felszerelhető.
A rendszer könnyű működtetését jól
átgondolt megjelenésű
vezérlőelemek, egyértelmű kijelző,
valamint a MENU többfunkciós gomb
biztosítják.

Fontos tudnivalók a kezelésről
és a közlekedésbiztonságról
9 Figyelmeztetés
Az Infotainment rendszert úgy kell
használni, hogy a gépkocsit
mindig biztonságosan lehessen
vezetni. Ha bizonytalan, álljon
meg a gépkocsival, és az
Infotainment rendszert a gépkocsi
álló helyzetében működtesse.

Infotainment rendszer
9 Figyelmeztetés
A navigációs rendszer használata
(csak Navi 600) nem mentesíti a
gépkocsivezetőt a helyes és
körültekintő közlekedési
magatartás felelőssége alól. A
megfelelő közlekedési
szabályokat minden esetben be
kell tartani.
Adatokat (pl. címeket) csak a
gépkocsi álló helyzetében
rögzítsen.
Abban az esetben is mindig a
közlekedési szabályokat kell
követni, ha a navigációs rendszer
által adott utasítás ellentmondana
a közlekedési szabályoknak.

9 Figyelmeztetés
Egyes területeken az egyirányú
utcák, és az egyéb olyan utak (pl.
sétálóutcák), amelyekbe tilos
befordulni, nincsenek jelölve a
térképen. Ilyen területeken az
Infotainment rendszer

figyelmeztető üzenetet adhat,
amelyet el kell fogadni. Ilyen
helyen különösen figyelnie kell az
egyirányú utcákra, és az olyan
utakra, ahová tilos behajtani.

Rádióvétel

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

Lopásvédelmi funkció
Az Infotainment rendszer lopás elleni
elektronikus védelemmel van ellátva.
A rendszer kizárólag az Ön
gépkocsijában működik, így egy
esetleges tolvaj számára értéktelen.
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A kezelőszervek áttekintése
Navi 600

Infotainment rendszer
1

2

m gomb ............................... 119

6

CONFIG .............................. 128

12 BACK .................................. 120

Megnyomva: az
Infotainment rendszer be-/
kikapcsolása ....................... 119

7

Rendszerbeállítások ........... 128
RPT NAV ............................ 195

Menü: visszalépés egy
szinttel ................................. 120

Elforgatva: hangerő
beállítása ............................. 119
1...6 állomásgombok ........... 132

8

A legutóbbi navigációs
utasítás megismétlése ........ 195
TP ....................................... 140

9

Rádiós közlekedési
hírszolgáltatás be- vagy
kikapcsolása ....................... 140
TONE .................................. 125

Adatbevitel: utolsó
karakter vagy az egész
tétel törlése ......................... 120
13 FAV ..................................... 133

Hosszan megnyomva:
állomás tárolása .................. 132

3

Röviden megnyomva:
állomás kiválasztása ........... 132
DEST .................................. 163

4

Navigációs célpont
megadása ........................... 163
NAV ..................................... 163
Egyszer megnyomva:
Térkép megjelenítése ........ 163

5
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Kétszer megnyomva:
Navigációs menü ................ 163
Nyolcirányú kapcsoló .......... 163
Navigáció: térkép
képernyő elmozgatása
térkép nézetben .................. 163

Hangzás beállítása ............. 125
10 INFO ................................... 110
Kiegészítő, helyzetfüggő
információk .......................... 110
11 AS ....................................... 132
Automatikus
állomástárolás ..................... 132
Röviden megnyomva:
automatikus tárolási lista
kiválasztása ........................ 132
Hosszan megnyomva:
állomások automatikus
tárolása ............................... 132

Kedvencek listái .................. 133
14 MENU ................................. 120
Elforgatva: menüpontok
kijelölése vagy
számértékek megadása ..... 120
Megnyomva: kijelölt
menüpontok kiválasztása/
bekapcsolása; beállított
érték megerősítése;
funkció be-/kikapcsolása ..... 120
15 CD-lemez kiadása ............... 146
16 Keresés előre ...................... 131
Rádió: keresés előre ........... 131
CD/MP3/WMA: ugrás a
következő műsorszámra ..... 146

112

Infotainment rendszer

17 MUTE .................................. 119
Némítás bekapcsolása/
kikapcsolása ....................... 119
18 CD/MP3/WMA ..................... 151
Lejátszás indítása/
szüneteltetése ..................... 151
19 CD/AUX .............................. 151
CD/MP3/WMA-lejátszás
elindítása vagy hangforrás
váltása ................................. 151
20 BAND .................................. 131
Rádió bekapcsolása vagy
hullámsáv váltása ............... 131
21 Keresés vissza .................... 131
Rádió: keresés vissza ......... 131
CD/MP3/WMA: ugrás az
előző műsorszámra ............. 146
22 CD-nyílás ............................ 146
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CD 400
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Elforgatva: menüpontok
kijelölése vagy
számértékek megadása ..... 120
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menüpontok kiválasztása/
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13 FAV ..................................... 133
Kedvencek listái .................. 133
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kikapcsolása ....................... 119
15 CONFIG .............................. 128
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16 CD-nyílás ............................ 146
17 CD/AUX .............................. 151
CD/MP3/WMA-lejátszás
elindítása vagy hangforrás
váltása ................................. 151
18 BAND .................................. 131
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Rádiós közlekedési
hírszolgáltatás be- vagy
kikapcsolása ....................... 140
INFO ................................... 110

Röviden megnyomva:
állomás kiválasztása ........... 132
Keresés vissza .................... 131

Kiegészítő, helyzetfüggő
információk .......................... 110
10 TONE .................................. 125

Rádió: keresés vissza ......... 131
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11 AS ....................................... 132

Elforgatva: hangerő
beállítása ............................. 119
1...6 állomásgombok ........... 132
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előző műsorszámra ............. 146
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mappaszintre való lépés ..... 146
CD/MP3/WMA: lejátszás
indítása/szüneteltetése ....... 151
MP3: eggyel alacsonyabb
mappaszintre való lépés ..... 146
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Automatikus
állomástárolás ..................... 132
Röviden megnyomva:
automatikus tárolási lista
kiválasztása ........................ 132
Hosszan megnyomva:
állomások automatikus
tárolása ............................... 132

Adatbevitel: utolsó
karakter vagy az egész
tétel törlése ......................... 120
13 CD-lemez kiadása ............... 146
14 MENU ................................. 120
A menükben való
tájékozódás és választás
központi vezérlőeleme ........ 120
15 FAV ..................................... 133
Kedvencek listái .................. 133
16 MUTE .................................. 119
Némítás bekapcsolása/
kikapcsolása ....................... 119
17 CONFIG .............................. 128
Rendszerbeállítások ........... 128
18 CD-nyílás ............................ 146
19 CD/AUX .............................. 151
CD/MP3/WMA-lejátszás
elindítása vagy hangforrás
váltása ................................. 151
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20 BAND .................................. 131
Rádió bekapcsolása vagy
hullámsáv váltása ............... 131

A hangrendszer távirányítója a
kormánykeréken

Ha a rádió üzemmód aktív:
forgassa felfelé/lefelé a
következő/előző eltárolt
rádióállomás
kiválasztásához ................... 131

2
3
4
1

SRC (Forrás) ....................... 119
Megnyomva: hangforrás
kiválasztása ........................ 119

Ha a CD-lejátszó
üzemmód aktív: forgassa
felfelé/lefelé a következő/
előző CD/MP3/WMA
zeneszám kiválasztásához . 146
Hangerő növelése ............... 119
Hangerő csökkentése ......... 119
Némítás bekapcsolása/
kikapcsolása ....................... 119
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Használat
Kezelőszervek

Az Infotainment rendszer a
funkciógombokkal, a többfunkciós
gombbal és a kijelzőn megjelenő
menükkel működtethető.
Opcionálisan az alábbi módokon is
vezérelheti:
■ a műszerfalon található központi
vezérlőegységgel 3 110
■ a kormánykeréken lévő
távirányítóval 3 110

Az Infotainment rendszer be- és
kikapcsolása
Röviden nyomja meg a X gombot.
Bekapcsolás után a készülék a
legutóbb hallgatott hangforrásra vált.
Automatikus kikapcsolás
Ha az Infotainment rendszer X
gombbal történő bekapcsolásakor a
gyújtás ki volt kapcsolva, a készülék
30 perc elteltével automatikusan
kikapcsol.

A hangerő beállítása

Forgassa el a X gombot. Az aktuális
beállítás megjelenik a kijelzőn.
Az Infotainment rendszer
bekapcsolás után a legutóbb
kiválasztott hangerővel szólal meg,
ha az halkabb, mint a legmagasabb
bekapcsolási hangerő.
Az alábbi különböző beállítások
végezhetők el:
■ maximális hangerő
bekapcsoláskor 3 128
■ a közlekedési hírek hangereje
3 128
■ a navigációs üzenetek hangereje
(csak Navi 600) 3 163
Sebességfüggő hangerőszabályozás
A sebességfüggő hangerő
bekapcsolásával 3 128 a
menetzajok és a szélzaj
ellensúlyozására a hangerő
automatikusan változik.
Némítás
Nyomja meg a MUTE gombot a
hangforrások némításához.
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A némítás visszavonásához:
forgassa el a X gombot, vagy nyomja
meg ismét a MUTE gombot.
Hangerő-korlátozás magas
hőmérséklet esetén
Az Infotainment rendszer hangereje
nem növelhető tovább egy bizonyos
szintnél, ha a gépkocsi belsejében
nagyon meleg van. Ha szükséges, a
hangerőt a rendszer automatikusan
csökkenti.

Működési üzemmódok
Rádió
A rádió főmenüjének megnyitásához
vagy a hullámsávok közötti
átváltáshoz nyomja meg a BAND
gombot.
Nyomja meg a MENU gombot az
állomásválasztási opciókat kínáló
almenü megnyitásához.
A rádió funkcióinak részletes leírása
3 131.
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Audio lejátszó
Nyomja meg a CD/AUX gombot a
CD, USB, iPod vagy AUX menük (ha
elérhető) megnyitásához, illetve ezen
menük közötti váltáshoz.
Nyomja meg a MENU gombot a
műsorszám-választási opciókat
kínáló almenü megnyitásához.
A következő üzemmódok részletes
leírása:
■ CD-lejátszó funkciók 3 146
■ AUX-bemenet funkciók 3 151
■ USB-csatlakozó funkciók (CD 300
esetén nem) 3 152
Navigáció
(csak Navi 600)
Nyomja meg a NAV gombot a jármű
jelenlegi helyzetének környékét
mutató térkép megjelenítéséhez.
Nyomja meg a MENU gombot a
navigációs főmenü megnyitásához.
A navigációs rendszer funkcióinak
részletes leírása 3 163.

Alapvető műveletek
MENU gomb

A MENU gomb a menük kezelésére
szolgáló fő vezérlőszerv.
Forgassa el
■ menüpont kijelöléséhez
■ CD 300: menüpont
megjelenítéséhez
■ számérték megadásához
Nyomja meg
■ kijelölt menüpont kiválasztásához
vagy bekapcsolásához
■ CD 300: a kijelzett menüpont
kiválasztásához vagy
bekapcsolásához
■ számérték megerősítéséhez
■ rendszerfunkció be- vagy
kikapcsolásához

BACK gomb

Ezen gomb megnyomásával:
■ kiléphet egy menüből
■ egy almenüből visszatérhet az
eggyel fentebb lévő menüszintre
■ törölheti egy betű- vagy
számsorozat utolsó karakterét
A gombot pár másodpercig nyomva
tartva a teljes tételt törölheti.

Példák a menük kezelésére
Navi 600 rendszerre vonatkozó
példák
Menüpont kiválasztása

Infotainment rendszer
Forgassa el a MENU gombot a kurzor
(színes háttér) mozgatásához a
kívánt menüpontra.
Nyomja meg a MENU gombot a
menüpont kiválasztásához.

Nyomja meg a MENU gombot a
beállítás érvényre juttatásához.
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Funkció be- vagy kikapcsolása

Érték beállítása

Almenük
A menü jobb szélén nyíl jelzi, ha egy
menüpont kiválasztása után további
menüpontokat tartalmazó almenü
nyílik meg.
Beállítások érvényre juttatása

Forgassa el a MENU gombot a
jelenleg beállított érték
megváltoztatásához.
Nyomja meg a MENU gombot a
beállított érték megerősítéséhez.

Forgassa el a MENU gombot a kívánt
beállítás kijelöléséhez.

Forgassa el a MENU gombot a kivagy bekapcsolni kívánt funkció
kijelöléséhez.
Nyomja meg a MENU gombot a Be és
a Ki állapot közötti váltáshoz.
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Betű- vagy számsor megadása

Karaktersorozatok – pl. utcanevek
vagy házszámok – megadásához:
Forgassa el a MENU gombot a kívánt
karakter kiválasztásához.
A BACK gombbal kitörölhető a betűvagy számsor legutolsó tagja. A
BACK gombot nyomva tartva a teljes
tételt törölheti.
Nyomja meg a MENU gombot a
kiválasztott karakter
megerősítéséhez.

CD 400 rendszerre vonatkozó példák
Menüpont kiválasztása

Forgassa el a MENU gombot a kurzor
(színes háttér) mozgatásához a
kívánt menüpontra.
Nyomja meg a MENU gombot a
menüpont kiválasztásához.
Almenük
A menü jobb szélén nyíl jelzi, ha egy
menüpont kiválasztása után további
menüpontokat tartalmazó almenü
nyílik meg.

Beállítások érvényre juttatása

Forgassa el a MENU gombot a kívánt
beállítás kijelöléséhez.
Nyomja meg a MENU gombot a
beállítás érvényre juttatásához.

Infotainment rendszer
Érték beállítása

Funkció be- vagy kikapcsolása

Forgassa el a MENU gombot a
jelenleg beállított érték
megváltoztatásához.
Nyomja meg a MENU gombot a
beállított érték megerősítéséhez.

Forgassa el a MENU gombot a kivagy bekapcsolni kívánt funkció
kijelöléséhez.
Nyomja meg a MENU gombot a On
(Be) és a Off (Ki) állapot közötti
váltáshoz.
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CD 300 rendszerre vonatkozó példák
Menüelemek és szimbólumok

A felfelé és lefelé mutató nyilak 1
jelentése: a legfelső menüszint az
aktuális. További menüpontok állnak
rendelkezésre az aktív menüben.
Forgassa el a MENU gombot az aktív
menüben található többi menüpont
megjelenítéséhez.
A lefelé forduló nyíl 2 jelentése:
további menüpontokat kínáló almenü
érhető el.
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Nyomja meg a MENU gombot a
menüpont kiválasztásához és a
hozzá tartozó almenü
megnyitásához.
A jobbra mutató nyíl 3 jelentése: az
első menüszinten van (két nyíl = a
második menüszinten van).
A lefelé mutató nyíl 4 jelentése:
további menüpontok állnak
rendelkezésre az aktív almenüben.

Forgassa el a MENU gombot a kívánt
beállítás megjelenítéséhez.
Nyomja meg a MENU gombot a
beállítás érvényre juttatásához.

Funkció be- vagy kikapcsolása

Érték beállítása

Beállítások érvényre juttatása

Nyomja meg a MENU gombot a
hozzá tartozó beállítási menü
megnyitásához.

Nyomja meg a MENU gombot a
hozzá tartozó beállítási menü
megnyitásához.
Forgassa el a MENU gombot a
jelenleg beállított érték
megváltoztatásához.
Nyomja meg a MENU gombot a
beállított érték megerősítéséhez.

Nyomja meg a MENU gombot a
hozzá tartozó beállítási menü
megnyitásához.
Forgassa el a MENU gombot a On
(Be) vagy Off (Ki) beállítás
kijelöléséhez.
Nyomja meg a MENU gombot a
kijelölt beállítás megerősítéséhez.

Infotainment rendszer

Hangzás beállítások
Navi 600

125

Mély, közép és magas hangok
beállítása

A hangerő elosztása az első és a
hátsó hangszórók között

Válassza ki a Basszus, Közép vagy a
Magas menüpontot.
Állítsa be a kívánt értéket a
kiválasztott menüponthoz.

Válassza ki a Fader menüpontot.
Állítsa be a kívánt értéket.

A hangzás beállító menüjében külön
hangjellemzők állíthatók be minden
hullámsávra és minden hangforrásra.

Nyomja meg a TONE gombot a
hangzás menü megnyitásához.
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A hangerő elosztása a bal és a jobb
oldali hangszórók között

Hangzás optimalizálása egy adott
zenei stílushoz

Nyomja meg a TONE gombot a
hangzás menü megnyitásához.
Válassza ki a Balance menüpontot.
Állítsa be a kívánt értéket.
Egyedi beállítások beállítása „0” vagy
„Ki” értékre
Válassza ki a kívánt menüpontot, és
tartsa nyomva a MENU gombot
néhány másodpercig.
Valamennyi beállítás „0”-ra vagy „Ki”
értékre állítása
Tartsa nyomva a TONE gombot
néhány másodpercig.

Válassza az EQ (Equalizer Hangszínszabályzó) menüpontot.
A megjelenített menüpontok a
megfelelő zenei stílusokhoz
optimalizált mély, közepes és magas
hangzásbeállításokat kínálnak.
Válassza ki a kívánt menüpontot.

CD 300 / CD 400

A hangzás beállító menüjében külön
hangjellemzők állíthatók be minden
hullámsávra és minden hangforrásra.

Infotainment rendszer
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Mély, közép és magas hangok
beállítása

A hangerő elosztása az első és a
hátsó hangszórók között

A hangerő elosztása a bal és a jobb
oldali hangszórók között

Válassza ki a Bass (Mély hangszín):,
Midrange (Közepes hangszín): vagy
a Treble (Magas hangszín):
menüpontot.
Állítsa be a kívánt értéket a
kiválasztott menüponthoz.

Válassza ki a Fader (Első-hátsó
hangerőelosztás): menüpontot.
Állítsa be a kívánt értéket.

Válassza ki a Balance (Bal-jobb
hangerőelosztás): menüpontot.
Állítsa be a kívánt értéket.
Egyedi beállítások nullázása
Válassza ki a kívánt menüpontot, és
tartsa nyomva a MENU gombot
néhány másodpercig.
Valamennyi beállítás „0”-ra vagy
„Off”-ra állítása
Tartsa nyomva a TONE gombot
néhány másodpercig.
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Hangzás optimalizálása egy adott
zenei stílushoz

Hangerő-beállítás

Sebességfüggő hangerő

Navi 600
Maximális bekapcsolási hangerő

Válassza az EQ (Hangszínsza‐
bályzó): (Equalizer Hangszínszabályzó) menüpontot.
A megjelenített menüpontok a
megfelelő zenei stílusokhoz
optimalizált mély, közepes és magas
hangzásbeállításokat kínálnak.
Válassza ki a kívánt opciót.

Nyomja meg a CONFIG gombot a
rendszerbeállítások menü
megnyitásához.
Válassza ki a Rádió beállítások
menüpontot, majd a Maximális
bekapcsolási hangerő menüpontot.
Állítsa be a kívánt értéket.

Nyomja meg a CONFIG gombot a
rendszerbeállítások menü
megnyitásához.
Válassza ki a Rádió beállítások
menüpontot, majd a Sebességfüggő
hangerő menüpontot.
A megjelenő menüben a
sebességfüggő hangerőszabályozás funkció kikapcsolható,
vagy beállítható a hangerőkompenzáció mértéke.
Válassza ki a kívánt menüpontot.

Infotainment rendszer
Közlekedési hírek hangereje (TA)
A közlekedési hírek hangerejét (TA
hangerő) a normál audio hangerőhöz
képest hangosabbra vagy halkabbra
állíthatja be.

Nyomja meg a CONFIG gombot a
rendszerbeállítások menü
megnyitásához.
Válassza a Rádió beállítások, RDSopciók, majd a TA-hangerő
menüpontot.
Állítsa be a kívánt értéket.
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Állítsa be a kívánt értéket.

Maximum startup volume (Maximális
hangerő bekapcsoláskor)

Speed compensated volume
(Sebességfüggő hangerőszabályozás)

Nyomja meg a CONFIG gombot a
rendszerbeállítások menü
megnyitásához.
Válassza ki a Radio settings (Rádió
beállítások) menüpontot, majd a
Maximum startup volume (Maximális
hangerő bekapcsoláskor)
menüpontot.
CD 300: válassza ki az Audio settings
(Audio beállítások) menüpontot, majd
a Start-up volume (Bekapcsolás utáni
hangerő) menüpontot.

Nyomja meg a CONFIG gombot a
rendszerbeállítások menü
megnyitásához.
Válassza ki a Radio settings (Rádió
beállítások) menüpontot, majd a Auto
volume control (Automatikus
hangerő-szabályozás) menüpontot.
CD 300: válassza ki az Audio settings
(Audio beállítások) menüpontot, majd
a Auto volume control (Automatikus
hangerő-szabályozás) menüpontot.
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A sebességfüggő hangerőszabályozás kikapcsolható, vagy
beállítható a hangerő-kompenzáció
mértéke a megjelenő menüben.
Válassza ki a kívánt opciót.
Közlekedési hírek hangereje (TA)
A közlekedési hírek hangerejét (TA
hangerő) a normál audio hangerőhöz
képest hangosabbra vagy halkabbra
állíthatja be.

Válassza a Radio settings (Rádió
beállítások), RDS options (RDS
beállítási lehetőségek), majd a TA
volume (Közlekedési hírek
hangereje) menüpontot.
CD 300: válassza ki az Audio settings
(Audio beállítások), RDS options
(RDS beállítási lehetőségek), majd a
TA volume (Közlekedési hírek
hangereje) menüpontot.
Állítsa be a kívánt értéket a hangerőnöveléshez vagy -csökkentéshez.

Személyre szabás
(csak CD 400 esetén)
A gépkocsi valamennyi kulcsához
egyenként hozzárendelhetők az
Infotainment rendszer különböző
beállításai.

Nyomja meg a CONFIG gombot a
rendszerbeállítások menü
megnyitásához.

Eltárolt beállítások

A kulcs eltávolításakor a
gyújtáskapcsolóból a következő
beállítások automatikusan
eltárolódnak az adott kulcshoz:
■ kikapcsolás előtti hangerő, egy
hangerő az összes hangforrás
számára (rádió, CD-lejátszó, AUX,
USB) a telefont leszámítva
■ az összes beállított rádióállomás
■ az összes hangszín-beállítás,
önállóan a különböző hangforrások
számára (ha rendelkezésre állnak):
AM, FM, CD-lejátszó, AUX, USB
■ az utoljára hallgatott hangforrás
■ az utoljára hallgatott rádióadó
(hullámsávonként külön-külön)
■ az utoljára használt kijelzőüzemmód
■ az audio/MP3 CD vagy CD-váltó
(ha van) utolsó pozíciója, beleértve
a lemez számát, a sáv számát,
mappát
■ a zeneszámok véletlenszerű
lejátszásának állapota
(CD-lejátszó)

Infotainment rendszer
■ a közlekedési hírek beállításának
állapota
■ a kurzor pozíciója a kijelző minden
egyes menüjében

A személyes beállítások be- és
kikapcsolása

Nyomja meg a CONFIG gombot a
rendszerbeállítások menü
megnyitásához.
Válassza ki a Vehicle settings
(Gépkocsi beállítások) menüpontot,
majd a Comfort settings (Komfort‐
beállítás) menüpontot.
Állítsa a Personalization by driver
(Személyre szabás a vezető által)
menüpontot On (Be) vagy Off (Ki)
állapotra.

Rádió
Használat
Kezelő gombok

A rádió legfontosabb kezelőgombjai a
következők:
■ BAND: A rádió bekapcsolása
■ t v: Állomáskeresés
■ AS: Automatikus tárolási listák
■ FAV: Kedvencek listái
■ 1...6: Memóriagombok
■ TP : Rádiós közlekedési
hírszolgáltatás 3 140

A rádió bekapcsolása

Nyomja meg a BAND gombot a rádió
főmenüjének megnyitásához.
A legutóbb kiválasztott rádióállomás
műsora hallható.

Hullámsáv kiválasztása

Nyomja meg a BAND gombot
egyszer vagy többször a kívánt
hullámsáv kiválasztásához.
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Az adott hullámsávon legutóbb
kiválasztott rádióállomás műsora
hallható.

Állomáskeresés
Automatikus állomáskeresés
Nyomja meg röviden a t vagy a
v gombot a következő eltárolt
állomás hallgatásához.

Manuális állomáskeresés
Navi 600
Nyomja meg és tartsa nyomva a t
vagy a v gombot. Engedje el, amint
megközelíti a kívánt frekvenciát a
kijelző szerint.
A készülék önműködően megkeresi a
következő fogható rádióállomást, és
annak a műsorát kezdi el játszani.
CD 300 / CD 400
Nyomja meg néhány másodpercig a
t vagy a v gombot a következő
fogható adó megkereséséhez az
adott hullámsávon.
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Amint eléri a megfelelő frekvenciát,
az ott sugárzott rádióadó műsora
hallható.
Megjegyzés
Manuális állomáskeresés: Ha a
rádió nem talál állomást,
automatikusan érzékenyebb
keresési szintre kapcsol. Ha
továbbra sem talál adót, a készülék
az utoljára beállított frekvenciára
vált.
Megjegyzés
FM hullámsáv:Bekapcsolt RDS
funkció esetén a készülék csak RDS
állomásokat 3 140 keres, és ha a
közlekedési hírszolgáltatás (TP) be
van kapcsolva, csak közlekedési
hírállomásokra 3 140 történik
keresés.

Manuális állomáshangolás
FM hullámsáv
Csak Navi 600 esetén: nyomja meg a
MENU gombot az FM menü
megnyitásához, majd válassza a
Manuális FM-hangolás menüpontot.

Forgassa el a MENU gombot, és
állítsa be vele a legkedvezőbb vételi
frekvenciát a felugró
frekvenciakijelzőn.

Navi 600:

AM hullámsáv
Forgassa el a MENU gombot, és
állítsa be vele a legkedvezőbb vételi
frekvenciát a felugró
frekvenciakijelzőn.

Automatikus tárolási listák
Az adott hullámsávon legjobb vételt
kínáló állomások automatikusan
megkereshetők és eltárolhatók az
automatikus tárolás funkcióval.

Megjegyzés
A jelenleg játszott állomás ki van
jelölve.

Infotainment rendszer
CD 400:

12 legerősebb rádióállomása
eltárolódik a két automatikus tárolási
listán.
Az automatikus tárolás
megszakításához nyomja meg a
MENU gombot.

Kézi rádióállomás-tárolás

Megjegyzés
A jelenleg játszott állomást a i jelzi.
Mindegyik hullámsávon két
automatikus tárolási lista áll
rendelkezésre (AS 1, AS 2),
melyeken egyenként 6 állomás
tárolható el.

Automatikus
rádióállomás-tárolás

Tartsa nyomva az AS gombot, amíg
az automatikus tárolás üzenetet
megjelenik. Az aktuális hullámsáv

Az állomások manuálisan is
eltárolhatók az automatikus tárolási
listákon.
Hangoljon az eltárolni kívánt
állomásra.
Nyomja meg röviden az AS gombot
egy automatikus tárolási lista
megnyitásához vagy másik tárolási
listára való átváltáshoz.
Az állomás eltárolásához a lista egy
bizonyos helyén: nyomja meg az
adott helyhez tartozó 1...6
számgombot, amíg az állomás újra
nem hallható.
Megjegyzés
Az automatikus állomástárolás
felülírja az előzőleg kézzel eltárolt
állomásokat.
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Állomás előhívása

Nyomja meg röviden az AS gombot
egy automatikus tárolási lista
megnyitásához vagy másik tárolási
listára való átváltáshoz.
Nyomja meg röviden az 1...6
állomásgombok egyikét a megfelelő
számú állomás előhívásához.

Kedvencek listái
Állomások valamennyi
hullámhosszról eltárolhatók
manuálisan a Kedvencek listákon.

Navi 600
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Minden listán 6 állomás tárolható el.
A rendelkezésre álló Kedvencek
listák száma beállítható (lásd alább).

Kedvencek listák számának
meghatározása

CD 300 / CD 400

Megjegyzés
A jelenleg játszott állomás ki van
jelölve.
Rádióállomás tárolása
Hangoljon az eltárolni kívánt
állomásra.
Nyomja meg röviden a FAV gombot
egy Kedvencek lista megnyitásához
vagy másik Kedvencek listára való
átváltáshoz.
Az állomás eltárolásához a lista egy
bizonyos helyén: nyomja meg az
adott helyhez tartozó 1...6
számgombot, amíg az állomás újra
nem hallható.
Állomás előhívása
Nyomja meg röviden a FAV gombot
egy Kedvencek lista megnyitásához
vagy másik Kedvencek listára való
átváltáshoz. Nyomja meg röviden az
1...6 állomásgombok egyikét a
megfelelő számú állomás
előhívásához.

Nyomja meg a CONFIG gombot.
Válassza ki a Rádió beállítások
menüpontot, majd a Rádiókedvencek menüpontot.
Válassza ki a Kedvencek listáinak
kívánt számát.

Minden listán 6 állomás tárolható el.
A rendelkezésre álló Kedvencek
listák száma beállítható (lásd alább).
CD 300: A rendelkezésre álló
Kedvencek listák száma nem
módosítható.
Megjegyzés
A jelenleg játszott állomást a i jelzi.
Rádióállomás tárolása
Hangoljon az eltárolni kívánt
állomásra.

Infotainment rendszer
Nyomja meg röviden a FAV gombot
egy Kedvencek lista megnyitásához
vagy másik Kedvencek listára való
átváltáshoz.
Az állomás eltárolásához a lista egy
bizonyos helyén: nyomja meg az
adott helyhez tartozó 1...6
számgombot, amíg az állomás újra
nem hallható.
Állomás előhívása
Nyomja meg röviden a FAV gombot
egy Kedvencek lista megnyitásához
vagy másik Kedvencek listára való
átváltáshoz.
Nyomja meg röviden az 1...6
állomásgombok egyikét a megfelelő
számú állomás előhívásához.
Kedvencek listák számának
meghatározása
(CD 300 esetén nem)
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A rádió főmenüjében tartózkodva
nyomja meg a MENU gombot a
megfelelő hullámsáv menü
megnyitásához.
Megjegyzés
Példák FM specifikus
kijelzőképekre.

Navi 600

Nyomja meg a CONFIG gombot.
Válassza ki a Radio settings (Rádió
beállítások) menüpontot, majd a
Radio favourites (Kedvenc
rádióállomások) menüpontot.
Válassza ki a Kedvencek listáinak
kívánt számát.

Hullámsáv menük
Az állomásválasztás elvégzésére
egyéb módszerek is rendelkezésre
állnak a hullámsáv-specifikus menük
révén.

Kedvencek listája
Válassza ki a Kedvencek listája
menüpontot. A Kedvencek listákban
elmentett valamennyi rádióállomás
megjelenik.
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Megjegyzés
Ha korábban még nem hozott létre
állomáslistát, az Infotainment
rendszer automatikus
állomáskeresést végez.

Megjegyzés
Ha egy adott hullámsáv
állomáslistája frissítésre kerül, akkor
a megfelelő kategórialista is (ha van)
frissül.

Válassza ki a kívánt állomást.
Megjegyzés
A jelenleg játszott állomást a i jelzi.
Kézi állomáskeresés
A leírást lásd fent a "Manuális
állomáshangolás" című fejezetben.
Állomások listája
Válassza ki a AM-állomáslista vagy a
FM-állomáslista menüpontot.
A körzetben fogható valamennyi AM/
FM rádióállomás megjelenik.

Az állomások keresése
megkezdődik. A keresés befejezése
után a legutóbb kiválasztott
rádióállomás műsora hallható.
Az állomáskeresés
megszakításához: nyomja meg a
MENU gombot.

Válassza ki a kívánt állomást.
Megjegyzés
A jelenleg játszott állomást a i jelzi.
Az állomások listájának frissítése
Ha egy hullámsáv-specifikus
állomáslistában tárolt állomások már
nem foghatók:
A rádióállomások listájának
frissítéséhez válassza ki a megfelelő
menüpontot.

Fontos információ az állomáslisták
frissítéséről
Az Infotainment rendszer kettős
hangolóegysége folyamatosan frissíti
az állomások listáit a háttérben. Ez
biztosítja, hogy például hosszabb
utazások során az állomáslisták
mindig a helyileg fogható adókat
tartalmazzák. Mivel az automatikus
frissítés eltart egy bizonyos ideig,
nem áll rendelkezésre rögtön a
listában valamennyi állomás a vételi
körzet hirtelen megváltozása esetén.
Ilyen esetekben az állomások

Infotainment rendszer
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listájának frissítését gyorsítani lehet a
megfelelő állomáslista-frissítési
paranccsal.
Kategórialisták
Számos RDS állomás 3 140 közvetít
PTY-kódot (programme type code),
amely a sugárzott műsor típusát jelzi
(pl. hírek). Néhány rádióállomás az
éppen sugárzott műsor tartalmától
függően változtathatja a PTY-kódot.
Az Infotainment rendszer eltárolja
ezeket az állomásokat – műsortípus
szerint csoportosítva – a megfelelő
kategórialistában.
Az állomások által megadott
műsortípusok szerinti kereséshez
tegye a következőket: válassza a
hullámsáv-specifikus kategórialista
menüpontot.

Megjelenik az éppen rendelkezésre
álló műsortípusok listája.
Válassza ki a kívánt műsortípust.
A kijelzőn megjelennek a kiválasztott
műsortípust sugárzó, pillanatnyilag
fogható rádióállomások.

Válassza ki a kívánt állomást.
Az adott hullámsáv-specifikus
állomáslista frissítésekor a
kategórialista is frissül.
Megjegyzés
A jelenleg játszott állomást a i jelzi.
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CD 300 / CD 400

Válassza ki a kívánt állomást.
Favourites list (Kedvencek listája)
Válassza ki a Favourites list
(Kedvencek listája) menüpontot. A
Kedvencek listákban elmentett
valamennyi rádióállomás megjelenik.

Válassza ki a kívánt állomást.

Megjegyzés
A jelenleg játszott állomást a i jelzi.

Megjegyzés
A jelenleg játszott állomást a i jelzi.

Állomáslisták
Válassza ki a AM stations list (AM
állomáslista) vagy a FM stations list
(FM állomáslista) menüpontot.
A körzetben fogható valamennyi AM/
FM rádióállomás megjelenik.

Az állomások listájának frissítése
Ha egy hullámsáv-specifikus
állomáslistában tárolt állomások már
nem foghatók:
A rádióállomások listájának
frissítéséhez válassza ki a megfelelő
menüpontot.
CD 400: Az Infotainment rendszer
kettős hangolóegysége folyamatosan
frissíti az FM állomások listáját a
háttérben. Nincs szükség kézi
frissítésre.

Megjegyzés
Ha korábban még nem hozott létre
állomáslistát, az Infotainment
rendszer automatikus
állomáskeresést végez.

Infotainment rendszer

139

Az állomások keresése
megkezdődik. A keresés befejezése
után a legutóbb kiválasztott
rádióállomás műsora hallható.
A keresés megszakításához nyomja
meg a MENU gombot.
Megjegyzés
Ha egy adott hullámsáv
állomáslistája frissítésre kerül, akkor
a megfelelő kategórialista is (ha van)
frissül.
Kategórialisták
Számos RDS állomás 3 140 közvetít
PTY-kódot, amely a sugárzott műsor
típusát jelzi (pl. hírek). Néhány
rádióállomás az éppen sugárzott
műsor tartalmától függően
változtathatja a PTY-kódot.
Az Infotainment rendszer eltárolja
ezeket az állomásokat – műsortípus
szerint csoportosítva – a megfelelő
kategórialistában.
Az állomások által megadott
műsortípusok szerinti kereséshez
tegye a következőket: válassza a
hullámsáv-specifikus kategórialista
menüpontot.

Megjelenik az éppen rendelkezésre
álló műsortípusok listája.
Válassza ki a kívánt műsortípust.
A kijelzőn megjelennek a kiválasztott
műsortípust sugárzó, pillanatnyilag
fogható rádióállomások.

Válassza ki a kívánt állomást.
CD 300: A rendszer megkeresi és
játszani kezdi a kiválasztott
műsortípusnak megfelelő következő
fogható adót.
Az adott hullámsáv-specifikus
állomáslista frissítésekor a
kategórialista is frissül.
Megjegyzés
A jelenleg játszott állomást a i jelzi.
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Rádiós adatrendszer
(RDS)

Navi 600

A Rádiós adatrendszer (RDS) olyan
FM rádióállomások által nyújtott
szolgáltatás, amely a kívánt FM
csatorna kikeresését és a
zavarmentes vétel biztosítását
foglalja magába.

Az RDS előnyei

■ A kijelzőn a frekvencia helyett a
beállított állomás neve látható.
■ Állomáskeresés során az
Infotainment rendszer kizárólag
RDS állomásokat fog be.
■ Az Infotainment rendszer az AF
(Alternatív frekvencia)
használatával mindig a kijelölt
rádióadó legjobb vételi
frekvenciájára hangol.
■ A fogott állomástól függően az
Infotainment rendszer kijelzi a
rádiószövegeket, melyek többek
között az aktuális műsorra
vonatkozó információkat közölnek.

Az RDS beállítása
Az RDS beállító menü
megnyitásához:
Nyomja meg a CONFIG gombot.
Válassza ki a Rádió beállítások
menüpontot, majd a RDS-opciók
menüpontot.

Az RDS be- és kikapcsolása
Állítsa a RDS menüpontot Be vagy
Ki állapotra.
Megjegyzés
Ha a RDS ki van kapcsolva, és Ön
(a keresés funkcióval vagy az
adókereső gombbal) változtatja a
rádióadót, az RDS automatikusan
ismét bekapcsolódik.
Regionalizáció be- és kikapcsolása
(Az RDS üzemmód ehhez legyen
bekapcsolva)

Infotainment rendszer
Némelyik RDS állomás adott
időpontokban különböző regionális
programokat sugároz eltérő
frekvenciákon.
Állítsa a Regionális menüpontot Be
vagy Ki állapotra.
A keresés csak azonos regionális
programba tartozó alternatív
frekvenciájú (AF) állomásokat vesz
figyelembe.
Kikapcsolt regionalizáció mellett az
állomások alternatív frekvenciáinak
megválasztása nem veszi figyelembe
a regionális programokat.
RDS szöveggörgetés
Egyes RDS adók az állomás nevéről
egyéb információkra váltanak át a
kijelzőn. Ez alatt a programnév nem
látható a kijelzőn.
A kiegészítő információk
megjelenítésének kikapcsolásához:
Állítsa az RDS-szöveg leállítása
menüpontot Be állapotra.

Rádiószöveg
Ha az RDS vétel be van kapcsolva és
RDS állomást hallgat, az állomás
neve alatt információk jelennek meg
az aktuálisan fogható műsorról és az
éppen játszott zeneszámról.
Ezen információk megjelenítéséhez
vagy elrejtéséhez:
Állítsa a Radiotext menüpontot Be
vagy Ki állapotra.
TA-hangerő
A közlekedési hírek (TA) hangereje
előre beállítható 3 128.
Rádiós közlekedési hírszolgáltatás
(TP = Traffic Programme –
Közlekedési hírek)
A közlekedési rádióállomások olyan
RDS állomások, amelyek
közlekedési híreket sugároznak.
A rádiós közlekedési hírszolgáltatás
ki- és bekapcsolása
Az Infotainment rendszer közlekedési
hírek fogadására váró funkciójának
ki- és bekapcsolása:
Nyomja meg a TP gombot.
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■ Ha a közlekedési hírszolgáltatás be
van kapcsolva, akkor a [ ] jelzés
látható a kijelzőn fekete színnel
(vagy szürke színnel, ha ki van
kapcsolva).
■ A készülék kizárólag közlekedési
hírállomások vételére van beállítva.
■ Ha az adott állomás nem sugároz
közlekedési híreket, a készülék
önműködően megkeresi a
következő fogható közlekedési
adót.
■ Amint a keresés közlekedési
hírállomást talál, a [TP] jelzés
látható a kijelzőn fekete színnel. Ha
nem talál közlekedési hírállomást,
a TP jelzés szürke színnel látható.
■ A közlekedési hírek az előzőleg
beállított TA hangerővel hallhatók
3 128.
■ Ha a közlekedési hírszolgáltatás be
van kapcsolva, a készülék
megszakítja a CD/MP3
zeneszámok lejátszását a
közlekedési hírek idejére.
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Csak közlekedési hírek hallgatása
Kapcsolja be a közlekedési
hírszolgáltatást, majd halkítsa le
teljesen az Infotainment rendszert.
Közlekedési hírek kizárása
Ha nem szeretne közlekedési híreket
hallgatni, pl. CD/MP3 lejátszása
közben:
Nyomja meg a TP vagy MENU
gombot, majd nyugtázza a megjelenő
üzenetet.
A közlekedési hír félbeszakad, de a
közlekedési hírszolgáltatás
bekapcsolva marad.
EON (Kiemelt más hálózatok)
Az EON (Kiemelt más hálózatok)
üzemmóddal közlekedési híreket
hallgathat még akkor is, ha a beállított
állomás nem sugároz saját
közlekedési információkat. Ha ilyen
állomás van beállítva, a TP fekete
színnel kerül kijelzésre, mint a
közlekedési hírszolgáltatás esetén.

CD 300 / CD 400

Az RDS beállítása
Az RDS beállító menü
megnyitásához:
Nyomja meg a CONFIG gombot.
Válassza ki a Radio settings (Rádió
beállítások) menüpontot, majd a RDS
options (RDS beállítási lehetőségek)
menüpontot.
CD 300: Válassza ki a Audio settings
(Audio beállítások) menüpontot, majd
a RDS options (RDS beállítási
lehetőségek) menüpontot.

TA volume (Közlekedési hírek
hangereje)
A közlekedési hírek (TA) hangereje
előre beállítható 3 128.
Az RDS be- és kikapcsolása
Állítsa az RDS opciót On (Be) vagy
Off (Ki) állapotra.
Megjegyzés
Ha a RDS ki van kapcsolva, és Ön
(a keresés funkcióval vagy az
adókereső gombbal) változtatja a
rádióadót, az RDS automatikusan
ismét bekapcsolódik.
Traffic announcement (TA)
(Közlekedési hírek (TA))

Infotainment rendszer
A TA funkció végleges be- vagy
kikapcsolása:
Állítsa az Traffic announcement (TA)
(Közlekedési hírek (TA)) opciót On
(Be) vagy Off (Ki) állapotra.
Regionalizáció be- és kikapcsolása
(Az RDS üzemmód ehhez legyen
bekapcsolva)
Némelyik RDS állomás adott
időpontokban különböző regionális
programokat sugároz eltérő
frekvenciákon.
Állítsa az Regional (REG) (Regionális
műsorok (REG)) opciót On (Be) vagy
Off (Ki) állapotra.
A keresés csak azonos regionális
programba tartozó alternatív
frekvenciájú (AF) állomásokat vesz
figyelembe.
Kikapcsolt regionalizáció mellett az
állomások alternatív frekvenciáinak
megválasztása nem veszi figyelembe
a regionális programokat.
RDS szöveggörgetés
Egyes RDS adók az állomás nevéről
egyéb információkra váltanak át a
kijelzőn.

A kiegészítő információk
megjelenítésének kikapcsolásához:
Állítsa az RDS-Text scroll freeze
(Szöveggörgetés megállítása)
menüpontot On (Be) állapotra.
Radio text (Rádiószöveg):
Ha az RDS vétel be van kapcsolva és
RDS állomást hallgat, az állomás
neve alatt információk jelennek meg
az aktuálisan fogható műsorról és az
éppen játszott zeneszámról.
Ezen információk megjelenítéséhez
vagy elrejtéséhez:
Állítsa az Radio text (Rádiószöveg):
opciót On (Be) vagy Off (Ki) állapotra.
Rádiós közlekedési hírszolgáltatás
(TP = Traffic Programme –
Közlekedési hírek)
A közlekedési rádióállomások olyan
RDS állomások, amelyek
közlekedési híreket sugároznak.
A rádiós közlekedési hírszolgáltatás
ki- és bekapcsolása
Az Infotainment rendszer közlekedési
hírek fogadására váró funkciójának
ki- és bekapcsolása:
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Nyomja meg a TP gombot.
■ Ha a közlekedési hírszolgáltatás be
van kapcsolva, akkor a [ ] jelzés
látható a rádió főmenüjében.
■ A készülék kizárólag közlekedési
hírállomások vételére van beállítva.
■ Ha az adott állomás nem sugároz
közlekedési híreket, a készülék
önműködően megkeresi a
következő fogható közlekedési
adót.
■ Amint a keresés közlekedési
hírállomást talál, a [TP] jelzés
jelenik meg a rádió főmenüjében.
■ A közlekedési hírek az előzőleg
beállított TA hangerővel hallhatók
3 128.
■ Ha a közlekedési hírszolgáltatás be
van kapcsolva, a készülék
megszakítja a CD/MP3
zeneszámok lejátszását a
közlekedési hírek idejére.
Csak közlekedési hírek hallgatása
Kapcsolja be a közlekedési
hírszolgáltatást, majd halkítsa le
teljesen az Infotainment rendszert.
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Közlekedési hírek kizárása
Ha nem szeretne közlekedési híreket
hallgatni, pl. CD/MP3 lejátszása
közben:
Nyomja meg a TP vagy MENU
gombot, majd nyugtázza a megjelenő
üzenetet.
A közlekedési hír félbeszakad, de a
közlekedési hírszolgáltatás
bekapcsolva marad.
EON (Kiemelt más hálózatok)
Az EON (Kiemelt más hálózatok)
üzemmóddal közlekedési híreket
hallgathat még akkor is, ha a beállított
állomás nem sugároz saját
közlekedési információkat. Ha ilyen
állomás van beállítva, a TP fekete
színnel kerül kijelzésre, mint a
közlekedési hírszolgáltatás esetén.

CD-lejátszó
Általános információk
Navi 600

Az Infotainment rendszer CDlejátszójával audio és MP3/WMA CDlemezeket hallgathat.
Fontos tudnivalók az audio és MP3/
WMA CD-kkel kapcsolatban

Figyelem!
Semmilyen körülmények között ne
helyezzen a lejátszóba DVD-t,
8 cm átmérőjű CD lemezt, vagy
speciális alakú CD lemezt.
A CD-lemezekre semmilyen
címkét nem szabad ragasztani. Az
ilyen lemez elakadhat a CDlejátszóban, és megrongálhatja a
berendezést. Ez a készülék
költséges cseréjéhez vezethet.

■ Előfordulhat, hogy a készülék nem
megfelelően, vagy egyáltalán nem
játssza le az audio CD szabványtól
eltérő, másolásvédelemmel ellátott
CD-lemezeket.
■ Az írható és újraírható (CD-R és
CD-RW) lemezek körültekintőbb
bánásmódot igényelnek, mint az
eredeti, gyári CD-lemezek. Kérjük,
kezelje a házilag írt CD-R és CDRW lemezeket kellő gondossággal;
lásd alább.
■ Előfordulhat, hogy a készülék az
írható és újraírható (CD-R és CDRW) lemezeket nem megfelelően,
vagy egyáltalán nem játssza le.
■ A készülék a vegyes CDlemezeken (audio és adat, pl. MP3)
csak az audio részt ismeri fel és
játssza le.
■ Ne hagyjon ujjlenyomatokat a CDken, mikor cseréli őket.
■ A lejátszóból kivett CD-t a
sérülések és szennyeződések
elkerülése érdekében azonnal
helyezze vissza a tokjába.

Infotainment rendszer
■ A CD-lemezekre kerülő
szennyeződések és folyadékok
beszennyezhetik a lejátszó
lencséjét, és megzavarhatják a
készülék működését.
■ Óvja a CD-lemezeket a hőtől és a
közvetlen napsugárzástól.
■ MP3/WMA CD-k esetén a
következő korlátozások
érvényesek:
Könyvtárszerkezet legnagyobb
mélysége: 11 szint.
Az eltárolható MP3/WMA-fájlok
maximális száma: 1 000.
Az online zeneboltok választékából
származó, digitális jogvédelemmel
(Digital Rights Management –
DRM) ellátott WMA-fájlokat a
készülék nem játssza le.
A lejátszó csak azon WMA-fájlokat
játssza le biztosan, amelyeket a
Windows Media Player 8-as vagy
frissebb verziójával készítettek.
Használható lejátszási listák
kiterjesztése: .m3u, .pls

A listák elemeinek relatív útvonallal
kell szerepelniük.
■ Ez a fejezet csak az MP3-fájlok
lejátszását részletezi, ugyanis az
MP3- és a WMA-fájlok kezelése
teljesen megegyezik. Ha WMAfájlokat tartalmazó CD került
behelyezésre, MP3 menük
jelennek meg.

CD 300 / CD 400

Az Infotainment rendszer CDlejátszójával audio és MP3/WMA CDlemezeket hallgathat.
Fontos tudnivalók az audio és MP3/
WMA CD-kkel kapcsolatban

Figyelem!
Semmilyen körülmények között ne
helyezzen a lejátszóba DVD-t,
8 cm átmérőjű CD lemezt, vagy
speciális alakú CD lemezt.
A CD-lemezekre semmilyen
címkét nem szabad ragasztani. Az
ilyen lemez elakadhat a CD-
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lejátszóban, és megrongálhatja a
berendezést. Ez a készülék
költséges cseréjéhez vezethet.
■ A következő CD-formátumok
használhatók:
CD-ROM Mode 1 és Mode 2.
CD-ROM XA Mode 2, Form 1 és
Form 2.
■ A következő fájlformátumok
használhatók:
ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo,
Joliet).
Előfordulhat, hogy a felsorolt
formátumoktól eltérő MP3 és WMA
fájlokat nem megfelelően játssza le
a készülék, illetve a fájl- és
könyvtárneveket nem jeleníti meg
megfelelően.
Megjegyzés
ISO 13346 nem támogatott. Ha
audio CD-t ír, például Windows 7-tel,
válassza ki kézzel az ISO 9660-at.
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■ Előfordulhat, hogy a készülék nem
megfelelően, vagy egyáltalán nem
játssza le az audio CD szabványtól
eltérő, másolásvédelemmel ellátott
CD-lemezeket.
■ Az írható és újraírható (CD-R és
CD-RW) lemezek körültekintőbb
bánásmódot igényelnek, mint az
eredeti, gyári CD-lemezek. Kérjük,
kezelje a házilag írt CD-R és CDRW lemezeket kellő gondossággal,
Lásd lentebb.
■ Előfordulhat, hogy a készülék az
írható és újraírható (CD-R és CDRW) lemezeket nem megfelelően,
vagy egyáltalán nem játssza le.
Ilyen esetekben ez nem a készülék
hibája.
■ Vegyes CD-lemezek esetén (audio
műsorszámok és tömörített fájlok,
pl. MP3) az audio műsorszámokat
és a tömörített fájlokat tartalmazó
részek külön-külön játszhatók le.
■ Ne hagyjon ujjlenyomatokat a CDken, mikor cseréli őket.

■ A lejátszóból kivett CD-t a
sérülések és szennyeződések
elkerülése érdekében azonnal
helyezze vissza a tokjába.
■ A CD-lemezekre kerülő
szennyeződések és folyadékok
beszennyezhetik a CD-lejátszó
lencséjét, és megzavarhatják a
készülék működését.
■ Óvja a CD-lemezeket a hőtől és a
közvetlen napsugárzástól.
■ MP3/WMA CD-k esetén a
következő korlátozások
érvényesek:
Műsorszámok darabszáma:
maximum 999.
Mappák száma: maximum 255.
Könyvtárszerkezet mélysége:
maximum 64 szint (ajánlott:
maximum 8 szint).
Lejátszási listák száma: maximum
15.
Zeneszámok darabszáma
lejátszási listánként: maximum
255.

Használható lejátszási listák
kiterjesztése: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
■ Ez a fejezet csak az MP3-fájlok
lejátszását részletezi, ugyanis az
MP3- és a WMA-fájlok kezelése
teljesen megegyezik. Ha WMAfájlokat tartalmazó CD került
behelyezésre, MP3 menük
jelennek meg.

Használat
Navi 600
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CD-lemez lejátszásának indítása
Csúsztasson be egy CD-t nyomtatott
oldalával felfelé a CD-nyílásba, amíg
a készülék behúzza azt.
A lemez lejátszása automatikusan
megkezdődik, és az Audió CD vagy
az Audió MP3 menü jelenik meg a
kijelzőn.
Ha már van CD a lejátszóban, de az
Audió CD vagy Audió MP3 menü nem
látható a kijelzőn:
Nyomja meg a CD/AUX gombot.
Az Audió CD vagy az Audió MP3
menü megjelenik a kijelzőn, és a
lemez lejátszása megkezdődik.
Az audio vagy MP3 CD-lemezen
tárolt adattól függően a CD-re
vonatkozó különböző információk és
az aktuális műsorszám jelenik meg a
kijelzőn.
Ha az Audió CD vagy az Audió MP3
menü nem jelenik meg a CD/AUX
gomb megnyomása után, akkor egy
navigációs CD maradt a
készülékben. Nyomja meg a d
gombot a CD eltávolításához.

Műsorszám kiválasztása
A lemezen található összes
műsorszám felsorolásához forgassa
el a MENU gombot. Az éppen
lejátszott műsorszám lesz kijelölve.
Válassza ki a kívánt műsorszámot.
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Műsorszámok kiválasztása a CD
vagy az MP3 menüben
Audio CD lejátszása közben

Ugrás a következő vagy az előző
műsorszámra
Nyomja meg röviden a t vagy v
gombot egyszer vagy többször.
Műsorszám keresése előre vagy
vissza
Nyomja meg röviden a t vagy a
v gombot, majd nyomja meg a t
vagy a v gombot, és tartsa
lenyomva, amíg a kívánt műsorszám
meg nem jelenik.
Gyorskeresés előre/vissza
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
t vagy v gombot a lejátszott
műsorszámon belüli
gyorskereséshez.

Nyomja meg a MENU gombot az
audio CD menü megnyitásához.
A műsorszámok véletlen sorrendben
történő lejátszásához: állítsa a Véletl.
számválasztás (RDM) menüpontot
Be állapotra.
Műsorszám keresése az audio CD
lemezen: válassza a Zeneszám-lista
menüpontot, majd válassza ki a
kívánt műsorszámot.
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MP3 lejátszása közben

Nyomja meg a MENU gombot az
MP3 menü megnyitásához.
A műsorszámok véletlen sorrendben
történő lejátszásához: állítsa a Véletl.
számválasztás (RDM) menüpontot
Be állapotra.
Műsorszám kiválasztása egy
könyvtárból vagy lejátszási listából
(ha van): válassza ki a Mappák vagy
a Lejátszási listák menüpontot.
Válasszon ki egy mappát vagy
lejátszási listát, majd válassza ki a
kívánt műsorszámot.

További műsorszám-keresési és kiválasztási lehetőségeket biztosító
menü megnyitásához válassza a
Keresés menüelemet.

A műsorszámok számának
függvényében a keresési művelet
több percig is eltarthat.
Válasszon ki egy keresési opciót,
majd válassza ki a kívánt
műsorszámot.
CD eltávolítása
Nyomja meg a d gombot.
A készülék kiadja a lemezt a CDnyíláson át.

Ha nem veszi ki a CD-t, a készülék
pár másodperc elteltével ismét
behúzza azt.

CD 300 / CD 400

CD-lemez lejátszásának indítása
Nyomja meg a CD/AUX gombot a CD
vagy MP3 menü megnyitásához.
Ha már behelyezett egy lemezt a CDnyílásba, a CD lejátszása
megkezdődik.
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Az audio vagy MP3 CD-lemezen
tárolt adattól függően a CD-re
vonatkozó különböző információk és
az aktuális műsorszám jelenik meg a
kijelzőn.
CD behelyezése
Csúsztasson be egy CD-lemezt
nyomtatott oldalával felfelé a CDnyílásba, amíg a készülék behúzza
azt.
Megjegyzés
Ha be van dugva egy CD, a kijelző
felső sorában egy CD szimbólum
látható.
Az alapértelmezett oldal nézet
megváltoztatása
(csak CD 300 esetén)
Audio CD vagy MP3 lejátszása
közben nyomja meg a MENU
gombot, majd válassza ki a Default
CD page view (Alapértelmezett CD
oldal nézet) vagy Default MP3 page
view (Alapértelmezett MP3 oldal
nézet) menüpontot.
Válassza ki a kívánt opciót.

Mappaszint váltása
(csak CD 300 esetén, MP3
lejátszása)
Nyomja meg a g vagy a e gombot
magasabb, illetve alacsonyabb
mappaszintre való váltáshoz.
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Műsorszámok kiválasztása a CD
vagy az MP3 menüben
Audio CD lejátszása közben

Ugrás a következő vagy az előző
műsorszámra
Röviden nyomja meg a t vagy a
v gombot.
Gyorskeresés előre/vissza
Nyomja meg és tartsa lenyomva a
t vagy v gombot a lejátszott
műsorszámon belüli
gyorskereséshez.

Nyomja meg a MENU gombot az
audio CD menü megnyitásához.
A műsorszámok véletlen sorrendben
történő lejátszásához: állítsa a
Shuffle songs (Zeneszámok
keverése) menüpontot On (Be)
állapotra.
Műsorszám keresése az audio CD
lemezen: válassza a Tracks list
(Zeneszám lista) menüpontot, majd
válassza ki a kívánt műsorszámot.
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MP3 lejátszása közben

Válasszon ki egy mappát vagy
lejátszási listát, majd válassza ki a
kívánt műsorszámot.
Megjegyzés
Ha egy CD egyaránt tartalmaz audio
és MP3 formátumú adatokat, az
audio tartalom a Playlists/Folders
(Lejátszási lista/Mappák)
menüponton keresztül választható
ki.

Nyomja meg a MENU gombot az
MP3 menü megnyitásához.
A műsorszámok véletlen sorrendben
történő lejátszásához: állítsa a
Shuffle songs (Zeneszámok
keverése) menüpontot On (Be)
állapotra.
Műsorszám kiválasztása egy
könyvtárból vagy lejátszási listából
(ha van): válassza a Playlists/Folders
(Lejátszási lista/Mappák)
menüpontot.

További műsorszám-keresési és kiválasztási lehetőségeket biztosító
menü megnyitásához: válassza a
Search (Keresés) menüpontot. A
rendelkezésre álló lehetőségek az
MP3 CD-re mentett adatoktól
függenek.
Az MP3 CD-ken végzett keresési
műveletek több percig is eltarthatnak.
Ezen idő alatt a legutóbb kiválasztott
rádióállomás műsora hallható.
CD eltávolítása
Nyomja meg a d gombot.
A készülék kiadja a lemezt a CDnyíláson át.

Ha nem veszi ki a CD-t, a készülék
pár másodperc elteltével ismét
behúzza azt.

Infotainment rendszer

AUX-bemenet

Használat

Általános információk

Navi 600
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A középkonzol fedele alatt egy AUXcsatlakozóaljzat található a külső
hangforrások csatlakoztatásához.
Navi 600:

Megjegyzés
A csatlakozóaljzatot mindig tisztán
és szárazon kell tartani.
Lehetőség van például hordozható
CD-lejátszó csatlakoztatására az
AUX-bemenethez 3,5 mm-es
csatlakozó dugóval.
CD 300 / CD 400:

Nyomja meg a CD/AUX gombot
egyszer vagy többször az AUX
üzemmód bekapcsolásához.
Az AUX-bemenethez csatlakoztatott
hangforrás csak a csatlakoztatott
eszköz kezelőszerveivel
működtethető.
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CD 300 / CD 400

USB-csatlakozó
Általános információk
Navi 600

Nyomja meg a CD/AUX gombot
egyszer vagy többször az AUX
üzemmód bekapcsolásához.
Az AUX-bemenethez csatlakoztatott
hangforrás csak a csatlakoztatott
eszköz kezelőszerveivel
működtethető.

Megjegyzés
Mielőtt lehajtja a fedelet a
középkonzolon, kérjük, győződjön
meg arról, hogy az USB-meghajtó
nem károsodhat.
Az USB-csatlakozón keresztül MP3lejátszó, USB-s adathordozó vagy
iPod csatlakoztatható.
Ezek az eszközök az Infotainment
rendszer menüinek és kezelő
szerveinek segítségével
vezérelhetők.
Megjegyzés
Az Infotainment rendszer nem
minden MP3-lejátszót, USBmeghajtót és iPod modellt támogat.

A középkonzol fedele alatt egy USBcsatlakozóaljzat található a külső
hangforrások csatlakoztatásához.
Megjegyzés
A csatlakozóaljzatot mindig tisztán
és szárazon kell tartani.

Fontos információ
MP3-lejátszó és USB-adathordozó
■ A csatlakoztatott MP3-lejátszóknak
és USB-s adathordozóknak meg
kell felelniük az USB Mass Storage
Class (USB MSC) előírásnak.
■ A rendszer csak a 64 kB-os vagy
ennél kisebb klasztermérettel és
FAT16/FAT32 típusú

Infotainment rendszer
fájlrendszerrel rendelkező MP3lejátszókat és USBadathordozókat támogatja.
■ Merevlemez (HDD) meghajtók
használata nem támogatott.
■ USB hub-ok használata nem
támogatott.
■ Az MP3-lejátszókra és USBadathordozókra a következő
korlátozások érvényesek:
Könyvtárszerkezet legnagyobb
mélysége: 11 szint.
Az eltárolható MP3/WMA-fájlok
maximális száma: 1 000.
Az online zeneboltok választékából
származó, digitális jogvédelemmel
(Digital Rights Management –
DRM) ellátott WMA-fájlokat a
készülék nem játssza le.
A lejátszó csak azon WMA-fájlokat
játssza le biztosan, amelyeket a
Windows Media Player 8-as vagy
frissebb verziójával készítettek.
Használható lejátszási listák
kiterjesztése: .m3u, .pls
A listák elemeinek relatív útvonallal
kell szerepelniük.

A hangadatot tartalmazó mappák
és fájlok rendszerattribútumát nem
szabad beállítani.

CD 400

A középkonzol fedele alatt egy USBcsatlakozóaljzat található a külső
hangforrások csatlakoztatásához.
Megjegyzés
A csatlakozóaljzatot mindig tisztán
és szárazon kell tartani.
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Megjegyzés
Ne helyezzen be 70 mm-nél
hosszabb USB-adathordozót. Az
ennél nagyobb méretű eszközök
megrongálódhatnak a kartámasz
lehajtásakor.
Az USB-bemenethez a következő
eszközök csatlakoztathatók:
■ iPod
■ Zune
■ PlaysForSure eszköz (PFD)
■ USB-meghajtó
Ezek az eszközök az Infotainment
rendszer menüinek és kezelő
szerveinek segítségével
vezérelhetők.
Megjegyzés
Az Infotainment rendszer nem
támogatja az összes típusú iPod,
Zune, PFD készüléket és USBmeghajtót.

154

Infotainment rendszer

Mentett hangfájlok
lejátszása

iPod

iPod funkciók

Nyomja meg a CD/AUX gombot
egyszer vagy többször az iPodüzemmód bekapcsolásához.
Az iPod-on található adat lejátszása
megkezdődik.
Az USB-csatlakozón keresztül
csatlakoztatott iPod kezelése
nagyrészt megegyezik az audio MP3/
WMA CD-kével 3 146.
Az alábbiakban csak az iPod
működtetésének és használatának
eltérő részletei kerülnek ismertetésre.

A tárolt adattól függően különböző
módokon lehet a műsorszámokat
kiválasztani és lejátszani.
Nyomja meg a MENU gombot, majd
válassza ki a Keresés menüpontot a
lehetséges funkciók
megjelenítéséhez.
Az eszközön végzett keresési
műveletek több másodpercig is
eltarthatnak.

Navi 600
MP3-lejátszó / USB-adathordozó

Nyomja meg a CD/AUX gombot
egyszer vagy többször az USBüzemmód bekapcsolásához.
Az USB-eszközön található adat
lejátszása megkezdődik.
Az USB-csatlakozón keresztül
csatlakoztatott eszközök kezelése
megegyezik az MP3/WMA CD-kével
3 146.

Infotainment rendszer
CD 400

Csak az USB-eszközökre vonatkozó
kezelési utasítások és
képernyőképek kerülnek
ismertetésre. Más eszközök, pl. iPod
vagy Zune működtetése is hasonlóan
történik.
Műsorszámok kiválasztása az USB
menüben

Nyomja meg a CD/AUX gombot
egyszer vagy többször az USBüzemmód bekapcsolásához.
Az USB-eszközön található adat
lejátszása megkezdődik.
Az USB-csatlakozón keresztül
csatlakoztatott eszközök kezelése
nagyrészt megegyezik az MP3 CDkével 3 146.
Az alábbiakban csak az iPod
működtetésének és használatának
eltérő részletei kerülnek ismertetésre.

Nyomja meg a MENU gombot az
USB menü megnyitásához.
Műsorszámok egymás után történő
lejátszásához: válassza a Play all
(Mindent lejátszik) menüpontot.
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További műsorszám-keresési és kiválasztási lehetőségeket biztosító
menü megnyitásához: válassza a
Search (Keresés) menüpontot.
Az USB-eszközön végzett keresési
műveletek több percig is eltarthatnak.
Ezen idő alatt a legutóbb kiválasztott
rádióállomás műsora hallható.
A műsorszámok véletlen sorrendben
történő lejátszásához: állítsa a
Shuffle songs (random)
(Zeneszámok véletlenszerű
keverése) menüpontot On (Be)
állapotra.
Az aktuális műsorszám
ismétléséhez: állítsa a Repeat
(Ismétlés) menüpontot On (Be)
állapotra.
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Bluetooth-zene
Általános információ
(csak CD 400, Bluetooth PDIM-mel)
Az A2DP Bluetooth zeneprotokolt
támogató Bluetooth-kapcsolatra
képes hangforrások (pl. zene lejátszó
mobiltelefonok, Bluetooth MP3
lejátszók stb.) vezeték nélkül
csatlakoztathatók az Infotainment
rendszerhez.

Fontos információ

■ Ahhoz, hogy egy Bluetooth-eszközt
csatlakoztatni lehessen az
Infotainment rendszerhez, először
párosítani kell a rendszerhez
3 156.
■ Az Infotainment rendszer csak
olyan Bluetooth eszközökhöz
csatlakozik, melyek támogatják az
A2DP (továbbfejlesztett audio
közvetítő képesség) 1.2-es vagy
frissebb verzióját.
■ A Bluetooth eszköznek támogatnia
kell az AVRCP (audio video
távvezérlő funkció) 1.0-ás vagy

frissebb verzióját. Ha az eszköz
nem támogatja az AVRCP-t, az
Infotainment rendszerről csak a
hangerő szabályozható.
■ Mielőtt a Bluetooth eszközt
csatlakoztatná az Infotainment
rendszerhez, tanulmányozza a
használati utasításának Bluetooth
funkciókkal kapcsolatos részét.

Bluetooth zene beállítás
A Bluetooth music setup (Bluetooth
zenebeállítások) menüvel hajtható
végre a Bluetooth-eszközök
párosítása és csatlakoztatása az
Infotainment rendszerhez.

A
Bluetooth music setup
(Bluetooth zenebeállítások)
menü bekapcsolása

Nyomja meg a CD/AUX gombot
egyszer vagy többször az AUX, USB
vagy Bluetooth üzemmód
bekapcsolásához.
Nyomja meg a MENU gombot, majd
válassza ki a Bluetooth setup
(Bluetooth beállítások) menüpontot.

Infotainment rendszer
Bluetooth eszköz párosítása
Fontos információ
■ A párosítási folyamat le van tiltva
olyankor, amikor a jármű
mozgásban van.
■ A rendszerhez legfeljebb öt eszköz
párosítható.
■ Az Infotainment rendszer
automatikusan csatlakozik az
aktuálisan párosított eszközök
listáján első helyen szereplő
eszközhöz.
■ Egyszerre csak egy párosított
eszköz csatlakoztatható a
Infotainment rendszerhez.
■ A párosítást normális körülmények
között csak egyszer kell
végrehajtani, kivéve, ha a
párosítási információk módosítva
lettek, vagy ha az eszköz törölve
lett.
Párosítás elvégzése
Válassza ki a Connect to new device
(Csatlakozás új eszközhöz)
menüpontot.

Az Infotainment rendszer feltesz
néhány kérdést, hogy meg tudja
állapítani, milyen típusú Bluetootheszköz párosítása történik.
Ennek megállapítása után a
Bluetooth-eszközt felderítési
üzemmódba kell állítani (lásd a
Bluetooth-eszköz használati
útmutatóját).
Bizonyos Bluetooth-eszközök
esetében PIN kód megadására lehet
szükség a párosítási eljárás
befejezéséhez. Keresse meg a
GMusicConnect nevű eszközt a
Bluetooth-eszközök listáján, és
kövesse az eszközön megjelenő
utasításokat az Infotainment
rendszer által megadott PIN kód
megadásához.
Párosított eszköz csatlakoztatása
Válassza ki a Select device (Eszköz
kiválasztása) menüpontot.
Megjelenik az Infotainment
rendszerrel párosított összes
Bluetooth eszköz listája.
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Válassza ki a kívánt eszközt. Az
eszköz csatlakoztatva van az
Infotainment rendszerhez.
Ha jelenleg más Bluetooth-eszköz
van csatlakoztatva az Infotainment
rendszerhez, akkor az
lecsatlakoztatásra kerül a
rendszerről.
Párosított eszköz eltávolítása
Válassza ki a Remove device
(Eszköz leválasztása) menüpontot.
Megjelenik az Infotainment
rendszerrel párosított összes
Bluetooth eszköz listája.
Válassza ki a kívánt eszközt.
Megtörtént az eszköz eltávolítása a
párosított eszközök listájáról.
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Alapértelmezett PIN kód módosítása

Válassza ki a Change default PIN
(Alapértelmezett PIN módosítása)
menüpontot.
Válassza ki az egyik előre
meghatározott PIN kódot, vagy
válassza ki az Other (Egyéb) pontot
új PIN kód létrehozásához.
Új PIN kód létrehozásához:
Válassza ki az Other (Egyéb) pontot,
majd a PIN kód kívánt hosszát.
Válassza ki egyenként a kívánt PIN
kód számjegyeit.

Működtetés

Nyomja meg a CD/AUX gombot
egyszer vagy többször a Bluetooth
üzemmód bekapcsolásához.
Automatikusan megtörténik az
aktuálisan párosított Bluetootheszközök listájának első helyén
szereplő eszköz 3 156
csatlakoztatása (amennyiben
rendelkezésre áll) az Infotainment
rendszerhez.
Másik párosított Bluetootheszközhöz történő csatlakoztatáshoz
3 156.

Zeneszámok lejátszásának
megkezdése

A csatlakoztatott Bluetooth-eszköztől
függően:
■ a zene lejátszása automatikusan
megkezdődik, vagy
■ a zene lejátszását a Bluetootheszközön található vezérlőkkel kell
elindítani.
A Bluetooth-eszközön tárolt zenei
adatok lejátszása ekkor az
Infotainment rendszeren keresztül
vezérelhető a t, v és r
gombokkal.

Ugrás a következő vagy az
előző műsorszámra

Röviden nyomja meg a t vagy a
v gombot.

Gyorskeresés előre/vissza

Nyomja meg és tartsa lenyomva a
t vagy v gombot a lejátszott
műsorszámon belüli
gyorskereséshez.

Infotainment rendszer
Lejátszás szüneteltetése

Nyomja meg a r gombot.
A lejátszás újraindításához nyomja
meg ismét a r gombot.

Digitális képkeret
Általános információ
A digitális képkeret funkció
használatával (csak Navi 600 /
Navi 900) egyenként megjelenítheti
kedvenc képeit (vagy fotóit) az
Infotainment rendszer kijelzőjén.
Letöltheti kedvenc képeit az
Infotainment rendszer USBcsatlakozójához 3 152
csatlakoztatott USB meghajtóról.
Legfeljebb 10 képet tárolhat az
Infotainment rendszer
memóriájában.
A képek az eredeti arányokban
(szükség esetén a keretek feketék)
és elhelyezkedésben jelennek meg a
kijelzőn.

Fontos információ

■ A letöltendő képeknek az USBmeghajtó gyökérkönyvtárában (F:\)
kell lenniük.
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■ A rendszer csak az első 100 képet
(az USB meghajtó
gyökérkönyvtárában tárolt
sorrendben) kínálja fel letöltésre.
■ A rendszer csak a szabványos
JPEG formátumban mentett képek
(például .jpg vagy .jpeg
kiterjesztésű) használatát
támogatja.
Példa: "F:\myPicture.jpg",
ahol "F:\" az USB meghajtó
gyökérkönyvtára.
■ A képek maximális támogatott
felbontása 12 megapixel.
Az ennél nagyobb felbontású
képek a letöltéskor átméretezésre
kerülnek.
A kisebb felbontású képek nem
kerülnek átméretezésre a letöltés
során és a kijelző közepén jelennek
meg.
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Használat
Képek letöltése és/vagy
eltávolítása

Válassza a Képek hozzáadása /
eltávolítása lehetőséget az alábbi
menü megnyitásához.

Ha el szeretné távolítani a "régi"
képeket, akkor meg kell szüntetnie
azok kijelölését az új képek letöltése
előtt.

Csatlakoztassa kedvenc képeit (vagy
fotóit) tartalmazó USB meghajtóját az
Infotainment rendszer USBcsatlakozójához 3 152.
Nyomja meg a CONFIG gombot,
majd válassza a Kijelző beállítások
elemet, majd a Képkeret menüpontot.
Az alábbiakban látható menü jelenik
meg.
A menü az USB meghajtó
gyökérkönyvtárában tárolt összes
kép fájlneveinek listáját jeleníti meg
(tanulmányozza a fenti "Fontos
információk" részben leírt
korlátozásokat).
Ha a képek már az Infotainment
rendszer memóriájában vannak,
akkor a "régi" képek a menü elején és
MEM megjelöléssel jelennek meg,
lásd az alábbi képet.

Válasszon ki legfeljebb 10 képet,
amelyeket le szeretne tölteni
(hozzáadni) az Infotainment rendszer
memóriájába vagy továbbra is tárolni
szeretné azokat.
Válassza a Megerősítés lehetőséget
a képek letöltésének és/vagy
eltávolításának megkezdéséhez.
Egy üzenet jelenik meg, amely azt
mutatja, hogy hány kép kerül
letöltésre és/vagy eltávolításra.

Infotainment rendszer
Válassza ki a Tovább lehetőséget, ha
el szeretné kezdeni a letöltést és/
vagy eltávolítást.

Képek megjelenítése

Az Infotainment rendszer
memóriájában tárolt képek
egyenként megjeleníthetők a
kijelzőn.
Nyomja meg a CONFIG gombot,
majd válassza ki a Kijelző
beállítások, Képkeret, majd Kép
kiválasztása menüpontot. Az
alábbiakban látható menü jelenik
meg.

Válassza ki a kijelzőn megjelenítendő
képet.
Nyomja meg többször egymás után a
INFO gombot, amíg a kiválasztott kép
meg nem jelenik a kijelzőn.
Az alapértelmezett Infotainment
menü újbóli megjelenítéséhez,
nyomja meg az Infotainment rendszer
bármely gombját.
Amíg a kép kiválasztva marad a Kép
kiválasztása menüben, addig
bármikor megjeleníthető a INFO
gomb megnyomásával.
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Navigáció
Általános információk
A navigációs rendszer megbízhatóan
és biztonságosan elvezeti Önt a
kívánt úti célhoz anélkül, hogy
egyáltalán ismerné a környéket, vagy
hosszasan keresgélnie kellene a
térképen.
A dinamikus célbairányítás szükség
esetén figyelembe veszi az aktuális
közlekedési helyzetet az útvonal
kiszámításánál. Ehhez az
Infotainment rendszerre az RDSTMC adatokkal érkező és az adott
vételi körzetre érvényes közlekedési
hírek szolgálnak alapul.
A navigációs rendszer azonban nem
veheti figyelembe az összes
közlekedési eseményt, az időközben
megváltozott közlekedési
szabályokat és a váratlanul
bekövetkező veszélyeket vagy
akadályokat (pl. útmunkálatokat).
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Infotainment rendszer
Figyelem!

A navigációs rendszer használata
nem mentesíti a gépkocsivezetőt
a helyes és körültekintő
közlekedési magatartás
felelőssége alól. A megfelelő
közlekedési szabályokat minden
esetben be kell tartani. Abban az
esetben is mindig a közlekedési
szabályokat kell követni, ha a
navigációs rendszer által adott
utasítás ellentmondana a
közlekedési szabályoknak.

A navigációs rendszer
működése

A navigációs rendszer érzékelők
segítségével észleli a gépkocsi
helyzetét és mozgását. A megtett
távolságot a gépkocsi sebességmérő
műszere, a kanyarokat és
megfordulásokat a giroszkópos
érzékelő által szolgáltatott adatok
alapján számolja. Az aktuális
helyzetet a GPS (Globális
helymeghatározó rendszer)
műholdak segítségével állapítja meg.

Az érzékelők jelei és a térkép SDkártyán található digitális térképek
összehasonlításával a rendszer kb.
10 méteres pontossággal képes
meghatározni a gépkocsi helyzetét.
A rendszer alapvetően gyenge GPSvételi lehetőség esetén is
működőképes, azonban csökken a
helymeghatározás pontossága.
Az úti cél címe vagy meghatározott
célállomás (következő benzinkút,
szálloda stb.) megadása után a
készülék kiszámítja a pillanatnyi
helyzet és a kiválasztott úti cél közötti
távolságot.
A készülék hangüzenetekkel és
célirányt mutató nyíllal vagy a
képernyőn megjelenő színes térkép
segítségével vezetheti el Önt az úti
célhoz.

TMC közlekedési információs
rendszer és dinamikus
útvonaltervezés

A TMC közlekedési információs
rendszer a TMC adóktól érkező
valamennyi közlekedési hírt fogja. Ha
a dinamikus célbairányítás be van

kapcsolva, a rendszer számításba
veszi ezen információkat az útvonal
kiszámításánál. A művelet során az
útvonal úgy kerül megtervezésre,
hogy az előre beállított
kritériumoknak megfelelő
közlekedési akadályok kikerülhetők
legyenek.
Ha bekapcsolt dinamikus
célbairányításnál a tervezett
útvonalon valahol forgalmi akadály
van, az előzetes beállításoktól
függően üzenet jelenik meg, hogy a
rendszer az útvonal
megváltoztatásával keressen-e
kerülőutat.
A TMC közlekedési információk
szimbólumok formájában jelennek
meg a célbairányítási képernyőn,
vagy részletes szövegként a TMCüzenetek menüben.
A TMC információk használatához
szükség van TMC állomások vételére
az adott térségben.
A dinamikus célbairányítás csak
akkor képes működni, ha adatokat
kap a TMC közlekedési információs
rendszeren keresztül.

Infotainment rendszer
A dinamikus célbavezetési funkció
kikapcsolható a Navigációs opciók
menüben, lásd a "Célbavezetés"
című fejezetet, 3 187.

Térkép adatok

Az összes szükséges térkép adat az
SD-kártyán kerül tárolásra az
Infotainment rendszerben.
A térkép SD-kártya részletes leírását
és kezelését lásd a "Térképek" című
fejezetben, 3 196

Használat
Kezelőszervek

A navigációs rendszer legfontosabb
kezelőszervei a következők:
NAV gomb: navigáció bekapcsolása;
jelenlegi pozíció megmutatása
(kikapcsolt célbavezetésnél);
számított útvonal megmutatása
(bekapcsolt célbavezetésnél);
átváltás teljes térkép nézet, nyíl nézet
(bekapcsolt célbavezetésnél) és
osztott képernyős nézet között, lásd
lent az „Információk a kijelzőn” részt.

DEST gomb: megnyitja az úti cél
megadásához szükséges menüt.
Nyolcirányú kapcsoló: navigáció
nézetben mozgatja a térképet a
képernyőn; úti cél megadásához
nyomja meg a kapcsolót a megfelelő
irányba, hogy a célkeresztet a célpont
fölé pozícionálja a térképen.
RPT NAV gomb: legutóbbi navigációs
utasítás megismétlése.

A navigációs rendszer
bekapcsolása

Nyomja meg a NAV gombot.
A jelenlegi hely térképe jelenik meg a
kijelzőn, lásd lent az "Információk a
kijelzőn" című részt.

Célbavezetési üzenetek

A kijelzőn megjelenő vizuális
utasítások mellett (lásd lent az
"Információk a kijelzőn" című részt),
célbavezetési üzenetek hallhatók, ha
a célbavezetés aktív.
A célbavezetési üzenetek beállítása:
lásd lent a "Navigációs rendszer
beállítása" című részt.
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A célbavezetési üzenetek
hangerejének beállítása bejelentés
közben: fordítsa el a X gombot.
A legutolsó bejelentett célbavezetési
üzenet megismétlése: nyomja meg a
RPT NAV gombot.

Információk a kijelzőn
Célbairányítás kikapcsolva
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Kikapcsolt célbavezetés esetén, a
következő információk jelennek meg
a kijelzőn:
■ A felső sorban: idő, utcanév a
jelenlegi pozíción, külső
hőmérséklet.
■ A jelenlegi pozíció címe és földrajzi
koordinátái.
■ A jelenlegi pozíció környékének
térkép nézete.
■ A térképen: a jelenlegi pozíció,
piros háromszöggel jelölve.
Egy iránytű szimbólum, jelezve az
északi irányt.
Ha az aktuális pozícióban nincs
GPS-vétel: egy áthúzott „GPS”
szimbólum jelenik meg az iránytű
alatt.
Az aktuálisan kiválasztott térkép
léptéke (lépték módosítása:
forgassa el a MENU gombot).
Megjegyzés
A teljes térképre váltáshoz: nyomja
meg a NAV gombot.

Célbairányítás bekapcsolva
Ha a célbavezetés be van kapcsolva,
a következő információk jelennek
meg (a jelenlegi Navigációs opciók
beállításoktól függően, lásd
"Célbavezetés" fejezet, 3 187):
Információk a felső sorban

■
■
■
■

Idő
Távolság a végső úti célig
Érkezési idő vagy menetidő
Külső hőmérséklet

Információk a nyíl képernyő területen
■ Egy nagy nyíl jelzi a követendő
irányt.

■ Egy kis nyíl jelöli a következő
haladási ajánlást.
■ Távolság a következő kanyarodási
pontig.
■ A követendő utca neve.
■ A nyíl szimbólum alatt: az aktuális
utca neve.
■ A nyíl szimbólum felett: a következő
kanyarodási pont után követendő
utca neve.
■ Autópályán való vezetéskor:

Haladási irány és távolság a
következő kijáratig, amit követnie
kell.

Infotainment rendszer
Az autópálya következő pihenőjéig,
parkolójáig, kereszteződéséig és/
vagy kijáratáig való távolság.
■ Autópálya csomópont elérésekor a
követendő sáv jelenik meg:

Információk a térkép képernyőn

Ha a Sáv asszisztens opció aktív a
Célbavezetés ábrázolása
menüben (lásd Célbavezetés című
fejezet, 3 187), a következő típusú
megjelenítés látható:
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A kijelző jobb oldalán a következő
információk láthatók:
■ Egy iránytű szimbólum, jelezve az
északi irányt.
■ Ha az aktuális pozícióban nincs
GPS-vétel (lásd "Általános
információk" 3 161): egy áthúzott
„GPS” szimbólum jelenik meg az
iránytű alatt.
■ Az aktuálisan kiválasztott térkép
léptéke (lépték módosítása:
forgassa el a MENU gombot).
A térképen a következő információk
láthatók:
■ Az útvonal kék vonal formájában.
■ Az aktuális pozíció piros
háromszög formájában.
■ A végső úti cél kockás zászló
formájában.
■ Különböző szimbólumok (lásd
"Szimbólumok áttekintése, 3 198),
melyek közlekedési és általános
információkat, vagy érdekes
helyeket (POI) jelölnek.
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A navigációs rendszer
beállítása

A Felh. által definiált opció
kiválasztásával beállíthatók a
megjelenítendő információtípusok.
Rendezési kritériumok
Kiválaszthatja, hogy a közlekedési
üzenetek távolság vagy utcanév
alapján rendezve kerüljenek
megjelenítésre.

Nyomja meg a CONFIG gombot,
majd válassza a Navigációs
beállítások elemet a navigációspecifikus beállítások menüjének
megjelenítéséhez.

Állítsa be a kívánt értéket az
Közlemény és Háttér
menüpontokban.
Az aktuális beállítás ellenőrzéséhez:
válassza a Hangerőteszt
menüpontot.
Navi-hangerő
A navigációs üzenetek (Közlemény)
és a navigációs üzenetek alatt (a
háttérben) szóló hangforrás (Háttér)
relatív hangereje előre beállítható.

TMC-beállítások
Válassza az Infótípusok menüpontot
azon almenü megnyitásához, melyen
kiválasztható, hogy mely típusú
közlekedési üzenetek jelenjenek meg
a bekapcsolt célbairányítási
képernyőn.

Figyelm. bemondása kikapcsolt
célbavezetéskor is
Megadható, hogy az Infotainment
rendszer akkor is közöljön
figyelmeztető üzeneteket, ha a
célbairányítás ki van kapcsolva.
Listák törlése

Infotainment rendszer
Kiválasztható, hogy az Címjegyzék,
illetve a Utolsó célok lista valamennyi
bejegyzése törlésre kerüljön.
Saját POI-k importálása
Csak akkor alkalmazandó, ha az
érdekes helyeket (POI) tartalmazó
USB-meghajtó csatlakozik az USBporthoz, 3 152 az infotainment
rendszeren.
A POI-adatok importálásához az
USB-meghajtóról, lásd lent a "POI
adatok exportálása és importálása"
című részt.
Minden importált POI törlése
Csak akkor alkalmazható, ha POIadatok kerültek importálásra az
Infotainment rendszerre, lásd lent a
"POI-adatok exportálás és
importálása" című részt.
Válassza ezt a menüelemet, ha
szeretné eltávolítani az összes
importált POI eltávolításához az
Infotainment rendszer myPOIs (saját
érdekes úti célok) memóriájából.

Megjegyzés
Nem lehetséges az egyéni importált
érdeklődési pontok közvetlen
eltávolítása a myPOIs memóriából.
Amennyiben szeretné eltávolítani az
egyéni importált érdeklődési
pontokat: importáljon olyan frissített
POI-adatokat az Infotainment
rendszerre, amelyek nem
tartalmazzák a kérdéses POI-k
címadatait.
Egy adott kategória összes importált
POI elemének eltávolításához:
importáljon egy üres POI adatfájlt az
adott kategóriában az Infotainment
rendszerre.
POI-k exportálása
Exportálja az Infotainment rendszer
myPOIs memóriájában tárolt összes
POI adatot az USB-porthoz
csatlakoztatott USB-meghajtóra
3 152, lásd lent a "POI-adatok
exportálása és importálása" című
részt.
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Otthoni cím törlése
Törli a jelenleg beállított otthoni címet
(a Cél megadása menüben jelenik
meg, lásd "Úti cél bevitele" fejezet,
3 172).

POI-adatok exportálása és
importálása
Bevezető magyarázatok
POI-adatok típusai
Az Infotainment rendszer a következő
típusú érdekes helyek adatokat
biztosítja:
■ Előre meghatározott POI-k tárolva
a térkép SD-kártyán és ikonnal
jelezve a térkép kijelzőn.
Előre beállított POI-k tárolhatók a
címjegyzékben vagy egyéni POI
elemként a myPOIs (saját érdekes
úti célok) memóriában az
Infotainment rendszerben, lásd
lent.
■ A kedvenc úti célok, amelyek a
Címjegyzék menüben kerültek
tárolásra.
Ezek az úti cél adatok
exportálhatók egy USB-meghajtóra
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későbbi felhasználásra, pl. más
autókban.
■ Saját POI-k: a kedvenc úti célok,
amelyek a myPOIs memóriában
tároltunk.
Ezek az egyéni POI adatok
exportálhatók egy USB-meghajtóra
későbbi felhasználásra, pl. más
autókban.
■ Felhasználó által meghatározott
POI-k: kedvenc úti célok,
amelyeket GPS-koordináták
alapján határozott meg (pl. egy
topografikus térképről véve) és
amelyeket szöveges fájlokba vitt
be.
Ezek a felhasználó által
meghatározott POI adatok
eltárolhatók egy USB-meghajtón
és később az adatok importálhatók
az Infotainment rendszer myPOIs
memóriájába, lásd lent.
■ Importált POI-k: kedvenc úti cél
adatok, amelyek korábban egy
OSB-meghaktón kerültek
tárolásra, majd importlására
kerültek az Infotainment rendszer
myPOIs memóriájába.

A POI exportálás és importálás
előnyei
Az érdekes helyek exportálás és
importálása, többek között, a
következő előnyökkel jár az Ön
számára:
■ Egyszerre meghatározhatja és
eltárolhatja a kedvenc úti céljait és
később felhasználhatja azokat más
autókban.
Lásd lent az "Egyéni POI-k
exportálása és importálása és
címjegyzék elemek" című fejezetet.
■ Kényelmesen, otthon határozhatja
meg a kedvenc úti céljait, és
később felhasználhatja azokat az
autójában.
Lásd lent "Felhasználó által
meghatározott POI-k létrehozása
és importálása".
■ Világosan elrendezhet nagy
mennyiségű úti célt, pl. kedvenc úti
célok egyéb családtagokhoz vagy a
következő utazások és üzleti utak
úti céljait, különálló almenükben.

Lásd lent a "POI-adatok több
almappába rendezése" című
fejezetet.
Egyéni POI-k exportálása és
importálása és címjegyzék elemek
Rövid leírás:
1. Csatlakoztasson egy USBmeghajtót az autó Infotainment
rendszerének USB-portjához.
2. Tárolja (exportálja) a kedvenc úti
céljait az USB-meghajtóra.
3. Csatlakoztassa az USBmeghajtót a Navi 600 vagy
Navi 900 rendszerrel felszerelt
autó USB-portjához.
4. Töltse le (importálja) a
címadatokat az autó Infotainment
rendszerére.
Az importálás után, a címek
kiválaszthatók úti célokként
célbavezetéshez.
A részletes leírást lásd lent.

Infotainment rendszer
POI-adatok exportálása egy USBmeghajtóra
Csatlakoztasson egy USB-meghajtót
az autó Infotainment rendszerének
USB-portjához, lásd az "USB-port"
című fejezetet, 3 152.
Nyomja meg a CONFIG gombot,
majd válassza ki a Navigációs
beállítások elemet és ezt követően a
POI-k exportálása menüpontot.
Megjelenik az POI-k exportálása
menü.

Alapértelmezésben a myPOIs
memóriában tárolt összes egyéni POI
és az összes címjegyzék elem
exportálható.
Ha szükséges, szüntesse meg az
exportálni nem kívánt címadattípusokat.
Válassza a Exportálás indítása
elemet a kiválasztott címadattípus(ok) tárolásához a
csatlakoztatott USB-meghajtón.
A címadatokat a rendszer az USBmeghajtó gyökérkönyvtárában
található, myPOIs mappában tárolja.
Minden exportált POI-kategória
esetében, pl. Étterem vagy Privát,
egy ennek megfelelő nevű fájl
található a mappában.
Példák: F:\myPOIs\Étterem_3.poi
vagy F:\myPOIs\Privát_1.poi, ahol a
F:\ az USB-meghajtó
gyökérkönyvtára.
Megjegyzés
Ha az USB meghajtó myPOIs
mappájában már tárolásra kerültek
egyforma kategóriájú POI adatok,
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ezek a régi fájl-verziók felülírásra
kerülnek az azonos nevű új
fájlverziókkal.
A myPOIs mappa és a fájlok a POI
adatokkal nem nevezhetők át vagy
mozgathatók másik mappába az
USB-meghajtón. Ellenkező esetben
az Infotainment rendszer nem lesz
képes a címadatok ismételt
importálására.
POI-adatok importálása egy USBmeghajtóról
Csatlakoztasson egy USB-meghajtót
a tárolt POI-adatokkal (részleteket
lásd fent) az Infotainment rendszer
USB-portjára, lásd "USB-port" című
fejezet, 3 152.
Az importálás elindításához: nyomja
meg a CONFIG gombot, válassza a
Navigációs beállítások elemet, majd
a Saját POI-k importálása elemet,
végül a Tovább elemet.
Ezzel a művelettel az USBmeghajtón tárolt összes POI-adat
importálható az Infotainment
rendszer myPOIs memóriájába.
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Az importálás befejeztével, az
importált POI-k kiválaszthaók úti
célként a Cél megadása menüben,
lásd "Úti cél bevitele" fejezet, 3 172.
Felhasználó által meghatározott POIk létrehozása és importálása
A felhasználó által létrehozott
érdekes helyeket GPS-koordináták
alapján kell meghatározni, amelyek
pl. egy topográfiai térképről
szerezhetők be.
A GPS-koordinátákat és a további
cím adatokat be kell vinni a szöveges
fájlokba, ahol minden fájl egy POIkategóriának felel meg.
Rövid leírás:
1. Hozza létre a POI-adatok
szöveges fájljait.
2. Adja meg a kívánt címadatokat a
szöveges fájlokban.
3. Tárolja a szöveges fájlokat a POIadatokkal az USB-meghajtón.

4. Csatlakoztassa az USBmeghajtót az autó Infotainment
rendszerének USB-portjához.
5. Töltse le (importálja) a szöveges
fájlokat a POI-adatokkal a
Infotainment rendszerbe.
Az importálás után, a címek
kiválaszthatók úti célokként
célbavezetéshez.
A részletes leírást lásd lent.
POI-adatok szöveges fájljainak
létrehozása
20 különböző POI-kategória számára
jelölhet ki kedvenc úti célokat, ahol
minden POI-kategóriát egy szám
jelöl, lásd lent a "POI-kategóriák és
hozzárndelt számok" című fejezetet.
Minden POI-kategóriához egy külön
szöveges fájlt kell létrehozni.
A szöveges fájlok létrehozhatók pl.
egy egyszerű szövegszerkesztő
szoftverrel.
Megjegyzés
A szöveges szerkesztőnek
támogatnia kell az Unicode UTF-8
karakter-kódolást.

Minden szöveges fájl nevének
tartalmaznia kell a kategória nevét,
egy alsó aláhúzást, a kategória
számát és a fájl kiterjesztését, .poi.
Példák fájlnevekre:
■ Üzleti_2.poi
■ Ház és otthon_8.poi
■ Kultúra_15.poi
Megjegyzés
A szöveges fájlnevek hossza max.
32 karakter lehet.
POI-kategóriák és hozzárendelt
számok
(1) Privát, (2) Üzleti, (3) Étterem, (4)
Szálloda, (5) Automobil, (6) Utazás,
(7) Mozi, (8) Ház és otthon, (9)
Bevásárlás, (10) Iparos
szakterületek, (11) Sport, (12)
Látnivaló, (13) Egészségügy, (14)
Szabadidő, (15) Kultúra, (16)
Éjsz.élet, (17) Kommunikáció, (18)
Hírek és tőzsde, (19) Hivatal, (20)
Általános.
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POI-adatok bevitele a szöveges
fájlokba
A lenti képen egy minta szöveges fájl
látható Ház és otthon_8poi névvel,
néhány minta POI-adattal:

A POI-adatokat a következő
formátumban kell bevinni a szöveges
fájlokba:
Hosszúsági koordináta, Szélességi
koordináta, "POI neve", "További
információk", "Telefonszám
(opcionális)"

Példa: 7.0350000, 50.6318040,
"Michael otthona", "Bonn - Hellweg
6", "02379234567", lásd a fenti
képen.
A GPS-koordinátákat fokokban kell
megadni.
A POI-nevek maximális hossza 60
karakter lehet. Ugyanez vonatkozik a
kiegészítő információk sorra és a
telefonszám sorra.
Az egyes úti célok POI-adatait egy
külön sorba kell bevinni, lásd a fenti
képet.
Szöveges fájlok tárolása egy USBmeghajtón
A POI-adatokat tartalmazó szöveges
fájlokat a myPOIs mappában kell
tárolni, ami az USB-meghajtó
gyökérkönyvtárában található.
Példa: F:\myPOIs\Ház és
otthon_8.poi, ahol a F:\ az USBmeghajtó gyökérkönyvtára.
Az egyes POI-adatoknak az
Infotainment rendszerre való
importálását követően (lásd a lenti
importálási útmutatót), a Importált
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POI-k menü megmutatja a
kiválasztható POI-kategóriák listáját,
a következők szerint:

POI-adatok több almappába
rendezése
A szöveges fájlok opcionálisan
elrendezhetők, véletlenszerű néven,
alkönyvtárakban is.
Példák: F:\myPOIs\AnnsPOIs vagy
F:\myPOIs\MyJourney, ahol a F:\ az
USB-meghajtó gyökérkönyvtára.
Az ilyen módon elrendezett egyes
POI-adatoknak az Infotainment
rendszerre való importálását
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követően (lásd a lenti importálási
útmutatót), a Importált POI-k menü
megmutatja a kiválasztható almenük
listáját, a következők szerint:

Egy almenü kiválasztását követően,
megjelenik az importált POIkategóriák kapcsolódó listája.
A POI-adatok importálása az
Infotainment rendszerre
Csatlakoztassa az egyéni POIadatokat tartalmazó USB-meghajtót
az Infotainment rendszer USBportjához, lásd az "USB-port" című
fejezetet, 3 152.

Az importálás elindításához: nyomja
meg a CONFIG gombot, válassza a
Navigációs beállítások elemet, majd
a Saját POI-k importálása elemet,
végül a Tovább elemet.
Ezzel a művelettel az USBmeghajtón tárolt összes POI-adat
importálható az Infotainment
rendszer myPOIs memóriájába.
Az importálás befejeztével, az
importált POI-k kiválaszthaók úti
célként a Cél megadása menüben,
lásd lent az "Úti cél bevitele" című
fejezetet.

Úti cél megadása
Nyomja meg a DEST gombot az úti
célok bevitelére vagy kiválasztására
vonatkozó különböző opciókat
tartalmazó menühöz.

■ Otthoni cím: a jelenleg beállított
otthoni cím kiválasztásához (ha
van). Az otthoni cím beállítása/
módosítása, lásd lent az "Otthoni
cím beállítása" című fejezetet.
Az otthoni cím kiválasztása után,
az Infotainment rendszer azonnal
kiszámolja az útvonalat a jelenlegi
pozíciótól az otthoni címre, majd
elkezdi a célbavezetést.
■ Cím megadása: az úti cél ország,
város, utca és házszám adatokkal
való közvetlen megadása. Lásd
lent, "Egy cím közvetlen
megadása".

Infotainment rendszer
■ Címjegyzék: a címjegyzékben
eltárolt úti cél kiválasztása. Lásd
lent a "Cím kiválasztása a
címjegyzékből" című fejezetet.
Lásd még lent a "Cím tárolása a
címjegyzékben vagy a myPOIs
memóriában" és a "Tárolt cím
szerkesztése vagy törlése" című
fejezetet.
■ Utolsó célok: választás a
legutoljára kiválasztott úti célok
közül. Lásd lent az "Előző úti cél
kiválasztása" című fejezetet.
■ myPOIs: a myPOIs memóriában
eltárolt úti cél kiválasztása. Lásd
lent a "myPOIs memóriában tárolt
cím kiválasztása" című fejezetet.
Lásd még lent a "Cím tárolása a
címjegyzékben vagy a myPOIs
memóriában" és a "Tárolt cím
szerkesztése vagy törlése" című
fejezetet.
■ POI-k: Az Infotainment rendszer
térkép SD kártyáján tárolt POI-k
kiválasztása (címek, pl. éttermek,
benzinkutak, kórházak stb.). Lásd
lent az "Érdekés helyek
kiválasztása" című fejezetet.
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■ Kiválasztás térképről: egy úti cél
kiválasztása térkép nézetben a
nyolcirányú kapcsolóval 3 110.
Lásd lent az "Úti cél választása a
térképről" című fejezetet.
■ Szélességi fok / hosszúsági fok: úti
cél kiválasztása földrajzi
koordináták megadásával. Lásd
lent az "Úti cél kiválasztása földrajzi
koordináták megadásával" című
fejezetet.

Egy benzinkút kiválasztása úti
célként egy
Alacsony üzemanyagszint
figyelmeztetés után
Ha az üzemanyagtartályban lévő
üzemanyagszint alacsony, egy
figyelmeztető üzenet jelenik meg.

A gépkocsi aktuális pozíciójának
közelében levő benzinkút
kereséséhez: válassza a
Benzinkutak menüpontot.
A keresés befejezése után a
megtalált benzinkutak listája jelenik
meg.
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Válassza a Navigáció indítása elemet
a célbavezetés elindításához a
megjelölt címre.
Leírás a célbavezetéshez, lásd a
"Célbavezetés" című fejezetet,
3 187.

képet) és nyomja meg a MENU
gombot a Országok menü
megnyitásához.

Cím közvetlen megadása

Nyomja meg a DEST gombot, majd
válassza a Cím megadása elemet a
lent látható menü megnyitásához.
Lent megjelenik a jelenleg megjelölt
benzinkút részletes információit
tartalmazó lista: a hozzávetőleges
irány a benzinkútig, a cím, a távolság
és az elérhető üzemanyagtípusok (a
benzinen és dízelen kívül).
Az üzemanyagtípusok rövidítései:
CNG (sűrített földgáz), LPG
(folyékony PB-gáz).
Célbavezetés indítása egy
benzinkúthoz
Válassza ki a kívánt benzinkutat.
Megjelenik az Navigáció menü.

Válassza ki a kívánt országot.
Cím megadása a betűbeviteli funkció
segítségével
Jelölje ki a Város: beviteli mezőt,
majd nyomja meg a MENU gombot a
betűbeviteli funkció aktiválásához.
Az ország módosításához/
kiválasztásához: jelölje meg az
ország beviteli mezőt (lásd a fenti
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A MENU gomb használatával
egyenként jelölje ki és fogadja el a
kívánt város nevének betűit. A
művelet során a rendszer
automatikusan letiltja azokat a
betűket, amelyek nem
következhetnek a város nevében.
Az alábbi szimbólumok választhatók
ki az alsó sorban:
⇧: A különleges betűk listája az alsó
sorban jelenik meg.
◀▶: Előző / következő betű kijelölése.
k : Utolsó betű törlése.
Aa: Nagybetű, kisbetű.

j: Lista funkció – amint már két betű
megadásra került (bizonyos
esetekben egy betű megadása után
is), az ezekkel a betűkkel kezdődő
nevek megjelenítésre kerülnek. Minél
több betűt ad meg, a lista annál
rövidebb lesz.
OK: Bevitel befejezése vagy keresési
kifejezés elfogadása.
A BACK gomb hosszabb
megnyomására a beviteli sorban lévő
valamennyi betű törlődik.
Ismételje meg az eljárást a
fennmaradó beviteli mezőkben is
(házszám vagy kereszteződés
megadása opcionális).
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A cím befejezése után, válassza az
OK gombot.
Megjelenik az Navigáció menü.
Célbavezetés indítása
Válassza a Navigáció indítása elemet
a célbavezetés elindításához a
megjelölt címre.
Leírás a célbavezetéshez, lásd a
"Célbavezetés" című fejezetet,
3 187.
A cím tárolása
Válassza a Mentés elemet, ha
szeretné tárolni a megjelenített címet
a címjegyzékben vagy a myPOIs
memóriában.
A Mentés menü jelenik meg, lásd lent
a "Cím tárolása a címjegyzékben
vagy a myPOIs memóriában" című
fejezetet.

Cím kiválasztása a
címjegyzékből

Nyomja meg a DEST gombot, majd
válassza ki a Címjegyzék
menüpontot.
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A cím tárolása
Válassza a Mentés elemet, ha
szeretné tárolni a megjelenített címet
a címjegyzékben vagy a myPOIs
memóriában.
A Mentés menü jelenik meg, lásd lent
a "Cím tárolása a címjegyzékben
vagy a myPOIs memóriában" című
fejezetet.

Válassza ki a kívánt címjegyzék
bejegyzést.
Megjelenik az Navigáció menü.
Célbavezetés indítása
Válassza a Navigáció indítása elemet
a célbavezetés elindításához a
megjelölt címre.
Leírás a célbavezetéshez, lásd a
"Célbavezetés" című fejezetet,
3 187.

Korábbi úti cél kiválasztása

Nyomja meg a DEST gombot, majd
válassza a Utolsó célok elemet a lent
látható menü megnyitásához.

A legutóbb használt úti célok listája
jelenik meg.
Válassza ki a kívánt úti célt.
Megjelenik az Navigáció menü.
Célbavezetés indítása
Válassza a Navigáció indítása elemet
a célbavezetés elindításához a
megjelölt címre.
Leírás a célbavezetéshez, lásd a
"Célbavezetés" című fejezetet,
3 187.

Egy myPOIs memóriában tárolt
cím kiválasztása

Nyomja meg a DEST gombot, majd
válassza a myPOIs elemet a lent
látható menü megnyitásához.

Infotainment rendszer
Megjegyzés
A(z) Importált POI-k opció csak
akkor választható, ha az érdekes
pontok (címek) adatai letöltésre
kerültek az USB-meghajtóról, lásd
"POI adatok exportálása és
importálása" a fenti "Használat"
című részben.
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Válassza ki a kívánt rendezési
lehetőséget.
A jelenleg elérhető érdekes helyek
kategóriák menüje jelenik meg.

Válassza ki a kívánt opciót. A
különböző rendezési lehetőségeket
tartalmazó menü jelenik meg.

Válassza ki a kívánt kategóriát.
A kiválasztott kategória összes
elérhető érdekes helyét tartalmazó
lista menüje jelenik meg (pl. Étterem).

A rendezési lehetőségek határozzák
meg azt a sorrendet, amelyben
később az egyéni/importált érdekes
helyek listája megjelenik.

Megjegyzés
A jármű jelenlegi helyzetétől távol
eső érdeklődési pontok nem biztos,
hogy megjelennek a listában.

A lista alatt a jelenleg megjelölt
érdekes pont részletes információi
jelennek meg: a hozzávetőleges irány
az érdekes helyhez, a cím és a
távolság.
Célbavezetés indítása az érdekes
helyhez
Válassza ki a kívánt érdekes helyet.
Megjelenik az Navigáció menü.
Válassza a Navigáció indítása elemet
a célbavezetés elindításához a
megjelölt címre.
Leírás a célbavezetéshez, lásd a
"Célbavezetés" című fejezetet,
3 187.
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Érdekes helyek (POI-k)
kiválasztása

Nyomja meg a DEST gombot, majd
válassza ki a POI-k menüpontot.
Az érdekes helyek kiválasztásra
vonatkozó lehetőségeket tartalmazó
menü (pl. éttermek, benzinkutak,
kórházak stb.) jelenik meg.

Aktuális pozíció körzete
A gépkocsi aktuális pozíciója
közelében lévő érdekes helyek (POI)
kiválasztása.
Az opció kiválasztását követően, az
összes elérhető érdekes hely
kategóriájának listája jelenik meg.

Például Ön egy benzinkutat keres:
Válassza ki a Autó és tankolás
menüpontot.
Egy menü jelenik meg, mely további
benzinkút keresési lehetőségeket
nyújt.

módosítása, lásd lent a "Szűrők
beállítása a keresés szűkítéséhez”
című fejezetet).
A keresés befejezése után a
megtalált benzinkutak listája jelenik
meg.

A Keresés indítása menüpont
kiválasztása után elkezdődik a
térségben található benzinkutak
keresése. A keresés figyelembe veszi
az összes benzinkutat, amely
megfelel a Lánc és Fueltype
kritériumoknak (szűrési feltételek

Lent megjelenik a jelenleg megjelölt
benzinkút részletes információit
tartalmazó lista: a hozzávetőleges
irány a benzinkútig, a cím, a távolság
és az elérhető üzemanyagtípusok (a
benzinen és dízelen kívül).
Az üzemanyagtípusok rövidítései:
CNG (sűrített földgáz), LPG
(folyékony PB-gáz).
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Szűrők beállítása a keresés
szűkítéséhez
A Lánc kiválasztása után megjelenik
a térségben jelen levő összes
benzingyártót tartalmazó lista.

A márka megadásával a lista tovább
szűkíthető.
A kivánt márka/lánc megjelölése
után: válassza a Keresés indítása
kiválasztott szűrőkkel elemet vagy a
keresés további szűkítéséhez vá
lassza a Folytatás a következő
szűrővel elemet (üzemanyagtípusok).

A Fueltype kiválasztása megjelenik a
környékbeli benzinkutakon
forgalmazott üzemanyagtípusok
listája (a benzinen és dízelen kívül).
Az üzemanyag típusának
megadásával a lista tovább
szűkíthető.
A kívánt üzemanyag-típus
megjelölése után: válassza a
Keresés indítása kiválasztott
szűrőkkel elemet, vagy a keresés
további szűkítéséhez a Folytatás a
következő szűrővel elemet
(benzinkút márkák/láncok).
A keresés befejezése után a
korábban kiválasztott keresési
feltételeknek megfelelő benzinkutak
listája jelenik meg.
Válassza ki a kívánt benzinkutat.
Megjelenik az Navigáció menü.
Célbavezetés indítása
Válassza a Navigáció indítása elemet
a célbavezetés elindításához a
megjelölt címre.
Leírás a célbavezetéshez, lásd a
"Célbavezetés" című fejezetet,
3 187.
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A cím tárolása
Válassza a Mentés elemet, ha
szeretné tárolni a megjelenített címet
a címjegyzékben vagy a myPOIs
memóriában.
A Mentés menü jelenik meg, lásd lent
a "Cím tárolása a címjegyzékben
vagy a myPOIs memóriában" című
fejezetet.
Az autópálya mentén
Az autópályához tartozó érdekes
helyek (pl. benzinkutak,
pihenőhelyek) kiválasztása az
útvonal mentén. A menüpont csak
akkor elérhető, ha éppen autópályán
utazik.
Érdekes helyek (POI-k) kiválasztása:
például „A jelenlegi helyzet
közelében” (lásd a fenti példát).
A cél körzete
A megadott úti cél közelében lévő
érdekes helyek (POI) kiválasztása.
Érdekes helyek (POI-k) kiválasztása:
például „A jelenlegi helyzet
közelében” (lásd a fenti példát).
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Más helységek körzetében
Bármely helység közelében található
érdekes helyek (POI) kiválasztása.
Az opció kiválasztását követően az
országok listája jelenik meg.
Válassza ki a kívánt országot. A város
nevének megadásához szükséges
menü jelenik meg.

Adja meg a kívánt városnevet a
betűbeviteli funkcióval, lásd fent a
"Cím megadása a betűbeviteli
funkcióval" című fejezetet.

Amikor a bevitt adatok elégségesek
hozzá, megjelenik a lehetséges
városneveket tartalmazó felsorolás.
A lista megjelenítéséhez olykor
szükség lehet a j kiválasztására.
Válassza ki a kívánt várost. Egy menü
jelenik meg, mely a kiválasztott város
közelében található érdeklődésre
számot tartó helyek (POI-k)
kategóriánkénti felsorolását
tartalmazza.
Érdekes helyek (POI-k) kiválasztása:
például „A jelenlegi helyzet
közelében” (lásd a fenti példát).
Keresés név szerint
Érdekes helyek (POI) kiválasztása a
név megadásával.
Az opció kiválasztását követően az
országok listája jelenik meg.
Válassza ki a kívánt országot. A név
bevitelhez szükséges menü jelenik
meg.

Adja meg a kívánt érdekes hely nevét
a betűbeviteli funkcióval, lásd fent a
"Cím bevitele a betűbeviteli
funkcióval" című fejezetet.
Amikor a bevitt adatok elégségesek
hozzá, megjelenik a lehetséges
érdekes helyeket tartalmazó
felsorolás. A lista megjelenítéséhez
olykor szükség lehet a j
kiválasztására.
Válassza ki a kívánt érdekes helyet.
Megjelenik az Navigáció menü.

Infotainment rendszer
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Célbavezetés indítása
Válassza a Navigáció indítása elemet
a célbavezetés elindításához a
megjelölt címre.
Leírás a célbavezetéshez, lásd a
"Célbavezetés" című fejezetet,
3 187.

Célbavezetés indítása
Válassza a Navigáció indítása elemet
a célbairányítás elindításához a
megjelölt címre.
Leírás a célbavezetéshez, lásd a
"Célbavezetés" című fejezetet,
3 187.

A cím tárolása
Válassza a Mentés elemet, ha
szeretné tárolni a megjelenített címet
a címjegyzékben vagy a myPOIs
memóriában.
A Mentés menü jelenik meg, lásd lent
a "Cím tárolása a címjegyzékben
vagy a myPOIs memóriában" című
fejezetet.

A cím tárolása
Válassza a Mentés elemet, ha
szeretné tárolni a megjelenített címet
a címjegyzékben vagy a myPOIs
memóriában.
A Mentés menü jelenik meg, lásd lent
a "Cím tárolása a címjegyzékben
vagy a myPOIs memóriában" című
fejezetet.

Keresés telefonsz. alapj.
Érdekes helyek (POI) kiválasztása a
telefonszám megadásával.
Az opció kiválasztását követően az
országok listája jelenik meg.
Válassza ki a kívánt országot. A szám
bevitelhez szükséges menü jelenik
meg.

Adja meg a kívánt telefonszámot a
betűbeviteli funkcióval, lásd fent a
"Cím megadása a betűbeviteli
funkcióval" című fejezetet.
Amikor a bevitt adatok elég
konkrétak, a lehetséges
telefonszámok listája jelenik meg
(minden szám egy érdekes helynek
felel meg). A lista megjelenítéséhez
olykor szükség lehet a j
kiválasztására.
Válassza ki a kívánt érdekes helyet.
Megjelenik az Navigáció menü.

Úti cél választása a térképről

Nyomja meg a DEST gombot, majd
válassza ki a Kiválasztás térképről
menüpontot.
A jelenlegi hely környékét jelölő
térképet tartalmazó menü jelenik
meg.
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Leírás a célbavezetéshez, lásd a
"Célbavezetés" című fejezetet,
3 187.

Megjegyzés
A térkép nagyítása a MENU gomb
elforgatásával változtatható.
A MENU gombon található
nyolcirányú gombbal 3 110
mozgassa a célkeresztet az úti cél
pontjára a térképen.
Nyomja meg a MENU gombot a
kiválasztás megerősítéséhez.
Megjelenik az Navigáció menü.
Célbavezetés indítása
Válassza a Navigáció indítása elemet
a célbavezetés elindításához a
megjelölt címre.

A cím tárolása
Válassza a Mentés elemet, ha
szeretné tárolni a megjelenített címet
a címjegyzékben vagy a myPOIs
memóriában.
A Mentés menü jelenik meg, lásd lent
a "Cím tárolása a címjegyzékben
vagy a myPOIs memóriában" című
fejezetet.

Úti cél kiválasztása földrajzi
koordináták megadásával

Nyomja meg a DEST gombot, majd
válassza ki a Szélességi fok /
hosszúsági fok menüpontot.
A földrajzi koordináták úti célként való
megadásához szükséges menü
jelenik meg.

Hosszúsági koordináta megadása
1. Válassza ki a Szélességi fok
menüpontot.
2. Forgassa el a MENU gombot az
É vagy D kiválasztásához (északi
vagy déli szélesség).
3. Nyomja meg a MENU gombot a
kiválasztás megerősítéséhez.
4. A kívánt szélességi fok
megadásához forgassa el a
MENU gombot.
5. Nyomja meg a MENU gombot a
bevitel megerősítéséhez.
6. Adja meg a kívánt szélesség fok,
perc és másodperc értékét.
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Szélességi koordináta megadása
1. Válassza ki a Hosszúsági fok
menüpontot.
2. Forgassa el a MENU gombot a
Ny vagy K kiválasztásához
(nyugati vagy keleti hosszúság
Greenwich-hez képest).
3. Nyomja meg a MENU gombot a
bevitel megerősítéséhez.
4. Adja meg és nyugtázza a kívánt
hosszúság fok, perc és
másodperc értékét.

A cím tárolása
Válassza a Mentés elemet, ha
szeretné tárolni a megjelenített címet
a címjegyzékben vagy a myPOIs
memóriában.
A Mentés menü jelenik meg, lásd lent
a "Cím tárolása a címjegyzékben
vagy a myPOIs memóriában" című
fejezetet.

Válassza a Átvesz elemet a
megjelenített koordináták
megerősítéséhez.
Megjelenik az Navigáció menü.

Az Infotainment rendszer két
különböző memória-területet kínál,
ahol tárolhatók a kedvenc úti célok: a
címjegyzék és a myPOIs memória.
Mielőtt tárolna egy címet a memóriaterületek egyikén, ki kell jelölnie egy
kategóriát a címhez.
■ Amennyiben egy címet szeretne
tárolni a címjegyzékben, a címet a
Privát vagy Üzleti kategóriához kell
rendelnie.
■ Amennyiben a címet a myPOIs
memóriában kívánja tárolni, 18
kategória közül választhat (pl.
Étterem, Utazás vagy Kultúra).

Célbavezetés indítása
Válassza a Navigáció indítása elemet
a célbavezetés elindításához a
megjelölt címre.
Leírás a célbavezetéshez, lásd a
"Célbavezetés" című fejezetet,
3 187.

Egy cím tárolása a
címjegyzékben vagy a myPOIs
memóriában
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Egy cím tárolása a címjegyzékben
Nyomja meg a DEST gombot a Cél
megadása menü megnyitásához,
majd válasszon ki egy opciót a
bevitelhez vagy egy úti cél
kiválasztásához (pl. Cím megadása
vagy Utolsó célok), lásd a fenti
leírásokat a címbevitelre vagy kiválasztásra vonatkozóan.
A kívánt úti cél címének bevitele vagy
kiválasztása után, a Navigáció menü
jelenik meg.
Válassza ki a Mentés menüpontot.
A Mentés menü jelenik meg,
alapértelmezésben az előzőleg
megadott vagy kiválasztott úti cél
címével.
Az alapértelmezett név módosítható
(lásd a példát az elábbi képen) a
betűbeviteli funkcióval, lásd fent a
"Cím bevitele a betűbeviteli
funkcióval" című fejezetet.
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Egy cím tárolása a myPOIs
memóriában
Egy cím tárolása a myPOIs
memóriában a címjegyzékben való
tárolás fent leírt módjához hasonlóan
történik.
Az egyetlen különbség: válasszon
egy kategóriát, ami nem Privát vagy
Üzleti, pl. Étterem, Automobil vagy
Bevásárlás.

Opcionálisan egy telefonszám is
megadható.
Az alapértelmezett Privát kategória a
Üzleti kategóriára módosítható.
Válassza ki a megjelenített kategóriát
az összes elérhető cím-kategória
listáját tartalmazó menü
megjelenítéséhez.

Megjegyzés
Amennyiben más kategóriát választ
mint Privát vagy Üzleti, az úti cél
címe a myPOIs memóriában kerül
tárolásra és nem a címjegyzékben.
Válassza ki a Üzleti menüpontot.
Ismét megjelenik az Mentés menü.
Az OK paranccsal tárolja az úti cél
címet a címjegyzékben a kijelzőn
látható néven és kategóriával.
A címjegyzékben legfeljebb 100 úti
cél címe tárolható.

Megjegyzés
Amennyiben a Privát vagy Üzleti
kategóriák egyikét választja, az úti
cél címe a címjegyzékben és nem a
myPOIs memóriában kerül
tárolásra.

Egy tárolt cím szerkesztése
vagy törlése

A címjegyzékben vagy a myPOIs
memóriában tárolt címadatok
(beleértve a kategóriát és a
telefonszámot) bárikor
szerkeszthetők vagy teljes
mértékben törölhetők.

Infotainment rendszer
Egy címjegyzék elem szerkesztése
vagy törlése
Nyomja meg a DEST gombot,
válassza ki a Címjegyzék
menüpontot, válassza ki a kívánt cím
elemet, majd válassza a Szerkeszt
elemet.
Megjelenik az Szerkeszt menü.

A következő lehetőségek közül
választhat:
■ Cím: megnyitja a Cím megadása
menüt. Szerkesztheti a
megjelenített címet a betűbeviteli
funkcióval, lásd fent a "Cím bevitele

a betűbeviteli funkcióval" című
fejezetet.
A szerkesztett cím jóváhagyása
után, ismét megjelenik a
Navigáció menü.
Amennyiben szeretné a nevet vagy
a kategóriát és módosítani, ki kell
választania ismét a vonatkozó
címet a címjegyzékben, lásd fent.
■ Név és szám: az opció kiválasztása
után, szerkesztheti a címjegyzék
elem nevét, a telefonszámt, vagy új
kategóriát választhat ki, lásd fent a
"Cím tárolása a címjegyzékben"
című fejezetet.
■ Törlés: törli a kijelzőn látható címet
a címjegyzékből.
■ "Otthoni cím”-ként: beállítja a
megjelenített címet otthoni
címként, lásd lent az "Otthoni cím
beállítása" című fejezetet.
Egy myPOIS elem szerkesztése vagy
törlése
Nyomja meg a DEST gombot, majd
válassza a myPOIs elemet a lent
látható menü megnyitásához.
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Saját POI-k szerkesztése vagy
törlése
Válassza a Saját POI-k elemet, majd
válassza ki a kívént rendezési opciót
(pl. Aktuális pozíció körzete),
válassza ki a kívánt kategóriát (pl.
Étterem), válassza ki a kívánt címet
és válassza a Szerkeszt elemet.
Megjelenik az Szerkeszt menü.
A megjelenített myPOIs elem
szerkesztése vagy törlése a
címjegyzék elemekre vonatkozóan
fent leírt módon történik.
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Megjegyzések: Importált POI-k
Az importált érdekes helyek (egy
USB-mneghajtóról letöltött POI-k)
nem szerkeszthetők közvetlenül.
Amennyiben szeretné egy importált
POI adatait szerkeszteni:
■ Először el kell tárolnia a címet a
címjegyzékben vagy egyéni
érdekes helyként. Ezután
szerkesztheti a címadatokat a
vonatkozó címjegyzék elem vagy
myPOIs elem kapcsán (Saját POIk révén kiválasztható).
■ Vagy importálhat frissített adatokat
az USB-meghajtóról, lásd fent a
"POI-adatok exportálása és
importálása" című részt a
"Felhasználás" című fejezetben.
Nem lehetséges az egyes egyéni
importált érdekes helyek
címadatainak közvetlen törlése sem a
myPOIs memóriából.
Amennyiben szeretne eltávolítani
egyéni importált POI-kat:

Importáljon olyan frissített POIadatokat az Infotainment rendszerre,
amik nem tartalmazzák az eltávolítani
kívánt POI-k címadatait.
Az egyes kategóriák összes importált
POI elemeinek eltávolításához:
importáljon egy üres POI-adat fájlt az
adott kategóriába.
A POI-adatok importálásának
leírásához lásd fent a "POI-adatok
exportálása és importálása" című
részt a "Felhasználás" című
fejezetben.
Az összes importált POI törlése
egyszerre:
Nyomja meg a CONFIG gombot,
majd válassza ki a Navigációs
beállítások elemet és ezt követően a
Minden importált POI törlése
menüpontot.

Otthoni cím beállítása

Mielőtt egy címet otthoni címként be
tudna állítani, el kell tárolnia ezt a
címet a címjegyzékbe vagy a myPOIs
memóriába, lásd a vonatkozó fenti
leírást.

Egy címjegyzék elem beállítása
otthoni címként
Nyomja meg a DEST gombot,
válassza ki a Címjegyzék
menüpontot, válassza ki a kívánt cím
elemet, válassza a Szerkeszt elemet,
majd válassza a "Otthoni cím”-ként
elemet.
A megjelenített cím beállításra kerül
új otthoni címként és első opcióként
szerepel a Cél megadása menüben.
Egy myPOIs elem beállítása otthoni
címként
Nyomja meg a DEST gombot, majd
válassza a myPOIs elemet a lent
látható menü megnyitásához.

Infotainment rendszer

Egy egyéni POI beállítása otthoni
címként
Válassza a Saját POI-k elemet, majd
válassza ki a kívánt rendezési opciót
(pl. Aktuális pozíció körzete),
válassza ki a kívánt kategóriát (pl.
Étterem), válassza ki a kívánt címet,
válassza a Szerkeszt elemet és
válassza a "Otthoni cím”-ként elemet.
A megjelenített cím beállításra kerül
új otthoni címként és első opcióként
szerepel a Cél megadása menüben.
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Megjegyzések: Importált POI-k
Az importált érdekes helyek (egy
USB-meghajtóról letöltött POI-k) nem
állíthatók be otthoni címként
közvetlenül.
Amennyiben egy importált POI címét
szeretné beállítani otthoni címként:
Először el kell tárolnia a címet a
címjegyzékben vagy egyéni érdekes
helyként.
Ezután beállíthatja a címadatokat a
vonatkozó címjegyzék elemet vagy
myPOIs elemet (Saját POI-k révén
kiválasztható) otthoni címként.

Funkciók kikapcsolt
célbairányításnál

Célbairányítás

Navigáció indítása
A Navigáció indítása kiválasztása
utána a lent látható menü jelenik meg.

Nyomja meg a NAV gombot, majd a
MENU gombot a navigációs főmenü
megjelenítéséhez.
A célbavezetés inaktív vagy aktív
állapotának függvényében különböző
menüelemek érhetők el.
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■ Szerkeszt: a megjelenített cím
szerkesztése/törlése, lásd fent a
"Tárolt cím szerkesztése vagy
törlése" című részt az "Úti cél
bevitele" című fejezetben.
■ Útvonal kritériumok:
útvonaltervezési kritériumok
beállítása/módosítása, lásd lent a
"Navigációs opciók” című
fejezetben.

A következő lehetőségek közül
választhat:
■ Navigáció indítása: célbavezetés
elindítása a megjelenített címre.
■ Megmutat a térképen: a
megjelenített cím megtekintése a
térképen.
■ Hívás: nem elérhető.
■ Mentés: a megjelenített cím
tárolása a címjegyzékben vagy a
myPOIs memóriában, lásd fent a
"Cím tárolása a címjegyzékben
vagy a myPOIs memóriában" című
részt az "Úti cél bevitele" című
fejezetben.

TMC-üzenetek
A TMC információi, lásd a "Dinamikus
célbavezetés" című fejezet, 3 161.
A jelenleg fogható összes TMC
üzenet megjelenítéséhez válassza a
TMC-üzenetek menüpontot.

Az adott közlekedési helyzetre
vonatkozó részletes információ
megjelenítéséhez válasszon ki egy
közlekedési üzenetet.
Navigációs opciók
A megfelelő menü számos
menüpontot és további almenüt kínál
a célbairányítás konfigurálásához.

Infotainment rendszer

Útvonal kritériumok

A tervezés metódusa a különböző
kritériumokkal határozható meg.

Válasszon ki egyet a következő
kritériumok közül:
■ Leggyorsabb
■ Legrövidebb
■ Gazdaságos: optimalizált útvonal
kerül kiszámításra, figyelembe
véve a jármű paramétereit,
amelyek a Jármű paraméterek
menüben kerültek beállításra, lásd
lent.
Válassza a Jármű paraméterek
elemet a járműspecifikus
paramétereket tartalmazó menü
megjelenítéséhez.
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A kiválasztott beállításokat a
rendszer figyelembe veszi az útvonal
kiszámításakor, ha a Gazdaságos
elem pillanatnyilag ki van választva,
lásd fent.
A kívánt járműparaméterek beállítása
után, a menüből való kilépéshez
nyomja meg a BACK gombot.
Válassza a Dinamikus célbavezetés
menüpontot a dinamikus
célbairányítás beállításainak
módosításához.
A dinamikus célbavezetés
informácóihoz lásd a "Dinamikus
célbavezetés" című fejezetet, 3 195.
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A dinamikus célbairányítás
bekapcsolásához vagy
kikapcsolásához válassza a
Dinamikus célbavezetés
menüpontot.
Bekapcsolt dinamikus célbairányítás
esetén:
Válassza a Automatikus
újraszámítás elemet, ha szeretné
automatikusan újratervezni az
útvonalat közlekedési fennakadás
esetén.
Válassza a Újraszámítás
rákérdezéssel elemet, ha csak akkor
szeretné az útvonalat újratervezni, ha
megerősíti az erre vonatkozó
üzenetet.
A megjelenített beállítások
elfogadásához és a menüből való
kilépéshez válassza az Beállítások
átvétele menüpontot.

Szükség szerint válasszon ki egyet
vagy többet a következő lehetőségek
közül a Útvonal kritériumok menüben:
■ Autópályák elkerülése
■ Fizető utak elkerülése
■ Alagutak elkerülése
■ Kompok elkerülése
■ Időszakosan használható utak fi‐
gyelembevétele
Célbavezetés ábrázolása
A célbairányítási képernyőt illetően a
következő lehetőségek közül
választhat:

A Sáv asszisztens opció
használatával, meghatározhatja
hogy milyen típusú illusztráció
jelenjen meg egy autópályakereszteződés elérésekor.
Kikapcsolt Sáv asszisztens opció
esetén a következő típusú illusztráció
jelenik meg:

Infotainment rendszer

Bekapcsolt Sáv asszisztens opció
esetén a következő típusú illusztráció
jelenik meg:

A Infó megjelenítése opció
használatával kiválasztható, hogy a
navigációs célbavezetési információk
előugró ablakok formájában
jelenjenek meg más üzemmódokban
(pl. rádióhallgatás közben). A
megjelenő információ egy adott idő
után vagy a BACK gomb
megnyomására eltűnik.
A megjelenített beállítások
elfogadásához és a Navigációs
opciók menühöz való visszatéréshez
válassza az Beállítások átvétele
menüpontot.
Térkép opciók
Válassza a Térkép opciók, majd a
Térkép beállítása menüpontot a
következő almenü megjelenítéséhez:
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Az Északra tájolt és Menetiránynak
tájolt megjelenítések között
választhat.
Válassza a Térkép opciók, majd a
POI-k megjelenítése a térképen
menüpontot azon almenü
megnyitásához, melyen
kiválasztható, hogy milyen érdekes
helyek (POI-k) jelenjenek meg a
térképen.
A Felh. által definiált menüpontot
választva meghatározhatja, hogy
mely érdekes (POI) pontokat
jelenítsen meg a térkép, pl.: éttermek,
szállodák, nyilvános helyek stb.
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Az aktív célbairányítás funkciói

Az érkezési idő vagy menetidő
megjelenítése
A Várható menetidő kijelzése vagy
Várható érkezési idő kijelzése opció
kiválasztása után, a Navigációs
opciók menüben a megfelelő idő
megjelenik a navigációs
célbavezetési képernyő felső
sorában.

Aktuális pozíció-információk

A következő információk jelennek
meg a pillanatnyi tartózkodási helyről
a kijelzőn:
■ Város
■ Utca
■ Szélességi fok
■ Hosszúsági fok
■ Térkép képernyő

A jelenlegi pozíció kimásolható a
címjegyzékbe vagy a myPOIs
memóriába a Mentés elem
használatával, lásd fent a "Cím
tárolása a címjegyzékben vagy a
myPOIs memóriában" című részt az
"Úti cél bevitele" című fejezetben.

Célinformációk

A kijelzőn megjelenő adatok
megegyeznek az Aktuális pozíció
képernyőn megjelenő adatokkal.

Navigáció leállítása
A Navigáció leállítása elem
kiválasztása után, a célbavezetés
kikapcsol és a célbavezetés
kikapcsolt állapotának menüopciói
jelennek meg, lásd fent a "Kikapcsolt
célbavezetés funkciói" című részt.
TMC-üzenetek
A TMC információi, lásd a "Dinamikus
célbavezetés" című fejezet, 3 161.
A TMC-üzenetek kiválasztása utána
a Szűrés menü jelenik meg.

Infotainment rendszer
Kiválasztható, hogy Minden forgalmi
jelentés vagy csak Forgalmi
jelentések az útvonal mentén
jelenjenek meg a TMC-üzenetek
listában, lásd lent.

■ Célinformációk
■ Akt. útvonal áttekintése
Szakasz-lista
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Aktuális pozíció-információk
Leírás, lásd fent a "Kikapcsolt
célbavezetés funkciói" című részt.
Célinformációk
Leírás, lásd fent a "Kikapcsolt
célbavezetés funkciói" című részt.
Akt. útvonal áttekintése
A következő információk jelennek
meg az aktuális útvonalról a kijelzőn:

Navigációs opciók
Leírás, lásd fent a "Kikapcsolt
célbavezetés funkciói" című részt.
Útvonal-információk
A következő információk érhetők el
az Útvonal-információk menüben:
■ Szakasz-lista
■ Aktuális pozíció-információk

Az útvonal kiszámításánál
figyelembe vett valamennyi
útszakasz listázásra kerül az út
hosszával együtt.
A „+” szimbólummal jelölt útvonallista
bejegyzések kibonthatók az adott
bejegyzés kiválasztásával.
Kiválasztás után az adott
listaelemhez tartozó további
részletek jelennek meg.

■
■
■
■
■

Hely
Úti cél
Érkezési idő
Távolság
Térkép képernyő
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Szakasz zárolása
Az alábbi lehetőségek állnak
rendelkezésre, hogy bizonyos
területeket vagy útszakaszokat
kizárjon az útvonal tervezéséből:

Szakasz-lista
Az útvonalterv részletezésében
felsorolt utcanevek listájában az
egyes utcák kizárhatók a tervezésből
a kijelölésükkel.

Távolság
Egy távolsági érték beállításával a
jelenlegi tartózkodási helytől az adott
távig terjedő útszakasz kizárható a
tervezésből.

Egy utca kizárása az
útvonaltervezésből:
Jelölje ki a kívánt utcát, majd nyomja
meg a MENU gombot. Ezek az
utcanevek áthúzva jelennek meg.
Szükség esetén további utcákat is
kizárhat az útvonaltervezésből.
Válassza a Beállítások átvétele
elemet, majd nyugtázza a megjelenő
üzenetet.
Az útvonal újratervezésre kerül a
kizárt útszakaszok figyelembe
vételével.

Adja meg a kívánt távolságot, majd
nyomja meg a MENU gombot, majd
nyugtázza a megjelenő üzenetet.
Az útvonal újratervezésre kerül a
kizárt útszakaszok figyelembe
vételével.

Infotainment rendszer
Megjegyzés
A kizárásra jelölt útszakaszok
beállítása a következő
útvonaltervezésig marad
érvényben.
Minden útszakasz-tiltás feloldása
Az opció kiválasztása után a
kizártnak jelölt területek és
útszakaszok figyelembevételével
kerül sor az útvonal újratervezésére.

Dinamikus célbairányítás
Dinamikus célbairányítás esetén a
rendszer az útvonal tervezésénél
figyelembe veszi az Infotainment
rendszer által a TMC révén kapott
összes információt az aktuális
forgalmi helyzetre vonatkozóan. Az
útvonal az előre beállított kritériumok
alapján és a közlekedési akadályok
vagy forgalomkorlátozások
kikerülésével kerül megtervezésre
(pl. „legrövidebb útvonal”,
„autópályákat elkerülve” stb.).
Ha a tervezett útvonalon valahol
forgalmi akadály van (pl. közlekedési
dugó, útlezárás), egy üzenet jelenik
meg, valamint hangüzenet tájékoztat

a probléma jellegéről. A vezető
dönthet, hogy az érintett terület
elkerülésére az útvonal
megváltoztatásával a rendszer
keressen egy kerülőutat, vagy
célszerűbb egyszerűen áthaladni az
akadályozott útszakaszon.
A rendszer még kikapcsolt
célbairányítás mellett is jelzi a közeli
forgalmi akadályokat.
Bekapcsolt célbairányítás esetén a
rendszer folyamatosan ellenőrzi a
közlekedési információk alapján,
hogy szükséges-e az útvonal
újratervezése, vagy javasolt-e
alternatív útvonal választása az
aktuális közlekedési helyzetet
figyelembe véve.
A dinamikus célbavezetés be- és
kikapcsolása, valamint az útvonaltervezési kritériumok és egyéb
navigációs beállítások a Navigációs
opciók menüben végezhetők el, lásd
a "Célbavezetés" című fejezetet,
3 187.
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A dinamikus célbairányítás csak
akkor képes működni, ha adatokat
kap a RDS-TMC közlekedési
információs rendszeren keresztül.
Az Infotainment rendszer által
számított közlekedési akadály miatti
esetleges késés a jelenleg
kiválasztott RDS-TMC adótól
származó adatokon alapul. A
tényleges késés eltérhet a számított
értéktől.

196

Infotainment rendszer

Térképek
A navigációs rendszer használatához
szükséges összes térkép egy SDkártyán kerül tárolásra az
Infotainment rendszerben.

Térkép SD-kártya

Az Infotainment rendszer SD-kártya
olvasója csak a jármű navigációs
rendszeréhez tartozó SD-kártya
adatait tudja olvasni. Az SD-kártya
olvasó nem tud más SD-kártyáról
olvasni.
Az SD-kártya térkép adatainak
gyártási dátuma miatt, néhány új út
nem szerepelhet rajta, illetve néhány
név és út más lehet, mint a térkép
gyártásakor érvényben lévő adatok.
További SD-kártyák vagy a térkép
adatok frissítésének
megrendekéséhez, lépjen
kapcsolatba az Chevrolet
Szervizpartnerével.
Egy térkép SD-kártya cseréje, lásd
lent.

Fontos információk az SD-kártyák
kezelésével kapcsolatban

Figyelem!
Soha ne próbáljon meg repedt,
deformálódott vagy
ragasztószalaggal javított SDkártyát használni. Ez károsíthatja
a berendezést.
■ Az SD-kártyát óvatosan kezelje.
Soha ne érintse meg a fém
érintkezőket.
■ Ne használjon hagyományos
tisztítót, benzint, hígítót vagy
antisztatikus spray-t.
■ Amennyiben tisztítania kell az SDkártyát, használjon egy puha
rongyot.
■ Ne hajlítsa meg az SD-kártyát. Ne
használjon elhajlott vagy elrepedt
SD-kártyát.
■ Ne tegyen fel matricát és ne írjon
semmit egyik felületre sem.

■ Ne tárolja az SD-kártyát olyan
helyen, ami közvetlen napfénynek,
magas hőmérsékletnek vagy
páratartalomnak van kitéve.
■ Az SD-kártyát mindig helyezze a
tárolódobozába, amikor nem
használja azt.

Egy térkép SD-kártya cseréje

Az SD-kártya nyílása a középkonzol
burkolata alatt található.
Az SD-kártya eltávolítása

Infotainment rendszer
Nyomja meg a beillesztett SD-kártyát
a kierteszeléséhez, majd óvatosan
húzz ki az SD-kártyát az SD-kártya
nyílásból.
Az SD-kártya beillesztése

Óvatosan nyomja be az SD-kártyát a
kivágott szélével bal oldalon (lásd a
fenti képen) az SD-kártya nyílásába,
amíg a kártya csatlakozik.
Megjegyzés
Az SD-kártya és az SD-kártya
nyílása mindig legyen tiszta és
száraz.
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Szimbólumok áttekintése

Infotainment rendszer
Szám Magyarázat

Szám Magyarázat

1
2
3

21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Jelenlegi pozíció (térkép)
Úti cél
Jelenlegi pozíció (útvonallista)
nem elérhető
nem elérhető
Köd
Útfelbontások
Csúszós út
Szmog
Hó
Vihar
Vigyázat / figyelmeztetés
Útlezárás
Sűrű forgalom
Forgalmi dugó
Sávszűkület
Nyitott lista
Zárt lista
Bevásárlóközpont
Díjköteles út

Turistainformáció
Nevezetesség
Sport és szabadidő
Kirándulás
Múzeum
Autókölcsönző
Útikalauz információ
Szabadidős tevékenység
Szolgáltatás nyújtása
Pénzkiadó automata
Buszpályaudvar
Táborhely
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Infotainment rendszer
Szám Magyarázat

Szám Magyarázat

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53

54
55
56
57
58
59
60
61
62
63

Gyógyszertár
Mozi
Repülőtér
Vidámpark
Város
Bank
Közlekedési hírek
Komp
Határátkelő
Alagút
Újságos
Élelmiszerbolt
Hotel/motel
Autópálya kijárat
Parkoló
P+R parkoló
Többemeletes parkolóház
Benzinkút
Pihenőhely
Étterem
WC

Történelmi emlékmű
Kórház
Segélyhívás
Rendőrség
Kikötő
Hágó
Nyilvános hely
Gépkocsival kapcsolatos
Műhely
Temető
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Beszéd felismerés
Általános információ
Az Infotainment rendszer beszéd
felismerése lehetővé teszi a
navigációs rendszer (csak Navi 900;
beleértve az audiorendszer
jellemzőit) és a telefon portál
különböző funkcióinak beszéddel
történő működtetését. Az aktuális
beszélőtől függetlenül felismeri a
parancsokat és számsorokat. A
parancsok és számsorok
folyamatosan mondhatók, nem kell
szünetet tartani az egyes szavak
között.
Névhez rendelve elmenthet úti cél
címeket, rádióállomásokat és
telefonszámokat, kedve szerint (hang
címke). A nevek segítségével később
beállíthatja egy elkövetkező utazás
célállomását, kiválaszthat egy
rádióadót vagy létrehozhat egy
telefonkapcsolatot.
Nem megfelelő működtetés vagy
parancsok esetén a beszéd
felismerés látható és/vagy hallható
visszajelzést ad, és a kívánt parancs
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megismétlését kéri. Ezenkívül, a a
beszéd felismerés ismer fontos
parancsokat, és szükség esetén
kérdez is.
Annak érdekében, hogy a
gépkocsiban zajló beszélgetések ne
vezessenek a rendszerfunkciók
váratlan bekapcsolásához, a beszéd
felismerés csak bekapcsolás után
indul.

Nyelvi támogatásra vonatkozó
fontos megjegyzések

■ Nem minden nyelv, mely az
Infotainment rendszer kijelzőjén
elérhető, érhető el a beszéd
felismerés számára is.
■ Nem minden nyelv, mely a telefon
portál beszéd felismerése számára
elérhető, érhető el a navigációs
rendszer beszéd felismerés
számára is (beleértve az
audiorendszer tulajdonságait).
■ Telefon portál beszéd felismerése:
ha a kijelzőhöz aktuálisan
kiválasztott nyelvet a beszéd
felismerés nem támogatja, a

szóbeli parancsokat angolul kell
megadni.
Ahhoz, hogy angolul tudjon
megadni szóbeli parancsokat,
először aktiválni kell a telefon
főmenüjét. Ehhez nyomja meg az
Infotainment rendszeren a
PHONE gombot, majd kapcsolja be
a telefon portál beszéd felismerését
a kormánykeréken lévő w gomb
megnyomásával.
■ Navigációs rendszer beszéd
felismerése: ha a kijelzőhöz
aktuálisan kiválasztott nyelvet a
beszéd felismerés nem támogatja,
beszéd felismerésre nincs mód.
Ilyen esetben válasszon egy másik
nyelvet a kijelzőhöz, ha az
Infotainment rendszert szóbeli
parancsokkal akarja vezérelni:
Nyomja meg a CONFIG gombot,
válassza a Nyelvek menüpontot
majd válasszon nyelvet, pl.
English.
Mivel az angol egyike a navigációs
rendszer beszéd felismerése által
támogatott nyelveknek, így
lehetővé válik a beszéd felismerés.

Megjegyzés
Ha megváltoztatja az Infotainment
rendszer kijelzőjének nyelvét, akkor
minden, a beállított állomásokra és/
vagy címekre vonatkozó név is
törlődik.

Telefon vezérlés
Beszéd felismerés
bekapcsolása

A telefonportál beszéd
felismerésének aktiválásához
nyomja meg a kormánykeréken lévő
w gombot. A beszélgetés
időtartamára minden aktív hangforrás
elnémul, és minden közlekedési hír
fokozatos erősödés törlődik.

Hang kimenet hangerejének
beállítása

Forgassa az Infotainment rendszer
hangerő gombját, vagy nyomja a
kormánykeréken lévő + vagy ―
gombot.

Infotainment rendszer
Beszélgetés törlése

Több lehetőség is van a beszélgetés
felismerés kikapcsolására és a
párbeszéd törlésére:
■ Nyomja meg a kormánykeréken a
x gombot.
■ Mondja "Cancel (Mégse)".
■ Egy ideig ne adjon meg (mondjon)
semmilyen parancsot.
■ A harmadik fel nem ismert parancs
után.

Kezelés

A beszéd felismerés segítségével a
mobiltelefon szóbeli parancsokkal
nagyon kényelmesen működtethető.
Elég csak bekapcsolni a beszéd
felismerést, és megadni (kimondani)
a kívánt parancsot. A parancsbevitel
után az Infotainment rendszer
végigvezeti a párbeszéden,
megfelelő kérdésekkel és
visszajelzésekkel, hogy elérje a
kívánt műveletet.

Fő parancsok

A beszéd felismerés bekapcsolása
után egy rövid hang jelzi, hogy a
beszéd felismerés parancsra vár.
Elérhető fő parancsok:
■ "Dial (Tárcsázás)"
■ "Call (Hívás)"
■ "Redialing (Újratárcsázás
folyamatban)"
■ "Save (Tárolás)"
■ "Delete (Törlés)"
■ "Directory (Telefonjegyzék)"
■ "Pair (Párosítás)"
■ "Select device (Eszköz
kiválasztása)"
■ "Voice feedback (Hangvisszajelzés)"
Gyakran elérhető parancsok
■ "Help (Súgó vagy)": a párbeszéd
befejeződik, és az aktuális funkción
belüli össze parancs felsorolásra
kerül.
■ "Cancel (Mégse)": beszéd
felismerés kikapcsolódik.
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■ "Yes (Igen)": a szövegkörnyezettől
függően egy megfelelő művelet
bekapcsolásra kerül.
■ "No (Nem)": a szövegkörnyezettől
függően egy megfelelő művelet
bekapcsolásra kerül.
Telefonszám bevitele
A "Dial (Tárcsázás)" parancs után a
beszéd felismerés egy szám bevitelt
kér.
A telefonszámot normál hangon kell
kimondani, az egyes számok közt
nem szükséges artikulációs szünetet
tartani.
A felismerés akkor működik a
legjobban, ha minden három vagy öt
számjegy után legalább fél
másodperces szünetet tart. Az
Infotainment rendszer ezután
megismétli a felismert számokat.
Ezután megadhat újabb számokat
vagy a következő parancsokat:
■ "Dial (Tárcsázás)": a bevitelt
elfogadja.
■ "Delete (Törlés)": az utoljára
megadott szám vagy számsor
törlésre kerül.
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■ "Plus (Plusz)": "+" előjel kerül egy
külföldi hívás elé.
■ "Verify (Ellenőrzés)": a megadott
adatok hangkimenettel
megismétlődnek.
■ "Asterisk (Csillag)": "*" bevitele.
■ "Hash (Font)": Kettős kereszt "#"
bevitele.
■ "Help (Súgó vagy)"
■ "Cancel (Mégse)"
A megadott telefonszám maximum
25 számjegyből állhat.
Ahhoz, hogy külföldi számot
hívhasson, a szám előtt mondja ki a
"plusz" (+) szót. A plusszal bármilyen
országból hívhat, anélkül, hogy
ismerné az adott országban a külföldi
hívások előtagját. Ezután adja meg a
kívánt országkódot.
Példa párbeszédre
Felhasználó: "Dial (Tárcsázás)"
Hang kimenet: "Please, say the
number to dial (Kérjük, a
tárcsázáshoz mondja a számot)"
Felhasználó: "Plus (Plusz) Four
(Négy) Nine (Kilenc)"

Hang kimenet: "Plus (Plusz) Four
(Négy) Nine (Kilenc)"
Felhasználó: "Seven (Hét) Three
(Három) One (Egy)"
Hang kimenet: "Seven (Hét) Three
(Három) One (Egy)"
Felhasználó: "One (Egy) One (Egy)
Nine (Kilenc) Nine (Kilenc)"
Hang kimenet: "One (Egy) One
(Egy) Nine (Kilenc) Nine (Kilenc)"
Felhasználó: "Dial (Tárcsázás)"
Hang kimenet: "The number is being
dialled (A szám tárcsázás alatt)"
Név megadása
Az "Call (Hívás)" parancs
megadásával megadható egy
telefonszám, mely a telefonkönyvben
valamely név alatt (hang címke) volt
eltárolva.
Elérhető parancsok:
■ "Yes (Igen)"
■ "No (Nem)"
■ "Help (Súgó vagy)"
■ "Cancel (Mégse)"

Példa párbeszédre
Felhasználó: "Call (Hívás)"
Hang kimenet: "Please, say the
nametag to call (Kérjük, a híváshoz
mondja a névcímkét)"
Felhasználó: <Név>
Hang kimenet: "Do you want to call
<Michael>? (Szeretné hívni a
következőt: <Michael>?)"
Felhasználó: "Yes (Igen)"
Hang kimenet: "The number is being
dialled (A szám tárcsázás alatt)"
Második hívás kezdeményezése
Aktív telefonhívás közben második
hívás kezdeményezhető. Ehhez
nyomja meg a w gombot.
Elérhető parancsok:
■ "Send (Küldés)": bekapcsolja a kézi
DTMT (hangfrekvenciás tárcsázás)
funkciót, pl. hangpostához vagy
telefonos bankoláshoz.
■ "Send nametag (Névcímke
küldése)": DTMF (hangfrekvenciás
tárcsázás) aktiválása név
megadásával (hang címke).
■ "Dial (Tárcsázás)"
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■ "Call (Hívás)"
■ "Redialing (Újratárcsázás
folyamatban)"
■ "Help (Súgó vagy)"
■ "Cancel (Mégse)"
Példa párbeszédre
Felhasználó <Ha egy telefonhívás
aktív, nyomja meg a w gombot>
Felhasználó: "Send (Küldés)"
Hang kimenet: "Please, say the
number to send. (Kérjük, a küldéshez
mondja a számot)"
(szám bevitelhez lásd Telefonszám
bevitelére vonatkozó
példapárbeszédet)
Felhasználó: "Send (Küldés)"
Redialing (Újratárcsázás
folyamatban)
A "Redialing (Újratárcsázás
folyamatban)" paranccsal
újratárcsázásra kerül az utoljára
tárcsázott szám.

Mentés
Az "Save (Tárolás)" parancs
megadásával eltárolásra kerül egy
telefonszám a telefonkönyvben
valamely név alatt (hang címke).
A megadott nevet egyszer meg kell
ismételni. A hangmagasság és kiejtés
egyezése a két név bevitelnél a
lehető legjobban hasonlítson
egymásra, ellenkező esetben a
beszéd felismerés elutasítja a
bevitelt.
A telefonkönyvben legfeljebb 50 hang
címke tárolható.
A hang címkék beszélőtől függőek,
azaz csak az a személy tudja
megnyitni, aki a hang címkét
létrehozta.
Hogy elkerülje egy mentett név
regisztrálása megkezdését a
megszakítás ideje alatt, egy bemeneti
kérelem után hagyjon egy kis
szünetet.
Ahhoz, hogy a hang címkét helytől
függetlenül tudja használni, azaz
másik országokban is, minden
telefonszámot "plusz" jellel és
országkóddal együtt adjon meg.
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Elérhető parancsok:
■ "Save (Tárolás)": a bevitelt
elfogadja.
■ "Verify (Ellenőrzés)": utolsó bevitel
megismételve.
■ "Help (Súgó vagy)"
■ "Cancel (Mégse)"
Példa párbeszédre
Felhasználó: "Save (Tárolás)"
Hang kimenet: "Please, say the
number to save (Kérjük, a tároláshoz
mondja a számot)"
(szám bevitelhez lásd Telefonszám
bevitelére vonatkozó
példapárbeszédet)
Felhasználó: "Save (Tárolás)"
Hang kimenet: "Please, say the
nametag to save (Kérjük, a
tároláshoz mondja a névcímkét)"
Felhasználó: <Név>
Hang kimenet: "Please, repeat the
nametag to confirm (Kérjük, a
megerősítéshez ismételje meg a
névcímkét)"
Felhasználó: <Név>
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Hang kimenet: "Saving the nametag
(A névcímke tárolása)"
Törlés
A "Delete (Törlés)" paranccsal egy
előzőleg elmentett hang címke
törlésre kerül.
Elérhető parancsok:
■ "Yes (Igen)"
■ "No (Nem)"
■ "Help (Súgó vagy)"
■ "Cancel (Mégse)"
Eltárolt nevek meghallgatása
Minden eltárolt név (hang címke)
hang kimenete a "Directory (Telefon‐
jegyzék)" paranccsal indul.
Hang címkék hang kimenete közben
elérhető parancsok:
■ "Call (Hívás)": az utoljára hangosan
kiolvasott hang címke
telefonszámának kiválasztása.
■ "Delete (Törlés)": az utoljára
hangosan kiolvasott hang címke
bejegyzés törlése.

Mobiltelefon mentése az
eszközlistában illetve törlése a
listából
A "Pair (Párosítás)" paranccsal egy
mobiltelefon menthető a telefon portál
eszközlistájába, illetve törölhető
onnan 3 208.
Elérhető parancsok:
■ "Add (Hozzáadás)"
■ "Delete (Törlés)"
■ "Help (Súgó vagy)"
■ "Cancel (Mégse)"
Példa párbeszédre
Felhasználó: "Pair (Párosítás)"
Hang kimenet: "Do you want to add or
delete a device? (Szeretne
hozzáadni vagy törölni egy
eszközt?)"
Felhasználó: "Add (Hozzáadás)"
Hang kimenet: "Using the pair
function in the external device, enter
<1234> to pair. (Párosítás funkció
használata a külső eszköznél:
párosításhoz adja meg az <1234>
kódot.)"

Hang kimenet: "Do you want to pair
the device? (Valóban párosítani
szeretné az eszközt?)"
Felhasználó: "Yes (Igen)"
Hang kimenet: "Az eszköz a
<device_number> eszközszámként
van csatlakoztatva"
Mobiltelefon választása az
eszközlistából
A "Select device (Eszköz
kiválasztása)" parancs segítségével
kiválasztható egy mobiltelefon az
eszközlistából, Bluetooth kapcsolat
létesítéséhez.
Példa párbeszédre
Felhasználó: "Select device (Eszköz
kiválasztása)"
Hang kimenet: "Please, say a device
number to select (Kérjük, a
kiválasztáshoz mondja az eszköz
számát)"
Felhasználó: <device_number>
Hang kimenet: "Do you want to select
the device number
<device_number>? (Szeretné
kiválasztani a következő
eszközszámot: <eszköz_szám>?)"
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Felhasználó: "Yes (Igen)"
Hang kimenet: "Do you want to pair
the device? (Valóban párosítani
szeretné az eszközt?)"
Felhasználó: "Yes (Igen)"
Hang kimenet: "One moment. The
system searches for the selected
device (Egy pillanat. A rendszer a
kiválasztott eszközt keresi)"
Hang kimenet: "Device number
<dev_num> is selected (Eszköz‐
szám<eszk_szám> kiválasztva)"
Voice feedback (Hang-visszajelzés)
Az Infotainment rendszer minden
hang bemenetet megválaszol, vagy
paranccsal viszonoz a helyzethez
igazodó hang kimenet segítségével.
A hang kimenet be- vagy
kikapcsolásához adja meg a "Voice
feedback (Hang-visszajelzés)
" parancsot vagy nyomja meg a w
gombot.

Telefon
Általános információ
A telefonrendszer (ha van)
lehetőséget kínál arra, hogy a
gépjármű mikrofonján és
hangszóróján keresztül intézze
mobiltelefonos beszélgetéseit, és a
gépjárműben lévő Infotainment
rendszer segítségével működtesse a
legfontosabb mobiltelefon funkciókat.
Ahhoz, hogy használhassa a
telefonrendszert, a mobiltelefonnak
Bluetooth-szal csatlakoznia kell.
A telefonrendszer opcionálisan a
beszéd felismerő rendszerrel is
működtethető.
Nem minden mobiltelefon támogat
minden telefonrendszer funkciót. A
lehetséges telefonos funkciók az
aktuális mobiltelefontól és hálózati
szolgáltatótól függenek. Erre
vonatkozóan bővebb információt a
mobiltelefon használati utasításában
talál, vagy érdeklődhet a témáról
hálózati szolgáltatójánál.
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Fontos tudnivalók a kezelésről
és a közlekedésbiztonságról
9 Figyelmeztetés
A mobiltelefonok hatással vannak
a környezetre. Emiatt biztonsági
szabályok és irányelvek kerültek
kidolgozásra. A telefon funkció
használata előtt tisztában kell
lennie a vonatkozó irányelvekkel.

9 Figyelmeztetés
A kihangosító készülék vezetés
közben történő használata
veszélyes lehet, mert telefonálás
közben csökken a koncentráció. A
kihangosító készülék használata
előtt parkoljon le a gépkocsival.
Mindig tartsa be annak az
országnak az előírásait, ahol
éppen tartózkodik.
Továbbá ne felejtse el betartani az
adott területen érvényes speciális
helyi előírásokat, és mindig
kapcsolja ki a mobiltelefont, ha
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tilos a mobiltelefon használata,
vagy ha a mobiltelefon
interferenciát okoz, illetve
bármilyen veszélyes helyzet
adódik.

Bluetooth

A telefonrendszer támogatja a
Bluetooth kihangosítós V. 1.5 profilt,
és a Bluetooth Special Interest
Grouppal (SIG) összhangban lett
kialakítva.
A specifikációkról további információt
az interneten talál a
http://www.bluetooth.com
weboldalon.

Beszéd felismerés működtetése
Vészhelyzetben ne használja a
beszéd felismerést, mivel stresszes
helyzetekben az Ön hangja annyira
megváltozhat, hogy a rendszer már
nem képes úgy felismerni, hogy elég
gyorsan létrehozza a kívánt
kapcsolatot.

Kezelőszervek

A telefonrendszer legfontosabb
kezelőszervei a következők:
y\ @ gomb: megnyitja a telefon
főmenüt.
Kezelőszervek a kormánykeréken:
q, w: hívásfogadás, beszéd
felismerés aktiválása.
n, x: hívás befejezése/elutasítása,
beszéd felismerés kikapcsolása
A telefonrendszer opcionálisan a
beszéd felismerő rendszerrel is
működtethető 3 201.

Csatlakozás
A telefonrendszer a gyújtáson
keresztül kapcsolja magát le és fel.
Ha a gyújtás le van kapcsolva, a
telefonrendszert az Infotainment
rendszerből tudja be- és kikapcsolni.
A mobiltelefon és a telefonrendszer
között Bluetooth segítségével
létesíthető csatlakozás. Ehhez a
mobiltelefonnak támogatnia kell a
Bluetooth funkciót.

Ahhoz, hogy a telefonrendszer
Bluetooth kapcsolatot tudjon
létrehoz, bekapcsolt állapotban kell
lenni, és a Bluetooth-nak is aktiválva
kell lennie.
A mobiltelefon Bluetooth funkciójával
kapcsolatos információkról lásd a
mobiltelefon használati utasítását.

Bluetooth csatlakozás
A Bluetooth például telefonok más
eszközökhöz való vezeték nélküli
csatlakoztatására szolgáló rádió
szabvány. Információk, például
telefonkönyv, híváslisták, a hálózat
működtetőjének neve és térerősség
átvitelét teszi lehetővé. Működése, a
telefon típusától függően, korlátozott
lehet.
Ahhoz, hogy Bluetooth kapcsolatot
tudjon kiépíteni egy
telefonrendszerrel, a mobiltelefon
Bluetooth funkciójának bekapcsolva
kell lenni, és a mobiltelefont "látható/
felfedezhető" állapotba kell állítani.
További információkat a mobiltelefon
használati utasításában olvashat.

Infotainment rendszer
Bluetooth menü

Nyomja meg a CONFIG gombot.
Válassza ki a Phone settings (Telefon
beállítások) menüpontot, majd a
Bluetooth menüpontot.
Bluetooth aktiválása
Ha a telefonrendszer Bluetooth
funkciója ki van kapcsolva: állítsa az
Activation (Bekapcsolás)-t On (Be)ra, majd erősítse meg a megjelenő
üzenetet.

Device list (eszközlista)
Ha egy mobiltelefon először
kapcsolódik Bluetooth-on keresztül a
telefonrendszerhez, a mobiltelefon
eltárolódik az eszközlistában.

209

funkciók köre a mobiltelefontól függ.
A mobiltelefon a telefonrendszerhez
csatlakoztatva is működtethető a
szokásos módon. Tartsa észben,
hogy a mobiltelefon akkumulátora
esetleg a szokásosnál gyorsabban
lemerül, mivel a mobiltelefon normális
működésével együtt a Bluetooth
csatlakozás is aktív.

Az eszközlistában maximum 5
mobiltelefont lehet tárolni.

Mobiltelefon csatlakoztatása
első alkalommal

Ha a mobiltelefont kihangosítós
eszközként adja hozzá a listához, a
telefonáló a telefonrendszeren
keresztül kezdeményezhet vagy
fogadhat hívásokat, és használhat
egyéb funkciókat. Az elérhető

Válassza ki a Add device (Handsfree)
(Eszköz hozzáadása (kihangosító))
menüpontot. Megjelenik a Bluetooth
kód, amit be kell írni a mobiltelefonba.
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Megjegyzés
A rendszerhez egyszerre csak 5
eszköz párosítható. Ha további
eszközt kell párosítani, először egy
meglévő eszközt törölni kell.
A telefonrendszert mostantól már
más Bluetooth eszközök is felismerik.
Amint a mobiltelefon észleli a
telefonrendszert, a Bluetooth kód
megadható a mobiltelefonba.

Amint a telefonrendszer észleli a
mobiltelefont, a csatlakozási beállítás
megerősíthető.

A mobiltelefon bekerült az
eszközlistába, és működtethető a
telefonrendszeren keresztül.
Bluetooth kód módosítása
Amikor első alkalommal épül ki egy
Bluetooth csatlakozás a
telefonrendszer felé, egy
alapértelmezett kód jelenik meg. Az
alapértelmezett kód bármikor
módosítható. Biztonsági okokból az
eszközök párosításához négy
számjegyű, véletlenszerűen
kiválasztott kódot kell használni.

Válassza ki a Change Bluetooth code
(Bluetooth kód megváltoztatása)
menüpontot. A megjelenő menüben
módosítsa az aktuális Bluetooth
kódon, és erősítse meg a módosított
kódot az OK-val.
Eszközlistában elmentett
mobiltelefon csatlakoztatása

Válassza ki a kívánt mobiltelefont,
majd a megjelenített menüben
válassza a Select (Kiválasztás)
opciót.
Amint a telefonrendszer észleli a
mobiltelefont, a csatlakozási beállítás
megerősíthető.

Infotainment rendszer
A mobiltelefon működtethető a
telefonrendszeren keresztül.
Megjegyzés
Ha az eszköz csatlakoztatása nem
sikerült, a biztonság kedvéért
ellenőrizze, hogy az eszköz
kilistázza-e a gépjármű telefon
rendszerét. Ha nem teszi, törölje az
eszközt az eszköz listáról, majd
csatlakoztassa újra, új eszközként.
Mobiltelefon eltávolítása az
eszközlistából
Válassza ki a kívánt mobiltelefont az
eszközlistából. A megjelenő
menüben válassza a Delete (Törlés)
opciót, és erősítse meg a felugró
üzenetet.
Csengőhang beállítása
Csengőhang tulajdonságainak
változtatása:
Nyomja meg a CONFIG gombot.
Válassza ki a Phone settings (Telefon
beállítások) menüpontot, majd a Ring
tone (Csengőhang) menüpontot.
Válassza ki a kívánt opciót.

Csengőhang hangerejének
változtatása:
Miközben a telefon cseng, forgassa
az Infotainment rendszer m gombját,
vagy nyomja a kormánykeréken lévő
+ / - gombokat.
Mobiltelefon visszaállítása gyári
beállításokra
Válassza ki a Phone settings (Telefon
beállítások) menüpontot, majd a
Restore factory settings (Gyári
beállítások visszaállítása)
menüpontot.

Működtetés
Bevezetés

Amint a mobiltelefon és az
Infotainment rendszer között létrejött
egy Bluetooth kapcsolat, a
mobiltelefonnak is számos funkciója
működtethető az Infotainment
rendszerről.
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Az Infotainment rendszeren keresztül
például hozzáférhet a
mobiltelefonjában tárolt
telefonszámokhoz, vagy
módosíthatja a telefonszámokat.
Megjegyzés
Kihangosító üzemmódban továbbra
is használható a mobiltelefon, pl.
hívás fogadható, vagy beállítható a
hangerő.
Miután a mobiltelefon és az
Infotainment rendszer között létrejött
egy kapcsolat, a mobiltelefon adatai
továbbítódnak az Infotainment
rendszerre. Ez a telefon típusától
függően némi időt igénybe vehet. Ez
idő alatt a mobiltelefon az
Infotainment rendszeren keresztül
csak korlátozott mértékben
használható.
Nem minden telefon támogatja a
telefonrendszer minden funkcióját.
Ezért ezeknél a specifikus
telefonoknál előfordulhatnak az itt
leírt funkciók körétől való eltérések.
További információért forduljon a
telefon specifikus adapterének
útmutatójához.
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Kihangosítás hangerejének
beállítása.

Szám megadása kézzel

Forgassa az Infotainment rendszer
m gombját, vagy nyomja a
kormánykeréken lévő + / - gombokat.

Telefonszám tárcsázása

ugyanarra a telefonra vonatkozik. Ez
idő alatt, az újonnan hozzáadott
bejegyzések nem kerülnek kijelzésre.
Ha a SIM kártya vagy a telefon
különböző, a telefonkönyv
újratöltődik. Ez a folyamat, a telefon
típusától függően néhány percet
igénybe vehet.

Telefonszám választása a
telefonkönyvből

A telefon főmenüjében tartózkodva
nyomja meg a MENU gombot a
megfelelő telefon működtető menü
megnyitásához.
Számos lehetőség van
telefonszámok tárcsázására,
telefonkönyv és híváslisták
használatára.

Válassza az Enter number (Szám
megadása) menüpontot, majd adja
meg a kívánt számsort.
A tárcsázás megkezdéséhez
válassza a y gombot
A telefonkönyvhöz a z gombra
kattintva kapcsolhat.

Telefonkönyv

A kapcsolat létesítése után a
telefonkönyv összehasonlításra kerül
az ideiglenes memóriában tárolt
telefonkönyvvel, feltételezve, hogy
ugyanarra a SIM-kártyára és

Válassza ki a Phone book
(Telefonkönyv) menüpontot. A
megjelenített menüben válassza ki a

Infotainment rendszer
megjeleníteni kívánt telefonos
bejegyzések előzetes
kiválasztásához a kívánt első betűt.

A tárcsázás megkezdéséhez
válassza ki a kívánt számot.

Híváslisták

Bejövő hívás

Ha bejövő hívás van, megjelenik egy
menü, melyben elfogadhatja vagy
elutasíthatja a hívást.
Válassza ki a kívánt menüpontot.

Funkciók hívás közben

Megjegyzés
A telefonkönyv bejegyzések úgy
kerülnek átvitelre, ahogyan a
mobiltelefonról érkeznek. A
telefonkönyv bejegyzések
megjelenési sorrendje különböző
lehet az Infotainment rendszer és a
mobiltelefon kijelzőjén.
Az előzetes válogatás után válassza
ki a kívánt a bejegyzést a
telefonkönyvben, és jelenítse meg a
bejegyzéshez elmentett számokat.

A Call lists (Híváslista) menün
keresztül a felhasználó láthatja a
bejövő, kimenő és nem fogadott
hívásokat, és tárcsázhatja a
vonatkozó számokat. Tárcsázási
művelet megkezdése: válassza ki a
kívánt híváslistát, a listában egy
bejegyzést, végül a kívánt
telefonszámot.
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Ha éppen telefonhívása van, almenü
megnyitásához nyomja meg a
MENU gombot.
A helyzettől és a mobiltelefon
funkcióinak körétől függően számos
lehetőség van.
■ Hang-up (Letesz): telefonkapcsolat
megszakítása.
■ Call number (Szám hívása):
telefonszám megadása, második
telefonhívás kezdeményezéséhez
vagy DTMG (hangfrekvenciás
tárcsázás) végrehajtása, pl.
hangpostához vagy telefonos
bankoláshoz.
■ Detach call (Hívás leválasztása):
telefonos konferencia egyik
résztvevőjének lekapcsolása.
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■ Merge calls (Hívások
összevonása): két hívás
összevonása, ha több aktív hívás
van.
■ Switch calls (Hívások váltása): több
hívás esetén kapcsolgatás a
hívások között.
■ Mute call (Hívás némítása): hívás
némítása.

Mobiltelefonok és rádió
adó-vevő (CB)
berendezések
Beszerelési és kezelési
útmutatás

Mobiltelefon beszerelésénél és
használatánál mind a gépkocsira
vonatkozó utasításokat, mind a
mobiltelefon és a kihangosító készlet
gyártójának utasításait be kell tartani.
Ennek elmulasztása
érvénytelenítheti a gépkocsi
típusbizonyítványát (95/54/EK EU
direktíva).

A zavartalan működés előfeltételei:
■ Szakszerűen felszerelt külső
antenna a lehető legjobb vétel
érdekében,
■ Maximum 10 W-os
adásteljesítmény,
■ A telefon megfelelő helyre történő
szakszerű beszerelése, vegye
figyelembe a vonatkozó
megjegyzést 3 48.
Kérjen tanácsot a külső antenna
megengedett felszerelési helyeiről, a
berendezés elhelyezésére, valamint
a 10 W-nál nagyobb
adásteljesítményű készülékekre
vonatkozóan.
Külső antenna nélküli,
GSM 900/1800/1900 és UMTS
mobiltelefon-szabványú kihangosító
berendezés használata csak akkor
engedélyezett, ha a mobiltelefon
legnagyobb adásteljesítménye
GSM 900 esetén nem haladja meg a
2 W-ot, egyéb típusok esetén az 1 Wot.

Biztonsági okokból vezetés közben
ne telefonáljon. A
telefonbeszélgetések még autós
kihangosító készlet használata
esetén is elvonhatják a figyelmet a
forgalomról.

9 Figyelmeztetés
A fenti mobiltelefonszabványoktól eltérő
mobiltelefonok és adó-vevő
berendezések csak külső
antennával használhatók.

Figyelem!
Mobiltelefon vagy rádió adó-vevő
berendezés (CB) használata
külső antenna nélkül zavart
okozhat a gépkocsi elektronikus
vezérlésében, kivéve, ha a fenti
utasításokat betartják.

Hőmérséklet-szabályozás

Hőmérsékletszabályozás

Hőmérsékletszabályozás
Fűtő- és szellőzőrendszer

Hőmérséklet-szabályozás .......... 215
Szellőzőnyílások ........................ 222
Karbantartás .............................. 223
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piros = meleg
kék = hideg
A fűtés addig nem működik teljes
hatékonysággal, amíg a motor el nem
érte üzemi hőmérsékletét.

Levegőelosztás

Válassza ki a szellőzőnyílásokat a
gombok megnyomásával.
L = a fejtérbe és a lábtérbe
K = a lábtérbe
M = a fejtérbe az állítható
szellőzőnyílásokon keresztül
J = a szélvédőre és a lábtérbe
A kiválasztott beállítást a gombban
lévő LED világítása jelzi.
Kezelőszervek:
■ Hőmérséklet
■ Levegőelosztás
■ Ventilátor
■ Párátlanítás, jégmentesítés
■ Hátsó ablakfűtés

Hőmérséklet

A hőmérséklet a gomb elforgatásával
állítható be.

Ventilátor

A ventilátort a kívánt fokozatra
kapcsolva állítsa be a szellőzés
erősségét.
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Párátlanítás és
jégmentesítés V

Beállítások kijelzése

A kiválasztott funkciót a bekapcsolt
gombban lévő LED jelzi.

Légkondicionáló rendszer

Hőmérséklet

A hőmérséklet a gomb elforgatásával
állítható be.
piros = meleg
kék = hideg
A fűtés addig nem működik teljes
hatékonysággal, amíg a motor el nem
érte üzemi hőmérsékletét.

Levegőelosztás

■ Nyomja meg a V gombot: a
ventilátor automatikusan a
legmagasabb fokozatra kapcsol, a
beáramló levegő közvetlenül a
szélvédőre irányul,
■ Állítsa a hőmérséklet-szabályozót
a legmelegebb fokozatra.
■ Kapcsolja be a hátsó ablakfűtést
Ü.
■ Az oldalsó szellőzőnyílásokat
szükség szerint nyissa ki, és
irányítsa az oldalablakokra.
Hátsó ablakfűtés Ü 3 38.

Válassza ki a szellőzőnyílásokat a
gombok megnyomásával.
L = a fejtérbe és a lábtérbe
K = a lábtérbe
M = a fejtérbe az állítható
szellőzőnyílásokon keresztül
J = a szélvédőre és a lábtérbe
Kezelőszervek:
■ Hőmérséklet
■ Levegőelosztás
■ Ventilátor
■ Párátlanítás és jégmentesítés
■ Belső levegőkeringtetés 4
■ Hűtés n
■ Hátsó ablakfűtés

A kiválasztott beállítást a gombban
lévő LED világítása jelzi.

Ventilátor

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

Hőmérséklet-szabályozás
Az ablakok párátlanítása és
jégmentesítése V

Megjegyzés
Ha a párátlanítás és a jégmentesítés
beállítása ki van választva, az
Autostop le van tiltva.
Amennyiben akkor választja ki a
párátlanítás és a jégmentesítés
beállítását, amikor a motor Autostop
állapotban van, úgy a motor
automatikusan újraindul.
Hátsó ablakfűtés Ü 3 38.

Belső levegőkeringtető
rendszer 4
■ Nyomja meg a V gombot: a
ventilátor automatikusan a
legmagasabb fokozatra kapcsol, a
beáramló levegő közvetlenül a
szélvédőre irányul,
■ Kapcsolja be a hűtést n.
■ Állítsa a hőmérséklet-szabályozót
a legmelegebb fokozatra.
■ Kapcsolja be a hátsó ablakfűtést
Ü.
■ Az oldalsó szellőzőnyílásokat
szükség szerint nyissa ki, és
irányítsa az oldalablakokra.

A belső levegőkeringtetés a 4
gombbal működtethető.

9 Figyelmeztetés
Ha a belső levegőkeringtetés
hosszabb ideig van bekapcsolva,
a gépkocsi utasai
elálmosodhatnak. Rendszeres
időközönként kapcsoljon át külső
levegőre, hogy friss levegő jusson
a gépkocsiba.
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Az utastér levegőjének cseréje
belső levegőkeringtetés
üzemmódban lecsökken. Hűtés
nélküli üzemmódban a levegő
nedvességtartalma
megnövekszik, az ablakok
bepárásodhatnak. Ha sokáig van
bekapcsolva, az utastér levegője
elhasználódik, ennek hatására a
gépkocsi utasai elálmosodhatnak.

Hűtés n

A n gomb működteti, csak járó motor
és bekapcsolt ventilátor esetén.
A légkondicionáló rendszer lehűti és
párátlanítja (szárítja) a belépő
levegőt, ha a külső hőmérséklet
valamivel fagypont felett van. Ezért
kondenzvíz képződhet, amely a
gépkocsi alján csöpög ki.
Ha a hűtésre vagy a párátlanításra
nincs szükség, az üzemanyagtakarékosság érdekében kapcsolja ki
a hűtőrendszert. Ha a hűtőrendszer le
van kapcsolva, Autostop során az
elektronikus légkondicionáló
rendszer nem kéri a motor
újraindítását.
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Hőmérséklet-szabályozás

Maximális hűtés

Beállítások kijelzése

A kiválasztott funkciót a bekapcsolt
gombban lévő LED jelzi.

Elektronikus
légkondicionáló rendszer
9 Figyelmeztetés

Rövid időre nyissa ki az ablakokat,
hogy a felforrósodott levegő gyorsan
el tudjon távozni.
■ Kapcsolja be a hűtést n.
■ Kapcsolja be a belső
levegőkeringtetést 4.
■ Nyomja meg a M levegőelosztó
kapcsolót.
■ Állítsa a hőmérsékletszabályozót a
leghidegebb állásba.
■ Állítsa a ventilátort a legmagasabb
fokozatra.
■ Nyissa ki az összes szellőzőnyílást.

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

Az automatikus üzemmód vezérlése:
AUTO
= automatikus
üzemmód, a
hőmérséklet
kivételével mindent
automatikusan a
rendszer állít be
Temperature = a kívánt
hőmérséklet
beállítása
Az alábbi funkciók kézileg is
beállíthatók az automatikus
üzemmódból kilépve:
Fan
= befújt levegőmennyiség
speed
MODE
= a levegőáramlás
elosztása
= párátlanítás és
V
jégmentesítés
X
= a rendszer kikapcsolása
vagy bekapcsolása
= a hűtés kikapcsolása
n
vagy bekapcsolása
= belső levegőkeringtetés
4
AQS
= levegőminőségérzékelő
Hátsó ablakfűtés Ü 3 38.

Hőmérséklet-szabályozás
A rendszer az előre kiválasztott
hőmérsékletet automatikusan
fenntartja. Automatikus
üzemmódban a ventilátor és a
levegőelosztás automatikusan
szabályozza a szellőzést.
A rendszer kézileg is beállítható a
levegőelosztó és a ventilátor
kapcsolók segítségével.

Az elektronikus légkondicionáló
rendszer csak járó motornál
üzemképes teljesen.

Automatikus üzemmód AUTO
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A ventilátor sebességének
automatikus üzemmódban történő
szabályozása megváltoztatható a
Settings (Beállítások) menüben.
A gépkocsi személyre szabása 3 92
Automatikus üzemmódban minden
szellőzőnyílás működtetése
automatikus. Ezért a
szellőzőnyílásoknak mindig nyitva
kell lenniük.

A kívánt hőmérséklet beállítása

Minden beállítás-változtatás
megjelenik néhány másodpercre az
információs kijelzőn.
A bekapcsolt funkciót a gombban
lévő LED jelzi.

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

Állítsa be a gomb elforgatásával a
kívánt hőmérsékletet.
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Hőmérséklet-szabályozás

piros = meleg
kék = hideg
Ha minimális hőmérsékletet állít be, a
hőmérséklet-szabályozó rendszer
maximális hűtéssel működik.
Ha maximális hőmérsékletet állít be,
a hőmérséklet-szabályozó rendszer
maximális fűtéssel működik.
Megjegyzés
Ha Autostop állapotban lévő
motornál a hőmérséklet 2 °C-kal
vagy többel csökken, a motor
automatikusan újraindul.
Stop-start rendszer 3 229.

Az ablakok párátlanítása és
jégmentesítése V

■ Nyomja meg a V gombot.
■ A hőmérséklet és a levegőelosztás
beállítása automatikus, és a
ventilátor nagyobb sebességre
kapcsol.
■ Az automatikus üzemmódhoz való
visszatéréshez: nyomja meg a V
gombot.
Kapcsolja be a hátsó ablakfűtést Ü.

Megjegyzés
Ha járó motor mellett megnyomja a
V gombot, az Autostop letiltásra
kerül mindaddig, míg ismét meg
nem nyomja a V gombot.
Ha Autostop állapotban lévő motor
mellett megnyomja a V gombot, a
motor automatikusan újraindul.

Ventilátor x

Hátsó ablakfűtés Ü 3 38.

Kézi beállítások

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

Forgassa el a jobb oldali
forgókapcsolót. A kiválasztott
ventilátor-fokozatot a kijelzőn
megjelenő szám jelzi.
Az automatikus üzemmódhoz való
visszatéréshez: Nyomja meg a
AUTO gombot.

Hőmérséklet-szabályozás
Levegőelosztás MODE

Az automatikus levegőelosztáshoz
való visszatéréshez: Kapcsolja ki az
aktív beállítást, vagy nyomja meg az
AUTO gombot.

Hűtés n

Nyomja meg a MODE gombot
egyszer vagy többször a kívánt
beállításhoz, a beállított
levegőelosztás megjelenik az
információs kijelzőn.
VL = a szélvédőre, a fejtérbe és
a lábtérbe
VK = a szélvédőre és a lábtérbe
= a lábtérbe
K
= a fejtérbe az állítható
M
szellőzőnyílásokon
keresztül
= a fejtérbe az állítható
L
szellőzőnyílásokon
keresztül, és a lábtérbe

Bekapcsolás és kikapcsolás a n
gombbal.
A légkondicionáló rendszer lehűti és
párátlanítja (szárítja) a belépő
levegőt, amikor a külső hőmérséklet
meghalad egy adott értéket. Ezért
kondenzvíz képződhet, amely a
gépkocsi alján csöpög ki.
Ha a hűtésre vagy a párátlanításra
nincs szükség, az üzemanyagtakarékosság érdekében kapcsolja ki
a hűtőrendszert. Ha a hűtőrendszer le
van kapcsolva, Autostop során az
elektronikus légkondicionáló
rendszer nem kéri a motor
újraindítását.
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Automatikus belső
levegőkeringtetés

Az automatikus belső
levegőkeringtető rendszer
rendelkezik egy páratartalomérzékelővel, amely automatikusan
külső levegőellátásra kapcsol, ha a
belső levegő páratartalma túl magas.

Kézi belső
levegőkeringtetés 4

A kézi belső levegőkeringtetés a 4
gombbal működtethető.

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

Levegőminőség-érzékelő AQS
A levegőminőség-érzékelő észleli a
rossz minőségű külső levegőt, és
automatikusan bekapcsolja a belső
levegőkeringtetést.

A rendszer ki- és
bekapcsolása X

A X gomb megnyomására minden
fűtési, szellőzési és hűtési funkció bevagy kikapcsol.

Szellőzőnyílások
Állítható szellőzőnyílások
Bekapcsolt hűtés esetén legalább
egy szellőzőnyílásnak nyitva kell
lennie annak érdekében, hogy
elkerülje a párologtató légmozgás
hiányában történő eljegesedését.

Alapbeállítások

A levegőáramlás irányát a
terelőlemezek segítségével állíthatja
be.

Néhány beállítás megváltoztatható a
Settings (Beállítások) menüben az
információs kijelzőn. A gépkocsi
személyre szabása 3 92.

Kiegészítő fűtés
Levegőfűtés (csak dízel
gépkocsi)

A Quickheat egy elektromos
kiegészítő levegőfűtő berendezés,
amely gyorsabban felmelegíti az
utastér levegőjét.

A szellőzőnyílás kinyitásához
forgassa az állítókereket Y állásba.

Hőmérséklet-szabályozás
A szellőzőnyílás bezárásához
forgassa az állítókereket 4 állásba.

9 Figyelmeztetés

Karbantartás

Pollenszűrő

Levegő belépőnyílások

Manuálisan vezérelt
pollenszűrő
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A pollenszűrő a légbeömlőn keresztül
beáramló levegőt tisztítja meg a
portól, koromtól, a virágportól, a
spóráktól és a szagoktól (kettős
szűrő).

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

Rögzített szellőzőnyílások

A légkondicionáló
rendszeres működtetése

További szellőzőnyílások találhatók a
szélvédő alatt, az oldalablakoknál,
valamint a lábtérben.
A szélvédő előtt és a motortérben
található levegő belépőnyílásokat a
levegő szabad beáramlásának
biztosítása érdekében tisztán kell
tartani. Rendszeresen távolítsa el a
lerakódott szennyeződéseket,
faleveleket vagy havat.

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.

Átvizsgálás
Az optimális hűtési teljesítmény
biztosítása érdekében javasoljuk,
hogy a légkondicionáló berendezést
először a gépkocsi első forgalomba
helyezése után három évvel, majd
pedig évente ellenőriztesse.
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Vezetési tanácsok

Üzembevétel és indítás

A gépkocsi irányítása

Új gépkocsi bejáratása

Álló motorral soha nem guruljon
(kivéve Autostop közben)
Leállított motor mellett számos
rendszer nem működik (pl. a
fékrásegítő és a szervokormány). Ha
leállított motorral közlekedik,
veszélyezteti önmaga és mások
épségét. Autostop közben minden
rendszer működik, de a
szervokormány rásegítése
szabályozottan csökken, és a jármű
sebessége is csökken.
Stop-start rendszer 3 229.

Pedálok

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

Kövesse az alábbi óvintézkedéseket
az első pár száz kilométer során
gépkocsija teljesítményének és
gazdaságosságának fokozása,
valamint élettartamának növelése
érdekében:
■ Kerülje a teljes gázzal történő
indulásokat.
■ Ne pörgesse a motort.
■ Kerülje az erős fékezéseket, kivéve
szükséghelyzetben. Ez lehetővé
teszi, hogy a fékek megfelelően
járatódjanak be.
■ A motor kímélése és az
üzemanyaggal való
takarékoskodás érdekében kerülje
a gyors elindulásokat, a hirtelen
gyorsításokat és a hosszantartó
nagy sebességű használatot.
■ Kerülje a teljes gázzal történő
gyorsítást alacsony
sebességfokozatban.
■ Ne vontasson más gépkocsit.
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Gyújtáskapcsoló állásai

A motor indítása
A motor indítása a
gyújtáskapcsolóval

0 = Gyújtás kikapcsolva
1 = Gyújtás kikapcsolva,
kormányzár kioldva
2 = Gyújtás bekapcsolva,
dízelmotornál: izzítás
3 = Indítás

■ Fordítsa a kulcsot 1-es állásba, a
kormányzár oldásához mozgassa
meg kissé a kormánykereket
■ Kézi sebességváltó: tartsa
benyomva a tengelykapcsoló
pedált
■ Automata sebességváltó: nyomja
le a fékpedált, és kapcsolja a
fokozatválasztó kart P vagy N
állásba
■ Ne adjon gázt

■ Dízelüzemű motor: fordítsa a
kulcsot 2-es állásba az izzításhoz,
amíg az ! ellenőrzőlámpa kialszik
■ Fordítsa a kulcsot 3-as állásba,
majd engedje el, ha a motor
beindult
Újraindítás előtt vagy a motor
leállításához fordítsa vissza a kulcsot
0 állásba.
Autostop közben a motor a
tengelykapcsoló-pedál lenyomásával
indítható.

Vezetés és üzemeltetés
A motor indítása a Start/Stop
gombbal

■ Ne adjon gázt
■ Nyomja meg a Start/Stop gombot,
majd engedje el, ha a motor
beindult. A zöld LED világítani
kezd, amint beindult a motor
A motor leállításához nyomja meg
újra a gombot.

tengelykapcsoló pedált (kézi
sebességváltóval szerelt gépkocsik
esetén), illetve a fékpedált (automata
sebességváltóval szerelt gépkocsik
esetén), és nyomja meg még egyszer
a Start/Stop gombot.

A motor leállítása

Tartsa nyomva a Start/Stop gombot
5 másodpercig a tengelykapcsolóvagy a fékpedál lenyomása nélkül: A
gyújtás bekapcsolva üzemmód
bekapcsol, a gombban levő zöld LED
világít. Ebben az üzemmódban
valamennyi elektromos funkció
használható, dízel üzemű
gépkocsiknál pedig bekapcsol az
izzítás.
A motor beindításához a gyújtás
bekapcsolva üzemmódban nyomja le
a tengelykapcsoló pedált (kézi
sebességváltóval szerelt gépkocsik
esetén), illetve a fékpedált (automata
sebességváltóval szerelt gépkocsik
esetén), és nyomja meg még egyszer
a Start/Stop gombot.

■ A gépkocsi álló helyzetében, járó
motornál nyomja meg a Start/Stop
gombot a motor leállításához.

■ Az elektronikus kulcsnak a
gépkocsin belül kell lennie
■ Kézi sebességváltó: nyomja le a
tengelykapcsoló pedált és a
fékpedált
■ Automata sebességváltó: nyomja
le a féket, és kapcsolja a
választókart P vagy N állásba
(biztonsági okokból a gépkocsit P
állásban indítsa)
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Elektromos tartozékok
áramellátása üzemmód

Nyomja meg a Start/Stop gombot
egyszer a tengelykapcsoló- vagy a
fékpedál lenyomása nélkül: Az
elektromos tartozékok áramellátása
üzemmód bekapcsol, a gombban
levő sárga LED világít. Ebben az
üzemmódban a kormányzár
kioldásra kerül, és bizonyos
elektromos funkciók
működőképesek.
A motor beindításához elektromos
tartozékok áramellátása
üzemmódban nyomja le a

Gyújtás bekapcsolva üzemmód
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Vezetés és üzemeltetés
A gépkocsi beindítása hideg
időben

Megjegyzés
Ne tegye a távirányítót a
csomagtérbe, vagy nagyon közel a
Info-Display-hez.

Vészműködtetés

Ha az elektronikus kulcsban lemerül
az elem, vagy a rádiófrekvenciás
távirányító meghibásodik, a vezető
oldali ajtó a mechanikus kulccsal
zárható, illetve nyitható 3 21.
A mechanikus kulcs csak a
vezetőoldali ajtót tudja zárni és nyitni.
Az egész gépkocsi kinyitása 3 24.
Riasztóberendezéssel rendelkező
gépkocsiknál a gépkocsi kinyitásakor
a riasztó bekapcsolhat. Kapcsolja ki a
riasztóberendezést a gyújtás
bekapcsolásával.

Nyissa ki a középkonzolban található
pohártartó aljának fedelét. Tolja ki az
elektronikus kulcsot és illessze azt a
kulcsjáratba.
Nyomja meg a Start/Stop gombot.
A motor leállításához tartsa nyomva a
Start/Stop gombot legalább
2 másodpercig.
Zárja be a vezetőoldali ajtót a
mechanikus kulccsal. Az egész
gépkocsi bezárása 3 24.
Ezt a lehetőséget kizárólag
szükséghelyzetben használja. Kérjen
segítséget egy szerviztől.

A motor kiegészítő fűtők nélküli
indítása -27 °С hőmérsékletig
lehetséges. Ehhez megfelelő
viszkozitású motorolaj, megfelelő
üzemanyag, végrehajtott szervizelés
és megfelelően feltöltött akkumulátor
szükséges. -27 °C alatti
hőmérsékleten az automata váltónak
kb. 5 perces bemelegedési idő
szükséges. A fokozatválasztó karnak
P állásban kell lennie.

Motorfék
Motorfék üzemmódban az
üzemanyag-ellátás automatikusan
megszűnik, pl. amikor a gépkocsi
sebességfokozatban, de gázadás
nélkül halad.

Vezetés és üzemeltetés

Stop-start rendszer
A stop-start rendszer segít az
üzemanyag-megtakarításban és a
kipufogógáz kibocsátások
csökkentésében. Ha a feltételek
engedik, lekapcsolja a motort, amint
a jármű lassú sebességgel halad
vagy megáll, pl. közlekedési
lámpánál vagy dugóban. Ha
tengelykapcsoló pedált lenyomják a
rendszer azonnal automatikusan
indítja a motort. Egy
akkumulátorérzékelő biztosítja, hogy
az Autostop csak akkor lépjen
működésbe, ha az akkumulátorban
elég feszültség van az újraindításhoz.

Bekapcsolás

A stop-start rendszer azonnal
elérhető, amint a motor beindult, a
jármű elindult és az ebben a részben
alább felsorolt feltételek teljesülnek.

Kikapcsolás

Kapcsolja ki a stop-start rendszert
kézzel, a ECO gomb
megnyomásával. A kikapcsolást a
gombon lévő kialvó LED jelzi.

Autostop

Ha a gépjármű lassan halad vagy áll,
aktiváljon egy Autostop-ot, az
alábbiak szerint:
■ Nyomja le a tengelykapcsoló pedált
■ tegye a kart üresbe
■ engedje fel a tengelykapcsoló
pedált
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A motor kikapcsol, a gyújtás azonban
bekapcsolva marad.

Az Autostop-ot a sebességmérő
AUTOSTOP állásban lévő tűje jelzi.
Autostop közben a fűtési és a
fékteljesítmény állandó szinten
marad.

Figyelem!
A kormányzási rásegítés
csökkenhet egy Autostop
megállás esetén.
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Autostop feltételei
A stop-start rendszer ellenőrzi, hogy
az alábbi feltételek mindegyike
teljesül-e.
■ A stop-start rendszer nincs
manuálisan kikapcsolva
■ a motorháztető teljesen le van
zárva
■ a vezető oldali ajtó 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 magas
■ a motor kipufogó hőmérséklet nem
túl magas, pl. miután nagy
motorterheléssel hajtottak
■ a környezeti hőmérséklet nem túl
alacsony
■ a hőmérséklet szabályozás
rendszer engedélyezi az Autostop
funkciót
■ a fékvákuum elegendő

■ a dízel részecskeszűrő öntisztító
folyamata nem üzemel
■ a jármű mozgásban volt az utolsó
Autostop óta
Ellenkező esetben a rendszer letiltja
az Autostop funkciót.
A fagyáshoz közeli környezeti
hőmérséklet gátolhatja az Autostop
rendszert.
A hőmérséklet-szabályozó rendszer
bizonyos beállításai letilthatják az
Autostop funkciót. Részletekért lásd a
hőmérséklet-szabályozás fejezetet.
Autópályán való hajtás után
közvetlenül előfordulhat, hogy az
Autostop felfüggesztésre kerül.
Új gépkocsi bejáratása 3 225.
Akkumulátorvédelem
A megbízható motor újraindítások
biztosítása érdekében a stop-start
rendszer részét képezik különböző
akkumulátorvédelmi tulajdonságok.
Energiatakarékossági intézkedések
Autostop közben számos elektromos
funkció, például a kiegészítő
elektromos fűtés vagy a hátsó ablak

fűtés lekapcsol vagy
energiatakarékos üzemmódba
kapcsol. A rendszer csökkenti a
hőmérséklet-szabályozó rendszer
ventilátorának fordulatszámát az
energiatakarékosság érdekében.

Jármű újraindítása a vezető
által

A motor újraindításához nyomja meg
a tengelykapcsoló pedált.
A motor indulását a
fordulatszámmérő üresjárati
sebesség pozícióban álló tűje jelzi.
Ha a fokozatválasztó kart az ürestől
eltérő állásba kapcsolja a
tengelykapcsoló-pedál előzetes
lenyomása nélkül, akkor a 0
ellenőrző lámpa kigyullad, vagy
szimbólumként jelenik meg a vezető
információs központban.
0 ellenőrzőlámpa 3 79.

Motor indítása stop-start
rendszerrel

Az automatikus újraindításhoz a
választókarnak üres állásban kell
lennie.
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Ha Autostop közben az alábbi
állapotok valamelyike lép fel, a stopstart 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 lemerült
■ a fékvákuum nem elegendő
■ a gépjármű elindul
■ a hőmérséklet-szabályozó
rendszer motorindítást kér
■ a légkondicionálás kézzel be van
kapcsolva
Ha a motorháztető nincs teljesen
lezárva, akkor figyelmeztető üzenet
jelenik meg a vezető információs
központban és világít a / visszajelző
lámpa.
/ ellenőrzőlámpa 3 83.

Ha elektromos készülék, például
hordozható CD-lejátszó csatlakozik
az elektromos kimenethez,
újraindítás közben esetleg rövid
áramesés észlelhető.

Parkolás
■ Ne parkoljon gyúlékony burkolatú
helyen. A kipufogórendszer magas
hőmérsékletétől a felületet lángra
lobbanhat.
■ A kéziféket 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.
■ Állítsa le a motort, és kapcsolja ki a
gyújtást. Fordítsa el a kormányt
addig, amíg a kormányzár nem
reteszelődik.
■ Ha a gépkocsi vízszintes talajon
vagy emelkedőn áll, a gyújtás
kikapcsolása előtt kapcsoljon első
sebességfokozatba, illetve
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kapcsolja a fokozatválasztó kart P
állásba. Emelkedőn parkolva
fordítsa el az első kerekeket a
járdaszegélytől.
Ha a gépkocsi lejtőn áll, a gyújtás
kikapcsolása előtt kapcsoljon
hátrameneti fokozatba, illetve
kapcsolja a fokozatválasztó kart P
állásba. Az első kerekeket fordítsa
a járdaszegély felé.
■ Zárja be a gépkocsit és kapcsolja
be a riasztóberendezést.
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Kipufogó
9 Veszély
A kipufogógáz mérgező,
színtelen, szagtalan szénmonoxidot tartalmaz. Belélegzése
végzetes lehet.
Ha kipufogógáz kerül az
utastérbe, nyissa ki az ablakokat.
Keressen fel egy szervizt, és
javíttassa ki a hiba okát.
Kerülje a nyitott csomagtérajtóval
való közlekedést, ellenkező
esetben kipufogógáz juthat az
utastérbe.

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. A művelet

automatikusan lezajlik bizonyos
menetkörülmények között, és akár
10–25 percig is eltarthat. Az Autostop
nem áll rendelkezésre, és az
üzemanyag-fogyasztás magasabb
lehet ebben az időszakban. Az ezt
kísérő szag és füst normális jelenség.

Folytassa a vezetést legalább
50 km/h sebességgel kb. 15 percig,
vagy amíg az ellenőrzőlámpa ki nem
alszik. Ehhez kapcsoljon
alacsonyabb sebességfokozatba, ha
szükséges. A dízel részecskeszűrő
tisztítása megkezdődik.

Bizonyos menetkörülmények között a
rendszer nem tudja automatikusan
elvégezni a tisztítást, mint például
rövid távokon való használat esetén.
Ha szükségessé vált a szűrő
tisztítása, azonban a korábbi
menetkörülmények nem tették
lehetővé az automatikus tisztítást, az
% ellenőrzőlámpa világít vagy villog.

A tisztítási folyamat során nem
ajánlatos megszakítani az utazást,
illetve leállítani a motort.
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Figyelem!
Ha a tisztítási folyamat egynél
többször megszakad, fennáll a
jelentős motorkárosodás
előidézésének komoly veszélye.
A tisztítási művelet nagyobb
sebességen és terheléssel
gyorsabban lezajlik.

Amint a öntisztítási folyamat
befejeződött, az % ellenőrzőlámpa
kialszik.

Katalizátor
A katalizátor csökkenti a
kipufogógázban lévő káros
vegyületek mennyiségét.

Figyelem!
A 3 246, 3 311 oldalakon
felsoroltaktól eltérő minőségű
üzemanyagok használata kárt
okozhat a katalizátorban vagy az
elektronikus alkatrészekben.
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.
Kimaradó gyújtás, egyenetlen
motorjárás, motorteljesítménycsökkenés vagy egyéb szokatlan
üzemzavar esetén késlekedés nélkül
forduljon szervizhez. Szükséghelyzet
esetén rövid ideig folytathatja a
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vezetést, a gépkocsi sebességét és a
motor fordulatszámát alacsonyan
tartva.
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Automata
sebességváltó

Fokozatválasztó kar

A fokozatválasztó kar reteszelődik P
állásban. A kar mozgatásához
kapcsolja be a gyújtást, nyomja le a
fékpedált, és nyomja meg a
kioldógombot.
P vagy R fokozat kapcsolásához
nyomja meg a kioldógombot.
Fokozatválasztás közben ne adjon
gázt. Soha ne nyomja le egyszerre a
gázpedált és a fékpedált.
Bekapcsolt sebességfokozatnál, a
fék kiengedésekor a gépkocsi lassan
kúszni kezd.

P = parkoló állás, az első kerekek
rögzítve vannak, csak a
gépkocsi álló helyzetében és
behúzott kéziféknél kapcsolja
R = hátrameneti fokozat, csak a
gépkocsi álló helyzetében
kapcsolja
N = üres állás
D = automatikus üzemmód az
összes sebességfokozattal.

Motorfék

Az automata sebességváltó lehetővé
teszi a kézi fokozatváltást (kézi
üzemmód) és az automata
fokozatváltást (automatikus
üzemmód) is.

Sebességváltó-kijelző

A kiválasztott sebességfokozatot
vagy üzemmódot a sebességváltó
kijelzője mutatja.

A motorfék hatásának
érvényesítéséhez lejtmenetben
megfelelő időben kapcsoljon
alacsonyabb sebességfokozatba.

Vezetés és üzemeltetés
A gépkocsi hintáztatása

A gépkocsi hintáztatása csak akkor
megengedett, ha a gépkocsi
homokban, sárban vagy hóban
elakadt. Mozgassa a fokozatválasztó
kart felváltva a D és az R fokozat
között. A motor fordulatszámát tartsa
alacsonyan, és kerülje a hirtelen
gázadást.

Kézi üzemmód

Parkolás

Húzza be a rögzítőféket, kapcsoljon
P állásba, és vegye ki a
gyújtáskulcsot.
A gyújtáskulcsot csak a
fokozatválasztó kar P állásában lehet
kivenni.
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Ha a motor fordulatszáma túl
alacsony, a sebességváltó
automatikusan alacsonyabb
fokozatba kapcsol egy adott
sebesség fölött.
Nem történik automatikusan
magasabb sebességfokozatba
kapcsolás, ha a motor fordulatszáma
túl magas.

Elektronikus vezetési
programok
Tolja a fokozatválasztó kart D állásból
balra, majd mozgassa előre, illetve
hátra.
< = Magasabb sebességfokozatba
kapcsolás.
] = Alacsonyabb
sebességfokozatba kapcsolás.
Amennyiben túl alacsony sebesség
mellett kapcsolna magasabb vagy túl
magas sebesség mellett
alacsonyabb sebességfokozatot,
akkor nem történik meg a kapcsolás.

■ Hidegindítást követően az üzemi
hőmérséklet program megemeli a
motor fordulatszámát, hogy a
katalizátor hamarabb elérje a
szükséges hőmérsékletet.
■ Az automatikus üresbe kapcsolás
funkció automatikusan üresjáratra
kapcsol, amikor a gépkocsi álló
helyzetben és előremeneti
fokozatban van.
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Kickdown

Keressen fel egy szervizt, és
javíttassa ki a hiba okát.

Az elektromos ellátás
megszakadása

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

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

Az elektromos ellátás megszakadása
esetén a fokozatválasztó kar nem
mozdítható ki a P állásból. A
gyújtáskulcsot nem lehet kivenni a
gyújtáskapcsolóból.
Ha az akkumulátor lemerült,
segédindító kábel segítségével
indíthatja be a gépkocsit 3 290.
Ha nem az akkumulátor a
meghibásodás oka, oldja ki a
fokozatválasztó kart, és vegye ki a
gyújtáskulcsot a gyújtáskapcsolóból.

Fokozatválasztó kar kioldása
1. Működtesse a rögzítőféket.

2. Nyissa ki a választókar mellett
jobbra található fedelet.

Vezetés és üzemeltetés
3. Helyezzen be egy csavarhúzót a
nyílásba, amilyen mélyen csak
lehet, és vegye ki a
fokozatválasztó kart a P állásból.
Ha újra P állásba kapcsol, a
fokozatválasztó kar újra
reteszelődni fog. Javíttassa ki az
elektromos ellátás
megszakadásának okát egy
szervizben.
4. Csukja be a fedelet.

Kézi sebességváltó
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Használatakor nyomja le teljesen a
tengelykapcsoló pedált. Ne
pihentesse a lábát a pedálon.

Figyelem!
Javasoljuk, hogy amikor csak
lehetséges, mindkét kezét tartsa a
kormányon. Kerülje kezének a
fokozatválasztó karon való
pihentetését.

Hátrameneti fokozat kapcsolásához,
a gépkocsi álló helyzetében húzza fel
a váltókaron lévő gyűrűt, és kapcsolja
a fokozatot.
Ha nem sikerül hátramenetbe
kapcsolnia, a sebességváltó kart üres
állásba kapcsolva engedje fel, majd
nyomja le újra a tengelykapcsoló
pedált, azután kísérelje meg ismét a
hátrameneti fokozat kapcsolását.
Ne csúsztassa feleslegesen a
tengelykapcsoló pedált.
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Fékberendezés
A fékpedál két egymástól független
fékkört működtet.
Az egyik fékkör meghibásodása
esetén a gépkocsi továbbra is
fékezhető a másik fékkör
segítségével. A megfelelő fékhatás
eléréséhez teljesen be kell nyomni a
fékpedált. Ehhez jelentősen nagyobb
erőre van szükség. A fékút
megnövekszik. Az utazás folytatása
előtt vegye fel a kapcsolatot egy
szervizzel.
Álló motornál a fékrásegítő hatása a
fékpedál egy-kétszeri lenyomása
után megszűnik. A fékhatás ezzel
nem csökken, de a fékezéshez
lényegesen nagyobb pedálerőre van
szükség. Ezt különösen a gépkocsi
vontatásakor vegye figyelembe.
Elindulás után a rendszer
önellenőrzést végez, mely esetleg
hallható is lehet.
R ellenőrzőlámpa 3 79.

Blokkolásgátló
fékrendszer
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.
u ellenőrzőlámpa 3 80.

Meghibásodás
9 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.
Keressen fel egy szervizt, és
javíttassa ki a hiba okát.
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Rögzítőfék

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

A rögzítőféket mindig határozottan
húzza be, a kioldógomb
megnyomása nélkül, lejtőn vagy
emelkedőn pedig olyan erősen,
amennyire csak tudja.
A kézifék kiengedéséhez emelje meg
kissé a kart, nyomja meg a kar végén
lévő kioldógombot, majd engedje le
teljesen a kart.
A kézifék működtetéshez szükséges
erő csökkentéséhez nyomja le
egyidejűleg a fékpedált.
& ellenőrzőlámpa 3 79.
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Menetdinamikai
rendszerek
Kipörgésgátló rendszer
A kipörgésgátló rendszer (TC)
szükség esetén a hajtott kerekek
kipörgésének megakadályozásával
javítja a menetstabilitást, az útfelület
fajtájától és a gumiabroncsok
tapadásától függetlenül.
Amint a meghajtott kerék elkezd
kipörögni, a motor teljesítménye
csökken, és a legjobban kipörgő
kerék egyedileg fékeződik. Ez
jelentősen növeli a gépkocsi
stabilitását csúszós útfelületen.
Amint az b ellenőrzőlámpa kialszik, a
kipörgésgátló működésre kész.
A kipörgésgátló működésbe
lépésekor a b villog.

240

Vezetés és üzemeltetés
9 Figyelmeztetés

Ebben a különleges biztonsági
berendezésben bízva se vállaljon
kockázatot a vezetésben.
Alakítsa sebességét az
útviszonyoknak megfelelően.
b ellenőrzőlámpa 3 81.

Kikapcsolás

A kipörgésgátló kikapcsolható, ha
szükség van a hajtott kerekek
kipörgésére: nyomja meg a b gombot
kb. 2 másodpercre.

Az k ellenőrzőlámpa világít.
A kipörgésgátló a b gomb ismételt
megnyomásával kapcsolható vissza.
A kipörgésgátló a gyújtás következő
bekapcsolásakor is visszakapcsol.

Elektronikus
menetstabilizáló rendszer
Az elektronikus menetstabilizáló
rendszer (ESC) szükség esetén
javítja a gépkocsi menetstabilitását,
az útfelület fajtájától és a
gumiabroncsok tapadásától
függetlenül. A rendszer a hajtott
kerekek kipörgését is
megakadályozza.
Amint a gépkocsi sodródni kezd
(alulkormányozottság/
túlkormányozottság), a rendszer
csökkenti a motor teljesítményét, és
egyenként fékezi a kerekeket. Ez
jelentősen növeli a gépkocsi
stabilitását csúszós útfelületen.
Amint az b ellenőrzőlámpa kialszik,
az ESC működésre kész.

Az ESC működésbe lépésekor a b
villog.

9 Figyelmeztetés
Ebben a különleges biztonsági
berendezésben bízva se vállaljon
kockázatot a vezetésben.
Alakítsa sebességét az
útviszonyoknak megfelelően.
b ellenőrzőlámpa 3 81.

Kikapcsolás
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A nagy teljesítményű vezetéshez az
ESC kikapcsolható: tartsa nyomva a
b gombot kb. 7 másodpercig.
Az n ellenőrzőlámpa világít.
Az ESC a b gomb ismételt
megnyomásával kapcsolható vissza.
Ha a TC (kipörgésgátló) rendszert
korábban kikapcsolták, mind a TC,
mind az ESC visszakapcsol.
Az ESC a gyújtás következő
bekapcsolásakor is visszakapcsol.

Sebességtartó
automatika
A sebességtartó automatika kb. 40 és
200 km/h közötti sebességet tud
tárolni és tartani. Emelkedőn, illetve
lejtőn haladva előfordulhat a tárolt
sebességértéktől való eltérés.
Biztonsági okokból a sebességtartó
automatika a fékpedál első
lenyomásáig nem használható.

Ne használja a sebességtartó
automatikát, ha a forgalmi helyzet
nem indokolja az egyenletes
sebesség tartását.
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Automata sebességváltó esetén a
sebességtartó automatikát csak
automata üzemmódban kapcsolja be.
m ellenőrzőlámpa 3 83.

Bekapcsolás

Nyomja meg a m billenőkapcsoló
felső részét, az m ellenőrzőlámpa
fehéren világít.

Bekapcsolás

Gyorsítson a kívánt sebességre, és
fordítsa a görgetőkapcsolót SET/állásba, a rendszer eltárolja és tartja
az aktuális sebességet. Az m
ellenőrzőlámpa zölden világít.
Felengedheti a gázpedált.
A gépkocsi sebessége a gázpedál
lenyomásával növelhető. A gázpedál
felengedésekor a gépkocsi a
korábban beállított sebességre tér
vissza.
Miközben a sebességtartó
automatika be van kapcsolva, a
sebességfokozat változtatható.
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Sebesség növelése

Bekapcsolt sebességtartó
automatikánál tartsa elfordítva a
görgetőkapcsolót a RES/+ állásban,
vagy többször egymás után röviden
fordítsa el a RES/+ állásba: a
sebesség folyamatosan vagy kis
lépésekben növekszik.
További lehetőségként gyorsítson a
kívánt sebességre, és a
görgetőkapcsolót RES/+ állásba
fordítva tárolja a sebességet.

Sebesség csökkentése

Bekapcsolt sebességtartó
automatikánál tartsa elfordítva a
görgetőkapcsolót a SET/- állásban,
vagy többször egymás után röviden
fordítsa el a SET/- állásba: a
sebesség folyamatosan vagy kis
lépésekben csökken.

Kikapcsolás

Nyomja meg a y gombot, az m
ellenőrzőlámpa fehéren világít. A
sebességtartó automatika
kikapcsol.A rendszer megjegyzi az
eltárolt sebességet.

Automatikus kikapcsolás:
■ ha a gépkocsi sebessége
körülbelül 40 km/h alá csökken,
■ a fékpedál lenyomásakor,
■ a tengelykapcsoló néhány
másodpercnél tovább tartó
lenyomásakor,
■ a fokozatválasztó kar N állásba
való kapcsolásakor,
■ a kipörgésgátló rendszer vagy az
elektronikus menetstabilizáló
rendszer működésbe lépésekor.

Visszaállás az eltárolt
sebességre

40 km/h sebesség felett fordítsa a
görgetőkapcsolót RES/+ állásba. A
gépkocsi felveszi az eltárolt
sebességet. Ha a pillanatnyi
sebesség és a tárolt sebesség közötti
eltérés több mint 40 km/h, a gépkocsi
nem tud visszaállni a tárolt
sebességre.

Kikapcsolás

Nyomja meg a m billenőkapcsoló
alsó részét, az m ellenőrzőlámpa
kialszik. A rendszer törli az eltárolt
sebességet. A gyújtás kikapcsolása
is törli az eltárolt sebességet.

Vezetés és üzemeltetés

Akadály-felismerő
rendszerek
Parkolássegítő rendszer

Megjegyzés
Az észlelési területen belül a
járműbe szerelt bármilyen tartozék a
rendszer meghibásodását
okozhatja.

Bekapcsolás

A hátrameneti fokozat kapcsolásakor
a rendszer automatikusan bekapcsol.
Egy akadály megközelítésekor
hangjelzés hallható. Az egyes
hangjelzések közötti időtartam a
gépkocsi és az akadály közötti
távolság csökkenésével rövidül.
Amikor a távolság kisebb mint
40 cm, a hangjelzés folyamatossá
válik.
A parkolássegítő rendszer a gépkocsi
és a mögötte lévő akadályok közötti
távolság mérésével, és hangjelzések
nyújtásával megkönnyíti a parkolást.
Ugyanakkor, mindig a vezető teljes
felelőssége a parkolás végrehajtása.
A rendszer a hátsó lökhárítóba épített
négy ultrahangos érzékelőből áll.
r ellenőrzőlámpa 3 80.

Kikapcsolás

A rendszer automatikusan kikapcsol,
ha
■ a gépkocsi sebessége több mint
10 km/h
■ a gépkocsi áll
■ a rendszer meghibásodott.
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Meghibásodás

A rendszer meghibásodása esetén
az r ellenőrzőlámpa világít.
Továbbá ha a rendszer átmeneti
állapotok, pl. hóval fedett érzékelők
miatt nem működképes, az r
ellenőrzőlámpa világít.

Fontos tanácsok a
parkolássegítő rendszerek
használatához
9 Figyelmeztetés
Bizonyos körülmények között az
egyes ruhákon vagy tárgyakon
található visszaverő felületek,
valamint a külső hangforrások
miatt előfordulhat, hogy a
rendszer hibásan vagy egyáltalán
nem észleli az akadályokat.
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Figyelem!

Az érzékelők teljesíménye
csökkenhet, ha az érzékelőket
takarja valami, pl. jég vagy hó.
A parkolássegítő rendszerek
teljesítményét csökkentheti az
érzékelőktől távolabbi szintbeli
eltérés.
Ez különösen a magas építésű
gépkocsik (pl. terepjárók,
furgonok, tehergépkocsik) esetére
érvényes. A gépkocsi magasabb
részeinél nem garantálható a
tárgyak érzékelése.
Előfordulhat, hogy a nagyon kicsi
visszaverő felülettel rendelkező
akadályokat, mint például a
keskeny tárgyakat vagy a puha
anyagokat, a rendszer nem
érzékeli.
A parkolássegítő rendszerek nem
alkalmasak a vezető segítésére a
váratlan akadályok elkerülésében.

Megjegyzés
Az érzékelő külső akusztikai vagy
mechanikai zavaró hatások miatt
nem létező tárgyat (visszhang
zavar) jelezhet.

Visszapillantó kamera

Bekapcsolás

A tolatókamera automatikusan
bekapcsol a hátrameneti fokozat
kiválasztásával.

Működés

A tolatókamera segíti a vezetőt
tolatás közben, oly módon, hogy
megjeleníti a jármű mögötti területet.
A kamera képét a színes információs
kijelző jeleníti meg.

9 Figyelmeztetés
A tolatókamera nem helyettesíti a
vezető által látott képet. Ne
feledje, hogy a kamera látószögén
és a fejlett parkolássegítő
rendszer érzékelőin kívül eső
tárgyak, mint például a lökhárító
alatt vagy a jármű alatt, nem
jelennek meg a kijelzőn.
Ne tolasson a járművel csak az
információs kijelzőt nézve, és a
tolatás előtt ellenőrizze a
környezetet a jármű mögött és
körül.

A kamera a csomagtérajtó
fogantyújába van beszerelve, a
látószöge pedig 130°.

Vezetés és üzemeltetés
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Kijelző beállításai

A kamera magas pozíciója miatt, a
kijelzőn látható a hátsó lökhárító, ami
segít a beállásban.
A kamera által mutatott terület
korlátozott. A kijelzőn megjelenő kép
távolsága nem egyezik meg a valós
távolsággal.

A gépjármű pályagörbéje a
kormányszögnek megfelelően
rajzolódik ki.
Ez a funkció kikapcsolható a
Beállítások menüben az
információs kijelzőn. A gépkocsi
személyre szabása 3 92.

Vezetővonalak
A dinamikus vezetővonalak 1
méteres intervallumokban a képre
vetített vízszintes vonalak, a
megjelenített tárgyakról való távolság
meghatározására.

Figyelmeztető szimbólumok
A figyelmeztető szimbólumok
háromszögekként 9 jelennek meg a
képen, amik a fejlett parkolássegítő
rendszer hátsó érzékelői által észlelt
tárgyakat jelölnek.

A fényerőt a többfunkciós gomb fel/le
gombjaival lehet beállítani.
A kontrasztot a többfunkciós gomb
jobbra/balra gombjaival lehet
beállítani.

Kikapcsolás

A kamera kikapcsol, amikor elér egy
adott előremeneti sebességet vagy
ha a hátrameneti fokozat kb.
10 másodpercig nincs kiválasztva.
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A tolatókamera be- vagy
kikapcsolható a Beállítások menüben
az információs kijelzőn. A gépkocsi
személyre szabása 3 92.

Meghibásodás

A hibaüzenetek a 9 szimbólummal
együtt jelennek meg az információs
kijelző felső sorában.
A tolatókamera helytelen működését
okozatják a következők:
■ a környezet sötét,
■ a nap vagy egy fényszóró
közvetlenül a kamera lencséjébe
világít,
■ jég, hó, sár vagy bármi más elfedi a
kamera lencséjét. Tisztítsa meg a
lencsét, öblítse le vízzel és törölje
meg azt egy puha ronggyal,
■ ha a csomagtérajtó nincs
megfelelően lezárva,
■ a jármű egy hátsó ütközést
szenvedett el,
■ szélsőséges hőmérsékleti
változások történnek.

Üzemanyag
Benzinüzemű motorok
üzemanyagai
Csak az EN 228 vagy
E DIN 51626-1 vagy ezzel
egyenértékű szabványoknak
megfelelő ólommentes üzemanyagot
használjon.
A motor az ezeknek a
szabványoknak megfelelő E10
üzemanyaggal is képes üzemelni. Az
E10 üzemanyag legfeljebb 10 %
bioetanolt tartalmaz.
Megfelelő oktánszámú üzemanyagot
tankoljon 3 311. Túl alacsony
oktánszámú üzemanyag használata
csökkentheti a motor teljesítményét
és nyomatékát, és valamelyest
növelheti az üzemanyag-fogyasztást.

Figyelem!
Ne használjon fémtartalmú
összetevőket tartalmazó
üzemanyagokat vagy
üzemanyag-adalékokat, mint

amilyenek a mangán alapú
adalékok. Ez a motor károsodását
okozhatja.

Figyelem!
Az EN 228 vagy E DIN 51626-1
vagy ezzel egyenértékűtől eltérő
üzemanyag használata
lerakódásokat, a motor
károsodását okozhatja, és
befolyásolhatja a garanciát.

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

Üzemanyag dízelüzemű
motorokhoz
Kizárólag az EN 590 szabványnak
megfelelő dízelüzemanyagot
használjon.

Vezetés és üzemeltetés
Az Európai Únión kívüli országok
esetében használjon 50 ppm értéknél
alacsonyabb kéntartalmű EuroDiesel üzemanyagot.

Tankolás

9 Veszély
Az üzemanyag gyúlékony és
robbanásveszélyes. Tilos a
dohányzás! Kerülje a nyílt láng és
bármilyen szikraképző eszköz
használatát.
Ha a gépkocsiban
üzemanyagszagot észlel,
haladéktalanul deríttesse ki ennek
okát egy szervizben.

Figyelem!
Az EN 590 vagy ennek
megfelelőtől eltérő üzemanyag
használata a motor
teljesítményvesztését,
megnövekedett kopást vagy a
motor károsodását okozhatja, és
befolyásolhatja a garanciát.
Ne használjon tengeri dízelolajat,
fűtőolajat, Aquazole vagy hasonló
dízel-víz emulziókat. Ne hígítsa a
dízel üzemanyagot benzinüzemű
motorok üzemanyagaival.
A dízel üzemanyag viszkozitása és
szűrhetősége hőmérsékletfüggő.
Alacsony hőmérséklet esetén
garantált téli üzemeltetési
tulajdonságokkal rendelkező dízel
üzemanyagot tankoljon.
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Figyelem!
9 Veszély
Tankolás előtt kapcsolja ki a
motort és bármilyen belső égésű
fűtőberendezést. Kapcsolja ki a
mobiltelefonokat.
Tankoláskor kövesse az
üzemanyagtöltő állomás
használati és biztonsági
útmutatásait.

Nem megfelelő üzemanyaggal
való feltöltés esetén ne kapcsolja
be a gyújtást.
Az üzemanyag-betöltő nyílás a
gépkocsi jobb oldalán, hátul található.
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A záráshoz, fordítsa az
üzemanyagtöltő sapkát kattanásig
jobbra.
Zárja le a csappantyút és hagyja
bekapcsolódni.

Tanksapka

Kizárólag az Ön gépkocsijához való
eredeti tanksapka garantálja a
tökéletes működést. A dízelmotorral
felszerelt gépkocsik speciális
tanksapkával rendelkeznek.
Az üzemanyag-betöltő nyílás fedele
csak akkor nyitható ki, ha a gépkocsi
zárjai ki vannak nyitva. A fedél
megnyomásával nyissa ki az
üzemanyag-betöltő nyílás fedelét.
A nyitáshoz, forgassa el lassan a
sapkát az óramutató járásával
ellentétes irányban.

A tanksapka felakasztható az
üzemanyag-betöltő nyílás fedelén
lévő tartóra.
A tankoláshoz teljesen illessze be a
szivattyúfejet és kapcsolja be azt.
Az automatikus elzárás után, még
max. két adag üzemanyaggal tölthető
fel.

Figyelem!
Az esetleg kicsordult
üzemanyagot azonnal törölje le.

Autóápolás
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Általános információk

Gépjármű tárolása

Tartozékok és a gépkocsi
átalakítása

Hosszú ideig történő tárolás

Javasoljuk, hogy csak eredeti
alkatrészeket és tartozékokat
használjon, és kifejezetten az Ön
gépkocsi típusához kifejlesztett gyári
alkatrészeket. Más gyártmányok
megbízhatóságát nem tudjuk
felmérni és szavatolni – 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).

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.
■ Töltse teljesen fel az
üzemanyagtartályt.
■ Cserélje le a motorolajat.
■ Eressze le a szélvédőmosófolyadék tartályt.
■ Ellenőrizze a hűtőfolyadék fagy- és
korrózióvédelmét.
■ A gumiabroncsok levegőnyomását
állítsa be a teljes terhelésnek
megfelelő értékre.
■ Tárolja a gépkocsit száraz és jó
szellőzésű helyiségben. Tegye a
sebességváltót első vagy
hátrameneti fokozatba, illetve
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kapcsolja a fokozatválasztó kart P
állásba. Előzze meg a gépkocsi
elgurulásának lehetőségét.
■ Ne húzza be a kéziféket.
■ Nyissa ki a motorháztetőt, csukjon
be minden ajtót és zárja be a
gépkocsit.
■ Kapcsolja le a negatív pólus saruját
a gépkocsi akkumulátoráról.
Győződjön meg róla, hogy egyik
rendszer sem működik, pl.
riasztóberendezés.

A gépkocsi ismételt üzembe
helyezése

Amikor a gépkocsit újra üzembe
helyezi:
■ Csatlakoztassa a negatív pólus
saruját a gépkocsi akkumulátorára.
Aktiválja az elektromos ablakemelő
elektronikáját.
■ Ellenőrizze a gumiabroncsok
levegőnyomását.
■ Töltse fel a szélvédőmosó-folyadék
tartályt.
■ Ellenőrizze a motorolajszintet.

■ Ellenőrizze a hűtőfolyadék-szintet.
■ Szerelje fel a rendszámtáblát.

Az életciklusuk végéhez
ért gépkocsik
újrahasznosítása

A gépkocsi ellenőrzése
Munka elvégzése

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

9 Figyelmeztetés
Csak kikapcsolt gyújtásnál
végezzen ellenőrzéseket a
motortérben.
A hűtőventilátor még kikapcsolt
gyújtásnál is elindulhat.

Autóápolás
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9 Veszély
A gyújtásrendszer nagyon magas
feszültséggel működik. Ne érintse
meg.

Motorháztető
Nyitás
Nyomja balra a biztonsági reteszt, és
emelje fel a motorháztetőt.

9 Figyelmeztetés
Ha a motor meleg, csak a
szivacsos borításnál fogja meg a
motorháztető kitámasztó rúdját.
Levegő belépőnyílások 3 223.
Húzza meg a kioldókart, majd
engedje vissza eredeti helyzetébe.

Akassza be motorháztető kitámasztó
rúdját.
Ha Autostop közben a motorháztető
nyitva van, a motor, biztonsági
okokból, automatikusan újraindul.
/ ellenőrzőlámpa 3 83.

Zárás

A motorháztető lecsukása előtt
nyomja vissza a kitámasztó rudat a
tartójába.
Engedje le a motorháztetőt, majd
ejtse le, hogy a saját súlyától záródjon
be. Ellenőrizze, hogy a motorháztető
megfelelően reteszelődött-e.
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Motorház áttekintés
Benzinmotor, LUJ és LUV

Autóápolás
Benzinmotor, LDE és 2H0
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Benzinmotor, LXT

Autóápolás
Dízelmotor, LUD
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Autóápolás

Dízelmotor, LNP

Autóápolás
1. Szervokormány folyadéktartálya
3 259
2. Olajbetöltő nyílás fedele 3 257
3. Fékfolyadéktartály 3 260
4. Motor hűtőfolyadék-tartály 3 258
5. Biztosítékdoboz 3 274
6. Szélvédőmosó-folyadék tartály
3 259
7. Akkumulátor 3 260
8. Olajszint-ellenőrző pálca 3 257
9. Motor levegőszűrője 3 258

Húzza ki az olajszint-ellenőrző pálcát,
törölje tisztára, majd ütközésig tolja
vissza. Húzza ki, majd olvassa le a
motorolaj szintjét.
Tegye vissza az olajszint-ellenőrző
pálcát, majd fél fordulattal fordítsa el.

Amikor a motorolajszint a MIN
jelzésig csökkent, töltsön utána
motorolajat.

Motorolaj
A motor károsodásának megelőzése
érdekében, rendszeresen ellenőrizze
a motorolajszintet. Csak megfelelő
minőségű motorolajat használjon.
Javasolt üzemeltetési folyadékok és
kenőanyagok 3 304.
Ellenőrzéskor a gépkocsi álljon
vízszintes felületen. Az ellenőrzést
üzemi hőmérsékletre melegített
motornál, a leállítást követően
legalább 10 perc elteltével végezze
el.

A motor típusától függően
különbözőek a szintjelző pálcák.
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Javasoljuk, hogy ugyanolyan
minőségű motorolajat használjon,
mint amilyet az utolsó olajcserénél
betöltöttek.
A motorolajszint a szintjelző pálca
MAX jelénél ne legyen magasabban.

Motor levegőszűrője

Csak jóváhagyott fagyálló
folyadékot használjon.

Hűtőfolyadékszint

Figyelem!

Figyelem!

A többletmennyiséget le kell
ereszteni vagy ki kell szivattyúzni.
Feltöltési mennyiségek 3 321.
Helyezze vissza a kupakot
egyenesen és húzza meg.

Figyelem!
Lejtőn történő vezetés esetén a 79
figyelmeztető kód jelenhet meg a
Vezető Információs Központban
3 88.
Ha a kód eltűnik, amikor ismét sík
területen vezet, ne töltse fel a
motorolajat.

Figyelem!

Az alacsony hűtőfolyadékszint
károsíthatja a motort.
A levegőszűrő cseréjéhez csavarja ki
a 6 db csavart, és távolítsa el a
szűrőházat.

Motor hűtőfolyadék
A hűtőfolyadék -27 °C-ig biztosítja a
fagyás elleni védelmet.
Gondoskodjon a hűtőfolyadék
megfelelő koncentrációjának
fenntartásáról.

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

Autóápolás
9 Figyelmeztetés
A kiegyenlítő-tartály kupakjának
kinyitása előtt hagyja lehűlni a
motort. Óvatosan nyissa ki a
kupakot, hogy a nyomás lassan
távozhasson.

mérőpálca szennyeződéssel
érintkezzen, vagy szennyeződés
kerüljön a tartályba.

Töltsön utána desztillált víz és a
gépkocsihoz jóváhagyott fagyálló
folyadék keverékéből. Helyezze
vissza a kupakot és húzza meg.
Ellenőriztesse a fagyálló
koncentrációját, és javíttassa ki a
folyadékvesztés okát egy szervizben.

Szervokormány folyadék
Figyelem!
Rendkívül kevés szennyeződés is
a kormányrendszer károsodását
és hibás működését okozhatja. Ne
hagyja, hogy a tartály fedelének a
folyadék felöli oldala illetve a
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Ablakmosó folyadék

Töltse fel szélvédőmosó-folyadék
koncentrátummal.
Nyissa ki a védősapkát, és vegye ki.
Törölje le a szintjelző pálcát, majd
csavarja vissza a védősapkát a
tartályra. Nyissa ki újra a védősapkát,
vegye ki, és olvassa le a
szervokormány folyadékszintjét.
A tartályban a fékfolyadék szintje a
MIN és a MAX jelzés között kell
legyen.
Ha a folyadék szintje túl alacsony,
kérjen segítséget egy szerviztől.

Fékrendszer
Ha a fékbetétek minimális
vastagságúra koptak, az g
ellenőrzőlámpa világít.
Tovább folytathatja útját, de a
fékbetéteket a lehető leghamarabb
cseréltesse ki.
Új fékbetét beszerelése után az első
néhány utazás során ne fékezzen
szükségtelenül túl erősen.
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Fékfolyadék
9 Figyelmeztetés
A fékfolyadék mérgező és korrozív
hatású. Ügyeljen, hogy bőrre,
szembe, valamint kárpitozott és
fényezett felületekre ne kerüljön.

A fékfolyadék szintjének a MIN és a
MAX jelölés között kell lennie.
Feltöltéskor fokozottan figyeljen a
folyadék tisztaságára, mivel
szennyezett fékfolyadék használata a
fékrendszer meghibásodásához

vezethet. Javíttassa ki a
fékfolyadékvesztés okát egy
szervizben.
Csak nagyteljesítményű, a
gépkocsihoz jóváhagyott
fékfolyadékot használjon, Fék- és
tengelykapcsoló-folyadék 3 304.

Akkumulátor
A stop-start rendszer nélküli
gépjárműveket ólom-sav
akkumulátorral fogják felszerelni. A
stop-start rendszerrel ellátott
járműveket AGM akkumulátorral
fogják felszerelni, mely nem ólom-sav
akkumulátor. Az Ön gépkocsijába
szerelt akkumulátor nem igényel
karbantartást, feltételezve, hogy a
vezetési szokások elegendő töltést
biztosítanak. A rövid távokon való
közlekedés és a gyakori motorindítás
lemerítheti az akkumulátort. Kerülje
az elektromos fogyasztók fölösleges
használatát.

A lemerült akkumulátorokat nem
szabad háztartási hulladékként
kezelni. Elhelyezésükről a megfelelő
újrahasznosító gyűjtőhelyeken kell
gondoskodni.
Ha 4 hétnél hosszabb ideig nem
használja a gépkocsit, az
akkumulátor lemerülhet. Kapcsolja le
a negatív pólus saruját a gépkocsi
akkumulátoráról.
Győződjön meg róla, hogy az
akkumulátor lekapcsolása vagy
visszacsatlakoztatása előtt a gyújtás
ki legyen kapcsolva.

9 Figyelmeztetés
A robbanás elkerülése érdekében
tartsa távol az égő tárgyakat az
akkumulátortól. Az akkumulátor
felrobbanása a gépkocsi

Autóápolás
rongálódásához, valamint súlyos
vagy halálos sérülésekhez
vezethet.
Ügyeljen, hogy bőrre, szembe,
valamint kárpitozott és fényezett
felületekre ne kerüljön. A folyadék
kénsavat tartalmaz, amely
közvetlen érintkezés esetén
sérülést és károsodást okozhat.
Bőrrel való érintkezés esetén
mossa le az érintett területet
vízzel, és azonnal forduljon
orvoshoz.
Gyermekektől elzárva tartandók.
Ne billentse meg a kinyitott
akkumulátort.
Akkumulátorvédelem 3 107.

Az akkumulátor cseréje
Megjegyzés
Az ebben a fejezetben megadottak
útmutatástól való bármilyen eltérés
a stop-start rendszer időszakos
kikapcsolásához vezethet.

Ha az akkumulátort cserélni kell,
győződjön meg róla, hogy nincsen
nyitott szellőzőnyílás a pozitív pólus
közelében. Ha található nyitott
szellőzőnyílás azon a területen, le kell
zárni vakdugó segítségével, és a
negatív saru közelében lévő nyílást
kell megnyitni.
Csak olyan akkumulátort használjon,
amely lehetővé teszi, hogy a
biztosítékdobozt a tetején rögzíteni
lehessen.
Stop-start rendszerrel ellátott
járművek esetén ügyeljen rá, hogy az
AGM (felitatott üvegszálas
rendszerű) akkumulátort ismét AGM
akkumulátorra cserélje.
Az AGM-akkumulátor a címkéjén
található AGM kifejezésről
azonosítható be. Azt javasoljuk, hogy
eredeti Chevrolet akkumulátort
használjon.
Megjegyzés
Az eredeti Chevrolet akkumulátortól
eltérő AGM-akkumulátor használata
a stop-start rendszer gyengébb
teljesítményét eredményezheti.
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Javasoljuk, hogy az akkumulátort
szervizben cseréltesse ki.
Stop-start rendszer 3 229.

Akkumulátor töltése
9 Figyelmeztetés
Stop-start rendszerrel ellátott
járművek esetén ellenőrizze, hogy
a használt akkumulátortöltő töltési
teljesítménye nem haladja meg a
14,6 voltot. Ellenkező esetben az
akkumulátor károsodhat.
Segédindítás 3 290.
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Figyelmeztető címke

■ További információkat a Kezelési
útmutató tartalmaz.
■ Az akkumulátor környezetében
robbanékony gázok lehetnek jelen.

Ablaktörlő lapát csere

Dízel üzemanyagrendszer
légtelenítése

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.
■ Az akkumulátor kénsavat
tartalmaz, mely vakságot vagy
súlyos égési sérüléseket okozhat.

Ha az üzemanyagtartály kiürült, a
dízel üzemanyagrendszert
légteleníteni kell. Kapcsolja be a
gyújtást háromszor kb.
15 másodpercre. Kísérelje meg a
motor indítását legfeljebb
40 másodpercen keresztül. Ismételje
meg a műveletet legalább
5 másodperc elteltével. Ha a motor
továbbra sem indul, kérjen segítséget
egy szerviztől.

Emelje meg az ablaktörlő kart.
Nyomja be a rögzítőkart, majd vegye
le az ablaktörlő lapátot.

Autóápolás
A hátsó ablaktörlő lapátja

Izzócsere
Kapcsolja ki a gyújtást és az adott
kapcsolót illetve csukja be az ajtókat.
Az új izzót csak a foglalatnál fogja
meg! Ne érintse meg az izzó üvegét
csupasz kézzel.
Cseréhez csak azonos típusú izzót
használjon.
A fényszóróizzókat a motortér felől
cserélje ki.

Emelje meg az ablaktörlő kart. Az
ábrán látható módon akassza ki az
ablaktörlő lapátot, majd vegye le.
Illessze az ablaktörlő lapátot kissé
megdöntve az ablaktörlő karba, és
nyomja, amíg be nem pattan.
Óvatosan engedje le az ablaktörlő
kart.

Halogén fényszórók

2. Vegye le a fényszóró
védősapkáját.

Tompított és távolsági
fényszóró
1. Húzza le a csatlakozót az izzóról.

3. Nyomja meg a rögzítőrugót,
akassza ki, majd hajtsa fel.
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4. Vegye ki az izzót a
fényszóróházból.
5. Az új izzó behelyezésekor
ügyeljen arra, hogy a fülek
megfelelően illeszkedjenek a
fényszórón lévő mélyedésekbe.
6. Helyezze vissza a rögzítőrugót.
7. Helyezze vissza a fényszóró
védősapkáját.
8. Helyezze vissza a csatlakozót az
izzóra.

2. Vegye le a fényszóró
védősapkáját.

Helyzetjelző lámpák
1. Húzza le a csatlakozót az izzóról.

3. Vegye ki a helyzetjelző
izzótartóját a lámpaházból.

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

Első irányjelző lámpák és
helyzetjelzők

1. Forgassa el az izzótartót az
óramutató járásával ellentétes
irányba és vegye le.

4-ajtós

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

Első ködlámpák
Az izzócserét bízza szervizre.

1. Nyissa ki mindkét fedelet.
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2. Mindkét csavart csavarja ki.

3. Vegye ki a hátsó lámpatestet.
Gondoskodjon róla, hogy a
kábelcső a helyén maradjon.

4. Tolatólámpa (1)
Irányjelző lámpa (2)
Hátsó helyzetjelző/féklámpa (3)

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

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

Autóápolás
5-ajtós hatchback

Csomagtérajtó lámpaszerelvénye
Hátsó ködlámpa/tolatólámpa, oldaltól
függően.

1. Távolítsa el a csomagtérajtó
burkolatát.
2. Forgassa el az izzótartót az
óramutató járásával ellentétes
irányba.
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3. Pattintsa ki a foglalatot. Enyhén a
foglalatba nyomva és az
óramutató járásával ellentétes
irányba forgatva vegye ki az izzót,
majd helyezze be az új izzót.
4. Helyezze az izzótartót a
csomagtérajtóba. Helyezze
vissza a belső borítást a
csomagtérajtóra.
5. Kapcsolja be a gyújtást, és
ellenőrizze az összes lámpa
működését.

1. Nyissa ki a három fedelet.

2. Csavarozza ki a három csavart.
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4. Irányjelző lámpa (1)
Hátsó helyzetjelző/féklámpa (2)

3. Vegye ki a hátsó lámpatestet.
Gondoskodjon róla, hogy a
kábelcső a helyén maradjon.

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

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

Autóápolás
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Tolatólámpa
Az izzócserét bízza egy szervizre.
Hátsó ködlámpa
Az izzócserét bízza egy szervizre.

Sports Tourer

2. Mindkét csavart csavarja ki.

1. Nyissa ki mindkét fedelet.

3. Vegye ki a hátsó lámpatestet.
Gondoskodjon róla, hogy a
kábelcső a helyén maradjon.

4. Irányjelző lámpa (1)
Hátsó helyzetjelző/féklámpa (2)

270

Autóápolás

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

lámpatestet, és húzza meg a
rögzítőanyákat. Zárja be a
fedeleket, és rögzítse őket.
8. Kapcsolja be a gyújtást, és
ellenőrizze az összes lámpa
működését.
Csomagtérajtó lámpaszerelvénye

6. Pattintsa ki a foglalatot. Enyhén a
foglalatba nyomva és az
óramutató járásával ellentétes
irányba forgatva vegye ki az izzót,
majd helyezze be az új izzót.
7. Helyezze be az izzótartót a hátsó
lámpatestbe, és csavarozza a
helyére. Tegye helyére a

1. Nyissa ki a csomagtérajtót, vegye
le a fedelet a megfelelő oldalon.

2. Az izzófoglalatot, az óramutató
járásával ellenkező irányba
forgatva, vegye ki. Cserélje ki a
izzót, ehhez nyomja be egy kissé
a foglalatba, és forgassa az
óramutató járásával ellenkező
irányba:
Hátsó ködlámpa/tolatólámpa (1),
oldaltól függően.
Hátsó helyzetjelző lámpa (2).
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3. Helyezze be az izzótartót, és
forgassa az óramutató járásával
megegyező irányba. Szerelje
vissza a fedelet.
4. Kapcsolja be a gyújtást, és
ellenőrizze az összes lámpa
működését.

Rendszámtábla világítás
4-ajtós

Oldalsó irányjelzők
1. Nyomja az irányjelzőt a gépkocsi
hátulja felé, majd vegye ki.
2. Forgassa el az izzótartót az
óramutató járásával ellentétes
irányba.
3. Húzza ki az izzót az izzótartóból,
és tegyen be újat.
4. A beszereléshez végezze el
ugyanezt fordítva.

1. Mindkét csavart csavarja ki.
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2. Vegye ki a foglalatot a kábel
húzása nélkül.
A kioldáshoz forgassa el az
izzótartót az óramutató járásával
ellentétes irányba.
3. Vegye ki az izzót a foglalatból és
helyezze be az új izzót.
4. Helyezze vissza a foglalatot az
izzóházba, és csavarja be az
óramutató járásával megegyező
irányba.
5. Helyezze vissza az izzóházat, és
rögzítse a csavarokkal.

5-ajtós ferdehátú, kombi
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1. Illesszen be egy csavarhúzót a
lámpatestbe, nyomja oldalra és
akassza ki a rugót.
2. Vegye ki a foglalatot a kábel
húzása nélkül.

5. Helyezze vissza a foglalatot az
izzóházba, és csavarja be az
óramutató járásával megegyező
irányba.
6. Tegye vissza a foglalatot a
helyére.

Belső világítás
Utastér-világítás, olvasólámpák
Az izzócserét bízza szervizre.

Csomagtér-világítás

3. A kioldáshoz forgassa el az
izzótartót az óramutató járásával
ellentétes irányba.
4. Vegye ki az izzót a foglalatból és
helyezze be az új izzót.

2. A rugós érintkező felé nyomva
emelje ki az izzót.
3. Helyezze be az új izzót.
4. Helyezze vissza a lámpatestet.

Műszerfal-világítás
Az izzócserét bízza szervizre.

1. Csavarhúzóval emelje ki a
lámpatestet.
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Elektromos rendszer
Biztosítékok
Az új biztosítékon lévő adatoknak
meg kell egyezniük a meghibásodott
biztosítékon lévő adatokkal.
A gépkocsiban két biztosítékdoboz
van:
■ a motortér bal első részében,
■ az utastérben a tárolórekesz
mögött, illetve jobbkormányos
gépkocsiknál a kesztyűtartó
mögött.
Az akkumulátor pozitív pólusa felett
található dobozban néhány
főbiztosíték található. Ha szükséges,
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.

Biztosítékcsipesz
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Egy biztosítékcsipesz található a
motortérben lévő
biztosítékdobozban.
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Motorházi biztosítékdoboz

A biztosítékdoboz a motortér bal első
részén található.
Akassza ki a fedelet, emelje fel és
vegye le.
A jelen kézikönyvben ismertetett
biztosítékdoboz eltérhet az Ön
gépkocsijában lévőtől. A
biztosítékdoboz ellenőrzése során
figyelje a biztosítékdoboz címkéjét.
Helyezze a biztosítékcsipeszt a
különféle biztosítékokra oldalról vagy
felülről, majd húzza ki a biztosítékot.
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Szám Áramkör

Szám Áramkör

Szám Áramkör

1

19
20
21

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18

Sebességváltó vezérlő‐
egység
Motor vezérlőegység
–
Tankszellőztető tekercs
Gyújtás
Első ablaktörlők
–
Üzemanyag-befecskendezés
Üzemanyag-befecsken‐
dezés, gyújtásrendszer
Motor vezérlőegység
Lamdba-szonda
Indítótekercs
Tankszellőztető tekercs
–
Hátsó ablaktörlő
Gyújtás, levegőminőségérzékelő
Gyújtás, légzsák
Üzemanyag vezérlőegység

22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

–
Üzemanyag-szivattyú
Hátsó elektromos ablake‐
melők
–
–
Első elektromos ablakemelők
Elektronikus vákuumszi‐
vattyú
ABS
Elektronikus kulcs
Hátsó ablakfűtés
–
ABS
Karosszéria vezérlőegység
Karosszéria vezérlőegység
Ülésfűtés
Napfénytető
Infotainment system, erősítő
–
Távolsági fényszóró (jobb)

55
56
57
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Távolsági fényszóró (bal)
–
–
–
Hűtőventilátor
–
–
Hűtőventilátor
Hűtőventilátor
Lamdba-szonda
Első ködfényszórók
–
–
Kürt
Műszerfal
Elektrokromatikus tükör
Világításkapcsoló, világításvezérlés
Tükörbehajtás
Szélvédőmosó
Kormányzár
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Szám Áramkör
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71

–
Dízelüzemanyag-fűtés
Tükörfűtés
Tükörfűtés
Légkondicionálás
Hátsó ablak érzékelő
Levegőminőség-érzékelő
Hátsó ködlámpa
Hátsó ablakmosó
Üzemanyag-ellátó rendszer
vezérlőegység
–
Akkumulátorfeszültség érzé‐
kelő
Esőérzékelő
–

Műszerfali biztosítékdoboz

A biztosítékdoboz a műszerfalban
lévő tárolórekesz mögött található.
1. Nyissa ki a rekeszt.
2. Vegye ki a rekesz alsó részét a
nyilak irányába mozgatva.

3. Távolítsa el a rekeszt a
hornyokból a nyilak irányába
mozgatva.
A beszereléshez végezze el
ugyanezt fordítva.

Autóápolás
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Szám Áramkör

Jobbkormányos gépkocsik esetén a
biztosítékdoboz a kesztyűtartóban,
egy fedél mögött található. Nyissa ki
a kesztyűtartót és távolítsa el a
fedelet.
A jelen kézikönyvben ismertetett
biztosítékdoboz eltérhet az Ön
gépkocsijában lévőtől. A
biztosítékdoboz ellenőrzése során
figyelje a biztosítékdoboz címkéjét.

Szám Áramkör
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Infotainment rendszer, kihan‐
gosító berendezés
DC/DC átalakító
Karosszéria vezérlőegység
Infotainment rendszer
Információs kijelző, parkolás‐
segítő, hangszóró
Szivargyújtó
Csatlakozó-aljzat
Karosszéria vezérlőegység
Karosszéria vezérlőegység

10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26

Karosszéria vezérlőegység
Belső ventilátor
–
Ülésfűtés
Diagnosztikai csatlakozó
Légzsák
Központi zár, csomagtérajtó
Légkondicionáló rendszer
Utánfutó
Váltókar
Kapcsolókar, akkumulátorér‐
zékelő
Műszeregység
Gyújtás, elektronikus kulcs
Karosszéria vezérlőegység
Karosszéria vezérlőegység
Kormányzár
Hátsó csatlakozóaljzat
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Szerszámkészlet
Szerszámok
Gumiabroncs-javító készlettel
felszerelt gépkocsik

A szerszámok és a gumiabroncsjavító készlet a csomagtér
padlókárpitja alatt található, egy
tárolórekeszben.

Pótkerékkel rendelkező
gépkocsik

A gépkocsiemelő és a szerszámok a
csomagtérben a pótkerék alatt, egy
tárolórekeszben találhatók. Pótkerék
3 289.
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Kerekek és
gumiabroncsok
A gumiabroncsok és a
keréktárcsák állapota

A járdaszegélyekre lehetőleg lassan
és derékszögben hajtson fel. Az éles
szegélyeken való áthajtás a
gumiabroncs és a keréktárcsa
sérülését okozhatja. Ne szorítsa be a
gumiabroncsot a járdaszegélyhez
parkoláskor.
Rendszeresen vizsgálja meg a
keréktárcsákat, hogy nincs-e rajtuk
sérülés. Sérülés vagy rendellenes
kopás esetén kérjen segítséget egy
szerviztől.

Téli gumiabroncsok
A téli gumiabroncsok használata
7 °C hőmérséklet alatt növeli a
biztonságot, ezért lehetőleg az
összes kerékre szereljen téli
gumiabroncsot.
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Országtól függő szabályozásnak
megfelelően szükség esetén
ragasszon sebességmatricát a
vezető látóterébe.
205/60 R16, 215/50 R17 és
225/50 R17 méretű gumiabroncsok
használhatók téli gumiabroncsként.
215/60 R16 és 225/55 R16 méretű
gumiabroncsok nem használhatók
téli gumiabroncsként.

Sebességindex:
Q = 160 km/h-ig
S = 180 km/h-ig
T = 190 km/h-ig
H = 210 km/h-ig
V = 240 km/h-ig
W = 270 km/h-ig

Gumiabroncs jelölések

Ellenőrizze a gumiabroncsok
levegőnyomását – hideg állapotban –
legalább kéthetente és minden
hosszabb útra való elindulás előtt. Ne
feledkezzen meg a pótkerékről sem,
felszereltségfüggő.
Csavarja le a szelepsapkát.

Pl.: 215/60 R 16 95 H
215 = Gumiabroncs szélessége
mm-ben
60 = Oldalfalmagasság (a
magasság és szélesség
aránya %-ban)
R
= Szálszerkezet: Radiál
RF = Típus: RunFlat (defekttűrő)
16 = Keréktárcsa átmérője
hüvelykben
95 = Teherbírási index, pl. a 95-ös
szám 690 kg-nak felel meg
H
= Sebességindex

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

Biztonsági okokból ajánlott, hogy a
kerekek futófelület mélysége egy
tengelyen ne térjen el 2 mm-nél
nagyobb mértékben.

9 Figyelmeztetés
Gumiabroncs-levegőnyomás 3 321
és a vezető ajtajának keretében lévő
címkén.
A megadott levegőnyomás-értékek
hideg gumiabroncsra vonatkoznak.
Az adatok nyári és téli
gumiabroncsokra egyaránt
érvényesek.
A pótkereket mindig a teljes
terhelésnek megfelelő
nyomásértékre állítsa be.
Az ECO abroncsnyomás segít az
üzemanyag-fogyasztás
csökkentésében.

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

Futófelület mélység
Rendszeres időközönként
ellenőrizze a mintázat mélységét.
A gumiabroncsokat biztonsági
okokból a 2–3 mm-es (téli gumi
esetén 4 mm-es) profilmélység
elérésekor ki kell cserélni.

Ha a minta a kopásjelzőig (TWI)
lekopott, akkor elérte a rendeletileg
engedélyezett legkisebb
profilmélységet, azaz a profilmélység
már csak 1,6 mm. Helyüket a
gumiabroncs peremén látható jel
mutatja.
Ha az első gumiabroncsokon
nagyobb kopás észlelhető, mint a
hátsókon, időnként cserélje meg az
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első és a hátsó kerekeket. Győződjön
meg arról, hogy a kerekek forgási
iránya változatlan marad.
A gumiabroncsok öregszenek akkor
is, ha nem használják őket.
Javasoljuk, hogy a gumiabroncsokat
legkésőbb 6 évente cserélje le.

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

9 Figyelmeztetés
A nem megfelelő kerekek és
gumiabroncsok használata
balesetet okozhat, és
érvénytelenítheti a gépkocsi
típusbizonyítványát.

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 nem
szabad peremvédős gumiabroncsot
használni.
A dísztárcsáknak nem szabad
akadályozniuk a fék hűtését.
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9 Figyelmeztetés
A nem megfelelő dísztárcsák és
gumiabroncsok használata
hirtelen nyomásvesztést, és ebből
adódóan balesetet okozhatnak.

Hólánc

Hóláncot csak az első kerekekre
szabad felszerelni.
Hóláncot csak 205/60 R16 méretű
kerekekre szabad felszerelni.
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215/50 R17, 215/60 R16,
225/50 R17 és 225/55 R16 méretű
gumiabroncsokon hólánc használata
nem engedélyezett.
Csak apró szemű hóláncot
használjon, amely a futófelületen és a
gumiabroncs belső oldalfalán a lánc
zárjával együtt legfeljebb 10 mm-re
áll ki.

9 Figyelmeztetés
A gumiabroncs sérülése
„durrdefekthez” vezethet.

Gumiabroncs javító
készlet
A futófelület kisebb sérülései
kijavíthatók a gumiabroncs-javító
készlettel.
Ne távolítsa el a sérülést okozó
tárgyat a gumiabroncsból.
Nem lehetséges, ill. nem
megengedett a 4 mm-nél nagyobb
vagy a gumiabroncs oldalfalán, a

peremhez közel lévő sérülések
gumiabroncs-javító készlet
segítségével történő javítása.

9 Figyelmeztetés
Ne közlekedjen 80 km/h
sebességnél gyorsabban.
Ne használja hosszú időtartamra.
Hatással lehet a kormányzásra és
a kezelésre.

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

Gumiabroncs defekt esetén:
Húzza be a rögzítőféket és
kapcsoljon első vagy hátrameneti
sebességfokozatba, illetve P állásba.

3. Vegye ki az elektromos
csatlakozókábelt és a
levegőcsövet a kompresszor alján
lévő rekeszekből.
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4. Csavarja rá a kompresszor
levegőcsövét a tömítőanyagtartályon lévő csatlakozóra.
5. Erősítse a tömítőanyag-tartályt a
kompresszoron lévő tartóra.
Helyezze a kompresszort a kerék
közelébe úgy, hogy a
tömítőanyag-tartály függőlegesen
álljon.

6. Csavarja le a szelepsapkát a
defektes gumiabroncs szelepéről.
7. Csavarja rá a töltőcsövet a
gumiabroncs szelepére.
8. A kompresszoron lévő
kapcsolónak J állásban kell
lennie.
9. A kompresszor elektromos
csatlakozóját dugja a hátsó
konzol csatlakozó-aljzatába.
Az akkumulátor védelme
érdekében javasolt a motort
bekapcsolva hagyni.
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10. Kapcsolja a kompresszor
billenőkapcsolóját I állásba. A
gumiabroncs megtelik
tömítőanyaggal.
11. A kompresszor nyomásmérője
rövid időre akár 6 bar nyomást is
mutathat, miközben a
tömítőanyag-tartály kiürül
(körülbelül 30 másodpercig).
Ezután a nyomás csökkenni kezd.
12. A teljes tömítőanyag mennyiség a
gumiabroncsba jut. Ezután a
gumiabroncs felfújódik.
13. Az előírt gumiabroncslevegőnyomást 10 percen belül
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kell elérnie. Gumiabroncslevegőnyomás 3 321. Amikor
elérte a megfelelő nyomást,
kapcsolja ki a kompresszort.
14.

15.
Ha 10 percen belül nem éri el az
előírt levegőnyomást,
csatlakoztassa le a
javítókészletet. Forgassa meg
egy fordulattal a kereket.
Csatlakoztassa ismét a
gumiabroncs-javító készletet,
majd folytassa 10 percig a
feltöltést. Ha az előírt
levegőnyomás így sem érhető el,
akkor a gumiabroncs túlságosan
sérült. Kérjen segítséget egy
szerviztől.

16.

17.

A túlnyomást engedje le a
nyomásmérő felett lévő gombbal.
Ne működtesse a kompresszort
10 percnél hosszabb ideig.
Csatlakoztassa le a
javítókészletet. Nyomja meg a
reteszelőfület, hogy kivehesse a
tömítőanyag-tartályt a keretből. A
levegőtömlőt csavarja rá a
tömítőanyag-tartály szabad
csatlakozójára. Ezzel
megelőzheti a tömítőanyag
szivárgását. Tegye vissza a
javítókészletet a csomagtartóba.
Egy darab ronggyal törölje le a
fölösleges tömítőanyagot.
Vegye le a megengedett
legnagyobb sebességet feltüntető
címkét a tömítőanyag-tartályról,
és ragassza a vezető látóterébe.
Azonnal induljon el, hogy a
tömítőanyag egyenletesen
eloszoljon a gumiabroncsban.
Körülbelül 10 km, de nem több
mint 10 perc után álljon meg, és
ellenőrizze a gumiabroncs
levegőnyomását. Ilyenkor a
kompresszor levegőtömlőjét

csatlakoztassa közvetlenül a
gumiabroncs szelepére.

Amennyiben a gumiabroncslevegőnyomás több mint 1,3 bar,
akkor állítsa be a megfelelő
értékre. Ismételje meg az eljárást,
amíg nincs további
nyomásvesztés.
Amennyiben a gumiabroncslevegőnyomás 1,3 bar alá esett,
ne közlekedjen tovább a
gépkocsival. Kérjen segítséget
egy szerviztől.
18. Tegye vissza a javítókészletet a
csomagtartóba.
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Megjegyzés
Az ilyen módon javított
gumiabronccsal jelentősen
romlanak a menettulajdonságok,
ezért cseréltesse ki mielőbb.
Amennyiben a kompresszornak
szokatlan hangja van, vagy túlzottan
felmelegszik, legalább 30 percre
kapcsolja ki.
A beépített biztonsági szelep 7 bar
nyomásnál kinyit.
Vegye figyelembe a készlet lejárati
dátumát. Ezután a készlet
tömítőképessége nem garantálható.
Vegye figyelembe a tömítőanyagtartályon található tárolási utasítást.
Cserélje ki a használt tömítőanyagtartályt. Az elhasznált tartályt a
hatályos törvényeknek megfelelően
helyezze el.
A kompresszor és a tömítőanyag kb.
–30 °C-ig használható.
A kiegészítő adapterek más tárgyak
felfújásához használhatók, pl.
labdákhoz, matracokhoz,
gumicsónakokhoz stb. Ezek a
kompresszor alján találhatók.

Eltávolításhoz csavarja fel a
kompresszor levegőcsövét és húzza
le az adaptert.

Kerékcsere
Bizonyos gépkocsik pótkerék helyett
gumiabroncs-javító készlettel vannak
felszerelve 3 282.
Végezze el a következő
előkészületeket és vegye figyelembe
az alábbi információkat:
■ Szilárd, vízszintes, csúszásmentes
talajon parkoljon. Az első
kerekeknek egyenes helyzetben
kell lenniük.
■ Húzza be a rögzítőféket és
kapcsoljon első vagy hátrameneti
sebességfokozatba, illetve P
állásba.
■ Vegye elő a pótkereket 3 289.
■ Soha ne cseréljen egyszerre több
kereket.
■ Az emelőt kerékcseréhez csak
defekt esetén használja, ne pedig a
szezonális téli vagy nyári
gumiabroncs-cseréhez.
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■ Ha a talaj túlságosan laza,
helyezzen egy (max. 1 cm
vastagságú) kemény lapot az
emelő alá.
■ Sem emberek, sem állatok nem
tartózkodhatnak a gépkocsiban
felemelésekor.
■ Soha ne másszon a megemelt
gépkocsi alá.
■ Ne indítsa be a gépkocsit, ha az
emelőn áll.
■ A kerék felszerelése előtt egy tiszta
ronggyal tisztítsa meg a
kerékanyákat és a meneteket.

9 Figyelmeztetés
Ne zsírozza a kerékcsavarokat,
kerékanyákat és kúpos
kerekanyákat.
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2. 1. változat:

1. A kerékanyák védősapkáját
csavarhúzóval pattintsa le. Vegye
le a dísztárcsát a kampó
segítségével. Szerszámkészlet
3 278.
Könnyűfém keréktárcsák: A
kerékanyák védősapkáját
csavarhúzóval pattintsa le. Óvja a
sérülésektől a könnyűfém
keréktárcsát egy puha rongy
segítségével, amit a csavarhúzó
és a keréktárcsa közé helyez.

Helyezze fel a kerékkulcsot a
csavarokra a lehető
legszorosabban, és lazítsa meg
mindegyik kerékcsavart fél
fordulattal.
2. változat:

Hajtsa ki a kerékcsavarkulcsot,
helyezze rá biztonságosan a
kerékanyára, és lazítsa meg
mindegyik kerékanyát fél
fordulattal.
3. Csak sport modellek esetén:

Autóápolás
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Állítsa be az emelőt a szükséges
magasságra. Helyezze pontosan
az emelési pont alá, úgy, hogy ne
tudjon elcsúszni.

Tegye a kezét az oldalspoileren
levő takarólemez pereme mögé.
Eltávolításhoz húzza meg lefelé a
takarólemezt. A takarólemezt egy
heveder tartja.

4. Bizonyosodjon meg róla, hogy az
emelőt megfelelően helyezi el a
gépkocsi emelési pontjaihoz.
5. 1. változat:

Szerelje fel a hajtókart, és a
megfelelően beállított emelőn
forgassa a hajtókart addig, amíg a
kerék el nem emelkedik a talajról.
2. változat:
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6.
7.
8.
9.
10.
Állítsa be az emelőt a szükséges
magasságra. Helyezze pontosan
az emelési pont alá, úgy, hogy ne
tudjon elcsúszni.
11.

12.

Csatlakoztassa a kerékkulcsot, és
a megfelelően beállított emelőn
forgassa a kerékkulcsot addig,
amíg a kerék el nem emelkedik a
talajról.
Csavarja ki a kerékanyákat.
Cserélje ki a kereket.
Csavarja be a kerékanyákat.
Engedje le a gépkocsit.
Helyezze fel a kerékkulcsot a
kerékanyákra, amilyen szorosan
csak lehet, és húzza meg
mindegyik kerékanyát átlós
sorrendben. A meghúzási
nyomaték 140 Nm.
Felszerelés előtt illessze a
dísztárcsán lévő szeleplyukat a
gumiabroncs szelepéhez.
Helyezze vissza a kerékanyák
védősapkáit.
Csak sport modellek esetén:

Szerelje vissza a takarólemezt.
Illessze be a két hátsó csapot az
oldalspoileren levő furatokba,
majd hajtsa fel a takarólemezt és
rögzítse.
13. Tegye el a kicserélt kereket
3 282 és a szerszámokat 3 278.
14. Amint lehet, ellenőrizze a
felszerelt gumiabroncs
levegőnyomását és a kerékanyák
meghúzási nyomatékát is.
A lecserélt, hibás kereket cserélje ki
egy újra vagy javíttassa meg.
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Pótkerék
Bizonyos országok szabályozásai
szerint a gépkocsira felszerelt
kerekekétől eltérő méretű pótkerék
szükségpótkeréknek minősülhet.
A pótkeréknek acél keréktárcsája
van.
A többi keréknél kisebb méretű, vagy
téli gumiabroncsok mellé felszerelt
pótkerék használata befolyásolhatja
a gépkocsi vezethetőségét. A lehető
leghamarabb cseréltesse ki a hibás
gumiabroncsot.

A pótkerék a csomagtérben, a
padlóborítás alatt található. Egy
szárnyasanyával van rögzítve a
mélyedésben.
A pótkerék mélyedésében nem fér el
mindegyik megengedett
gumiabroncs-méret. Ha egy
kerékcsere után a pótkeréknél
szélesebb kereket kell a
mélyedésben elhelyezni, a
padlóborítás ráhelyezhető a kilógó
kerékre.

Szükségpótkerék

A szükségpótkerék használata
befolyásolhatja a gépkocsi
vezethetőségét. A lehető
leghamarabb cseréltesse ki vagy
javíttassa meg a hibás
gumiabroncsot.
Ne szereljen egynél több
szükségpótkereket a gépkocsira. Ne
közlekedjen 80 km/h sebességnél
gyorsabban. A kanyarokat lassan
vegye be. Ne használja huzamosabb
ideig a szükségpótkereket.
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Ha gépkocsija hátsó kerekén defektet
kap egy másik gépkocsi vontatása
közben, a szükségpótkereket előre
szerelje fel, és a teljes méretű
gumiabroncsot pedig a sérült kerék
helyére hátra.
Hólánc 3 281.

Kötött forgásirányú
gumiabroncsok

A kötött forgásirányú
gumiabroncsokat a forgás irányának
megfelelően szerelje fel. A
forgásirányt a gumiabroncs oldalfalán
lévő jel (pl. egy nyíl) mutatja.
A forgásiránnyal ellentétesen
felszerelt gumiabroncsokra az
alábbiak vonatkoznak:
■ A vezethetőség megváltozhat. A
lehető leghamarabb cseréltesse ki
vagy javíttassa meg a hibás
gumiabroncsot.
■ Vezessen óvatosan, különösen
esős vagy havas időben.
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Segédindítás
Ne indítson gyorstöltővel.
A segédindító kábel segítségével egy
másik gépkocsi akkumulátoráról
beindíthatja a lemerült akkumulátorú
gépkocsi motorját.

9 Figyelmeztetés
Különösen nagy óvatossággal
járjon el segédindító kábellel
történő indításkor. A
következőktől történő bárminemű
eltérés az akkumulátor
felrobbanásából adódó
sérülésekhez, valamint mindkét
gépkocsi elektromos
berendezéseinek
meghibásodásához vezethet.

9 Figyelmeztetés
Ügyeljen, hogy bőrre, szembe,
valamint kárpitozott és fényezett
felületekre ne kerüljön. A folyadék

kénsavat tartalmaz, amely
közvetlen érintkezés esetén
sérülést és károsodást okozhat.
■ Soha ne tegye ki az akkumulátort
szikra vagy nyílt láng hatásának.
■ A lemerült akkumulátor 0 °C körüli
hőmérsékleten már megfagyhat.
Az indítókábelek csatlakoztatása
előtt olvassza fel a fagyos
akkumulátort.
■ Az akkumulátor kezelése során
viseljen védőszemüveget és
védőruhát.
■ Csak azonos feszültségű (12 V-os)
segédakkumulátort használjon. A
segédakkumulátor kapacitása (Ah)
ne legyen lényegesen kisebb a
lemerült akkumulátorénál.
■ A segédindító kábel csatlakozói
legyenek szigeteltek, és a kábel
keresztmetszete legyen legalább
16 mm2 (dízelüzemű motor esetén
25 mm2).
■ Ne kösse le a lemerült akkumulátort
a gépkocsi elektromos
rendszeréről.

■ Kapcsolja ki a felesleges
fogyasztókat.
■ Az indítás során ne hajoljon az
akkumulátor fölé.
■ A két kábel csatlakozói ne érintsék
egymást.
■ A két gépkocsi ne kerüljön
érintkezésbe egymással a
segédindítási művelet alatt.
■ Húzza be a rögzítőféket, a
sebességváltót tegye üres állásba,
az automata sebességváltót pedig
P állásba.

Autóápolás
A kábelek csatlakoztatásának
sorrendje:
1. Csatlakoztassa a piros kábelt a
segédindítást biztosító
akkumulátor pozitív sarujára.
2. Csatlakoztassa a piros kábel
másik végét a lemerült
akkumulátor pozitív sarujára.
3. Csatlakoztassa a fekete kábelt a
segédindítást biztosító
akkumulátor negatív sarujára.
4. Csatlakoztassa a fekete kábel
másik végét egy földelési pontra a
gépkocsin, mint például a
motorblokk vagy a
motorfelfüggesztés egy csavarja.
A kábelt csatlakoztassa a lemerült
akkumulátortól olyan messze,
amennyire csak lehet, de
legalább 60 cm-re.
Úgy helyezze el a kábeleket, hogy
azok ne érhessenek hozzá a
motortérben lévő forgó
alkatrészekhez.
A motor indítása:
1. Indítsa be a segédindítást
biztosító gépkocsi motorját.

2. 5 perc után indítsa be a lemerült
akkumulátorú gépkocsi motorját.
Az indítási kísérleteket legfeljebb
15 másodpercig végezze,
1 percenként ismételve.
3. Beindulás után ne kösse le a
kábeleket, hanem hagyja járni
mindkét motort kb. 3 percig
alapjáraton.
4. Kapcsoljon be néhány elektromos
fogyasztót (pl. világítás, hátsó
ablakfűtés) a segédindítást
fogadó gépkocsin.
5. A segédindító kábelek
eltávolítása pontosan a fentiekkel
ellentétes sorrendben történjen.
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Vontatás
Gépjármű vontatása
Ha a gépkocsi vontatására van
szükség, vegye fel a kapcsolatot
szervizhálózatunkkal vagy egy
hivatásos autómentő szolgálattal.

A legjobb mód a gépkocsi szállítására
egy autómentő.
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Autóápolás
Ha a gépkocsit 2 kerekénél
megemelve kell vontatni, akkor a
hajtott első kerekeket emeljék meg,
és azokat rögzítve kezdjék meg a
vontatást.
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.
Ha nem lehetséges a jármű
autómentővel történő vontatása,
akkor járjon el az alábbiak szerint:

Pattintsa le a védősapkát a jelnél
megnyomva, majd vegye le.
A vonószem a szerszámkészletben
található 3 278.

Autóápolás
A vonószemet hajtsa be ütközésig,
amíg vízszintes helyzetbe nem kerül.
A vontatókötelet - vagy még inkább a
vonórudat - csatlakoztassa a
vonószemhez.
A vonószem csak a gépkocsi
vontatására, nem pedig kátyúkból
való kihúzásra való.
Kapcsolja be a gyújtást, hogy a
kormányzárat oldja, és hogy a
féklámpákat, a kürtöt, valamint az
ablaktörlőt működtetni tudja.
A sebességváltó üres állásában.
Mindkét gépkocsin kapcsolja be a
vészvillogót.

Figyelem!
Vezessen egyenletesen és
lassan. A durva vezetés
károsíthatja a járművet.
Álló motornál a kormányzáshoz és a
fékezéshez lényegesen nagyobb
erőkifejtés szükséges.

Zárja be az ablakokat, a szellőzést
kapcsolja belső levegőkeringtetésre,
hogy a vontató gépkocsi
kipufogógáza ne jusson az utastérbe.
Automata sebességváltóval
rendelkező gépkocsik: Ne vontassa a
gépkocsit a vontatószemet
használva. Vontatókötéllel való
vontatás az automata sebességváltó
komoly károsodását okozhatja. Ha
automata sebességváltóval felszerelt
gépkocsit vontat, használjon síkágyat
vagy kerekes emelő berendezést.
Kézi sebességváltóval felszerelt
gépkocsi: A gépkocsit csak
előremenetben szabad vontatni,
legfeljebb 88 km/h sebességgel. Ettől
eltérő esetben, vagy ha a
sebességváltó meghibásodott, akkor
csak az első tengely felemelésével
szabad vontatni.
Kérjen segítséget egy szerviztől.
Vontatás után csavarja ki a
vonószemet.
Helyezze vissza a védősapkát, majd
zárja be.
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A legjobb mód a gépkocsi szállítására
egy autómentő.

Másik gépjármű vontatása

Pattintsa le a védősapkát a jelnél
megnyomva, majd vegye le.
A vonószem a szerszámkészletben
található 3 278.
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Autóápolás
Figyelem!
Vezessen egyenletesen és
lassan. A durva vezetés
károsíthatja a járművet.
Vontatás után csavarja ki a
vonószemet.
Helyezze be alul a védősapkát, majd
rögzítse.

A vonószemet hajtsa be ütközésig,
amíg vízszintes helyzetbe nem kerül.
A gépkocsi alatt, hátul található
rögzítőszemet soha ne használja
vonószemként.
A vontatókötelet - vagy még inkább a
vonórudat - csatlakoztassa a
vonószemhez.
A vonószem csak a gépkocsi
vontatására, nem pedig kátyúkból
való kihúzásra való.

Gépkocsiápolás
Külső ápolás
Zárak

A zárakat gyárilag jó minőségű
zárcilinder-zsírral látják el. Jégoldót
csak rendkívüli esetben használjon,
mivel annak zsíroldó hatása van, és
rontja a zár működőképességét.
Jégoldó használata után a zárat újra
kell zsíroztatni egy szervizben.

Mosás

Gépkocsijának fényezése környezeti
hatásoknak van kitéve.
Rendszeresen mossa le és viaszolja
a gépkocsit. Automata mosóban
válasszon viaszolást is tartalmazó
programot.
Az olyan külső szennyeződéseket,
mint a madárürülékek, halott
bogarak, fagyanta és pollen, azonnal
le kell törölni az autóról, mivel
festéksérülést okozhatnak.
Gépi mosáskor tartsa be a gépi
mosóberendezés gyártójának
utasításait. Kapcsolja ki az első és a

Autóápolás
hátsó ablaktörlőt. Zárja be a
gépkocsit, hogy az üzemanyagbetöltő nyílás fedelét ne lehessen
kinyitni. Szerelje le az antennát és a
kívül felszerelt tartozékokat, mint
például a tetőcsomagtartót, stb.
Ha kézzel mossa gépkocsiját, a
sárvédők belső felületeit is alaposan
öblítse ki.
Az ajtók, a motorháztető és a
csomagtérajtó éleit és peremeit,
valamint az ezek által eltakart
részeket is tisztítsa meg.

Figyelem!
Mindig használjon 4 és 9 közötti
pH értékű tisztítószert.
Ne használjon tisztítószereket
forró felületeken.
Szervizben zsíroztassa meg az
összes ajtó csuklópántját.
Ne tisztítsa a motorteret
gőzborotvával vagy nagynyomású
tisztítóberendezéssel.

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

Külső lámpatestek

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

Polírozás és viaszolás

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.
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A szilikonos autópolírozó taszító
védőréteget képez, ami
szükségtelenné teszi a viaszolást.
A műanyag karosszéria-elemeket
soha ne kezelje viaszos vagy polírozó
szerrel.

Ablakok és ablaktörlő lapátok

Puha, nem bolyhozódó kendőt vagy
szarvasbőrt, valamint ablaktisztító és
rovareltávolító szert használjon.
A hátsó ablak tisztításakor ne sértse
meg az ablak belső felületén lévő
fűtőszálakat.
A kézzel történő 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.
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Autóápolás

Napfénytető

Soha ne tisztítsa oldó- vagy
súrolószerrel, benzinnel, maró
hatású anyagokkal (pl.
fényezéstisztító, acetont tartalmazó
oldószerek stb.), savas vagy erősen
lúgos anyagokkal, illetve
súrolókefével. A napfénytető középső
részét ne kezelje viaszos vagy
polírozó szerrel.

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 rozsdát
szervizben javítassa ki.

Alváz

A gépkocsi alvázának bizonyos
részeit PVC bevonat fedi, míg más
kritikus részeket ellenálló védőviasz
bevonat borít.
Az alváz mosása után ellenőrizze az
alvázat, és szükség esetén
viaszoltassa.
Bitumenkaucsuk anyagok
károsíthatják a PVC bevonatot. Az
alvázon elvégzendő munkákat bízza
szervizre.
Tél előtt és után mossa le az alvázat
és ellenőriztesse a védőviasz
bevonatot.

Belső ápolás
Belső tér és kárpitozás

A beltéri részeket, beleértve a
műszerfalat és a kárpitozást,
kizárólag száraz ruhával vagy belső
tisztítóval tisztítsa.
A bőr kárpitozást tiszta vízzel és puha
ronggyal tisztítsa. Erős
szennyeződés esetén használjon
bőrápolót.

A műszerfalat csak puha ronggyal
tisztítsa.
A szövetkárpitot porszívóval és
kefével tisztítsa. A foltok
eltávolításához kárpittisztítót
használjon.
Lehet, hogy a kárpitanyag nem
színtartó. Ez látható elszíneződést
eredményezhet, főleg a világos színű
kárpiton. Az eltávolítható foltokat és
színeződéseket a lehető
leghamarabb ki kell tisztítani.
Az öveket kizárólag langyos vízzel
vagy belső tisztítóval tisztítsa.

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

Autóápolás
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
tisztítóberendezést.
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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
Szerviz- és Garanciafüzetbe jegyzik
be. A pontos kilométer-állás és a
dátum bejegyzését pecséttel és
aláírással igazolja az átvizsgálást
végző szerviz.
Győződjön meg arról, hogy a Szervizés Garanciafüzetet megfelelően
kitöltötték, mivel a hiánytalanul
elvégzett átvizsgálások igazolásának
megléte az esetleg felmerülő
garanciális igények elfogadásának
előfeltétele és előnyt jelent
gépkocsija későbbi eladásakor is.

Dízelüzemű motorok
motorolaj-élettartam ellenőrző
rendszere

Az átvizsgálási intervallum számos, a
használattól függő paramétertől függ,
és ezek alapján kerül kiszámításra.
A motorolaj-élettartam ellenőrző
rendszer idejében figyelmezteti Önt
az olajcserére. 3 88

Szerviz, karbantartás
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Karbantartási ütemterv
Átvizsgálási ütemtervek
Karbantartási időköz
1 évente / 15 000 km-enként (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 a Vezető Információs Központban (DIC) a 82-es kód jelenik meg, és a legutóbbi karbantartás óta eltelt legalább 10
hónap, akkor a megfelelő karbantartási műveleteket is el kell végezni.
Munkaműveletek

Karbantartás I Karbantartás II

Cserélje a motorolajat és a

motorolajszűrőt.1)

Ellenőrizze a szivárgásokat és sérüléseket.2)
levegőszűrőjét.3)

Ellenőrizze a motor
Ellenőrizze a gumiabroncsok levegőnyomását és kopását.

1)

2)
3)

CS

CS

E

E

E

E

E

E

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. Dízelmotoroknál
akkor cserélje, ha a Vezető Információs Központban megjelenik a 82-es kód.
A folyadékszivárgás a gépkocsi bármelyik rendszere esetén komoly problémára utalhat. Az adott rendszert meg kell
vizsgálni és ki kell javítani, valamint a folyadékszintet ellenőrizni kell. Szükséges esetén töltse fel.
Poros környezetben való gyakori használat esetén ellenőrizze a szűrőt rövidebb időközönként. A szűrő cseréjére jóval
gyakrabban lehet szükség.
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Munkaműveletek

Karbantartás I Karbantartás II

E
Ellenőrizze a fékrendszert.4)
Ellenőrizze a hűtőfolyadék és az ablakmosó folyadék szintjét, és szüksége esetén töltse fel. E
E
Ellenőrizze a kerékfelfüggesztést és a kormánymű részeit.5)

E

Ellenőrizze az ablaktörlőlapátok és a külső világítás működését.6)

E

E

Ellenőrizze a meghajtószíjakat.
Végezzen el minden szükséges kiegészítő munkát – lásd a megfelelő fejezetben.
Ellenőrizze a műszaki átszereléseket.
Cserélje a fékfolyadékot.7)

E
E
E
–

E
E
E
CS

Ellenőrizze a motor hűtőrendszerét.8)

–

E

4)

5)

6)
7)
8)

E
E

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 kerékmunkahengereket, a féknyergeket, a kéziféket stb.
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.
Vizsgálja meg a lapátok kopását, kitöredezését, illetve szennyeződését. Tisztítsa meg a szélvédő üveget és az
ablaktörlő lapátokat, ha azok beszennyeződtek. A kopott vagy sérült lapátokat cserélje ki.
Ha a gépkocsi fokozott igénybevételnek van kitéve: hegyvidéki utakon használva, vagy gyakran vontatva utánfutót, a
fékfolyadék cseréjére jóval gyakrabban lehet szükség.
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.
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Munkaműveletek

Karbantartás I Karbantartás II

Ellenőrizze az utasbiztonsági rendszer részeit.9)
Ellenőrizze az erőátviteli rendszert és a hajtásrendszer részeit.

–

E

–
–

E
E

Kenje meg a karosszéria

részegységeit.10)

E: 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.
Munkaműveletek

Intervallum

Cserélje ki a pollenszűrőt.
Cserélje ki a levegőszűrőt.
Cserélje ki a gyújtógyertyákat.

45 000 km-enként / 2 évente
60 000 km-enként / 4 évente
LXT: 30 000 km-enként / 2 évente
LUJ, LUV, LDE és 2H0: 60 000 km-enként / 4 évente
LXT: 45 000 km-enként / 3 évente
60 000 km-enként / 2 évente
240 000 km-enként / 5 évente

Cserélje ki a gyújtáskábeleket.
Cserélje ki a dízel üzemanyagszűrőt.
Cserélje a hűtőfolyadékot.

9)

10)

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.
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.
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Munkaműveletek
Cserélje az automata sebességváltófolyadékot.
Cserélje ki az ékszíjat.

Intervallum

Normál használatnál 150 000 km-enként vagy 10 évente, fokozott igénybevétel
esetén 75 000 km-enként vagy 5 évente
LDE és 2H0 ékszíjjal: 90 000 km-enként / 10 évente
LUD: 150 000 km-enként / 10 évente
Cserélje ki a vezérműszíjat.
LXT: 60 000 km-enként / 4 évente
LUD, LUV, LDE és 2H0: 150 000 km-enként / 10 évente
Ellenőrizze és szükség esetén állítsa be LUD, LDE és 2H0: 150 000 km-enként / 10 évente
a szelephézagot.
Cserélje ki a vezérműláncot.
LUJ, LNP: 240 000 km-enként / 10 évente

Szerviz, karbantartás
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Általános munkaműveletek
Munkaművelet
Munkaműveletek
Összes
Automata
sebességváltó

Övek

A gumiabroncsok
állapota és
levegőnyomása
Kerékbeállítás

Ellenőrizze valamennyi rendszer rezgéseit vagy szorulását, valamint a sérült vagy hiányzó
alkatrészeket. Szükség szerint cserélje vagy pótolja az alkatrészeket. Cseréljen minden olyan
alkatrészt, melyen túlzott elhasználódás észlelhető.
Cserélje az automata sebességváltó folyadékát és szűrőjét, ha a gépkocsit főként az alábbi
körülmények szerint használják:
Sűrű városi forgalomban, ahol a levegő hőmérséklete rendszeresen túllépi a 32 °C-ot.
Dombos vagy hegyi terepen.
Gyakran végezve vontatást.
A gépkocsit taxiként, rendőrautóként vagy futárszolgálatban használva.
Szemrevételezéssel ellenőrizze az öveket, hogy látható-e rajtuk szakadás, nagyobb repedés
vagy nyilvánvaló sérülés.
Szükség esetén cserélje ki az övet.
A gumiabroncsok állapotát minden elindulás előtt, a guminyomást pedig minden tankolásnál, de
legalább havonta nyomásmérővel ellenőrizni kell.
Szükség esetén cseréltesse fel és egyensúlyoztassa ki a kerekeket.
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Kiegészítő karbantartási
műveletek
Fokozott igénybevétel o

Az üzemeltetés körülményei
különlegesnek tekinthetők, ha egy
vagy több körülmény az alábbiak
közül rendszeresen fennáll:
■ Gyakori hidegindítások
■ Gyakori indulás-megállás
■ Utánfutó vontatása
■ Meredek utak és/vagy nagy
magasság
■ Rossz minőségű utak
■ Homok és por
■ Kiemelkedő hőmérsékletingadozás
A rendőrségi, taxi és oktató
gépkocsik üzemi körülményei is
fokozott igénybevételnek tekinthetők.
Fokozott igénybevétel esetén
szükség lehet bizonyos tervezett
karbantartási munkálatok sűrűbb
elvégzésére.

Az adott üzemeltetési körülményektől
függő szervizigénnyel kapcsolatban
kérjen műszaki tanácsot.

Javasolt üzemeltetési
folyadékok,
kenőanyagok és
alkatrészek
Javasolt üzemeltetési
folyadékok és
kenőanyagok
Csak a javasolt specifikációknak
megfelelő termékeket használjon. Az
e specifikációknak nem megfelelő
termékek használatából eredő
károkra nem érvényes a garancia.

9 Figyelmeztetés
Az üzemeltetési anyagok
veszélyesek és mérgezőek
lehetnek. Kezelje óvatosan.
Ügyeljen a tartályokon lévő
információkra.

Szerviz, karbantartás
Motorolaj

A motorolajokat minőségük és
viszkozitásuk alapján különböztetjük
meg. A használni kívánt motorolaj
kiválasztásakor a minőségi osztály
fontosabb, mint a viszkozitás. Az olaj
minősége biztosítja a motor
tisztaságát, a kopásvédelmet és az
olaj szabályozott öregedését. A
viszkozitás pedig az olaj
folyékonyságát határozza meg egy
adott hőmérséklet-tartományban.
Motorolaj minősége
dexos 2
Benzin- és dízelü‐
zemű motorok
ACEA A3/B3, Csak LXT (ha a
ACEA A3/B4, dexos jóváhagyá‐
sával rendelkező
ACEA C3,
motorolaj nem áll
API SM,
rendelkezésre)
API SN
A megfelelő motorolaj kiválasztása
A megfelelő motorolaj a helyes
minőséget és viszkozitást jelenti.

Dexos tanúsítványi jelöléssel ellátott
motorolajat használjon. A
gépkocsijának megfelelő motorolajak
dexos tanúsítványi jelöléssel kell
rendelkezzenek. Ez a jelölés igazolja,
hogy az olaj megfelel a dexos
előírásoknak.
Az Ön járművét a gyártás során
jóváhagyott dexos motorolajjal
töltötték fel.
Csak a dexos előírásoknak megfelelő
motorolajakat használjon vagy azzal
egyenértékűeket, azonos viszkozitási
fokozattal.
Ha bizonytalan abban, hogy az olaj
megfelel-e a dexos előírásoknak,
kérdezze meg márkaszervizét.
Ha nem áll rendelkezésre dexos,
használjon azzal egyenértékűt:
Abban az esetben, ha nem áll
rendelkezésre dexos jóváhagyású
motorolaj olajcserekor, akkor
használhat más olajat is, mely
megfelel a fenti követelményeknek.
Olyan motorolaj használata, amely
nem felel meg a dexos előírásoknak,

305

bizonyos körülmények között
teljesítménycsökkenéshez vagy a
motor károsodásához vezethet.
Motorolaj utántöltés
A különböző márkájú motorolajak
összekeverhetők, de csak a
megadott motorolaj-specifikáció
betartásával (motorolaj minőség és
viszkozitás).
Ha nem áll rendelkezésre megfelelő
minőségű motorolaj, legfeljebb
1 liternyi ACEA A3/B4 vagy A3/B3
besorolású olaj használata
megengedett (de két olajcsere között
csak egyszer). A viszkozitásnak
megfelelőnek kell lennie.
Az ACEA A1/B1 és 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.
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Motorolaj-viszkozitási fokozat

Az SAE 5W-30 a legmegfelelőbb
viszkozitási fokozat az Ön gépkocsija
számára. Ne használjon ettől eltérő
viszkozitású olajakat, pl.
SAE 10W-30-ast, 10W-40-est vagy
20W-50-est.
Üzemeltetés hideg időjárási
körülmények között:
Rendkívül hideg időjárási viszonyok
között, ahol a hőmérséklet
rendszeresen -25 °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 dexos előírásoknak.
■ -25 °C-ig és alatta: 0W-30, 0W-40.
■ -25 °C-ig: 5W-30, 5W-40.
■ -20 °C-ig: 10W-30, 10W-40 (csak
LXT).
■ -15 °C-ig: 15W-30, 15W-40 (csak
LXT).
Az 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.

Hűtőfolyadék és fagyásgátló

Csak szilikát-mentes, hosszú
élettartamú (LLC) hűtőfolyadékot
használjon.
A rendszerbe gyárilag töltött
hűtőfolyadék kb. -27 °C-ig biztosítja a
korrózió és a fagyás elleni kiváló
védelmet. A koncentrációnak ezen az

értéken kell maradnia egész évben.
Olyan hűtőfolyadék adalékok
használata, amelyek kiegészítő
korrózióvédelmet biztosítanának,
vagy kismértékű szivárgás
megszüntetésére szolgálnak,
működési problémákat okozhat. A
gyár nem vállal felelősséget a
hűtőfolyadék adalékok használatából
eredő következményekért.

Fék- és tengelykapcsoló
folyadék

Csak DOT4 fékfolyadékot
használjon.
Idővel a fékfolyadék nedvességet
vesz fel, amely csökkenti a fékhatást.
Ezért a fékfolyadékot a megadott
időközönként le kell cserélni.
A fékfolyadékot jól tömített tartályban
tárolja, a vízfelvétel elkerülése
érdekében.
Biztosítsa, hogy a fékfolyadék ne
szennyeződjön.

Szerviz, karbantartás
Figyelem!
Gyenge minőségű fékfolyadék
használata a fékrendszer belső
alkatrészeinek korróziójához
vezethet, ami csökkenti a
fékrendszer teljesítményét, ami
veszélyes. Mindig a gépjármű
típusának megfelelő, kiváló
minőségű fékfolyadékot
használjon. Mi a GM eredeti
fékfolyadékot ajánljuk.
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A gépkocsi azonosítása
Alvázszám

A gépkocsi azonosítása ............. 308
Gépkocsi adatok ........................ 311

A gépkocsi alvázszáma a szélvédőn
keresztül látható.
Az alvázszám az utasoldali ülés és a
jobb első ajtó között található, egy
fedél alatt a gépkocsi padlólemezén.

Műszaki adatok

Azonosító tábla

309

2. változat:

1. változat:

Az azonosító tábla a motortérben
található.

A gépkocsi azonosító táblája a
baloldali ajtóoszlopon van
elhelyezve.

Az azonosító tábla adatai:
1 = Alvázszám
2 = Típusbizonyítvány száma
3 = Gyártó
4 = Megengedett legnagyobb
össztömeg (kg)
5 = Megengedett legnagyobb
vontatmány-össztömeg (kg)
6 = Megengedett legnagyobb
elsőtengely-terhelés (kg)
7 = Megengedett legnagyobb
hátsótengely-terhelés (kg)
8 = Gépkocsi-specifikus vagy
ország-specifikus adatok
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Az első és a hátsó tengely terhelése
együttesen nem haladhatják meg a
megengedett legnagyobb
össztömeget. Ez azt jelenti, ha pl. a
teljes elsőtengely-terhelést
kihasználja, akkor a hátsó tengelyt
csak az összterhelhetőség határáig
terhelheti.
A műszaki adatok az Európai
Közösség szabványai alapján
kerülnek meghatározásra. A
változtatás jogát fenntartjuk. A
gépkocsi dokumentumaiban található
adatok mindig elsőbbséget élveznek
a Kezelési utasításban található
adatokkal szemben.
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Gépkocsi adatok
Motoradatok

Kereskedelmi jelölés
Motorazonosító kód

1.4 T
LUJ

1.6 D
LXT

1.6 D
LSW

1.8 D
2H0

1.7 Dsl
LUD

2.0 Dsl
LNP

Hengerek száma

4
1364

4
1598

4
1598

4
1796

4
1686

4
1998

103
6000
200
1850-4900
Benzin

80
6000
150
4200
Benzin

91
6200
155
4000
Benzin

104
6200
176
3800
Benzin

96
4000
300
2000-2500
Dízel

120
3800
360
2000
Dízel

95
91

91
87

95
91

95
91

Hengerűrtartalom [cm3]
Motorteljesítmény [kW]
fordulatszámnál (1/perc)
Nyomaték [Nm]
fordulatszámnál (1/perc)
Üzemanyagfajta
Oktánszám (RON)
javasolt
használható
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Teljesítmény
4-ajtós
Motor
Kormányzás1)
Végsebesség2) [km/h]
Kézi sebességváltó
Automata sebességváltó

LXT

LSW
HPS/EPS

2H0
HPS/EPS

LUD
HPS/EPS

LNP
HPS/EPS

185
177

190/195
185/190

200/200
195/203

–/200
–/–

205/215
209/210

5-ajtós hatchback
Motor
Kormányzás1)

LUJ
HPS/EPS

LXT

LSW
HPS/EPS

2H0
HPS/EPS

LUD
HPS/EPS

LNP
HPS/EPS

Végsebesség2) [km/h]
Kézi sebességváltó
Automata sebességváltó

–/195
–/–

3)

185/190
180/182

195/195
190/193

-/200
–/–

200/205
200/205

1)
2)
3)

3)

HPS: hidraulikus szervokormány (hydraulic power steering); EPS: elektromos szervokormány (electric power steering)
A feltüntetett sebességértékek a gépkocsi (vezető nélküli) menetkész tömegén felül 200 kg terheléssel érhetők el. A
kiegészítő felszerelések csökkenthetik az elérhető legnagyobb sebességet.
Az adat még nem állt rendelkezésre a nyomtatáskor.
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Sports Tourer
Motor
Kormányzás1)

LUJ
HPS/EPS

LSW
HPS/EPS

2H0
HPS/EPS

LUD
HPS/EPS

LNP
HPS/EPS

Végsebesség2) [km/h]
Kézi sebességváltó
Automata sebességváltó

–/200
–/–

186/191
–/–

200/200
192/200

–/200
–/–

200/210
198/207

1)
2)

HPS: hidraulikus szervokormány (hydraulic power steering); EPS: elektromos szervokormány (electric power steering)
A feltüntetett sebességértékek a gépkocsi (vezető nélküli) menetkész tömegén felül 200 kg terheléssel érhetők el. A
kiegészítő felszerelések csökkenthetik az elérhető legnagyobb sebességet.
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Üzemanyag-fogyasztás - CO2-kibocsátás
4-ajtós

Kézi sebességváltó / automata sebességváltó.
Motor
Kormányzás4)

LXT

LSW
EPS

LSW
HPS

városi [l/100 km]
országúti [l/100 km]
vegyes [l/100 km]
CO2 [g/km]

9,8/12,0
5,7/5,8
7,2/8,1

8,6/9,9
5,1/5,3
6,4/7,0

9,0/10,3
5,3/5,6
6,6/7,3

171/192

149/164

155/170

Motor
Kormányzás4)

2H0
EPS

2H0
HPS

LUD
EPS

LNP
EPS

LNP
HPS

városi [l/100 km]

8,5/9,5

8,7/10,1

5,5/–

6,0/7,7

6,8/8,3

országúti [l/100 km]
vegyes [l/100 km]
CO2 [g/km]

4,9/5,3
6,2/6,9

5,1/5,4
6,4/7,1

3,9/–
4,5/–

4,2/4,8
4,8/5,9

4,3/5,0
5,2/6,2

146/161

151/166

117/–

126/154

138/164

4)

HPS: hidraulikus szervokormány (hydraulic power steering); EPS: elektromos szervokormány (electric power steering)
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5-ajtós hatchback

Kézi sebességváltó / automata sebességváltó.
Motor
Kormányzás4)

LUJ
EPS

LXT

LSW
EPS

LSW
HPS

városi [l/100 km]

7,4/–

5)/5)

8,6/9,9

9,0/10,3

országúti [l/100 km]

4,6/–

5)/5)

5,1/5,3

5,3/5,6

vegyes [l/100 km]

5,6/–

5)/5)

6,4/7,0

6,6/7,3

131/–

5)/5)

149/164

155/170

CO2 [g/km]
Motor
Kormányzás4)

2H0
EPS

2H0
HPS

LUD
EPS

LNP
EPS

LNP
HPS

városi [l/100 km]

8,5/9,5

8,7/10,1

5,5/–

6,0/7,7

6,8/8,3

országúti [l/100 km]
vegyes [l/100 km]
CO2 [g/km]

4,9/5,3
6,2/6,9

5,1/5,4
6,4/7,1

3,9/–
4,5/–

4,2/4,8
4,8/5,9

4,3/5,0
5,2/6,2

146/161

151/166

117/–

126/154

138/164

4)
5)

HPS: hidraulikus szervokormány (hydraulic power steering); EPS: elektromos szervokormány (electric power steering)
Az adat még nem állt rendelkezésre a nyomtatáskor.
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Sports Tourer

Kézi sebességváltó / automata sebességváltó.
Motor
Kormányzás4)

LUJ
EPS

LSW
EPS

LSW
HPS

2H0
EPS

2H0
HPS

városi [l/100 km]
országúti [l/100 km]
vegyes [l/100 km]
CO2 [g/km]

7,4/–
4,7/–
5,7/–

8,7/–
5,2/–
6,4/–

9,1/–
5,4/–
6,8/–

8,8/9,8
5,2/5,3
6,5/7,0

9,2/10,4
5,3/5,6
6,7/7,2

134/–

151/–

157/–

152/164

156/170

Motor
Kormányzás4)

LUD
EPS

LNP
EPS

LNP
HPS

városi [l/100 km]

5,4/–

6,2/7,7

6,8/8,3

országúti [l/100 km]
vegyes [l/100 km]
CO2 [g/km]

4,0/–
4,5/–

4,1/4,8
4,8/5,9

4,3/5,0
5,2/6,2

119/–

126/154

138/164

4)

HPS: hidraulikus szervokormány (hydraulic power steering); EPS: elektromos szervokormány (electric power steering)
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Tömegadatok
Üres tömeg, alapmodell, kiegészítő felszerelések nélkül

Az EK szerinti menetkész tömeg tartalmazza a gépkocsivezető (68 kg), a csomagok (7 kg) és a betöltött folyadékok
(üzemanyagtartály 90%-os feltöltöttséggel) tömegét.
4-ajtós
légkondicionáló nélkül/légkondicionáló berendezéssel
[kg]

5-ajtós hatchback
légkondicionáló nélkül/légkondicionáló berendezéssel
[kg]

6)

Az adat még nem állt rendelkezésre a nyomtatáskor.

Motor Kézi sebességváltó

Automata sebességváltó

LXT
LSW
2H0
LUD
LNP

1385/1399
1385/1399
1390/1404
–/–
1565/1579

1360/1374
1375/1389
1380/1394
1500/1514
1535/1549

Motor Kézi sebességváltó

Automata sebességváltó

LUJ
LXT

1394/1408

–/–

6)/6)

6)/6)

LSW
2H0
LUD
LNP

1380/1394
1385/1399
1504/1518
1555/1569

1390/1404
1394/1408
–/–
1585/1599
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Műszaki adatok

Sports Tourer
légkondicionáló nélkül/légkondicionáló berendezéssel
[kg]

Motor Kézi sebességváltó

Automata sebességváltó

LUJ
LSW
2H0
LUD
LNP

–/–
–/–
1475/1489
–/–
1614/1628

1480/1494
1435/1449
1445/1459
1550/1564
1595/1609

Üres tömeg, alapmodell, az összes kiegészítő felszereléssel

Az EK szerinti menetkész tömeg tartalmazza a gépkocsivezető (68 kg), a csomagok (7 kg) és a betöltött folyadékok
(üzemanyagtartály 90%-os feltöltöttséggel) tömegét.
4-ajtós
légkondicionáló nélkül/légkondicionáló berendezéssel
[kg]

Motor Kézi sebességváltó

Automata sebességváltó

LXT

1438/1452

1463/1477

LSW
2H0
LUD
LNP

1470/1484
1475/1489
1595/1609
1630/1644

1480/1494
1485/1499
–/–
1660/1674

Műszaki adatok
5-ajtós hatchback
légkondicionáló nélkül/légkondicionáló berendezéssel
[kg]

Sports Tourer
légkondicionáló nélkül/légkondicionáló berendezéssel
[kg]

6)

Az adat még nem állt rendelkezésre a nyomtatáskor.
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Motor Kézi sebességváltó

Automata sebességváltó

LUJ
LXT

1489/1503

–/–

6)/6)

6)/6)

LSW
2H0
LUD
LNP

1475/1489
1480/1494
1599/1613
1650/1664

1485/1499
1489/1503
–/–
1680/1694

Motor Kézi sebességváltó

Automata sebességváltó

LUJ
LSW
2H0
LUD
LNP

–/–
–/–
1545/1559
–/–
1684/1698

1550/1564
1505/1519
1515/1529
1620/1634
1665/1679
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Műszaki adatok

Gépkocsi méretek
Hosszúság [mm]
Szélesség külső tükrök nélkül [mm]
Szélesség külső tükrökkel [mm]
Magasság (antenna nélkül) [mm]
Csomagtérpadló hossza [mm]
Csomagtér szélessége [mm]
Csomagtér magassága [mm]
Tengelytáv [mm]
Fordulókör átmérője [m]

4-ajtós

5-ajtós hatchback

Sports Tourer

4603
1797
2067
1477
1014
1010
512
2685
10,9

4514
1797
2067
1477
908
1026
448
2685
10,9

4681
1797
2067
1521
1024
1356
405
2685
10,9

Műszaki adatok
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Feltöltési mennyiségek
Motorolaj
Motor

LUJ

LXT

LSW

2H0

LUD

LNP

szűrővel együtt [l]
MIN és MAX között [l]

4,0
1,0

3,75
1,0

4,5
1,0

4,5
1,0

4,0
1,0

5,4
1,0

Üzemanyagtartály
Benzin/dízel, névleges feltöltési mennyiség [l]

60

Gumiabroncs-levegőnyomás
Motor

Gumiabroncs

elöl
[kPa/bar] ([psi])7)

hátul
[kPa/bar] ([psi])7)

LXT

205/60 R16

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

LSW,
2H0

205/60 R16,
215/50 R17,
215/60 R16,
205/65 R15,
225/50 R17

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

7)

ECO levegőnyomás: 270/2,7 (39) [kPa/bar] ([psi]).
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Műszaki adatok

Motor

Gumiabroncs

elöl
[kPa/bar] ([psi])7)

hátul
[kPa/bar] ([psi])7)

LUJ,
LUD,
LNP

205/60 R16,
215/60 R16,
225/50 R17,
215/50 R17

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

Összes

Szükségpótkerék

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

Ügyfélre vonatkozó információk

Ügyfélre vonatkozó
információk

Gépkocsi adatok
rögzítése és titoktartás
Fedélzeti adatrögzítők

Gépkocsi adatok rögzítése és
titoktartás ................................... 323

Adattároló modulok a
gépjárműben

A gépjármű számos elektronikus
alkatrésze tartalmaz adattároló
modulokat, melyek ideiglenesen vagy
tartósan tárolják a gépjármű,
események és hibák körülményeire
vonatkozó műszaki adatokat.
Általában ez a műszaki információ
dokumentálja az alkatrészek,
modulok, rendszerek vagy a
környezet körülményeit.
■ Rendszer összetevők működési
feltételei (pl. feltöltési szintek)
■ A gépjármű állapotüzenetei és az
egyes alkatrészei (pl. kerék
fordulatszám / forgási sebesség,
lassulás, oldalirányú gyorsulás)
■ Fontos rendszerösszetevők
működési zavarai és hibái
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■ Gépjármű reakciói konkrét vezetési
szituációkban (pl. légzsák
felfúvódása, stabilitás szabályzó
rendszer működésbe lépése)
■ Környezeti feltételek (pl.
hőmérséklet)
Ezek az adatok kizárólag műszaki
jellegűek, és segítenek a hibák
beazonosításában és kijavításában,
valamint a gépjármű funkcióinak
optimalizálásában.
Ezekkel az adatokkal a levezetett
útvonalat jelző mozgás profilokat nem
lehet létrehozni.
Szerviz igénybevétele esetén (pl.
javítási munkák, szerviz műveletek,
garanciaesetek, minőség biztosítás)
a szerviz hálózat dolgozói (beleértve
a gyártót is), speciális diagnosztikai
eszközökkel ki tudják olvasni ezt a
műszaki információt az esemény- és
hibaadat tároló modulokból. Szükség
esetén bővebb információt kaphat
ezekben a szervizekben. Egy hiba
kijavítása után, a hiba törlésre kerül a
hiba tároló modulból, vagy tartósan
felülíródik.
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Ügyfélre vonatkozó információk

A gépjármű használata során,
előfordulhatnak olyan helyzetek,
amikor ezek a más információra
(baleseti jelentés, gépjármű sérülése,
tanúvallomások stb.) vonatkozó
műszaki adatok speciális
személyekhez kapcsolhatók esetleg, egy szakember segítségével
További funkciók, az ügyféllel történő
szerződésszerű megállapodás
alapján (pl. gépjármű helyzete
vészhelyzetben) engedélyezik
bizonyos gépjármű adatok
továbbítását a gépjárműből.

Rádiófrekvencia
azonosítás (RFID)
Az RFID technológia egyes
járművekben olyan műveletekhez
használatos, mint a gumiabroncs
nyomás figyelése és a
gyújtásrendszer védelem. Kényelmi
szolgáltatásokkal kapcsolatban is
használatos, például távvezérelt
ajtózárás/nyitáshoz és indításhoz
szolgáló biztonsági jelként, és
járműből működtethető adóként
garázsajtó nyitáshoz. A Chevrolet
gépjárművekben megtalálható RFID
technológia nem alkalmaz és nem
tárol személyes információkat, és
nem kapcsolódik semmilyen más,
személyes információkat tároló
Chevrolet rendszerhez.

Ügyfélre vonatkozó információk
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Tárgymutató

A

Ablakmosó folyadék .................. 259
Ablakok......................................... 36
Ablaktörlő/-mosó .......................... 68
Ablaktörlő lapát csere ................ 262
A CD-lejátszó bekapcsolása...... 146
A CD-lejátszó használata........... 146
A digitális képkeret használata... 159
A fejtámla beállítása ...................... 8
A gépkocsiadatok rögzítése és a
személyes adatok védelme..... 323
A gépkocsi ellenőrzése.............. 250
A gépkocsi irányítása ................ 225
A gépkocsi kinyitása ...................... 6
A gépkocsi személyre szabása ... 92
A hangerő beállítása.................. 119
Ajtók.............................................. 29
Akadály-felismerő rendszer........ 243
A kezelési útmutató használata ..... 3
A kezelőszervek áttekintése....... 110
Akkumulátor ............................... 260
Akkumulátorvédelem ................. 107
A kormánykerék beállítása ...... 9, 67
Alacsony üzemanyagszint ........... 82
Alapvető műveletek.................... 120
A légkondicionáló rendszeres
működtetése ........................... 223
Alvázszám ................................. 308
A motor indítása ........................ 226

A műszerfal áttekintése ............... 10
A műszerfal tárolóhelyei............... 57
A műszerfal-világítás
fényerejének beállítása .......... 105
A navigációs rendszer
bekapcsolása.......................... 163
A navigációs rendszer
használata............................... 163
A navigációs utasítások
hangerejének beállítása.......... 163
A rádió bekapcsolása................. 131
A rádió használata...................... 131
Automata sebességváltó ........... 234
Automatikusan elsötétülő ............ 35
Automatikus fényszóróvezérlés . 101
Automatikus tárolási listák.......... 132
AUX-bemenet
aljzat ....................................... 151
A visszapillantó tükrök beállítása . . 9
Az AUX-bemenet használata..... 151
Az állomások listájának
frissítése.................................. 135
Az elektromos ellátás
megszakadása ....................... 236
Az életciklusuk végéhez ért
gépkocsik újrahasznosítása ... 250
Az Infotainment rendszer be- és
kikapcsolása............................ 119

327
Az Infotainment rendszer
használata............................... 119
Azonosító tábla .......................... 309
Az RDS beállítása...................... 140
Az USB-csatlakozó használata. . 152
Az ülések beállítása ................ 7, 42

Á

Állítható szellőzőnyílások .......... 222
Állomáskeresés.......................... 131
Állomások előhívása.......... 132, 133
Állomások tárolása............. 132, 133
Általános információ..................
........................ 156, 159, 201, 207
Általános információk................
................ 108, 144, 151, 152, 161
Átvizsgálás ........................ 223, 298
Átvizsgálási ütemtervek.............. 299

B

BACK (Vissza) gomb.................. 120
Behajtás ....................................... 34
Belső ápolás .............................. 296
Belső világítás.................... 105, 272
Belső visszapillantó tükör............. 35
Benzinüzemű motorok
üzemanyagai .......................... 246
Beszéd felismerés.............. 201, 202
aktiválás.................................. 202
hang kimenet hangereje......... 202

használat................................. 202
telefon vezérlés....................... 202
Beszéd felismerés
bekapcsolása.......................... 202
Betűbeviteli funkció.................... 172
Bevezetés ...................................... 3
Biztonsági gyermekülések ........... 51
Biztonsági gyermekülések
beszerelési helyei ..................... 53
Biztonsági háló ............................ 62
Biztonsági öv ................................. 8
Biztonsági övek ........................... 45
Biztonsági öv emlékeztető ........... 78
Biztosítékok ............................... 273
Blokkolásgátló fékrendszer ....... 238
Blokkolásgátló fékrendszer
(ABS) ........................................ 80
Bluetooth.................................... 207
Bluetooth csatlakozás................ 208
Bluetooth zene beállítás............. 156
Bluetooth zenekezelő eszköz
csatlakoztatása....................... 156
Bluetooth zenekezelő eszköz
működtetése............................ 158
Bluetooth zenekezelő eszköz
párosítása............................... 156

C

CD-lejátszó
aktiválás.................................. 146
fontos információk................... 144
használat................................. 146
CD-lemez lejátszásának
indítása.................................... 146
Célbairányítás ................... 187, 195
Cigarettagyújtó ............................ 72
Cím bevitele................................ 172
Címjegyzék................................. 172

CS

Csatlakozás................................ 208
Csomagtér ............................. 29, 59
Csomagtérfedél ........................... 60

D

Dinamikus célbairányítás............ 195
Dísztárcsák ................................ 281
Dízel részecskeszűrő........... 81, 232
Dízel üzemanyagrendszer
légtelenítése ........................... 262

E

Egyéni POI-k.............................. 163
Elakadásjelző háromszög ........... 64
Elektromos ablakemelők ............. 36
Elektromos állítás ........................ 34
Elektromos rendszer................... 273

328
Elektronikus kulcs......................... 23
Elektronikus légkondicionáló
rendszer ................................. 218
Elektronikus menetstabilizáló
rendszer ................................. 240
Elektronikus menetstabilizáló
rendszer és kipörgésgátló
rendszer ................................... 81
Elektronikus menetstabilizáló
rendszer kikapcsolva................. 81
Elektronikus vezetési
programok .............................. 235
Elindulás ...................................... 17
Ellenőrzőlámpák........................... 76
Első ködlámpa ............................. 82
Első ködlámpák ................. 104, 265
Első légzsákrendszer .................. 48
Elsősegélykészlet ........................ 64
Első ülések................................... 41
Eltárolt beállítások ....................... 23
EON............................................ 140
Esőérzékelő.................................. 83

Fék- és tengelykapcsoló
folyadék................................... 304
Fékfolyadék ............................... 260
Fékrendszer................................ 259
Fékrendszer és tengelykapcsoló . 79
Felhasználó által meghatározott
POI-k....................................... 172
Feltöltési mennyiségek .............. 321
Fénykürt ..................................... 102
Fényszórók................................. 101
Fényszórók használata
külföldön ................................. 103
Fényszórómagasság-állítás ....... 102
Figyelmeztető hangjelzések ........ 89
Figyelmeztető jelzőfények............ 73
Fokozatválasztó kar ................... 234
Fordulatszámmérő ....................... 74
Futófelület mélység ................... 280
Függönylégzsákrendszer ............ 50
Fűtés ...................................... 35, 44
Fűtő- és szellőzőrendszer ......... 215

F

Gépjármű tárolása...................... 249
Gépjármű vontatása .................. 291
Gépkocsiápolás.......................... 294
Gépkocsi méretek ...................... 320
Gépkocsivédelem......................... 30
Grafikus információs kijelző,
színes információs kijelző ........ 86

Fedélzeti adatrögzítők................ 323
Fedélzeti számítógép .................. 90
Fejtámlák ..................................... 40
Fékasszisztens .......................... 239
Fékberendezés .......................... 238

G

Gumiabroncs és kerék
méretének megváltoztatása ... 281
Gumiabroncs javító készlet ....... 282
Gumiabroncs jelölések .............. 279
Gumiabroncs-levegőnyomás ....
........................................ 279, 321

GY

Gyermekbiztonsági zárak ............ 28
Gyermekülések............................. 51
Gyújtáskapcsoló állásai ............. 226

H

Halogén fényszórók ................... 263
Hamutartók .................................. 73
Hangerő-beállítás....................... 128
Hangfelismerés........................... 201
Hang kimenet hangereje............ 202
Hangzás beállítások................... 125
Használat..................................
........ 119, 131, 146, 151, 160, 163
Hárompontos biztonsági övek ..... 46
Hátsó ablakfűtés .......................... 38
Hátsó ablaktörlő/-mosó ................ 70
Hátsó ködlámpa ........................... 83
Hátsó ködlámpák ....................... 104
Hátsó lámpák ............................. 265
Hátsó padlórekesz-fedél .............. 62
Hátsó tárolóhelyek........................ 60
Hátsó ülések................................. 44
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Helyzetjelző................................ 101
Helyzetjelző lámpák ................... 104
Hólánc ....................................... 281
Hőmérséklet-szabályozás . . . 15, 215
Hullámsáv kiválasztása.............. 131
Hullámsáv menük....................... 135
Hűtőfolyadék és fagyásgátló...... 304
Hűtőfolyadék-hőmérséklet kijelző 74

Javasolt üzemeltetési
folyadékok és kenőanyagok ... 304
Járműemelő................................ 278

I

K

Indításgátló ............................ 33, 82
Információs kijelzők...................... 83
Infotainment rendszer
bekapcsolás............................ 119
hangerő-beállítás............ 119, 128
hangrendszer távirányítója a
kormánykeréken...................... 110
hangzás beállítások................ 125
használat................................. 119
kezelőfelület............................ 110
kezelőszervek......................... 110
közlekedési hírek hangereje. . . 128
maximális hangerő
bekapcsoláskor....................... 128
némítás................................... 119
sebességfüggő hangerő......... 128
sebességfüggő hangerőszabályozás............................ 119
személyes beállítások............. 130
Irányjelző lámpa .......................... 78

Isofix gyermekülések ................... 56
Izzítás .......................................... 81
Izzócsere ................................... 263

J

Kanyarodás és sávváltás
jelzése .................................... 103
Kartámasz ............................. 43, 44
Katalizátor .................................. 233
Kárpitozás................................... 296
Kedvencek listái.......................... 133
Kerékcsere ................................ 285
Kerekek és gumiabroncsok ....... 279
Kesztyűtartó ................................. 58
Kettős reteszelésű zárrendszer ... 30
Kezelőszervek.............................. 67
Kézi ablakemelő .......................... 36
Kézifék........................................ 239
Kézi sebességváltó ................... 237
Kézi üzemmód ........................... 235
Kézzel elsötétíthető ..................... 35
Kiegészítő fűtés.......................... 222
Kiegészítő karbantartási
műveletek ............................... 304
Kiemelt más hálózatok (EON).... 140

Kihangosítós üzemmód.............. 208
Kijelzők......................................... 73
Kilépő világítás .......................... 106
Kilométer-számláló ...................... 73
Kipörgésgátló rendszer ............. 239
Kipörgésgátló rendszer
kikapcsolva................................ 81
Kipufogó .................................... 232
Konvex kialakítás ......................... 34
Kormánykerék kapcsolók ............ 67
Köszöntő világítás ..................... 106
Közlekedési hírek....................... 128
Központi zár ................................. 24
Kulcsok ........................................ 21
Kulcsok, zárás.............................. 21
Külső ápolás .............................. 294
Külső hőmérséklet ....................... 71
Külső világítás ............... 12, 82, 101
Külső visszapillantó tükrök........... 34
Kürt ........................................ 13, 68

L

Lámpák a napellenzőben .......... 106
Légkondicionáló rendszer ......... 216
Légzsák és övfeszítők ................. 78
Légzsákok kikapcsolása ........ 50, 79
Légzsákrendszer ......................... 48
Lerobbanás................................ 291
Levegő belépőnyílások .............. 223
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Levegőminőség-érzékelő........... 218
Lopásvédelmi funkció ................ 109

M

Másik gépjármű vontatása ........ 293
Meghibásodás ........................... 236
Meghibásodás-jelző lámpa .......... 79
Mentett hangfájlok lejátszása..... 154
MENU gomb............................... 120
Menük kezelése.......................... 120
Mérőműszerek.............................. 73
Mobiltelefonok és rádió adóvevő (CB) berendezések ....... 214
Mosó és törlő rendszerek ............ 14
Motoradatok ............................... 311
Motorfék ..................................... 228
Motorház áttekintés.................... 252
Motorházi biztosítékdoboz ......... 274
Motorháztető .............................. 251
Motorháztető nyitva...................... 83
Motor hűtőfolyadék .................... 258
Motor levegőszűrője................... 258
Motorolaj ............................ 257, 304
Motorolajnyomás ......................... 81
Munka elvégzése ....................... 250
Működtetés......................... 158, 211
Műszerfali biztosítékdoboz ........ 276
Műszerfal-világítás ..................... 272
myPOIs....................................... 172

N

Napellenzők ................................. 38
Napfénytető ................................. 38
Napi kilométer-számláló .............. 73
Napszemüvegtartó ...................... 58
Navigáció
a betűbeviteli funkció
használata............................... 172
aktiválás.................................. 163
alacsony üzemanyagszint
riasztás.................................... 172
célbairányítás.......................... 187
Címjegyzék............................. 172
dinamikus célbairányítás. 187, 195
Érdekes helyek........................ 172
használat................................. 163
importált érdekes úti célok
(POI-k) törlése......................... 163
kezelőszervek......................... 163
követendő sáv autópályán...... 187
legutóbbi navigációs utasítás
megismétlése.......................... 187
működés.................................. 161
myPOIs................................... 172
navigáció indítása................... 187
navigációs hangerő................. 163
navigációs kijelző.................... 163
navigációs opciók.................... 187
Otthoni cím.............................. 172

otthoni cím törlése................... 163
POI-k (érdekes úti célok)
importálása/exportálása.......... 163
szimbólumok áttekintése ........ 198
térkép SD-kártya .................... 196
TMC üzenetek......................... 187
úti cél megadása..................... 172
útvonal tiltása.......................... 187
útvonalterv............................... 187
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