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Giriş

Giriş

Giriş

Giriş
Aracınız ileri teknolojinin, mükemmel
bir emniyet, çevresel uyum ve
kullanımda ekonomik olmanın ideal
sentezini temsil etmektedir.
Aracınızı güvenle kullanmak ve
mükemmel performansını görmek
artık sizin elinizde. Kullanım kılavuzu
bunun için gerekli tüm bilgileri
sunmaktadır.
Araçta bulunan yolcuları yanlış
kullanım neticesinde meydana
gelebilecek muhtemel kaza ve
yaralanmalar konusunda bilgilendirin.
Aracınızı kullanmakta olduğunuz
ülkenin ilgili kanun ve
düzenlemelerine mutlaka uyun. İlgili
kanunlar bu kullanım kılavuzundaki
bilgilerden farklılık gösterebilir.
Servis gerektiren durumlarda
Chevrolet Yetkili Servisine
başvurmanızı tavsiye ederiz.
Tüm Chevrolet Bayileri ve Yetkili
Servisleri uygun fiyatlarla birinci sınıf
bir servis sunmaktadır. Chevrolet

tarafından eğitilmiş tecrübeli
teknisyenler özel Chevrolet
standartlarına göre çalışmaktadır.
Kullanım kılavuzu, Bilgi ve Eğlence
sistemi kullanma kılavuzu ve servis
kitapçığı daima araç içinde
bulundurulmalıdır.

Kullanım kılavuzundan
yararlanın
■ Bu kullanım kılavuzunda, bu model
için mevcut olan bütün seçenek ve
özellikler açıklanmıştır. Ekran ve
menü fonksiyonları ile ilgili bilgileri
içeren belirli açıklamalar, model
farklılıkları, ülkelere özgü modeller,
seçime bağlı donanım veya
aksesuarlar nedeni ile aracınız için
geçerli olmayabilir.
■ "Özet bilgiler" bölümü size genel bir
bakış sunar.
■ Kitabın ve her bölümün başındaki
"içindekiler" kısmı aradığınız bilgiyi
bulmaya yardımcı olacaktır.
■ İstediğinizi bulmada size yardım
edecek bir fihrist vardır.
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■ Bu kullanım kılavuzu soldan
direksiyonlu araç modeli için
oluşturulmuştur. Sağdan
direksiyonlu modellerin kullanımı
kitapta anlatılanlara çok benzerdir.
■ Bu kullanım kılavuzunda dahili
motor kodları kullanılmıştır. İlgili
satış tanımları "Teknik Bilgiler"
bölümündedir.
■ Kitap içerisindeki resimlemelerde
kullanılan sağ ve sol, ön ve arka gibi
yönlendirme bilgileri her zaman
sürüş yönü baz alınarak verilmiştir.
■ Araç ekranındaki bilgiler sizin
lisanınızı desteklemiyor olabilir.
■ Ekran mesajları ve dahili etiketler
kalın harfler ile yazılmıştır.

Tehlike, Uyarı, Dikkat
9 Tehlike
Üzerinde 9 Tehlike başlığı olan
metinler risk ve hayati tehlikeleri
belirtir. Talimatların dikkate
alınmaması hayati tehlikeye
neden olabilir.
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Giriş
9 Uyarı

Üzerinde 9 Uyarı başlığı olan
metinler muhtemel kaza ve
yaralanma tehlikelerini belirtir.
Talimatların dikkate alınmaması
yaralanmaya sebep olabilir.

Dikkat
Üzerinde Dikkat başlığı olan
metinler araç ile ilgili muhtemel
hasar tehlikelerini belirtir.
Talimatların dikkate alınmaması
aracın hasar görmesine sebep
olabilir.

Sembollerin anlamları
Sayfa atıfları 3. 3 işaretiyle
belirtilmiştir.
Aracınızı daima keyifle kullanmanızı
dileriz.
Chevrolet

Giriş
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Özet bilgiler

Özet bilgiler

Araç kilidinin ve kapının
açılması

Aracınızı ilk sürüşünüz
ile ilgili önemli bilgiler

Radyo frekanslı uzaktan
kumanda

Kapıların ve bagaj kapağının kilidini
çözmek için c tuşuna basın. Kapıyı
açmak için, kapı kolunu çekin. Arka
bagaj kapağını açmak için tutamak
çıtasının altında bulunan düğmeye
basın.
x tuşuna basıldığında sadece
bagaj kapağının kilidi çözülür ve
bagaj kapağı açılır.

Uzaktan kumanda 3 21, Merkezi
kilit sistemi 3 24, Bagaj 3 28.

Özet bilgiler
Elektronik anahtar

Koltuk ayarı

Koltuk sırtlıkları

Koltuk pozisyonu

Elektronik anahtar yanınızda ise,
aracı açmak için kapı tutamağındaki
anahtara basın ve kapıyı açmak için
de kapı tutamağını çekin. Arka bagaj
kapağını açmak için tutamak çıtasının
altında bulunan düğmeye basın.
Elektronik anahtar sistemi 3 23.

Kolu çekin, koltuğu kaydırın, kolu
bırakın.
Koltuk ayarı 3 41, Koltuk pozisyonu
3 40.

Kolu çekin, eğimi ayarlayın ve kolu
bırakın. Koltuğun hissedilebilir bir
şekilde kilitlenmesini sağlayın.
Koltuk ayarı 3 41, Koltuk pozisyonu
3 40.
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Özet bilgiler

Koltuk yüksekliği

Kol pompalama hareketi
Yukarı doğru: = Koltuk yükselir
Aşağı doğru: = Koltuk alçalır
Koltuklar 3 41, Koltuk pozisyonu
3 40.

Koltuk başlığı
yüksekliklerinin
ayarlanması

Yükseklik ayarı için başlığı yukarı
yönde çekin. Koltuk başlığını
indirmek için kilit açma düğmesini
basılı tutarak başlığı aşağı doğru
çekin.

Koltuk başlığını yatay olarak
ayarlamak için koltuk başlığını öne
doğru çekin ve üç konum
kademesinden birine sabitleyin. En
geri konuma geri getirmek için
tamamen öne çekin ve serbest
bırakın.
Koltuk başlıkları 3 39.

Özet bilgiler

Emniyet kemeri

Ayna ayarı

Yan aynalar

Dikiz aynası

Emniyet kemerini çekin ve kemer
kilidinin içine sokun. Kemerler
takılırken hiçbir tarafı bükülmemelidir
ve gövde üzerinde sıkıca oturmalıdır.
Koltuk sırtlıkları geriye doğru çok
fazla yatırılmamalıdır (tavsiye edilen
açı yaklaşık 25 °).
Kemeri çıkartmak için kemer kilidi
üzerindeki kırmızı düğmeye basın.
Emniyet kemerleri 3 44, Hava
yastığı sistemi 3 47, Koltuk
pozisyonu 3 40.

Ayna gövdesinin alt tarafındaki kol ile
ayna ayarlanabilir ve bu sayede
gözlerin kamaşması azaltılabilir.
Dikiz aynası 3 34, Gözlerin
kamaşmasını engelleyen dikiz aynası
3 35.

Ayarlanması gereken yan aynayı
seçin ve ayarlayın.
Elektrik kumandalı yan aynalar
3 33, Dış bükey aynalar 3 33, Yan
aynaların katlanması 3 33, Isıtmalı
yan aynalar 3 34.
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Özet bilgiler

Direksiyon ayarı

Kolu aşağıya doğru yatırın, yüksekliği
ve derinliği ayarlayın, kolu yukarıya
doğru kaldırın, kilitlenmesini sağlayın.
Direksiyonu sadece araç sabit ve
direksiyon kilidi açık konumda iken
ayarlayın.
Hava yastığı sistemi 3 47, Kontak
anahtarı konumları 3 220.

Özet bilgiler

Gösterge paneline genel bakış
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Özet bilgiler
Aydınlatma anahtarı ............. 99
Ön sis farları ....................... 102
Arka sis lambası ................. 102

2
3

Gösterge aydınlatması ....... 103
Yan havalandırma çıkışları . 217
Dönüş sinyalleri, selektör,
kısa huzme, uzun huzme ... 101
Araçtan çıkış aydınlatması . 105
Park lambası ....................... 102

4
5
6
7
8

Sürücü Bilgi Sistemi
(Driver Information Centre) ... 83
Göstergeler .......................... 73
Korna ................................... 68
Sürücü hava yastığı ............. 47
Sürücü Bilgi Sistemi
(Driver Information Centre) ... 83
Direksiyondaki kumanda
tuşları ................................... 67
Ön cam silecekleri, cam
yıkama sistemi, arka cam
sileceği, arka cam yıkama
sistemi ................................... 68

9
10
11
12
13
14
15
16

17
18

Orta havalandırma çıkışları 217
Bilgi ve Eğlence Sistemi .... 106
Bilgi ekranı ........................... 86
Hırsızlık alarm sistemi
LED lambaları ...................... 30
Eşya saklama ve bagaj
bölümleri .............................. 57
Ön yolcu hava yastığı .......... 47
Torpido gözü ........................ 58
Hava yastığı devre dışı
bırakma ve emniyet
kemeri takma uyarısı
kontrol lambası ...................... 79
Kalorifer, Havalandırma,
Elektronik kilima sistemi ...... 210
Çekiş kontrol sistemi .......... 232
Elektronik Stabilite
Kontrolü .............................. 232

Stop-start sistemi için
ECO düğmesi ...................... 222
19 Vites kolu, otomatik
şanzıman ........................... 227
Manuel şanzıman .............. 229
20 Dörtlü ikaz flaşörü .............. 101

21 Merkezi kilit sistemi ............... 24
22 Gaz pedalı .......................... 219
23 Start/Stop düğmesi,
Elektronik anahtar sistemi .... 23
24 Fren pedalı ......................... 230
25 Direksiyon kilidine sahip
kontak kilidi ........................ 220
26 Debriyaj pedalı ................... 219
27 Direksiyon ayarı ................... 67
28 Hız Sabitleme Sistemi
(Cruise Control) ................... 233
29 Eşya saklama bölümü,
sigorta kutusu ..................... 268
30 Motor kaputu açma kolu .... 243

Özet bilgiler

Dış aydınlatma

Aydınlatma düğmesine basın
> = Ön sis farları
r = Arka sis lambası
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Selektör, uzun huzmeli far ve
kısa huzmeli far

Aydınlatma 3 99.

Aydınlatma anahtarını çevirin
AUTO = Farın otomatik olarak
açılması: Kısa huzmeli
farlar otomatik olarak
açılıp kapatılır
m
= Otomatik far açma
sisteminin etkinleştirilmesi
veya devre dışı bırakılması
= Park lambaları
8
= Farlar
9
Farın otomatik olarak açılma kontrolu
olmayan araçlarda:
7 = kapalı

Selektör
Uzun
huzmeli
far
Kısa
huzmeli
far

= Kolu direksiyona
doğru çekin
= Kolu ileri doğru itin
= Kolu direksiyona
doğru çekin veya ileri
doğru itin

Uzun huzmeli far 3 100, Selektör
3 100, Farın otomatik olarak
açılması 3 99.
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Özet bilgiler

Dönüş ve şerit değiştirme
sinyalleri

Sağ sinyal = Kol yukarı doğru
Sol sinyal = Kol aşağı doğru
Dönüş ve şerit değiştirme sinyalleri
3 101, Park lambaları 3 102.

Dörtlü ikaz flaşörü

Korna

Çalıştırmak için ¨ tuşuna basın.
Dörtlü ikaz flaşörü 3 101.

j işareti olan kısma bastırın.

Özet bilgiler

Cam silme ve yıkama
sistemleri

Cam yıkama sistemi
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Arka cam sileceği ve yıkama
sistemi

Ön cam silecekleri

2 = Hızlı
1 = Yavaş
P = Fasılalı silme veya yağmur
sensörlü otomatik yıkama
§ = Kapalı
Tek bir silme işlemi için ön cam
silecek kolları kapalı konumdayken
kolu aşağıya doğru bastırın.
Ön cam silecekleri 3 68,
Sileceklerin değiştirilmesi 3 254.

Kolu çekin.
Ön cam yıkama sistemi 3 68,
Yıkama sıvısı 3 251.

Arka cam sileceğini etkinleştirmek
için iki pozisyonlu kumanda
düğmesine basın:
Üst konum = Sürekli çalıştırma
Alt konum = Fasılalı çalıştırma
Orta konum = Kapalı
Arka cam sileceği ve yıkama sistemi
3 70.
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Özet bilgiler

Klima Sistemi
Isıtmalı arka cam, ısıtmalı yan
aynalar

Kolu ileri doğru itin.
Arka cama cam yıkama sıvısı
püskürtülür ve silecekler birkaç silme
hareketi yapmak üzere çalıştırılır.
Isıtma işlemi Ü tuşuna basılarak
başlatılır.
Isıtmalı arka cam 3 36.

Camların buğudan ve buzdan
arındırılması

V tuşuna basın.
Sıcaklığı en sıcak konuma ayarlayın.
Soğutma modunu n açın.
Arka cam ısıtıcısını Ü açın.
Klima Sistemi 3 210

Özet bilgiler

Şanzıman

Otomatik şanzıman

Manuel şanzıman

Geri vites: Araç durur vaziyetteyken
debriyaja basın, vites kolundaki
halkayı yukarı çekin, vitesi takın.
Geri vites geçmedi ise, vites boşta
iken debriyajı kısa süre bırakın ve
tekrar bastıktan sonra yeniden geri
vitese takın.
Manuel şanzıman 3 229.

P
R
N
D

=
=
=
=

Park konumu
Geri vites
Boş vites konumu
Sürüş konumu

Manuel sürüş modu: Vites kolunu D
konumundayken sola doğru çekin.
< = Vites yükseltme
] = Vites düşürme
Vites kolu yalnızca kontak açık
konumdayken ve fren pedalı basılı
iken P konumundan çıkarılabilir. P
veya R konumuna geçmek için vites
kolundaki düğmeye basın.

Otomatik şanzıman 3 227
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Özet bilgiler

Sürüşe başlamak
Hareket etmeden önce kontrol
edin

■ Lastik basınçları ve lastik durumu
3 271, 3 313.
■ Motor yağı seviyesi ve sıvı
seviyeleri 3 249.
■ Tüm camlar, aynalar, dış
aydınlatma ve araç plakaları temiz
olmalı, üzerinde kar ve buz
olmamalı ve fonksiyonunu yerine
getirecek durumda olmalıdır.
■ Koltukların, emniyet kemerinin ve
aynaların doğru konuma getirilmiş
olması gerekir 3 40, 3 45,
3 33.
■ Frenlerin düzgün işleyip
işlemediğinin kontrolü araç düşük
hızlardayken yapılmalı, özellikle
ıslak frenlerde.

Motorun kontak anahtarı ile
çalıştırılması

■ Kontak anahtarını 1. konuma
çevirin.
■ Direksiyon kilidini açmak için
direksiyonu biraz hareket ettirin.
■ Manuel şanzıman: Debriyaj
pedalına basın.
■ Otomatik şanzıman: Fren pedalına
basın ve vites kolunuP veya N
konumuna getirin.
■ Gaz pedalına basmayın.

■ Dizel motorlar: ön ısıtma için
anahtarı ! kontrol lambası sönene
kadar 2 konumuna çevirin.
■ Anahtarı 3. konuma çevirin ve
motor çalıştığında bırakın.
Çalıştırma işlemini tekrarlamadan
önce veya motoru durdurmak için
kontak anahtarını 0 konumuna geri
getirin.

Özet bilgiler
Motorun Start/Stop düğmesi ile
çalıştırılması

■ Elektronik anahtar aracın içinde
bulunmalıdır.
■ Manuel şanzıman: Debriyaj
pedalına basın.
■ Otomatik şanzıman: Fren pedalına
basın ve vites kolunu P veya N
konumuna getirin.
■ Gaz pedalına basmayın.
■ Start/Stop düğmesine basın ve
motor çalıştığında bırakın. Motor
çalışır çalışmaz yeşil LED lambası
yanar.

Motor çalışırken motoru tekrar
durdurmak için düğmeye tekrar
basın.
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Stop-start sistemi

Araç bir düşük hızda ise veya
duruyorsa, bazı koşullar yerine
getirildiğinde, bir Autostop
etkinleştirmek için:
■ Debriyaj pedalına basın
■ vites kolunu boşa alın
■ debriyaj pedalını bırakın
Autostop motor devir saatindeki
konumundaki ibrede bir AUTOSTOP
ile gösterilir.
Motoru yeniden başlatmak için
yeniden debriyaj pedalına basın.
Stop-start sistemi 3 222.
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Özet bilgiler

Park etme
■ El frenini daima, çözme düğmesine
basmadan çekin. Yokuş aşağı veya
yokuş yukarı durumlarda mümkün
olduğunca sıkı çekin. Park (el) freni
kolunu daha kolay indirmek için
aynı zamanda ayak frenine basın.
■ Motoru durdurun. Kontak
anahtarını 0 konumuna çevirin ve
çıkarın. Direksiyon simidi kilidinin
yerine oturması hissedilinceye
kadar direksiyonu çevirin.
Elektronik anahtar sistemine sahip
araçlar: Araç durur vaziyetteyken
Start/Stop düğmesine basın ve
sürücü kapısını açın.
Otomatik şanzımanlı araçlarda
vites kolunu P konuma getirin ve
anahtarı çıkarın.
■ Düz yolda veya yokuş yukarı
durumda, kontağı kapatmadan
önce vitesi birinci vitese alın veya
vites kolunu P konumuna getirin.
Yokuş yukarı durumda ayrıca ön
tekerleklerin kaldırıma doğru
bakmamasını sağlayın.

■
■

■
■

■
■

Yokuş aşağı durumda, kontağı
kapatmadan önce geri vitesi takın
veya vites kolunu P konumuna
getirin. Ön tekerleklerin kaldırıma
doğru bakmasını sağlayın.
Camları ve sürgülü açılır tavanı
(Sunroof) kapatın.
Aracı uzaktan kumandadaki e
tuşuna basarak ya da elektronik
anahtar sistemine sahip araçlarda
ön kapı kolundaki sensöre
dokunarak kilitleyin.
Hırsızlık alarm sistemini
etkinleştirin 3 30.
Aracı kolay alevlenebilecek zemin
üzerine park etmeyin. Zemin egzoz
sisteminin yüksek ısısından dolayı
alevlenebilir.
Motor soğutma vantilatörü motor
stop edildikten sonra da çalışmaya
devam edebilir 3 242.
Yüksek motor devir sayılarından
veya yüksek motor yükünden
sonra, turbo şarjı korumak için
motoru düşük yükte veya yaklaşık
1 veya 2 dakika boyunca rölantide
çalıştırın.

Anahtarlar, kilitler 3 21.

Anahtar, Kapılar ve Camlar

Anahtar, Kapılar ve
Camlar
Anahtarlar, kilitler ......................... 21
Kapılar ......................................... 28
Araç güvenliği .............................. 29
Yan aynalar .................................. 33
Dikiz aynası ................................. 34
Camlar ......................................... 35
Tavan ........................................... 37

Anahtarlar, kilitler
Anahtarlar
Yedek anahtarlar

Anahtar numarası çıkarılabilir bir
etikette belirtilmiştir.
Anahtar elektronik şifreli devre
kesicinin bir parçasıdır ve anahtar
numarası yedek anahtar sipariş
edilirken bildirilmelidir.
Kilitler 3 285.
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Dışarı çıkarmak için tuşa basın. İçeri
katlamak için önce tuşa basın.

Radyo frekanslı uzaktan
kumanda

Katlanabilir kilit dişine sahip
anahtar

Uzaktan kumanda ile:
■ Merkezi kilit sistemi
■ Hırsızlık alarm sistemi
■ Bagaj bölümü
Uzaktan kumandanın etki mesafesi
yaklaşık 25 metredir. Etki mesafesi
dış etkenlerden dolayı değişebilir.
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Anahtar, Kapılar ve Camlar

Dörtlü ikaz flaşörü işlev kontrolü için
kısa süreli yanar.
Uzaktan kumanda itinalı kullanılmalı,
nem ve yüksek ısıdan korunmalıdır.
Kumanda gereksiz yere
kullanılmamalıdır.

■ Radyo frekanslı uzaktan
kumandanın etki mesafesinin
dışında ardarda çalıştırılması,
■ Kısa aralıklarla sık sık çalıştırarak
merkezi kilit sistemine aşırı
yüklenilmesi sebebiyle akım
beslemesinin kısa süreliğine
kesilmesi,
■ Harici telsiz tesislerinden yüksek
güçte radyo dalgalarının alınması
sebebiyle meydana gelen
parazitler.
Araç kilitlerinin açılması 3 24.

Katlanabilir kilit dişine sahip anahtar

Temel ayarlar

İçe katlanmış anahtarı dışarı çıkartın
ve içinde pil olan üniteyi açın. Pili
değiştirin (pil tipi CR 2032), bu
esnada takma konumuna dikkat edin.
Üniteyi kapatın ve uzaktan
kumandayı senkronize edin.

Bazı ayarlar bilgi ekranındaki Ayarlar
menüsünde değiştirilebilir. Araç
ayarlarının kişiselleştirilmesi 3 91.

Arıza

Merkezi kilit sistemi radyo frekanslı
uzaktan kumanda ile
çalıştırılamıyorsa bunun sebepleri
şunlar olabilir:
■ Etki mesafesinin aşılması,
■ Pilin çok zayıflaması,

Uzaktan kumanda pilinin
değiştirilmesi

Pili uzaktan kumandanın çekim alanı
dikkati çeker derecede azalmaya
başladığında değiştirin.
Kullanılmış aküler ev çöpüne
atılmamalıdır. Akülerin uygun bir geri
dönüşüm merkezine bırakılması
gerekir.

Sabit kilit dişine sahip anahtar
Akü değişimini bir servise yaptırın.

Anahtar, Kapılar ve Camlar

Kayıtlı ayarlar
Anahtar kontak kilidinden çıkarılırken
anahtara aşağıdaki ayarlar otomatik
olarak kaydedilir:
■ Elektronik klima sistemi
■ Aydınlatma
■ Bilgi ve Eğlence sistemi
■ Merkezi kilit sistemi
Anahtar kontak kilidine
yerleştirildiğinde kaydedilen ayarlar
otomatik olarak hatırlanarak
etkinleştirilir.
Araç ayarlarının kişiselleştirilmesi
3 91.

Elektronik anahtar sistemi
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Motorun çalıştırılması 3 220.

Radyo frekanslı uzaktan
kumanda

Bu sistem mekanik anahtar olmadan
aşağıdaki işlemlerin kontrolünü
mümkün kılar
■ Merkezi kilit sistemi
■ Hırsızlık alarm sistemi
■ Kontak ve marş motoru
Elektronik anahtar sürücünün
üzerinde bulunmalıdır.
Not
Elektronik anahtar bagaj
bölmesinde veya bilgi ekranının
(Info-Display) önünde
bırakılmamalıdır.

Elektronik anahtar da uzaktan
kumanda özelliğine sahiptir.

Elektronik anahtarın pilinin
değiştirilmesi

Sistem verimli şekilde çalışmıyorsa
veya uzaktan kumandanın etki
mesafesi kısaldığında pilini derhal
yenisi ile değiştirin. Pil değişiminin
gerekliliği sürücü bilgi sisteminde bir
hata kodu ile görüntülenir 3 88.
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Kullanılmış aküler ev çöpüne
atılmamalıdır. Akülerin uygun bir geri
dönüşüm merkezine bırakılması
gerekir.
Uzaktan kumanda pilinin
değiştirilmesi 3 21.
Pili değiştirin (pil tipi CR 2032), bu
esnada takma konumuna dikkat edin.
Koruyucu kapağın yerine oturmasını
sağlayın.

■ Pili çok zayıflamıştır,
■ Harici telsiz tesislerinden yüksek
güçte radyo dalgalarının alınması
sebebiyle meydana gelen
parazitler.
Arıza sebebinin ortadan kaldırılması
için elektronik anahtarın konumunu
değiştirin.

Radyo frekanslı uzaktan
kumandayı senkronize edin

Kapıların, bagaj kapağı ve depo
kapağının kilitlenmesi ve kilitlerinin
çözülmesini sağlar.
İç kapı kollarından birinin çekilmesi
durumunda kapı açılır.

Uzaktan kumanda her start işleminde
kendini otomatik olarak senkronize
eder.

Arıza

Merkezi kilit sistemi devreye
alınamıyor veya motor
çalıştırılamıyorsa, bunun sebepleri
şunlar olabilir:
■ Uzaktan kumanda fonksiyonunda
arıza, 3 21
■ Elektronik anahtarın sinyal alım
alanının etkisi dışında olması,

Kilidin açılması
Radyo frekanslı uzaktan kumanda

Merkezi kilit sistemi

Not
Belli bir hasarın üzerindeki bir kaza
anında kapı kilitleri otomatik olarak
açılır.

c tuşuna basın.
İki ayar mümkündür:
■ c tuşuna bir kez basılarak sadece
sürücü kapısının kilidi çözülebilir,
tüm kapıların, bagaj kapağının ve
yakıt deposu kapağının kilidinin
çözülmesi için c tuşuna iki kez
basın.
■ Tüm kapıların, bagaj kapağının ve
yakıt deposu kapağının kilidinin
çözülmesi için c tuşuna bir kez
basın.

Anahtar, Kapılar ve Camlar
Ayarlar bilgi ekranındaki Ayarlar
(ayarlar) menüsünde değiştirilebilir.
Araç ayarlarının kişiselleştirilmesi
3 91.
Ayarlar kullanılan anahtar içine
kaydedilebilir, kayıtlı ayarlar 3 23.
Elektronik anahtar sistemi

Sadece ilgili taraftaki kapıların veya
tüm kapıların kilitlerinin açılması
yapılandırılabilir.
Ayarlar bilgi ekranındaki Ayarlar
(ayarlar) menüsünde değiştirilebilir.
Araç ayarlarının kişiselleştirilmesi
3 91.
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Sürücü kapısı düzgün kapanmadıysa
merkezi kilit sistemi çalışmaz. Araç
ayarlarının kişiselleştirilmesi 3 91.
Elektronik anahtar sistemi

Kilitlemek
Radyo frekanslı uzaktan kumanda
Kapıları, bagaj kapağını ve yakıt
deposu kapağını kapatın.

Aracı açmak için kapı kolundaki
düğmeye basın ve kapıyı açmak için
kapı kolunu çekin veya bagaj kapağı
çıtası altındaki düğmeye basın.
Bunun mümkün olması için elektronik
anahtar aracın dışında ve ilgili araç
kapısına yaklaşık bir metre mesafede
bulunmak zorundadır.

e tuşuna basın.

Bir kapı kolundaki düğmeye basın.
Bunun mümkün olması için elektronik
anahtar aracın dışında ve ilgili araç
kapısına yaklaşık bir metre mesafede
bulunmak zorundadır. Diğer
elektronik anahtar aracın içinde
olmamalıdır.
Aracın kilitlerinin açılabilmesi için
aradan üç saniye geçmelidir. Bu süre
içerisinde aracın kilitli olduğunu
kontrol etmek mümkündür.

26

Anahtar, Kapılar ve Camlar

Not
Araç otomatik olarak kilitlenmiş
konumda değildir.

4 kapılı

Bagaj kapağı kilidinin çözülmesi
5 kapılı hatchback, Station wagon

x tuşuna basın. Bagaj kapağı kilidi
çözülür ve kapak açır, diğer kapılar
kilitli konumda kalmaya devam eder.

Merkezi kilit tuşları
Seçilen ayara bağlı olarak c tuşuna
bir veya iki kez basın. Arka kapağın
kilidi çözülür ve kapak açılır.
Araç ayarlarının kişiselleştirilmesi
3 91.

Kapıların, bagaj kapağı ve depo
kapağının kilitlenmesi veya kilitlerinin
çözülmesini sağlar.

Kilitlemek için e tuşuna basın.
Kilitleri çözmek için c tuşuna basın.
Anahtar kontak kilidindeyken,
kilitleme işlemi ancak bütün kapılar
kapalı olduğunda mümkündür.

Anahtar, Kapılar ve Camlar
Uzaktan kumanda veya
elektronik anahtar sisteminde
arıza
Kilidin açılması

Kilitlemek
Kontağı açın, tüm kapıları, bagaj
kapağını ve yakıt deposu kapağını
kilitlemek için merkezi kilit tuşuna e
basın. Sürücü kapısını kapatın ve
anahtarı kullanalarak araç dışından
kilitleyin.
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Bagaj kapağı kilidinin çözülmesi

Merkezi kilit sisteminde arıza

Anahtarın kapı kilidinde çevirilmesi ile
sürücü kapısının kilidi manuel olarak
çözülür. Kontağı açın, tüm kapıların,
bagaj kapağının ve yakıt deposu
kapağının kilidini çözmek için merkezi
kilit tuşuna c basın. Hırsızlık emniyet
sistemini devre dışı bırakmak için
kontağı çevirin.

Kilidin açılması
Anahtarın kapı kilidinde çevirilmesi ile
sürücü kapısının kilidi manuel olarak
çözülür. Diğer kapılar iç kapı
kollarının iki kez çekilmesi ile
açılabilir. Yakıt deposu kapağı
açılamaz. Hırsızlık emniyet sistemini
devre dışı bırakmak için kontağı
çevirin 3 30.

Bagaj kapağının iç kısmındaki
tutamağı çekin.
Kilitlemek
Sürücü kapısı hariç, diğer kapıların
kilitleme pimlerini aşağıya bastırın.
Sürücü kapısını kapatın ve anahtarı
kullanalarak araç dışından kilitleyin.
Yakıt depo kapağı ve bagaj kapağı
kilitlenemez.
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Çocuk emniyet kilitleri

Kapılar
Bagaj bölümü
Bagaj kapısı
Açılması
5 kapılı Hatchback, Station wagon

Bagaj kapısı açılana kadar radyo
frekanslı uzaktan kumanda
üzerindeki x tuşuna veya kilidi
açtıktan sonra arka kapak pervazı
altındaki düğmeye basın.

9 Uyarı
Çocuk emniyet kilidini arka
koltuklarda çocuklar seyahat ettiği
müddetçe kullanın.
Arka kapılardaki çocuk emniyet
kilitlerini bir tornavida yardımıyla
çevirerek yatay konuma getirin. Bu
durumda kapılar içeriden açılamaz.
Devre dışı bırakmak için çocuk
emniyet kilitlerini tekrar dikey
pozisyona çevirin.

9 Uyarı
Kilidi açtıktan sonra, kolun veya arka
kapak çıtasının altındaki düğmeye
basın ve arka kapağı açın.
4 kapılı

Bagaj kapağı açık veya aralıklı
konumdayken seyahat etmeyin,
örn. büyük nesnelerin
taşınmasında zehirli egzoz gazları
araç içine nüfuz edebilir.

Anahtar, Kapılar ve Camlar
Dikkat
Bagaj kapağını açmadan önce,
muhtemel zararları önlemek için
kapağın açılma alanında bir engel
olmadığından (örn. garaj kapısı)
emin olun. Her zaman bagaj
kapağının üst ve arka kısmındaki
açılma alanını kontrol edin.
Not
Bagaj kapağına aksesuarların
takılması sonucunda bagaj kapağı
artık açık konumda tutulamayabilir.
Kapatılması

İç tarafta bulunan tutamağı tutarak
kapatın.
Tutamak çıtasının veya kolunun
altında bulunan düğmeye basmayın,
aksi halde arka kapağın kilidi tekrar
çözülür.
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Araç güvenliği
Hırsızlığı önleyici kilit
sistemi
9 Uyarı
Aracınızda insanlar varken sistemi
kullanmayınız. Kapıların kilidi
içerden açılamaz.
Tüm kapılar açılamayacak şekilde
emniyet altına alınır. Tüm kapılar
kapalı konumda olmalıdır aksi halde
sistem etkinleştirilemez.
Kontak açıksa, aracın emniyete
alınabilmesi için sürücü kapısının
tekrar açılıp kapatılması gerekir.
Araç kilidinin açılması mekanik
hırsızlık-önleyici kilitleme sistemini
devre dışı bırakır. Bu, merkezi
kilitleme düğmesi ile mümkün
değildir.
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Etkinleştirilmesi

■ Aracın eğimi, örn. araç kaldırılırken
■ Ateşleme

Etkinleştirilmesi

Uzaktan kumandanın e tuşuna
15 saniye içinde iki kez basın.

Hırsızlık alarm sistemi
Hırsızlık alarm sistemi, mekanik
hırsızlık emniyet sistemini içerir ve
kontrol eder.
Aşağıdaki üniteleri denetler:
■ Kapıları, bagaj kapağı, motor
kaputu
■ Yolcu bölmesi ve bagaj bölümü

■ Araç kilitlendikten sonra 30 saniye
içinde otomatik olarak etkinleşir
(sistemin başlatılması), veya
■ Radyo frekanslı uzaktan kumanda:
e tuşuna bir veya birden fazla
basıldığında direkt olarak
etkinleştirilir, veya
■ Elektronik anahtar sistemi:
kilitledikten sonra kapı kolundaki
anahtara bir kez daha basıldığında
direkt olarak etkinleştirilir.

Not
Yolcu bölümü içindeki değişiklikler,
örn. koltuk kılıflarının kullanılması
cam veya sürgülü tavanın açık
konumda olması, araç içi denetleme
fonksiyonunu olumsuz etkileyebilir.

Anahtar, Kapılar ve Camlar
Araç iç bölümünü ve eğimini
denetlemeksizin çalıştırma

3. Kapıları kapatın.
4. Hırsızlık alarm sisteminin
etkinleştirin.

LED ışığı

Araç içinde hayvan kalacağı zaman
yüksek seviyedeki ultrasonik sinyaller
ve araçtaki muhtemel hareketler
alarmı tetikleyeceğinden dolayı araç
iç bölümünü ve eğimini denetleme
özelliği kapatılmalıdır. Ayrıca, araç
gemi veya tren ile taşındığında da bu
özellik kapatılmalıdır.
1. Bagaj kapağını, motor kaputunu
ve sürgülü açılır tavanı (Sunroof)
kapatın.
2. o tuşuna basın.o tuşundaki
LED yanar.

Hırsızlık alarm sisteminin LED ışığı
gösterge paneli üzerindeki sensörün
içine entegre edilmiştir.
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Alarm sistemini etkinleştirme
sürecinde ilgili tuşa basıldıktan sonra
ilk 30 saniye içindeki durum:
LED
= Sistem kendini denetler,
ışığı
devreye girmek için
yanarsa
gerekli bekleme süresi
işler.
LED
= Kapılar, bagaj kapağı
ışığı
veya motor kaputu tam
hızlı
olarak kapatılmamıştır
yanıp
veya sistemde bir hata
sönerse
mevcuttur.
Sistem devreye girdikten sonraki
durum:
LED ışığı
= Sistem devreye
yavaş yanıp
girmiştir.
sönerse
Eğer bir sistem hatası ortaya çıkarsa,
yardım için servise başvurun.
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Devre dışı bırakılması

Hırsızlık alarm sistemi sadece c
tuşuna basılarak veya kapı kolundaki
anahtara basılarak (sadece
elektronik anahtar sistemi) veya
kontak açılarak devre dışı
bırakılabilir.

Elektronik şifreli devre
kesici (Immobilizer)

Aracın kilidini açmak için c
düğmesine basıldığında, hırsızlık
alarm sistemi devre dışı kalır.

Elektronik anahtar sistemine sahip
araçlar: Kapı kolundaki anahtara
basıldığında hırsızlık alarm sistemi
devre dışı kalır.

Alarm

Alarm devreye girdiğinde alarm sesi,
ayrı bir güç kaynağına sahip hoparlör
tarafından yayılır ve eşzamanlı olarak
dörtlü ikaz flaşörü yanıp söner.
Alarmın sayısı ve süresi ilgili kanun ve
yönetmeliklere göre ayarlanmıştır.
Uzaktan kumandadaki herhangi bir
tuşa basarak veya kontağı açarak
alarm sesini kesebilirsiniz.

Bu sistem kontak kilidine entegre
edilmiştir ve aracın kullanılmakta olan
anahtarla çalıştırılmasının uygun olup
olmadığını kontrol eder. Anahtarın
içinde bulunan verici tanındığında
araç kullanıma hazır konuma gelir.
İmmobilizer anahtar kontaktan
çıkartıldıktan sonra kendini otomatik
olarak etkinleştirir.
Kontrol lambasının d kontak açık
konumdayken yanıp sönmesi veya
yanması sistemde bir hata olduğuna
işaret eder, motor çalıştırılamaz.
Kontağı kapatın ve çalıştırmayı tekrar
deneyin.

Anahtar, Kapılar ve Camlar
Kontrol lambası yanıp sönmeye veya
yanmaya devam ederse, ikinci
anahtarı kullanarak motoru tekrar
çalıştırmayı deneyin ve vakit
geçirmeden bir servise başvurun.
Not
Elektronik şifreli devre kesici kapıları
kilitlemez. Aracı terk ederken daima
kilitlemeniz ve hırsızlık emniyet
sistemini çalıştırmanız gerekir 3 24,
3 30.
Kontrol lambası d 3 32.

Yan aynalar
Dış bükey aynalar
Dışbükey yan aynalar sayesinde kör
açı küçülür. Aynanın bombeli
yapısından dolayı aynada gözüken
nesneler küçülür ve arkada bulunan
aracın mesafesini doğru tahmin etme
olanağı sınırlanır.
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Ayar düğmesini sola (L) veya sağa
(R) çevirerek istediğiniz yan aynayı
seçin. Daha sonra ayar düğmesini
hareket ettirerek ilgili aynayı
ayarlayın.
0 konumunda hiçbir ayna
seçilmemiştir.

Katlanabilen yan aynalar

Elektrik kumandalı yan
aynalar

Yan aynalar yayaların güvenliğini
sağlamak amacıyla bir darbeye
maruz kaldıklarında içe doğru
katlanırlar. Hafifçe bastırarak tekrar
normal konumuna getirin.
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Elektrikli katlanabilen yan
aynalar

Ayar düğmesini 7 konumuna çevirin
ve sonra aşağıya doğru bastırın. Her
iki yan ayna da katlanır.
Ayar düğmesine tekrar basın, her iki
yan ayna ilk konumlarına geri döner.
Elektriksel kumanda ile içe doğru
katlanmış bir ayna daha sonra
manuel olarak açılırsa ayar düğmesi
aşağıya doğru bastırıldığında sadece
diğer ayna elektriksel kumanda ile
açılır.

Isıtma özelliği

Dikiz aynası
Gözlerin kamaşmasını
engelleyen manuel ayarlı
ayna

Ü tuşuna basarak ısıtma fonksiyonu
etkin hale getirilir.
Isıtma fonksiyonu araç çalışır
vaziyetteyken devreye girer ve kısa
bir süre sonra otomatik olarak
kapanır.

Göz kamaşmasını azaltmak için ayna
gövdesinin altındaki kolu çekin.

Anahtar, Kapılar ve Camlar

Gözlerin kamaşmasını
otomatik engelleyen ayna

Camlar
Manuel kumandalı camlar
Kapı camları çevirme kolu ile
çalıştırılır.

Elektrik kumandalı camlar
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Elektrik kumandalı camlar aşağıdaki
durumlarda kumanda edilebilir
■ Kontak açık konumdayken,
■ Kontak kapandıktan sonra, bir kapı
açılana kadar 10 dakika içerisinde.
Kontağın kapatılmasının ardından ön
kapılardan biri açılırsa, camlar artık
kumanda edilemez konumda kalır.

9 Uyarı

Geceleri, arkadaki araçlardan
kaynaklanan göz kamaştırıcı far
ışıkları otomatik olarak azaltılır.

Elektronik kumandalı camları
kullanırken dikkatli olun. Özellikle
çocuklar için yaralanma tehlikesi
söz konusudur.
Arka koltuklarda çocuklar seyahat
ediyorsa elektrikli camların çocuk
emniyet sistemini etkin konuma
getirin.
Camları kapanış esnasında
yakından takip edin. Camlar
hareket halindeyken aralarına bir
şey sıkışmadığından emin olun.

İlgili cam için olan kumanda
düğmesini bastırarak camı açabilir
veya kumanda düğmesini çekerek
camı kapatabilirsiniz.

36

Anahtar, Kapılar ve Camlar

Kullanım

Düğmenin ilk direnç noktasına kadar
bastırılması veya çekilmesi:
Düğmenin kullanıldığı süre boyunca
cam açılır veya kapatılır.
Düğmenin ikinci direnç noktasına
kadar bastırılması veya çekilmesi:
Cam otomatik olarak tamamen açılır.
Kapanma veya açılma hareketini
durdurmak için düğmeyi aynı yönde
tekrar kullanın.

Arka camlar için çocuk emniyet
sistemi

Arka kapılardaki cam kumanda
düğmelerini etkinleştirmek veya pasif
hale getirmek için z düğmesini
kullanın. Düğmelerdeki LED
lambaları yanar. Etkinleştirmek için
tekrar z düğmesine basın.

Isıtmalı arka cam

Aşırı yüklenme

Kısa aralıklarla sık sık
çalıştırıldığında cam kumandası kısa
süreliğine iptal edilir.

Elektrikli cam kumandasını
yeniden aktif hale getirmek

Camlar otomatik olarak açılmaz ise
(örneğin akü bağlantısının
sökülmesinden sonra) camların
elektronik kumandası şu şekilde
yeniden etkinleştirilir:
1. Kapıları kapatın.
2. Kontağı açın.
3. Camı tamamen kapatın ve
düğmeyi fazladan iki saniye daha
çekili tutun.
4. Bu işlemi her cam için uygulayın.

Ü tuşuna basarak ısıtma fonksiyonu
etkin hale getirilir.
Isıtma fonksiyonu araç çalışır
vaziyetteyken devreye girer ve kısa
bir süre sonra otomatik olarak
kapanır.

Güneşlikler
Göz kamaşmalarını önlemek için
güneşlikler katlanabilir veya yana
yatırılabilir.

Anahtar, Kapılar ve Camlar
Güneşlikler içinde ayna varsa
seyahat ederken güneşliklerin
içindeki ayna kapakları
kapatılmalıdır.
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Tavan
Sürgülü açılır tavan
(Sunroof)
9 Uyarı
Sürgülü açılır tavanı (Sunroof)
kullanırken dikkatli olun. Özellikle
çocuklar için yaralanma tehlikesi
söz konusudur.
Sürgülü açılır tavanı kapanış
esnasında yakından takip edin.
Camlar hareket halindeyken
aralarına bir şey sıkışmadığından
emin olun.
Sürgülü açılır tavan şu şekilde
çalıştırılabilir:
■ Kontak açık konumdayken,
■ Kontağın kapatılmasının ardından
10 dakika içinde.
Kontağın kapatılmasının ardından ön
kapılardan biri açılırsa, sürgülü açılır
tavan artık kumanda edilemez
konumda kalır.

Açmak veya kapamak

İlk direnç noktasına kadar p veya
r düğmesine hafifçe basın:
Düğmenin basılı olduğu süre
boyunca sürgülü açılır tavan açılır
veya kapatılır.
İkinci direnç noktasına kadar p
veya r düğmesine biraz daha sert
basın ve sonra düğmeyi bırakın:
Sürgülü açılır tavan emniyet
fonksiyonu dahilinde otomatik olarak
tamamen açılır veya kapatılır. Açılma
veya kapanma hareketini durdurmak
için düğmeye bir defa daha basın.
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Kaldırmak veya kapatmak

q veya r düğmesine basın:
Sürgülü açılır tavan otomatik olarak
tamamen açılır veya kapatılır.

Stor perde

Stor perde manuel olarak kumanda
edilir.
Kapamak veya açmak için stor
perdeyi kaydırın Sürgülü açılır tavan
açıldığında stor perde açık konumda
kalır.

Genel hatırlatmalar
Emniyet fonksiyonu
Sürgülü açılır tavan otomatik
kapanma işlemi esnasında bir engel
tespit ederse derhal durur ve tekrar
açılır.
Emniyet fonksiyonunu devre dışı
bırakmak
Kapanma zorluğu olduğunda,
örneğin donma nedeniyle tavan kolay
hareket etmediğinde r düğmesini
ikinci direnç noktasında basılı tutun.
Sürgülü açılır tavan emniyet

fonksiyonu olmaksızın kapatılır.
Tavan hareketini durdurmak için
düğmeyi bırakın.

Bir güç kesintisinden sonra
yeniden başlatma

Bir güç kesintisinden sonra, sürgülü
açılır tavan (Sunroof) sadece belirli bir
miktar açılabilir. Yetkili servisin
sistemi başlangıç konumuna
getirmesini isteyiniz.
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Koltuk başlıkları

Ön koltuklardaki koltuk
başlıkları

Doğru konum

Yükseklik ayarı
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9 Uyarı
Aracınızı sadece koltuk başlıkları
doğru pozisyondayken sürünüz.

Koltuk başlığını yukarıya doğru çekin.
Koltuk başlığını indirmek için kilit
açma düğmesini basılı tutarak başlığı
aşağı doğru çekin.
Koltuk başlığının üst kenarı üst baş
hizasında olmalıdır. Bu durum, uzun
boylu kişiler için mümkün değilse,
mümkün olan en yüksek konum, çok
kısa kişiler için en alt konum
ayarlanmalıdır.
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Arka koltuklardaki koltuk
başlıkları
Yükseklik ayarı

Ön koltuklar
Koltuk pozisyonu
9 Uyarı
Sadece doğru koltuk ayarı ile
sürüş yapın.

Yatay ayar
Koltuk başlığını yatay olarak
ayarlamak için koltuk başlığını öne
doğru çekin ve üç konum
kademesinden birine sabitleyin.
En geri konuma geri getirmek için
tamamen öne çekin ve serbest
bırakın.

Koltuk başlığını yukarıya doğru çekin.
Koltuk başlığını indirmek için kilit
açma düğmesini basılı tutarak başlığı
aşağı doğru çekin.
■ Kalçanızı olabildiğince koltuk
sırtlığına dayayın. Koltuk ve
pedallar arasındaki mesafeyi
ayarlayın. Pedallara basarken biraz
açı bırakın. Ön yolcu koltuğunu
olabildiğince arkaya çekin.
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■ Omuzlarınızı olabildiğince koltuk
sırtlığına dayayın. Koltuk sırtlığının
açısını, kollarınızla rahatça
direksiyon simidine ulaşabilecek
konuma getirin. Direksiyon simidini
çevirirken omuzlarınızın sırtlığa
temas ettiğinden emin olun. Sırtlığı
gerektiğinden fazla geriye
yatırmayın. Maksimum 25°'lik bir
eğim tavsiye ederiz.
■ Direksiyon simidini ayarlayın
3 67.
■ Koltuk yüksekliğini tüm taraflara ve
gösterge paneline iyi bir bakış
sağlayacak şekilde ayarlayın.
Tavan döşemesi ile başınız
arasında en az bir el mesafesi
bulunmalıdır. Üst baldırlarınız
koltuğa doğru bastırılmadan
koltuğa hafifçe dayanmalıdır.
■ Koltuk başlığını ayarlayın 3 39.
■ Emniyet kemerinin yüksekliğini
ayarlayın 3 45.

Koltuk ayarı

Koltuk pozisyonu

9 Tehlike
Gerektiğinde hava yastığının
emniyetli bir şekilde devreye
girebilmesi için direksiyona
25 cm'den daha yakın mesafede
oturmayın.

9 Uyarı
Koltukları asla araç seyir
halindeyken ayarlamayın.
Koltuklar kontrolsüz bir şekilde
hareket edebilir.

Kolu çekin, koltuğu kaydırın, kolu
bırakın.
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Koltuk sırtlıkları

Koltuk yüksekliği

Yatay ayar

Kolu çekin, eğimi ayarlayın ve kolu
bırakın. Koltuğun hissedilebilir bir
şekilde kilitlenmesini sağlayın.

Kol pompalama hareketi
Yukarı doğru: = Koltuk yükselir
Aşağı doğru: = Koltuk alçalır

Kol dayanağını kaydırmak için kolu
itin.

Kol dayanağı
Ön koltuklar arasındaki kol
dayanağı

Tuşa basın ve kol dayanağını yukarı
doğru katlayın. Kol dayanağının
içinde eşya saklama gözü bulunur.
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Isıtma

Stop-start sistemi 3 222.

Arka koltuklar
Kol dayanağı

Sol koltuk ısıtıcısını açmak için
sıcaklık ayar düğmesindeki (sağ
koltuk ısıtıcısı için fan hız kademesi
ayar düğmesindeki) ß tuşuna kontak
açık konumdayken bir veya daha
fazla kez basın. Tuşlardaki LED'lerin
numaraları yapılan ayarın durumunu
belirtir.
Hassas cilde sahip kişilerde koltuk
ısıtmasının sürekli olarak en üst
kademede tutulması tavsiye edilmez.
Koltukların ısıtılması motor çalışırken
ve bir Autostop esnasında
gerçekleşir.

Kol dayanağını kayışı çekerek
aşağıya yatırın. Katlanmış
konumdaki kol dayanağının içinde
bardak tutucu bulunur.
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Emniyet kemerleri

Aracınızdaki ani hızlanma veya
frenlemelerde kemerler araç içindeki
şahısların emniyeti için bloke olur.

9 Uyarı
Her sürüşten önce emniyet
kemerinizi bağlayınız.
Emniyet kemeri takmayan yolcular
kaza esnasında diğer tüm
yolcuları ve kendilerini tehlikeye
atmış olurlar.

Emniyet kemerleri aynı anda sadece
tek kişi tarafından kullanılmak üzere
tasarlanmıştır. Çocuk emniyet sistemi
3 51.
Belli aralıklarla emniyet kemeri
sisteminin tüm parçalarını doğru
çalışma, kirlenme ve fonksiyon
açısından kontrol edin.
Hasarlı parçaları değiştirin. Bir kaza
dolayısıyla işlevselliğini yitirmiş olan
emniyet kemerlerinin ve kemer
gerdiricilerin bir servis tarafından
yenileriyle değiştirilmesini sağlayın.

Kemer kuvveti sınırlayıcıları

Ön koltuklardaki emniyet
kemerlerinin kemer kuvveti
sınırlayıcıları, bir çarpışma anında
araç içindeki yolcuların vücutlarına
etki edecek olan yükü, kemerleri
kademeli olarak gevşetmek suretiyle
en aza indirir.

Kemer gerdirici

Not
Kemerin, keskin kenarlı cisimlere
takılarak veya ayakkabılar nedeniyle
hasar görmesini veya sıkışmasını
engelleyin. Kemer sargılarının içine
yabancı maddelerin girmesini
engelleyin.
Emniyet kemeri takma uyarısı X
3 78.

Emniyet kemerleri, aracın ön veya
arka kısmında olabilecek belli bir
şiddetin üzerindeki çarpışmalarda,
aşağı doğru çekilerek gerdirilir.
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9 Uyarı
Usulüne uygun olmayan kullanım
(örn. kemer ve kemer kilitlerinin
sökülmesi veya takılması) kemer
gerdiricinin işlevselliğinin sona
ermesine ve dolayısıyla
yaralanma tehlikesine neden
olabilir.
Kemer gerdiricilerin bir defa devreye
girmesinin ardından işlevselliğinin
sona ermesi v kontrol lambasının
sürekli yanması ile gösterilir 3 78.
Devreye girmiş ve bu yüzden tekrar
fonksiyonunu yerine getirmeyecek
olan kemer gerdiricileri servis
tarafından değiştirilmelidir. Kemer
gerdiriciler sadece bir defa devreye
girer ve fonksiyonlarını bir kez yerine
getirirler.
Not
Aksesuarların ve diğer
malzemelerin, kemer gerdiricileri
etki alanı içinde bir yerde
bulundurulmamasına özen gösterin.
Kemer gerdiricilerinde herhangi bir

modifikasyon yapmayın, aksi
takdirde araç kullanma müsaadesi
ortadan kalkabilir.
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geçen kısmını çekerek, kemerin bel
kısmını gerdirin. Emniyet kemeri
takma uyarısı 3 78.

Üç noktalı emniyet kemeri
Emniyet kemerinin takılması

Emniyet kemerini sarma tertibatından
(gergi makarası) dışarı doğru çekin,
bükülmemesine dikkat ederek
vücudunuzun üzerinden geçirin.
Kemerin ucundaki kilit dilini kilidin
içine yerleştirin. Sürüş esnasında
kemerin omzunuzun üzerinden

Kalın giysiler emniyet kemerinin
vücuda sıkı oturmasını olumsuz
etkiler. Emniyet kemeri ile vücudunuz
arasında hiçbir nesne, örn. el çantası,
cep telefonu, bulunmamalıdır.

9 Uyarı
Emniyet kemeri, elbise
ceplerinizin içindeki nesnelere
dayanmamalıdır.
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Çıkarılması

Yükseklik ayarı

1. Kemeri dışa doğru biraz çekin.
2. Tuşa basın.
3. Yüksekliği ayarlayın ve konumu
sabitleyin.

Yükseklik ayarı, emniyet kemeri
omuz üzerinden geçerek omuza
yerleşecek şekilde yapılmalıdır.
Emniyet kemeri boyun veya kol
üzerinden geçirilmemelidir.
Yükseklik ayarını sürüş esnasında
yapmayın.

Kemeri çıkartmak için kemer kilidi
üzerindeki kırmızı düğmeye basın.

Arka koltuklardaki emniyet
kemerleri

Orta koltuğun üç noktalı emniyet
kemeri, sarma tertibatı tarafından
sadece koltuk sırtlığının eğimi arka
konuma ayarlı ise çekilebilir.
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Hamilelik esnasında emniyet
kemeri kullanımı

Hava yastığı sistemi
Hava yastığı sistemi birbirinden ayrı
birçok sistemden oluşmaktadır.
Etkinleştiklerinde hava yastıkları
milisaniyelik bir zaman zarfında şişer.
Hava yastıkları çarpışma anında fark
edilemeyecek bir hız ile açılır ve
şişerler.

9 Uyarı

9 Uyarı
Özellikle hamile bayanlarda, karın
üzerine basınç gelmesini
engellemek için kemerin bel
üzerinden gelen kısmı karnın
olabildiğince altından geçmelidir.

Usulüne uygun olmayan kullanım
hava yastıklarının patlama
şeklinde açılmasına yol açabilir.
Not
Orta konsol bölümünde hava yastığı
ve kemer germe sisteminin
kumanda elektroniği bulunmaktadır.
Bu bölümde manyetik özellikli
eşyalar bulundurmayın.
Hava yastıkları alanlarında,
herhangi bir şey yapıştırmayın ve
başka malzemelerle kaplamayın.
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Her hava yastığı sadece bir defa
açılır. İşlevselliği sona ermiş hava
yastığının derhal bir servis
tarafından değiştirilmesini sağlayın.
Hava yastığı sisteminin
elemanlarında bir değişiklik
yapmayın, aksi takdirde fabrikanın
genel müsaadelerinin ortadan
kalkmasına yol açabilirsiniz.
Hava yastığının açılması
durumunda direksiyon, gösterge
panosu, tüm kaplamalar, kapı
contaları, tutamaklar ve ön
koltukların yetkili servis tarafından
sökülmesini sağlayın.
Hava yastığı sistemleri için kontrol
lambası v 3 78.

Ön hava yastığı sistemi
Ön hava yastığı sistemi direksiyona
ve ön yolcu tarafındaki gösterge
paneline takılmış olan ve şişirme
düzeneğine sahip birer hava
yastığından oluşur. Bu üniteler
üzerlerindeki AIRBAG yazısından
anlaşılır.
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Ön hava yastığı belli şiddetin
üzerindeki darbelerde açılır. Kontağın
açık konumda olması gerekir.

Ön tarafta oturan kişilerin kaza
anında ileri doğru hareket etmesi,
hava yastığı sayesinde sönümlenir ve
bu sayede vücudun ön kısmının ve
başın yaralanma riski yüksek oranda
azdır.

9 Uyarı
Ön hava yastığı sistemi ile
mükemmel bir koruma; koltuklar,
koltuk sırtlıkları ve başlıklar doğru
bir şekilde ayarlandığı takdirde
sağlanır 3 40.
Hava yastıklarının açılma alanına
hiçbir eşya yerleştirmeyin.
Emniyet kemeri, mutlaka doğru bir
şekilde takılmış olmalıdır. Ancak
bu taktirde hava yastığı sistemi ile
koruma sağlanabilir.

Yan hava yastığı sistemi sürücü ve ön
yolcu koltuğunun sırtlığında bulunan
birer hava yastığından oluşur.
Üzerindeki AIRBAG yazısından
tanınabilir.
Yan hava yastığı belli şiddetin
üzerindeki darbelerde açılır. Kontağın
açık konumda olması gerekir.

Yan hava yastığı sistemi

Aracın yan taraflarının hasar gördüğü
çarpışmalarda hava yastığı vücudun
üst ve kalça kısmının yaralanma
riskini büyük oranda azaltır.
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9 Uyarı
Hava yastıklarının açılma alanına
hiçbir eşya yerleştirmeyin.

Perde hava yastığı belli şiddetin
üzerindeki darbelerde açılır. Kontağın
açık konumda olması gerekir.

Not
Sadece kullanımına izin verilen
koltuk kılıflarını kullanın. Hava
yastıklarının örtülmemesine dikkat
edin.

9 Uyarı
Hava yastıklarının açılma alanına
hiçbir eşya yerleştirmeyin.
Tavan çerçevesindeki askılar hafif
eşyaların asılması içindir. Bu
askılara elbise askısı asmayınız.
Bu bölümde sürekli eşya
durmasına müsaade etmeyiniz.

Hava yastığının devre dışı
bırakılması

Perde hava yastığı sistemi

Bu açılma yandan gelen şiddetli
darbelerde yolcuların baş bölgesinde
meydana gelebilecek yaralanma
riskini azaltır.

Perde hava yastığı aracın sağ ve sol
tavan çerçevesi bölümündeki birer
hava yastığından oluşur. Üzerindeki
AIRBAG yazısından tanınabilir.
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Ön yolcu koltuğunda çocuk emniyet
sistemlerinin kullanılması durumunda
ön yolcu için olan hava yastığı
sistemlerinin (ön ve yan hava
yastıkları) devre dışı bırakılması
gerekir. Perde hava yastığı sistemi,
kemer gerdiriciler ve sürücü hava
yastığı sistemleri aktif kalmaya
devam eder.
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Ön yolcu hava yastığı sistemi,
gösterge panelinin yan tarafında
bulunan ve ön yolcu kapısı açıldığı
zaman görülebilen bir kilit yardımıyla
devre dışı bırakılır.

9 Uyarı
Ön yolcu koltuğunda çocuk
bulunması durumunda ön yolcu
hava yastığı sistemini devre dışı
bırakın.
Ön yolcu koltuğuna yetişkin birisi
oturduğunda ön yolcu hava yastığı
sistemini tekrar etkinleştirin.

Kontak anahtarını kullanarak gerekli
konumu seçin:
Woff = Ön yolcu hava yastıkları
devre dışı konumdadır ve
bir çarpışma esnasında
açılmayacaktır. Woff
kontrol lambası sürekli
olarak yanar. Çocuk
emniyet sistemi montaj
noktaları tablosundaki
bilgilere uygun şekilde bir
çocuk koltuğu monte
edilebilir. 3 53.
Von = Ön yolcu hava yastıkları
etkin konumdadır. Çocuk
emniyet sistemi monte
edilemez.

Ön yolcu hava yastıkları bir çarpışma
anında ancak Woff kontrol lambası
yanmıyor ise açılır.
Değişiklikleri ancak araç hareketsiz
ve kontak kapalı konumdayken
uygulayın.
Yapılan değişiklik bir sonraki
değişikliğe kadar ayarlı kalır.
Hava yastığı devre dışı bırakma
kontrol lambası 3 79.
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Çocuk emniyet sistemi
Aracınıza uygun olarak tasarlanmış
GM çocuk emniyet sistemini
kullanmanızı tavsiye ederiz.
Çocuk emniyet sistemi kullanılırken
aşağıda belirtilen kullanma ve montaj
talimatlarına ve çocuk emniyet
sistemi ile birlikte verilen kullanım
kılavuzuna uyun.
Yerel ve ulusal kurallara ve
düzenlemelere mutlaka uyun. Bazı
ülkelerde çocuk emniyet sistemlerinin
ön koltuklarda kullanılmasına
müsaade edilmez.

9 Uyarı
Çocuk emniyet sistemi ön yolcu
koltuğunda kullanıldığında, ön
yolcu için olan hava yastığı devre
dışı bırakılmalıdır. Aksi halde hava
yastıklarının açılması çocukta çok
ağır yaralanmalara sebep olabilir.

Bu durum özellikle yüzü sürüş
yönünün tersine bakan çocuk
emniyet sistemleri ön yolcu
koltuğunda kullanıldığında
geçerlidir.

Doğru sistem seçimi

Çocuk emniyet sisteminin
sabitlenmesi için en uygun yer arka
koltuklardır.
Çocuğunuz araç içerisinde mümkün
olduğunca yüzü aracın arka kısmına
bakacak şekilde taşınmalıdır. Bu
durum çocuğun yetişkinlere kıyasla
çok zayıf olan bel kemiğinin bir kaza
durumunda daha az yüklenmeye
maruz kalmasını sağlar.
ECE 44-03 veya ECE 44-04 ile
uyumlu olan emniyet sistemleri
uygundur. Çocuk emniyet sistemlerini
kullanma zorunluluğu için yerel
yasaları ve talimatları kontrol edin.
Araç ile seyahat esnasında asla
çocuğu kucakta taşımayın. Bir
çarpışma anında çocuk
tutulamayacak kadar ağırlaşır.
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Çocukların araçta seyahat etmesi için
vücut ağırlıklarına göre değişen
çocuk emniyet sistemleri kullanın.
Monte edilecek çocuk koltuğu
sisteminin araç tipiyle uyumlu
olduğundan emin olun.
Çocuk emniyet sisteminin araç
içindeki sabitleme konumunun doğru
olduğundan emin olun.
Çocukların araca, araç trafiğinin
olmadığı taraftan binip inmelerini
sağlayın.
Çocuk emniyet sistemi
kullanılmadığında emniyet kemeriyle
sabitleştirin veya araçtan çıkartın.
Not
Çocuk emniyet sistemlerinin üzerine
bir şey yapıştırmayın ve diğer
malzemelerle ile kaplamayın.
Bir kazadan sonra, kazadan
etkilenen çocuk emniyet sisteminin
değiştirilmesi gerekir.
Lütfen bebek ve çocukların arka
koltuklarda ve uygun çocuk emniyet
sistemlerinde seyahat etmelerini
sağlayın.
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Çocuklar emniyet kemeri kullanacak
yaşa gelene kadar lütfen çocukların
yaşına uygun çocuk emniyet
sistemini seçin ve uygun olarak
kullanıldığından emin olun. Lütfen
çocuk emniyet sistemlerinin ilgili
ürün kullanım talimatlarına uyun.
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Çocuk emniyet sistemi montaj noktaları
Çocuk emniyet sistemleri için müsaade edilen kullanım yöntemleri
Ön yolcu koltuğunda

Arka yan koltuklarda

Arka orta koltukta

Ağırlık veya yaş sınıfı

Hava yastığı etkin

Hava yastığı devre dışı

Grup 0: 10 kg'a kadar
veya yakl. 10 ay'a kadar

X

U1

U2

U

Grup 0+: 13 kg'a kadar
veya yakl. 2 yaşına kadar

X

U1

U2

U

Grup I: 9 - 18 kg arası
veya yakl. 8 ay 4 yaş arası

X

U1

U2

U

Grup II: 15 - 25 kg arası
veya yakl. 3 - 7 yaş arası

X

X

U

U

Grup III: 22 - 36 kg arası
veya yakl. 6 - 12 yaş arası

X

X

U

U

= Sadece ön yolcu hava yastıkları devre dışı bırakıldığında. Çocuk emniyet sistemi üç noktalı emniyet kemeri ile
sabitleniyorsa koltuk yükseklik ayarını en üst konuma getirin ve emniyet kemeri yönlendirme noktasından öne doğru
gittiğinden emin olun.
2 = ISOFIX ve Top-Tether sabitleyicili koltuk kullanılabilir.
U = Üç noktalı emniyet kemer ile birlikte çok amaçlı kullanıma uygun.
X = Bu ağırlık gurubunda çocuk emniyet sistemine müsaade edilmez.
1
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ISOFIX çocuk emniyet sistemleri için müsaade edilen kullanım yöntemleri
Ağırlık sınıfı

Ebat sınıfı

Sabitleme

Ön yolcu koltuğunda

Arka yan koltuklarda

Arka orta koltukta

Grup 0: 10 kg'a kadar

E

ISO/R1

X

IL1

X

Grup 0+: 13 kg'a kadar

E

ISO/R1

X

IL1

X

D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

D

ISO/R2

X

IL1

X

C

ISO/R3

X

IL1

X

B

ISO/F2

X

IL, IUF

X

B1

ISO/F2X

X

IL, IUF

X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

Grup I: 9 - 18 kg arası

IL

= 'Araca özel', 'kısıtlı' ve 'yarı üniversal' kategorilerine ait belirli ISOFIX çocuk emniyet sistemleri için uygundur. ISOFIX
sistemi aracınızın modeline uygun olmalı ve kullanımına izin verilmiş olmalıdır.
IUF = Bu ağırlık ve yaş gurubunda kullanıma izin verilen üniversal kategorideki öne doğru bakan ISOFIX çocuk emniyet
sistemleri için uygundur.
X
= Bu ağırlık gurubunda ISOFIX çocuk emniyet sistemine müsaade edilmez.
1
= Ön koltuğu en ön konuma ayarlayın veya çocuk emniyet sisteminin ön koltuk ile herhangi bir teması olmayacak
şekilde öne doğru kaydırın.

Koltuklar, Güvenlik Sistemleri
ISOFIX ebat sınıfı ve koltuk
A - ISO/F3
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= 9 - 18 kg arasındaki ve maksimum boy uzunluğuna sahip çocuklar için yüzü öne bakan çocuk emniyet
sistemi.
B - ISO/F2
= 9 - 18 kg arasında olan daha küçük çocuklar için yüzü öne bakan çocuk emniyet sistemi.
B1 - ISO/F2X = 9 - 18 kg arasında olan daha küçük çocuklar için yüzü öne bakan çocuk emniyet sistemi.
C - ISO/R3
= 13 kg'a kadar ve maksimum boy uzunluğuna sahip çocuklar için yüzü arkaya bakan çocuk emniyet
sistemi.
D - ISO/R2
= 13 kg ağırlığa kadar olan daha küçük çocuklar için yüzü arkaya bakan çocuk emniyet sistemi.
E - ISO/R1
= 13 kg ağırlığa kadar olan daha küçük çocuklar için yüzü arkaya bakan çocuk emniyet sistemi.
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Isofix çocuk emniyet
sistemleri

Top-Tether çocuk emniyet
sistemleri
Top-tether sabitleme halkaları, bagaj
bölümü örtüsü üzerinde : sembolü
ile işaretlenmiştir.

Aracınız için kullanımına müsaade
edilen ISOFIX çocuk emniyet
sistemlerini ISOFIX tespit mandalına
sabitleyin. Özel araç ISOFIX çocuk
emniyet sistemi konumları çizelgede
IL ibaresiyle gösterilmektedir.
ISOFIX tespit mandalları koltuk
sırtlığındaki etiketlerden tanınabilir.

Üzerinde çocuk koltuğu sembolü olan
sabitleme halkalarından ihtiyaç
duyduğunuzun kapağını açın.

ISOFIX sabitleyiciye ek olarak
Top-tether kayışını Top-tether
sabitleme halkalarına bağlayın. TopTether çocuk emniyet sisteminin
kemeri koltuk başlığının altından her
iki kılavuz çubuğun arasından
geçmelidir.
Universal kategorideki ISOFIX çocuk
emniyet sistemleri ilgili çizelgede IUF
ibaresiyle gösterilmektedir.

Eşya saklama ve bagaj bölümleri

Eşya saklama ve
bagaj bölümleri

Eşya saklama bölümleri

Eşya saklama bölümleri ............... 57
Bagaj bölümü ............................... 59
Tavan üstü bagaj taşıyıcısı .......... 65
Aracı yükleme talimatı ................. 66

Gösterge panelinin üst
kısmındaki eşya saklama gözü

Gösterge panelindeki eşya
saklama gözü

Aydınlatma anahtarının
altındaki eşya saklama gözü

Kolu çekin ve kapağı açın.

Kolu çekin ve kapağı yukarı kaldırın.
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Torpido gözü

İçecek tutucuları

İlave içecek tutucuları arka kol
dayanağında bulunmaktadır. Kol
dayanağı aşağı doğru yatırıldığında
bu tutucular görülebilir.

Gözlük bölmesi

Açmak için kolu çekin.
Torpido gözü araç anahtarı ile
kilitlenebilir.

9 Uyarı
Bir kaza veya ani durma anında
yaralanma riskini azaltmak için
torpido gözünü sürüş esnasında
sürekli kapalı tutun.

İçecek tutucuları orta konsolda
bulunmaktadır.

Açmak için aşağı doğru yatırın.
Bu göze ağır nesneler koymayın.

Eşya saklama ve bagaj bölümleri

Kol dayanağındaki eşya
saklama gözü
Ön kol dayanağındaki eşya
saklama gözü

Bagaj bölümü
Arka koltuk sırtlıklarının
yatırılması
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Koltuk sırtlıklarını dik konuma geri
katlamadan önce yan koltukların
emniyet kemerlerini yönlendirme
kılavuzlarının içine yerleştirin.

Arka koltuk sırtlığı iki parçadan
oluşur. Her iki parça da yatırılabilir.
Koltuk başlığını kilit yayına basıp
aşağıya doğru itin.
Arka koltuk kol dayanağını yukarı
kaldırın.

Kol dayanağını kaydırmak ve yukarı
kaldırmak için kolu itin.

Tek taraftaki veya her iki taraftaki
açma kolunu çekin ve koltuk
sırtlıklarını koltuk minderi üzerine
yatırın.

Koltuk sırtlıklarını dik konuma getirin
ve emniyet kemerlerini kemer
kılavuzlarından çıkarın.
Koltuk sırtlığını, üst kısmına
bastırarak duyulabilir şekilde yerine
oturacak şekilde kilitli konuma getirin.
Yerine doğru şekilde oturduğundan
emin olmak için koltuk sırtlığını öne
doğru çekmeye çalışın.
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Koltuk sırtlıkları ancak açma kolunun
yakınında bulunan her iki taraftaki
kırmızı işaretler görülemez konuma
geldiğinde tam olarak yerine
oturmuştur.
Kemerler otomatik olarak sarma
tertibatı (gergi makarası) tarafından
toplanılmazsa tüm emniyet
kemerlerinin sarma tertibatının içine
geçmesini sağlayın.
Koltuk sırtlığı kaldırıldığında, arka
orta emniyet kemeri kilitlenebilir. Bu
durumda, kemerin tamamen geriye
gelmesini bekleyin ve yeniden
başlayın.
Arka orta koltuğun emniyet kemeri
kemer kilidinin içinde veya gergi
makarasından dışarı doğru çıkarılmış
konumda ise, koltuk sırtlığını
katlamayın.

Çanta askı kancası

Tablanın sökülmesi

Çanta askı kancasını sadece hafif
yükler için kullanın.

Tablayı ayırmak için tablayı önden
yukarıya doğru bastırın.
Tablayı geriye doğru çekin ve
çıkartın.

Arka kısımdaki eşya
muhafaza bölümü
Station wagon araçlarda arka
koltukların arkasında bir tabla
bulunur.

Tablanın takılması

Tablayı arka yan kılavuzlara
yerleştirin ve aşağı doğru katlayın.

Bagaj bölmesi örtüsü
Örtü üzerinde eşya muhafaza
etmeyin.

Eşya saklama ve bagaj bölümleri
5 kapılı hatchback
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Örtünün açılması

Çıkarılması

Kapağı arkasından kaldırın ve önden
yukarıya doğru bastırın.
Koruyucuyu çıkarın.
Bagaj kapağındaki askıları çıkarın.

Takılması
Örtüyü yan kılavuzlara yerleştirin ve
aşağı doğru katlayın. Askıları bagaj
kapağına asın.

Station wagon
Örtünün kapatılması
Bagaj bölümü örtüsünü tutamaktan
tutup geriye doğru çekin ve tutucuları
bagaj bölümü örtüsünün her iki
yanında bulunan tutamaklara
yerleştirin.

Kapağın ucunda bulunan kolu arkaya
ve aşağıya doğru çekin. Örtü
otomatik olarak toplanır.
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Kapak üst konumda

Örtünün çıkartılması

Arka tabandaki eşya
saklama gözü kapağı
Arka taban kapağı, Station
wagon

Kapağın ucundaki kolu aşağıya doğru
bastırın. Kapağın arka tarafı otomatik
olarak yukarıya doğru yönlendirilir.

Bagaj bölümü örtüsünü açın.
Mandalı içeriye doğru bastırın ve
kapağı kaldırın. Koruyucuyu çıkarın.
Örtünün yerleştirilmesi
Kapağı yan tespit elemanına takın.
Kapağın diğer tarafındaki mandalı
içeriye bastırın ve tutun. Kapağı
indirin ve mandalın kavramasını
sağlayın.

Her iki mandalı içeriye doğru iterek
arka zemin kapağının kilidini açın.
Kolu çekerek kapağı kaldırın. Kapağı
katlayın ve arka koltukların arkasına
yerleştirin

Eşya saklama ve bagaj bölümleri

Sabitleme halkaları

Takılması
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Ön koltukların arkasında

Arka koltukların arkasında

Sabitleme halkaları, eşya taşırken,
sabitleme kayışlarıyla veya bagaj
ağıyla eşyaları kaymaya karşı
emniyete almak için tasarlanmıştır.

Emniyet ağı
Emniyet ağı Station wagon araçlarda
mevcuttur ve arka koltukların
arkasına veya arka koltuk sırtlıkları
yatırılmış ise, ön koltukların arkasına
kurulabilir.
Emniyet ağının arkasında yolcu
taşınmamalıdır.

Alt kancayı açık tarafı geriye bakacak
şekilde sağ veya sol yan duvardaki
halkalara geçirin. Üst kancayı kayışın
halkalarına takarak, emniyet ağındaki
kayışın uzunluğunu ayarlayın.
Çubuğu monte etmeye devam
ederken kayışı gergin olarak tutun.

Kayışı arka koltuk minderinin altında
bulunan halkaya bağlayın.
Koltuk arkalıklarını öne doğru
katlayın.
Gerektiğinde gerginliği azaltmak için
ön koltukları öne doğru hareket ettirin.
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Çubuğun takılması

Çıkartılan emniyet ağı arka zemin
kapağının altında saklanabilir 3 62.

Station wagon

Üçgen ikaz reflektörü
4 kapılı

Tavanda iki montaj yuvası
bulunmaktadır: Ağ çubuğunu bir
tarafa asın ve kilitlenmesini sağlayın,
çubuğu kenarlarından içe doğru
bastırın, karşı tarafa asın ve
kilitlenmesini sağlayın.
Bagaj bölümü 3 59.

Üçgen ikaz reflektörünü cırt bant ile
sabitleyin.

Sökülmesi

5 kapılı hatchback

Emniyet ağının çubuklarını tavan
çerçevesindeki braketlerden çıkartın.
Kayışları halkalardan çözün. Ağı
sarın ve kayışla bağlayın.

Kayışları aşağıya katlayın. Üçgen
ikaz reflektörünü bagaj kapağının iç
kısmında tutucu bandın arkasındaki
boşlukta muhafaza edin.

Üçgen ikaz reflektörünü arka taban
kapağı altında bulunan eşya saklama
bölümünde saklayın.

Eşya saklama ve bagaj bölümleri

İlk yardım çantası

Station wagon

4 kapılı
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Tavan üstü bagaj
taşıyıcısı
Tavan bagajı
Emniyet açısından ve aracın tavanına
zarar vermemek için, kullanımı
onaylanmış olan tavan üstü bagaj
taşıyıcı sistemlerini kullanın.
Sistem ile birlikte verilen kullanım
kılavuzuna uyun, tavan üstü bagaj
taşıyıcısını gerekmediğinde çıkarın.

İlk yardım çantasını bagaj bölümünün
sağ tarafındaki ağın içinde muhafaza
edin.

5 kapılı hatchback

İlk yardım setini arka taban kapağı
altında bulunan eşya saklama
bölümünde saklayın.

Kayışı aşağıya katlayın. İlk yardım
çantasını bagaj kapağının iç
kısmında tutucu bandın arkasındaki
boşlukta muhafaza edin.
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Aracı yükleme talimatı

■ Bagaj bölümündeki ağır eşyaları
koltuk sırtlıklarına doğru yerleştirin.
Koltuk sırtlıklarının güvenli bir
şekilde sabit konumda ayarlı
olduğundan emin olun. Üst üste
konulan eşyalarda en ağır olanı en
alta yerleştirin.
■ Ağır eşyaları sabitleme kayışlarıyla
sabitleme halkalarına bağlayın
3 63.
■ Bagaj bölümündeki eşyaları
kaymaya karşı emniyete alın.

■ Bagaj bölümünde yük taşırken arka
koltuk sırtlıklarının açısı öne doğru
ayarlı olmamalıdır.
■ Yük koltuk sırtlıklarının üst
kenarından daha yüksek
olmamalıdır.
■ Bagaj bölümü örtüsü ve gösterge
paneli üzerine herhangi bir eşya
koymayın, gösterge paneli
üzerindeki sensörlerin üzerinin
kapatılmaması gerekir.
■ Yapılacak yüklemeler pedalların, el
freninin ve vites kolunun
kullanılmasını engellememelidir ve
sürücünün hareket alanını
kısıtlamamalıdır. Aracın iç
bölümünde sabit olmayan ve
gevşek konumda eşya
bulundurmayın.
■ Bagaj kapağı açık konumda
seyahat etmeyin.
■ Faydalı yük, müsaade edilen
toplam ağırlık (Tip etiketine bakın,
3 299) ve boş ağırlık arasındaki
farktır.

Boş ağırlığın hesaplanması için,
aracınızın bilgilerini 3 3. sayfadaki
ağırlıklar tablosuna kaydedin.
Standartlara göre boş ağırlık
şunları kapsar: sürücü için
varsayılan ağırlık (68 kg), el bagajı
(7 kg) ve tüm sıvı maddeler dahil
(yakıt deposu % 90 dolu).
Özel donanım ve aksesuarlar boş
ağırlığı arttırır.
■ Tavan yükü aracın yan rüzgar
hassasiyetini arttırır ve araç ağırlık
merkezinin yükselmesi nedeniyle
direksiyon hakimiyetini zorlaştırır.
Yük tüm tavana eşit olarak
dağıtılmalı ve yükün kaymamasını
emniyet altına almak için
kemerlerle sabitlenmelidir. Lastik
basınçlarını ve araç hızını yük
durumuna göre ayarlayın. Yük
sabitleyici bant ve kayışları sıkça
kontrol edin ve gerektiğinde gerin.
Aracınızı saatte 120 km'den daha
hızlı sürmeyin.

Göstergeler ve kumanda birimleri

Göstergeler ve
kumanda birimleri

Kumanda birimleri
Direksiyon ayarı
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Direksiyondaki kumanda
tuşları

Kumanda birimleri ........................ 67
İkaz lambaları, ekran
göstergeleri ve kontrol lambaları . 73
Bilgi ekranı ................................... 83
Araç mesajları .............................. 88
Yol bilgisayarı .............................. 90
Araç ayarlarının
kişiselleştirilmesi ......................... 91
Kolu aşağıya doğru yatırın, yüksekliği
ve derinliği ayarlayın, kolu yukarıya
doğru kaldırın, kilitlenmesini sağlayın.
Direksiyonu sadece araç sabit
konumda iken ayarlayın.

Bilgi ve Eğlence sistemi ve hız
sabitleme sistemi (cruise control)
direksiyon simidi üzerindeki kumanda
birimleri ile çalıştırılabilir.
Ayrıntılı bilgiler için Bilgi ve Eğlence
Sistemi kılavuzuna veya Bilgi ve
Eğlence Sistemi bölümüne bakınız.
Hız Sabitleme Sistemi (Cruise
control) 3 233.
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Korna

Ön cam silecekleri ve
yıkama sistemi

Ayarlanabilir fasılalı silme

Ön cam silecekleri

j işareti olan kısma bastırın.
2
1
P
§

=
=
=
=

Hızlı
Yavaş
Fasılalı silme
Kapalı

Tek bir silme işlemi için ön cam
silecek kolları kapalı konumdayken
kolu aşağıya doğru bastırın.
Ön camın buzlu olması halinde
silecekleri kullanmayın.
Araç yıkama tesislerinde kapatın.

Silecek kolu P konumunda.
Silme aralığını ayarlamak için ayar
çarkını çevirin:
Kısa
= Ayar çarkını yukarı
silme
yönde çevirin
aralığı
Uzun
= Ayar çarkını aşağı
silme
yönde çevirin
aralığı

Göstergeler ve kumanda birimleri
Yağmur sensörlü otomatik silme

P = Yağmur sensörlü otomatik
silme
Yağmur sensörü; ön camdaki
yağmurun miktarını algılayarak,
otomatik olarak silme hızını ayarlar.
Yağmur sensörü modunun
etkinleştirilmesinin veya hassaslık
derecesinin ayarlanmasının ardından
yeni ayarlar tekli silme ile onaylanmış
olur.
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Yağmur sensörü hassaslık
derecesinin ayarlanması

Yağmur sensörünün sensör alanını
toz, kir ve buzdan uzak tutun.
Hassaslık derecesini ayarlamak için
ayar çarkını çevirin:
Düşük
= Ayar çarkını aşağı
hassasiyet
yönde çevirin
Yüksek
= Ayar çarkını yukarı
hassasiyet
yönde çevirin

Cam yıkama sistemi
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Araç ayarlarının kişiselleştirilmesi
3 91.
Sıvı seviyesi düşük olduğunda arka
cam yıkama sistemi devre dışı
bırakılır.

Kolu ileri doğru itin. Ön cama cam
yıkama suyu püskürtülür ve silecekler
birkaç silme hareketi yapmak üzere
çalıştırılır.

Arka cam sileceği ve
yıkama sistemi

Arka cam sileceğini etkinleştirmek
için iki pozisyonlu kumanda
düğmesine basın:
Üst konum = Sürekli çalıştırma
Alt konum = Fasılalı çalıştırma
Orta konum = Kapalı

Dış hava sıcaklığı

Kolu ileri doğru itin. Arka cama cam
yıkama sıvısı püskürtülür ve
silecekler birkaç silme hareketi
yapmak üzere çalıştırılır.
Arka camın buzlu olması halinde
silecekleri kullanmayın.
Araç yıkama tesislerinde kapatın.
Arka cam sileceği, ön cam silecekleri
açık konumdayken ve geri vites
takıldığı zaman otomatik olarak
devreye girer.
Bu fonksiyon, Bilgi Ekranındaki
Ayarlar menüsünde etkinleştirilebilir
veya iptal edilebilir.

Düşen sıcaklık hemen, artan sıcaklık
ise gecikmeli olarak gösterilir.

Göstergeler ve kumanda birimleri
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Aksesuar prizleri

9 Uyarı
Ekranda 0 °C'nin birkaç derece
üzerinde olduğu gösterilmesine
rağmen zeminde buzlanma
oluşmuş olabilir.

Saat
Tarih ve saat bilgi ekranında
gösterilir.

Tarih ve saatin ayarlanması

CONFIG tuşuna basın. Ayarlar
menüsü görüntülenir.
Saat Tarih menü noktasını seçiniz.
Araç ayarlarının kişiselleştirilmesi
3 91.

Saat ve tarih ile ilgili ayarlar buradan
yapılabilir.
Daha ayrıntılı bilgi için Bilgi ve
Eğlence kullanım kılavuzuna bakınız.

12Volt aksesuar prizi arka taban
konsolunda bulunmaktadır.
Station wagon: Bagaj bölümünün sol
yan panelinde başka bir 12 Volt güç
çıkışı bulunur.
Prizlere bağlanan elektrikli
aksesuarın maksimum akım çekişi
120 Watt'ı aşmamalıdır.
Kontak kapatıldığında aksesuar prizi
devre dışı bırakılır. Ayrıca akü
voltajının düşmesi durumunda da
aksesuar prizi devre dışı bırakılır.
Şarj cihazı veya akü gibi akım
sağlayıcı aksesuarları bağlamayın.
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Uygun olmayan soketleri takarak
prizleri hasara uğratmayın.
Stop-start sistemi 3 222.

Çakmak

Dikkat
Bu prizi sadece sigara çakmağı
olarak kullanın.

Dikkat

Çakmak, ön koltukların arasındaki ön
konsolda bulunmaktadır.
Çakmağa bastırın. Rezistansı yeteri
kadar kızdığında çakmak otomatik
olarak atar. Çakmağı yerinden
çıkarın.

Çalıştırılmış sigara çakmağının uç
kısmı aşırı derecede ısınabilir.
Sigara çakmağının ısınan ucuna
dokunmayın ve çocukların sigara
çakmağını kullanmasına veya
sigara çakmağıyla oynamasına
izin vermeyin.
Aşırı derecede ısınan bu metal
parça yaralanmalara ve
aracınızda veya diğer nesnelerde
hasar oluşmasına sebep olabilir.

Küllükler
Dikkat
Küllüğü sadece kül için kullanın,
içerisine yanıcı artık maddeler
atmayın.

Portatif küllük bardak tutucularına
yerleştirilebilir.
Kullanmak için kapağını açın.

Göstergeler ve kumanda birimleri

İkaz lambaları, ekran
göstergeleri ve kontrol
lambaları

Kilometre sayacı
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Sıfırlamak için kontak açık
konumdayken reset tuşuna basın ve
birkaç saniye basılı tutun.

Motor devir saati

Kilometre saati

Alttaki satırda geride bırakılan toplam
kilometre sayısı gösterilir.

Seyir kilometre sayacı
Araç hızını gösterir.

Üstteki satırda son sıfırlamadan
sonra katedilen kilometre sayısı
gösterilir (maksimum değer 1999.9).
Katedilen kilometre 1999.9
olduğunda, seyir kilometre sayacı
sıfırlama işlemine gerek kalmadan
otomatik olarak 0 değerini gösterir.

Dakika başına olan motor devrini
gösterir.
Aracınızı bütün viteslerde mümkün
olduğunca düşük motor devrinde
sürün.
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Dikkat

İbrenin ikaz alanında bulunması
halinde müsaade edilen azami
motor devri aşılmıştır. Motor için
tehlikeli bir durum.

Yakıt göstergesi

Hiçbir zaman depoyu tamamen
boşaltmayın.
Depoda artakalan yakıttan dolayı
doldurulması gereken yakıt miktarı
belirlenmiş olan depo kapasitesinden
daha az olabilir.

Motor soğutma sıvısı
sıcaklık göstergesi

Sol
kısım
Orta
kısım
Sağ
kısım

= Motor işletme
sıcaklığına henüz
erişilemedi
= Normal işletim sıcaklığı
= Sıcaklık çok yüksek

Dikkat
Motor soğutma sıvısı sıcaklığı çok
yüksek ise aracı durdurun ve
motoru stop edin. Motor ile ilgili bir
tehlike söz konusu olabilir.
Soğutma sıvısı seviyesini kontrol
edin.

Servis ekranı
Dizel motorlar için motor yağ
ömrü sistemi
Yakıt deposundaki yakıt seviyesini
gösterir.
Depodaki seviyenin düşük olması
durumunda i kontrol lambası yanar.
Vakit kaybetmeden yakıt doldurun.

Motor sıvısı sıcaklığını gösterir.

Motor yağının değiştirilme zamanı
Araçtaki bilgisayar sistemi motor
yağının ve filtresinin ne zaman
değiştirilmesi gerektiğini bildirir.
Değişiklik zamanı motor devri ve
motor sıcaklığına bağlıdır katedilen
kilometreye bağlı değildir. Sürüş
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koşullarına dayanarak, yağın kaç
kilometrede bir değiştirilmesi
gerektiği oldukça farklı olabilir.
Yağ ömrü sisteminin düzgün
çalışması için, yağı her
değiştirdiğinizde sistemi
sıfırlamalısınız. Sistem yağ ömrünün
azaldığını hesaplamışsa, yağ
değişiminin gerektiğini belirtecektir.
Bu durumda Sürücü Bilgi Sisteminde
CodE 82 görüntülenir. Motor yağını
1000 km içinde en yakın zamanda
değiştirin.
Aracınızı en iyi koşullarda
sürdüğünüz takdirde, yağ ömür
sisteminin bir yıldan uzun süre motor
yağının değiştirilmesinin
gerekmediğini göstermesi olasıdır.
Ancak, motor yağı ve filtrenizin yılda
en azından bir kez değiştirilmesi
gereklidir ve bu esnada sisteminizi
sıfırlamalısınız. Yetkili servislerde, bu
çalışmayı gerçekleştirecek ve sistemi
sıfırlayacak olan eğitimli servis
görevlileri vardır.
Yağ seviyesinin düzenli olarak kontrol
edilmesi ve gerektiğinde yağ
doldurulması önemlidir. Eğer sistem

yanlışlıkla sıfırlanırsa en son yağ
değişikliğinin ardından 5000 km
sonra yağ değişikliği yapılmalıdır.
Motor yağını değiştirdiğinizde motor
yağ ömrü sistemini sıfırlamayı
unutmayınız.
Geri kalan motor yağı kullanım
ömrünün görüntülenmesi

Geri kalan motor yağı kullanım ömrü,
Sürücü Bilgi Sisteminde I kontrol
lambası ve geri kalan kullanım
ömrünün yüzdesel değeri ile birlikte
görüntülenir. Bu işlem için kontak
açılmalı ancak motor
çalıştırılmamalıdır.
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Sürücü Bilgi Sistemi (Driver
Information Centre) 3 83.
Servis/bakım bilgisi 3 289.
Motor yağ ömrü sisteminin
sıfırlanması
Sistemin bir sonraki motor yağı
değişikliğinin zamanını
hesaplayabilmesi için motor yağı
değiştirildiğinde sistemi sıfırlayın.
Motor yağ ömrü sistemini sıfırlamak
için aşağıdaki önerilerden birini
uygulayın:
■ Diyagnoz cihazı kullanarak:
Yetkili servis motor yağını
değiştirdikten sonra sistemi bir
diyagnoz cihazı yardımıyla
sıfırlayacaktır.
■ Orta göstergedeki SET/CLR
tuşunu kullanarak:
Araç Bilgileri Menüsü seçeneğini
seçmek için sinyal kolu üzerindeki
MENU tuşuna basın. Geriye kalan
motor yağı ömrünün görüntülendiği
menü gösterilene kadar ayar
düğmesini çevirin. Kontak açık
konumdayken birkaç saniye SET/
CLR tuşuna basın. Motor
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çalıştırıldıktan sonra Sürücü Bilgi
Sisteminde CodE 82
görüntülenirse motor yağ ömrü
sistemi sıfırlanmamış demektir.
İşlemi tekrarlayın.

Kontrol lambaları
Anlatılan kontrol lambaları her araçta
mevcut değildir. Açıklamalar her
gösterge modeli için uygundur.
Kontak açıldığında birçok kontrol
lambası fonksiyon testi için kısa
süreliğine yanar.
Kontrol lambaları renklerinin
anlamları:
Kırmızı = Tehlike, önemli hatırlatma
Sarı
= Uyarı, açıklama, arıza
Yeşil
= Etkinleştirme onayı
Mavi
= Etkinleştirme onayı
Beyaz = Etkinleştirme onayı

Göstergeler ve kumanda birimleri
Gösterge panosundaki kontrol lambaları
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Orta konsoldaki kontrol
lambaları

Hızlı yanıp sönmesi: Bir sinyal
lambasında veya ilgili sigortada arıza.
Ampullerin değiştirilmesi 3 255.
Sigortalar 3 264.
Dönüş sinyal lambaları 3 101.

Emniyet kemeri takma
uyarısı
Ön koltuklarda emniyet kemeri
takma uyarısı

Dönüş sinyalleri
Kontrol lambası O yeşil renkte yanar
veya yanıp söner.

Yanarsa

Kontrol lambası, park lambaları açık
olduğunda kısaca yanar.

Yanıp sönerse

Kontrol lambası, dönüş sinyali veya
dörtlü ikaz flaşörleri etkin olduğunda
yanıp söner.

Sürücü koltuğu için X kontrol lambası
kırmızı renkte yanar veya yanıp
söner.
Ön yolcu koltuğuna oturulduğunda
k kontrol lambası kırmızı renkte
yanar veya yanıp söner.
Yanması
Kontağın açılmasının ardından
4 saniye boyunca, motorun
çalıştırılmasının ardından
100 saniye boyunca veya belli bir hız
veya mesafenin aşılmasının ardından
emniyet kemeri bağlanana kadar
yanar.

Yanıp sönmesi
Motorun çalıştırılmasının ardından
veya belli bir hız veya mesafenin
aşılmasının ardından 100 saniye
boyunca yanıp söner.
Emniyet kemerinin takılması 3 45.

Hava yastığı sistemi ve
kemer gerdiriciler
Kontrol lambası v kırmızı renkte
yanar.
Kontak açıldığında kontrol lambası
yaklaşık 4 saniye yanar. Kontrol
lambası yanmıyor veya 4 saniye
sonunda sönmüyor veya sürüş
esnasında yanıyorsa kemer gerdirici
sisteminde veya hava yastığı
sisteminde bir arıza var demektir. Bu
durumda bir kaza anında sistemler
fonksiyonlarını yerine getiremezler.
Kemer gerdiricilerin bir defa devreye
girmesinin ardından işlevselliğinin
sona ermesi v kontrol lambasının
sürekli yanması ile gösterilir.
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9 Uyarı
Arıza nedeninin bir servis
tarafından giderilmesini sağlayın.
Hava yastığı sistemi, kemer
gerdiriciler 3 47, 3 44.

Hava yastığının devre dışı
bırakılması
Ön yolcu hava yastığı için olan V
kontrol lambası sarı renkte yanar.
Kontrol lambası yandığında ön yolcu
hava yastığı etkin konumdadır.
Ön yolcu hava yastığı için olan *
kontrol lambası sarı renkte yanar.
Kontrol lambası yandığında ön yolcu
hava yastığı devre dışı konumdadır.

Ateşleme sistemi
Kontrol lambası p kırmızı renkte
yanar veya yanıp söner.
Kontrol lambası, kontak açıldıktan
sonra yanar, motor çalıştıktan kısa bir
süre sonra söner.

Motor çalışırken yanarsa

Aracınızı durdurun, motoru stop edin.
Akü şarj etmiyor demektir. Motorun
soğutması kesilmiş olabilir. Dizel
motorlarda fren servo desteği sona
ermiş olabilir. Bir servise başvurun.

Arıza gösterge lambası
Kontrol lambası Z sarı renkte yanar
veya yanıp söner.
Kontrol lambası, kontak açıldıktan
sonra yanar, motor çalıştıktan kısa bir
süre sonra söner.

Dikkat
Gösterge ışığı, aracınızda dikkat
edilmesi gereken bir sorun
olduğunu belirtir. Arıza gösterge
ışığı yanarken veya yanıp
sönerken sürüşe devam edilmesi
emisyon kontrol sistemine zarar
verebilir ve aracınızın yakıt
ekonomisi ve sürüş kabiliyetini
etkileyebilir. Bir servise başvurun.
Yetkili servisinize başvurmanızı
öneririz.
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"En kısa sürede bir servise
başvurun" ikazı
Aracınızın servis/bakıma ihtiyacı
olduğunda kontrol lambası g sarı
renkte yanar.
Bir uyarı kodu ile birlikte yanar.
Araç mesajları 3 88.

Fren ve debriyaj sistemi
Fren ve debriyaj hidroliği
seviyesi

Kontrol lambası & kırmızı renkte
yanar.
El freni indirildiğinde fren ve debriyaj
sistemi sıvı seviyesinin düşük olması
durumunda veya fren sisteminde bir
hata olması durumunda kontrol
lambası yanar 3 252.
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9 Uyarı

Aracı durdurun. Seyahate devam
etmeyin. Bir servise başvurun.
Kontak açıldığında, el freni çekili ise
kontrol lambası yanar 3 231.

Pedala basın

0 kontrol lambası sarı renkte yanıp
söner.
Motoru çalıştırmak için debriyaj
pedalına basılmalıdır. Stop-start
sistemi 3 222.

Anti blokaj fren sistemi
(ABS)
Kontrol lambası u sarı renkte yanar.
Kontak açıldıktan sonra birkaç
saniyeliğine kontrol lambası kırmızı
renkte yanar. Kontrol lambası
söndüğünde sistem kullanıma
hazırdır.
Kontrol lambasının birkaç saniye
sonra sönmemesi veya sürüş
esnasında yanması durumunda

ABS'de bir hata var demektir. Fren
tertibatı bu durumda, ABS fonksiyonu
devrede olmadan çalışır durumdadır.
Anti blokaj fren sistemi (ABS) 3 230.

Vites yükseltme
[ Yakıt tasarrufu sağlamak için vites
büyültmeniz önerildiğinde yeşil yanar.

Servo direksiyon
Kontrol lambası c sarı renkte yanar.

Direksiyon desteği azaldığında
yanar

Sistem aşırı şekilde ısındığından
direksiyon desteği gücü azalır.
Sistem soğuduğunda kontrol lambası
söner.
Stop-start sistemi 3 222.

Servo direksiyon özelliği devre
dışı kaldığında yanar

Servo direksiyon sisteminde arıza. Bir
servise başvurun.

Araç akü bağlantısının
kesilmesinin ardından yanar

Servo direksiyon sisteminin tekrar
doğru çalışabilmesi için direksiyon
açısı sensörünün ayarlanması
gerekir.
■ Otomatik ayar için aracı düz olarak
sabit düşük hızda sürün.
■ Kontrol lambası yanmaya devam
ederse, direksiyon simidini bir son
konumdan diğerine kadar
döndürerek manuel ayar yapın.
Sistem tekrar çalışır duruma
geldiğinde kontrol lambası söner.

Ultrasonik park sensörleri
Kontrol lambası r sarı renkte
yanar.
Sistemde hata var anlamına gelir.
veya
Söz konusu arıza, kirlenme,
buzlanma veya kar nedeni ile
kaplanmış sensörlerden dolayıdır.
veya
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Dış kaynaklı ultrasonik ses kaynakları
nedeniyle meydana gelmiş olabilir.
Eğer arıza nedeni ortadan kalkarsa, o
zaman sistem normal şartlardaki gibi
çalışmaya devam eder.
Sistemdeki arızanın bir servis
tarafından giderilmesini sağlayın.
Ultrasonik park sensörleri 3 235.

Elektronik Stabilite
Kontrolü kapalı
n kontrol lambası yanar.
Sistem devre dışı olduğunda yanar.

Elektronik stabilite kontrolü
ve çekiş kontrol sistemi
Kontrol lambası b sarı renkte yanar
veya yanıp söner.

Yanması

Sistemde arıza söz konusudur.
Sürüşe devam edilebilir. Sürüş
performansı yol yüzeyi şartlarına
bağlı olarak kötüleşebilir.

Arızanın bir servis tarafından
giderilmesini sağlayın.

Yanıp sönmesi

Sistem etkin şekilde devrededir.
Motor gücü azalabilir ve araç otomatik
olarak biraz frenlenir.
Elektronik stabilite kontrolü 3 232,
Çekiş kontrol sistemi 3 232.

Çekiş kontrol sistemi
kapalı
k kontrol lambası yanar.
Sistem devre dışı olduğunda yanar.

Ön ısıtma
Kontrol lambası ! sarı renkte yanar.
Ön ısıtma etkinleştirildiğinde yanar.
Sadece dış hava sıcaklığının düşük
olması durumunda etkinleşir.

Dizel partikül filtresi
Kontrol lambası % sarı renkte yanar
veya yanıp söner.
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Filtrenin temizlenmesi gerektiğinde
ve son sürüş şartlarının otomatik
temizleme için müsait olmadığı
durumlarda, kontrol lambası yanar
veya yanıp söner. Sürüşe devam edin
ve mümkünse motor devrinin
2000 devir/dakikanın (rpm) altına
düşmesine müsaade etmeyin.
Temizleme işlemi sonlandığında
kontrol lambası % söner.
Dizel partikül filtresi 3 225, Stop-start
sistemi 3 222.

Motor yağ basıncı
Kontrol lambası I kırmızı renkte
yanar.
Kontrol lambası, kontak açıldıktan
sonra yanar, motor çalıştıktan kısa bir
süre sonra söner.
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Motor çalışırken yanarsa
Dikkat
Motorun yağlanması kesilmiş
olabilir. Bu durum motorun hasar
görmesine veya tahrik
tekerleklerinin bloke olmasına
neden olabilir.
1. Debriyaj pedalına basın.
2. Vitesi boşa alın, seçme kolunu N
konumuna getirin.
3. Diğer araçlara engel olmayacak
şekilde, mümkün olduğunca
çabuk şekilde akıcı trafikten
uzaklaşın.
4. Kontağı kapatın.

9 Uyarı
Kontak kapalı iken frenleme ve
direksiyon çevirmek için daha
fazla kuvvet uygulamak gerekir.
Autostop esnasında fren servo
birimi hala çalışır durumda
olacaktır.

Araç dururken anahtarı
çıkartmayın, aksi takdirde
direksiyon simidi kilidi
beklenmedik bir şekilde
kilitlenecektir.

Fren pedalına basılması

Servise başvurmadan önce yağ
seviyesini kontrol edin 3 249.

0 kontrol lambası sarı renkte yanıp
söner.
Aracı elektronik anahtarla çalıştırmak
için fren veya debriyaj pedalına
basılması gerektiğinde yanıp söner
3 23.

Düşük yakıt seviyesi

Dış aydınlatma

Kontrol lambası i sarı renkte yanar.
Yakıt deposundaki yakıt seviyesi çok
düşük ise yanar.
Katalitik konvertör 3 226.
Dizel yakıt sistemi havasının alınması
3 254.

Uzun huzmeli far

Elektronik şifreli devre
kesici (Immobilizer)
Kontrol lambası d sarı renkte yanar
veya yanıp söner.
Elektronik şifreli devre kesme
sisteminde arıza var demektir. Motor
çalıştırılamaz.

Kontrol lambası 8 yeşil renkte
yanar.
Dış aydınlatma lambaları açık
olduğunda yanar 3 99.

Kontrol lambası C mavi renkte
yanar.
Uzun huzmeli far ve selektör açık
olduğunda yanar 3 100.

Sis farı
Kontrol lambası > yeşil renkte yanar.
Sis farları açık olduğunda yanar
3 102.
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Arka sis lambası

Kaput açık

Kontrol lambası r sarı renkte yanar.
Arka sis lambası açık olduğunda
yanar 3 102.

Kontrol lambası / sarı renkte yanar.
Kaput açıldığında yanar.
Stop-start sistemi 3 222.

Yağmur sensörü

Kapı açık

Kontrol lambası < yeşil renkte yanar.
Otomatik yağmur sensörü
etkinleştirildiğinde yanar 3 68.

Hız Sabitleme Sistemi
(Cruise control)
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Bilgi ekranı
Sürücü Bilgi Sistemi
(Driver Information Center)

Kontrol lambası h kırmızı renkte
yanar.
Bir kapının veya bagaj kapısının açık
olması durumunda yanar.

Kontrol lambası m beyaz veya yeşil
renkte yanar.

Beyaz renkte yanarsa
Sistem etkin konumdadır.

Yeşil renkte yanarsa

Hız kaydedilir.
Hız Sabitleme Sistemi (Cruise
control) 3 233.

Sürücü bilgi sistemi (DIC) gösterge
panelinde bulunmaktadır ve orta veya
üst gösterge yardımıyla kullanılabilir.
Orta Seviye Göstergede MENU
tuşuna basarak seçilebilen ana
menüler:
■ Araç Bilgileri Menüsü
■ Sürüş/Yakıt Bilgileri Menüsü
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Menü ve fonksiyonların seçimi

Sinyal kolu üzerindeki tuşlar ile menü
ve fonksiyon seçilebilir.

Orta Seviye Göstergede menüler
MENU tuşuna basarak seçilebilir.
Menü simgeleri ekranın üst satırında
gösterilir:
■ X Araç Bilgileri Menüsü
■ W Sürüş/Yakıt Bilgileri Menüsü
■ s ECO Bilgi Menüsü
Görüntülenen bazı fonksiyonlar hem
seyir halinde hem de araç sabit
dururken ektindir bazı fonksiyonlar
sadece araç seyir halindeyken
etkindir.
Araç ayarlarının kişiselleştirilmesi
3 91.

Bir menü seçeneğini işaretlemek
veya rakamsal bir değer ayarlamak
için ayar çarkını çevirin.
Menüler arasında değişiklik yapmak
veya bir alr menüden bir üst menüye
geçmek için MENU tuşuna basın.

Göstergeler ve kumanda birimleri
Bir fonksiyonu seçmek veya bir
mesajı onaylamak için SET/CLR
tuşuna basın.
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Alt menüler:

Araç Bilgileri Menüsü

Orta Seviye Ekranda, Araç Bilgileri
Menüsü seçmek için MENU
düğmesine basın veya Üst Seviye
Ekranda X seçin.
Bir alt menü seçmek için ayar çarkını
çevirin: Onaylamak için SET/CLR
tuşuna basın.
İlgili alt menülerde belirtilen talimatları
takip edin.
■ Birim: ekranda görüntülenen
birimler değiştirilebilir

Sürüş/Yakıt Bilgileri Menüsü

Orta Seviye Ekranda, Sürüş/Yakıt
Bilgileri Menüsü seçmek için MENU
düğmesine basın veya Üst Seviye
Ekranda W seçin.
Bir alt menü seçmek için ayar çarkını
çevirin: Onaylamak için SET/CLR
tuşuna basın.

■ Seyir kilometre sayacı 1
■ Seyir kilometre sayacı 2
Seyir kilometre sayacı 2 sadece Üst
Seviye Ekralı araçlarda bulunur.
Yol bilgisayarı (Trip computer)
bulunan araçlarda daha fazla alt
menü mevcuttur.
Yolculuk / Yakıt bilgi menüsü, Yol
bilgisayarı 3 90.

ECO Bilgi Menüsü

Üst Seviye Ekranda s seçin.
Bir alt menü seçmek için ayar çarkını
çevirin: Onaylamak için SET/CLR
tuşuna basın.

■ Vites değiştirme göstergesi:
Güncel vites bir ok içinde gösterilir.
Önerilerin üzerindeki sıfır yakıt
tasarrufu için vites büyültmeyi
önerir.
Eco indeksi ekranı: Güncel yakıt
tüketimi bir segment ekranında
gösterilir. Tasarruflu bir sürüş için,
sürüş özelliklerinizi adapte ederek
Eco alanı içerisindeki dolu
segmentleri kaybetmeyin. Ne kadar
segment dolarsa, yakıt tüketimi de
o kadar yüksektir. Aynı zamanda
akım tüketimi değeri de gösterilir.
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■ Üst Yüksek Tüketiciler : O anda
çalışmakta olan üst yüksek konfor
tüketicilerinin bir listesi azalan bir
sırada gösterilir. Yakıt tasarrufu
potansiyeli gösterilir. Kapatılan bir
tüketici listeden silinir ve tüketim
değeri güncelleştirilir.
■ Tasarruf Eğilimi: Son 50 km'deki
ortalama tüketim gelişmesini
gösterir. Dolu segmentler tüketimi 5
km'lik adımlarla gösterir ve coğrafi
yapı ile sürüş tarzının yakıt
tüketimine olan etkisini göstermeyi
destekler.

Grafik bilgi ekranı, Renkli
bilgi ekranı
Araç konfigürasyonuna bağlı olarak
araçta grafik bilgi ekranı veya renkli
bilgi ekranı bulunur. Bilgi ekranı,
gösterge panosunda bilgi ve eğlence
sisteminin üst kısmında bulunur.

Grafik bilgi ekranı

Bilgi ve Eğlence sistemine bağlı
olarak grafik bilgi ekranının iki
versiyonun bulunmaktadır.

Grafik bilgi ekranı şu bilgileri
görüntüler:
■ Saat 3 71
■ Dış hava sıcaklığı 3 70
■ Tarih 3 71
■ Bilgi ve Eğlence sistemi (Bilgi ve
Eğlence sistemi için olan
açıklamalara bakın)
■ Araç ayarlarının kişiselleştirilmesi
ile ilgili ayarlar 3 91

Göstergeler ve kumanda birimleri
Renkli bilgi ekranı

■ Araç mesajları 3 88
■ Araç ayarlarının kişiselleştirilmesi
ile ilgili ayarlar 3 91
Bilgi türü ve nasıl gösterildiği aracın
donanımına ve yapılan ayarlara
bağlıdır.

87

Bilgi ve Eğlence sistemi ile seçim

Fonksiyonların seçilmesi

Renkli bilgi ekranı aşağıdaki bilgileri
renkli şekilde görüntüler:
■ Saat 3 71
■ Dış hava sıcaklığı 3 70
■ Tarih 3 71
■ Bilgi ve Eğlence sistemi (Bilgi ve
Eğlence sistemi için olan
açıklamalara bakın)
■ Navigasyon (Bilgi ve Eğlence
sistemi için olan açıklamalara
bakın)
■ Sistem ayarları

Fonksiyon ve ayarlara ekran
vasıtasıyla erişilir.
Seçim işlemi aşağıda belirtilenler
yardımıyla yapılır:
■ Menüler
■ Bilgi ve Eğlence sisteminin
fonksiyon tuşları ve Menu tuşu

Menüleri ve Bilgi ve Eğlence sistemi
butonlarını kullanarak menü
noktalarını seçin. Menu tuşu bir menü
noktasını seçmek ve onaylamak için
kullanılır.
Bir menüden çıkmak için BACK
tuşuna basın.

88

Göstergeler ve kumanda birimleri

Araç mesajları
Mesajlar Sürücü Bilgi Sistemi (DIC)
veya Bilgi Ekranı yoluyla veya uyarı
ve sinyal sesleri olarak verilir. Uyarı
mesajlarının çok fonksiyonlu düğme
ile onaylayın. Gerektiğinde bir servise
başvurun.

Orta göstergedeki araç
mesajları

Araç mesajları kod numaraları
şeklinde gösterilir.

No. Araç mesajı

No. Araç mesajı

2

81

Şanzımana bakım yaptırın

82

Motor yağını en kısa zamanda
değiştirin

84

Motor gücü azaltıldı

91

Uzaktan kumanda tespit edile‐
medi, elektronik anahtarın
yerini değiştirin veya orta
konsoldaki prizi kullanın

92

Uzaktan kumanda tespit edile‐
medi, yeniden çalıştırmak için
fren pedalına basın

94

Park vitesine geçin

95

Hava yastığına bakım yaptırın

Uzaktan kumanda tespit edile‐
medi, yeniden çalıştırmak için
debriyaja basın

5

Direksiyon kilidi devrede

25

Sol ön sinyal lambasında arıza

26

Sol arka sinyal lambasında
arıza

27

Sağ ön sinyal lambasında arıza

28

Sağ arka sinyal lambasında
arıza

35

Uzaktan kumanda pilini
değiştirin

54

Dizel yakıt filtresinde su var

65

Hırsızlık girişimi

67

Direksiyon kilidine bakım
yaptırın

75

Klima sistemine bakım yaptırın

79

Motor yağı seviyesini tamam‐
layın 3 249

134 Park yardımcısı hatası,
tamponu temizleyin
136 Park sensörlerine bakım
yaptırın

Göstergeler ve kumanda birimleri
Üst göstergedeki araç mesajları

Araç mesajları metin olarak
görüntülenir. Metinlerdeki talimatları
takip edin.
Sistem aşağıda listelenen konularda
mesaj görüntüler:
■ Sıvı seviyeleri
■ Hırsızlık alarm sistemi
■ Frenler
■ Sürüş sistemleri
■ Sürüş kontrol sistemleri
■ Hız Sabitleme Sistemi (Cruise
control)

■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

Nesne tespit sistemleri
Aydınlatma, ampul değişimi
Silme / yıkama sistemi
Kapılar, pencereler
Radyo frekanslı uzaktan kumanda
Emniyet kemerleri
Hava yastığı sistemleri
Motor ve şanzıman
Lastik hava basınçları
Dizel partikül filtresi
Akü

Uyarı sesleri
Motor çalıştırırken veya sürüş
esnasında aşağıdaki
durumlarda uyarı sesleri
duyulur:

■ Emniyet kemeri takılmadığında.
■ El freni çekilirken müsaade edilen
hızın üzerine çıkıldığında.
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■ Sürücü Bilgi Sisteminde bir uyarı
kodu görüntülendiğinde.
■ Park asistanı bir nesne tespit
ettiğinde.

Araç park edildiğinde ve/veya
bir kapı açıldığında
■ Kontak anahtarı kontak kilidi
içindeyse.
■ Dış aydınlatma lambaları açık
olduğunda.

Autostop esnasında

■ Sürücü kapısı açıldığında.
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Yol bilgisayarı

Yol bilgisayarı 1 ve 2

İki Yol bilgisayarı kilometre sayacı,
ortalama tüketim ve ortalama hız için
ayrıca resetlenerekfarklı sürücüler
için farklı yol bilgileri
görüntülenmesini mümkün kılar.
Sıfırlamak için her bir modda SET/
CLR tuşuna birkaç saniye basın.

Yol bilgisayarı (Trip
computer)
Menüler ve fonksiyonlar sinyal kolu
üzerindeki tuşlar ile seçilebilir 3 83.

Orta Seviye Ekranda, Sürüş/Yakıt
Bilgileri Menüsü seçmek için MENU
düğmesine basın veya Üst Seviye
Ekranda W seçin.

Alt menüleri seçmek için ayar çarkını
çevirin:
■ Seyir kilometre sayacı 1
■ Seyir kilometre sayacı 2
(sadece Üst Seviye Ekranda)
■ Menzil (Range)
■ Ortalama tüketim (Average
consumption)
■ Anlık tüketim (Instantaneous
consumption)
■ Ortalama Hız (Average speed)

Seyir kilometre sayacı

Seyir kilometre sayacı belirli bir
sıfırlamadan sonra kaydedilen
mesafeyi gösterir.
Seyir kilometre sayacı 2000
kilometreye kadar sayar ve 0'a
gelindiğinde yeniden başlar.

Göstergeler ve kumanda birimleri
Ayrıca yakıt göstergesindeki i
kontrol lambası yanar.

Ortalama tüketim (Average
consumption)

Ortalama tüketim gösterilir. Ölçüm
her an sıfırlanabilir.
Sıfırlamak için SET/CLR tuşuna
birkaç saniye basın.

Sıfırlamak için sıfırlama düğmesine
veya SET/CLR tuşuna bir kaç saniye
boyunca basın.

Menzil (Range)

Menzil, depoda mevcut olan yakıt
miktarı ile anlık tüketimden
hesaplanır. Ortalama değerler ile
gösterilir.
Yakıt ikmalinden sonra menzil kısa bir
süre sonra otomatik olarak
güncellenir.
Depodaki yakıt miktarı çok düşük
seviyede ise, sürücü bilgi sistemi
ekranında bir mesaj görüntülenir.

Anlık tüketim (Instantaneous
consumption)

Anlık yakıt tüketimi gösterilir. Düşük
hızlarda bir saatte meydana gelen
tüketim gösterilir.

Dikkat
Anlık veya ortalama tüketim sürüş
koşullarına, sürüş tarzına ve araç
hızına bağlı olarak değişebilir.

Ortalama Hız (Average speed)

Ortalama hız gösterilir. Ölçüm her an
sıfırlanabilir.
Sıfırlamak için SET/CLR tuşuna
birkaç saniye basın.
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Araç ayarlarının
kişiselleştirilmesi
Sürücü Bilgi Sistemi ve BilgiEkranındaki ayarların değiştirilmesi
ile araç parametreleri
kişiselleştirilebilir.
Araç donanımlarına bağlı olarak
aşağıda belirtilen fonksiyonlardan
bazıları mevcut olmayabilir.

Sürücü Bilgi Sistemindeki
(Driver Information Center)
ayarlar

Sinyal kolu üzerindeki tuşlar ile Birim
ayarları seçilebilir.
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Araç Bilgileri Menüsü seçmek için
MENU düğmesine basın veya Üst
Seviye Ekranda X seçin.

Birim ayarları menüsü görüntülenir.
Ekranda görüntülenen birimler
değiştirilebilir.
SET/CLR düğmesine basın ve
birimlerden birini seçmek için ayar
çarkını döndürün.
■ Birim1: İngiltere
■ Birim2: Amerika Birleşik Devletleri
■ Birim3: Avrupa
Onaylamak için SET/CLR tuşuna
basın.

Bilgi ve Eğlence sistemini açın ve
CONFIG tuşuna basın. Ayarlar
menüsü görüntülenir.

Grafik bilgi ekranındaki ayarlar
CD 300/CD 400

Aşağıdaki ayarlar MENU tuşuyla
seçilebilir:
■ Diller (Languages)
■ Saat Tarih
■ Radyo ayarları
■ Araç ayarları
İlgili alt menülerde aşağıdaki belirtilen
ayarlar değiştirilebilir:
Diller (Languages)
İstenilen lisan seçilebilir.

Göstergeler ve kumanda birimleri
Saat Tarih
Daha ayrıntılı bilgi için saate 3 71 ve
bilgi ve eğlence sistemi bölümüne
bakınız.
Radyo ayarları
Daha ayrıntılı bilgi için bilgi ve
eğlence sistemi bölümüne bakınız.
Araç ayarları

■ Klima ve hava kalitesi
Otomatik fan hızı: Fan hızını
değiştirilebilir: yüksek / orta / düşük.
Otomatik hava devridaimi: Hava
kalite sensörünün (AQS)

hassaslığını düşük / yüksek olarak
değiştirir.
Otomatik buğu giderme: Otomatik
buğu gidermeyi açar veya kapatır
(on/off)
Otomatik arka buğu çözme: Arka
cam otomatik buğu gidermeyi açar
veya kapatır (on/off)
■ Konfor ayarları
Sinyal sesi düzeyi: Uyarı seslerinin
yüksekliği değiştirilebilir.
Gri vtste otmtk çlşn ark slck: Geri
vitese takıldığında arka cam
sileceklerinin otomatik olarak
çalıştırılması etkinleştirilebilir veya
iptal edilebilir.
■ Park yardımı / Çarpışma algıla
ması
Park yardımı: Ultrasonik sensörler
etkinleştirilebilir veya iptal edilebilir.
■ Dış ortam aydınlatması
Kilit açıldğında dış aydnlatma: Giriş
aydınlatması etkinleştirilebilir veya
iptal edilebilir.
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Arçtan inişte bekleme süresi: Çıkış
aydınlatması etkinleştirilebilir, iptal
edilebilir veya süresi değiştirilebilir.
■ Elektrikli kapı kilitleri
Otomatik kapı açma: Kontağı
kapattıktan sonra, otomatik kapı
kilidi açma işlevini devreye alın
veya devre dışı bırakın.
Kapı açıkken kilitlemeyi önle:
Sürücü kapısı açık durumdayken
otomatik kapı kilitleme
fonksiyonunun etkin olup
olmayacağı belirlenir.
■ Uzktn kilitleme, kilit açma, çlıştırma
Uzktn kilit açma geri bildirimi: Kilit
açma esnasında dörtlü ikaz
flaşörünün yanıp sönmesi
fonksiyonu etkinleştirilebilir veya
iptal edilebilir.
Uzaktan klitleme geri bildirimi: Kilit
açma esnasında dörtlü ikaz
flaşörünün yanıp sönmesi
fonksiyonu etkinleştirilebilir veya
iptal edilebilir.
Kapı kilitlerini uzaktan açma: Kilit
açma esnasında sadece sürücü
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kapısı veya tüm kapıların kilidinin
açılması arasında seçim yapılabilir.
■ Fabrika ayarlarını geri yükle
Fabrika ayarlarını geri yükle: Tüm
ayarlar varsayılan ayarlara
getirilebilir.

Renkli bilgi ekranındaki ayarlar
Navi 600
CONFIG tuşuna basın. Ayarlar
menüsü görüntülenir.

Çok fonksiyonlu düğmeyi çevirerek
veya bastırarak aşağıdaki ayarlar
seçilebilir:
■ Lisanlar
■ Saat & Tarih
■ Radyo ayarları
■ Telefon ayarları
■ Navigasyon ayarları
■ Araç ayarları
■ Gösterge ayarları
İlgili alt menülerde aşağıdaki belirtilen
ayarlar değiştirilebilir:

Navigasyon ayarları
Bilgi ve eğlence sistemi bölümündeki
tanımlamalara bakınız.
Araç ayarları

Lisanlar
İstenilen lisan seçilebilir.
Saat & Tarih
Bkz. Saat 3 71.
Radyo ayarları
Bilgi ve eğlence sistemi bölümündeki
tanımlamalara bakınız.
Telefon ayarları
Bilgi ve eğlence sistemi bölümündeki
tanımlamalara bakınız.

■ Klima ve hava kalitesi
Otom. fan kademeleri: Fan ayarları
değiştirilebilir. Değiştirilen ayar,
kontağın kapatılıp tekrar
açılmasından sonra aktif olacaktır.
Klima sistemi: Klimanın soğutma
fonksiyonu açılabilir ve kapatılabilir.
Otomatik nem giderme: Dış
havanın iletilmesi ile ön camın

Göstergeler ve kumanda birimleri
buğusu çözülebilir ve otomatik
iklimlendirme modu.
Oto. arka cam nemi giderme: Arka
cam ısıtıcısı otomatik olarak
etkinleştirilebilir.

■ Konfor ayarları
Sinyal seslerinin ses şiddeti: Uyarı
seslerinin yüksekliği değiştirilebilir.
Geri viteste oto. arka cam silme:
Geri vitese takıldığında arka cam
sileceklerinin otomatik olarak
çalıştırılması etkinleştirilebilir veya
iptal edilebilir.
■ Park asistanı / Çarpışma tesbiti

Park asistanı: Ultrasonik park
asistanı özelliği etkinleştirilebilir
veya iptal edilebilir.
■ Yol aydınlatma
Araçtan indikten sonraki süresi:
Çıkış aydınlatması etkinleştirilebilir,
iptal edilebilir veya süresi
değiştirilebilir.
Araç yerini bulma ışıkları: Giriş
aydınlatması etkinleştirilebilir veya
iptal edilebilir.
■ Elektrikli kapı kilitleme
Otomatik kapı kilidi açma: Kontağı
kapattıktan sonra, otomatik kapı
kilidi açma işlevini devreye alın
veya devre dışı bırakın.
Otomatik kapı kilitleme: Hareket
ettikten sonra, otomatik kapı
kilitleme işlevini devreye alın veya
devre dışı bırakın.
Kapı açıkken kilitlenmenin
önlenmesi: Sürücü kapısı açık
durumdayken otomatik kapı
kilitleme fonksiyonunun etkin olup
olmayacağı belirlenir.
■ Uzaktan kilitleme / açma / start
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Uzaktan kilit açma geri bildirimi:
Kilit açma esnasında dörtlü ikaz
flaşörünün yanıp sönmesi
fonksiyonu etkinleştirilebilir veya
iptal edilebilir.
Kapı. uzaktan açılması: Kilit açma
esnasında sadece sürücü kapısı
veya tüm kapıların kilidinin açılması
arasında seçim yapılabilir.
Kapıların otom. tekrar kilitlenmesi:
Kilitlerin çözülmesinden sonra araç
kapılarının açılmaması üzerine
otomatik tekrar kilitleme fonksiyonu
etkinleştirilebilir veya iptal edilebilir.
■ Fabrika ayarlarını tekrar oluştur
Fabrika ayarlarını tekrar oluştur:
Tüm ayarlar varsayılan ayarlara
getirilebilir.
Gösterge ayarları
Seçilebilir gösterge ayarları:
■ Gündüz modu: Gündüz şartlarına
göre ekran optimizasyonu.
■ Gece modu: Gece şartlarına göre
ekran optimizasyonu.
■ Otomatik: Araç ışıkları açılıp/
kapatılınca ekran modu değişir.
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Bilgi ekranındaki ayarlar

Ses sistemi
Ayarlar menüsü için CONFIG tuşuna
basın.

İlgili alt menülerde aşağıdaki belirtilen
ayarlar değiştirilebilir:
Diller (Languages)
İstenilen lisan seçilebilir.

■

Saat Tarih
Daha ayrıntılı bilgi için Bilgi ve
Eğlence kullanım kılavuzuna bakınız.
Radyo ayarları
Daha ayrıntılı bilgi için Bilgi ve
Eğlence kullanım kılavuzuna bakınız.
Bluetooth Ayarları
Daha ayrıntılı bilgi için Bilgi ve
Eğlence kullanım kılavuzuna bakınız.
İstenen kurulum menüsüne gitmek
için, MENU-TUNE ayar düğmesini
çevirin ve MENU-TUNE tuşuna
basın.
Aşağıdaki ayarlar seçilebilir:
■ Diller (Languages)
■ Saat Tarih
■ Radyo ayarları
■ Bluetooth Ayarları
■ Araç ayarları

Araç ayarları
■ Klima ve hava kalitesi
Otomatik fan hızı: Fan hızını
değiştirilebilir: yüksek / orta / düşük.
Otomatik hava devridaimi: Hava
kalite sensörünün (AQS)
hassaslığını düşük / yüksek olarak
değiştirir.
Otomatik buğu giderme: Otomatik
buğu gidermeyi açar veya kapatır
(on/off).

■

■

■

Otomatik arka buğu çözme
: Arka cam otomatik buğu
gidermeyi açar veya kapatır (on/off)
Konfor ayarları (Comfort settings)
Sinyal sesi düzeyi: Uyarı seslerinin
yüksekliği değiştirilebilir.
Arka geriye otomatik silme
: Geri vitese takıldığında arka cam
sileceklerinin otomatik olarak
çalıştırılması etkinleştirilebilir veya
iptal edilebilir.
Park asistanı/Çarpışma algılama
Park yardımı: Ultrasonik sensörler
etkinleştirilebilir veya iptal edilebilir.
Dış ortam aydınlatması
Kilit açarken dış aydınlatma:
Giriş aydınlatması etkinleştirilebilir
veya iptal edilebilir.
Araçtan çıkıştan itibaren süresi:
Çıkış aydınlatması etkinleştirilebilir,
iptal edilebilir veya süresi
değiştirilebilir.
Elektrikli kapı kilitleri
Otomatik kapı açma: Kontağı
kapattıktan sonra, otomatik kapı
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kilidi açma işlevini devreye alın
veya devre dışı bırakın.
Kapı açıksa, kapı kilitlemeyi
durdur: Sürücü kapısı açık
durumdayken otomatik kapı
kilitleme fonksiyonunun etkin olup
olmayacağı belirlenir.
■ Uzaktan kilitleme, kilit açma,
çalıştırma
Uzaktan kilit açma geribildirimi:
Kilit açma esnasında dörtlü ikaz
flaşörünün yanıp sönmesi
fonksiyonu etkinleştirilebilir veya
iptal edilebilir.
Uzaktan klitleme geri bildirimi:
Kilitleme esnasında dörtlü ikaz
flaşörü geribeslemesini
etkinleştirilebilir veya iptal edilebilir.
Uzaktan kapı kilidi açma: Kilit açma
esnasında sadece sürücü kapısı
veya tüm kapıların kilidinin açılması
arasında seçim yapılabilir.
■ Fabrika ayarlarına dönülmesi:
Tüm ayarlar varsayılan ayarlara
getirilebilir.

Bilgi ekranındaki ayarlar

Chevrolet MyLink
Ses açıldığında, kontrol
panelindeki ; üzerine basın.
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■ maks başlangıç sesi seviyesi
■ sistem versiyonu
■ DivX(R) VOD
İlgili alt menülerde aşağıdaki belirtilen
ayarlar değiştirilebilir:
saat ve tarih ayarları
Daha ayrıntılı bilgi için Bilgi ve
Eğlence kullanım kılavuzuna bakınız.
radyo ayarları
Daha ayrıntılı bilgi için Bilgi ve
Eğlence kullanım kılavuzuna bakınız.

Ayarlar üzerine basın.
Aşağıdaki ayarlar seçilebilir:
■ saat ve tarih ayarları
■ radyo ayarları
■ bağlantı ayarları
■ araç ayarları
■ dil
■ metin kaydır
■ dokunma sesi seviyesi

bağlantı ayarları
Daha ayrıntılı bilgi için Bilgi ve
Eğlence kullanım kılavuzuna bakınız.
araç ayarları
■ iklim ve hava kalitesi
otomatik fan hızı: Fan hızını
değiştirilebilir: yüksek / orta / düşük.
hava kalite sensörü: Hava kalite
sensörünün (AQS) hassaslığını
düşük / yüksek olarak değiştirir.
klima modu: kapalı / açık / en son
ayar
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otomatik buğu giderme: açık /
kapalı
otomatik arka buğu giderme: açık /
kapalı
konfor ve rahatlık
uyarı sesi seviyesi: Uyarı seslerinin
yüksekliği değiştirilebilir.
geri viteste otomatik silme: Geri
vitese takıldığında arka cam
sileceklerinin otomatik olarak
çalıştırılması etkinleştirilebilir veya
iptal edilebilir.
çarpışma / algılama
park assist (park asistanı):
Ultrasonik sensörler
etkinleştirilebilir veya iptal edilebilir.
aydınlatma
araçtan çıkış aydınlatması: Kapalı/
30 Sn/ 60 Sn / 120 Sn.
araç konum tespit lambaları: Açık
veya Kapalı seçin.
elektrikli kapı kilitleri
kilidi açık kapının kilitlenmesini
önleme: Açık veya Kapalı seçin.
gecikmeli kapı kilitleme: Açık veya
Kapalı seçin.

■ kilitleme, kilit açma ayarları
pasif giriş kilidinin açılması: Tüm
Kapıları/ Sürücü Kapısını Seç.
uzaktan kilit açma lamba
geribildirimi: Işıkları Yakıp Söndür/
Işıklar kapalıyı seç.
uzaktan kilitle lamba ve korna
geribildirimi: Sadece Işıklar/ Işıklar
ve Korna/ Sadece Korna/ Kapalı
seç.
uzaktan kapı kilidi açma: Tüm
Kapıları/ Sürücü Kapısını Seç.
kumanda araçta kaldı hatırlatıcısı:
Açık veya Kapalı seçin.
■ arka kamera seçeneği: Bu menü
sadece aracınızda RVC (Aka
Görüş Kamerası) varsa, görünür.
sembollerin anlamları: Açık veya
Kapalı seçin.
kılavuzlar: Açık veya Kapalı seçin.
■ aracın fabrika ayarları: Ayar
değerlerini varsayılan fabrika
ayarlarına sıfırla.
dil
İstenilen lisan seçilebilir.

metin kaydır
Daha ayrıntılı bilgi için Bilgi ve
Eğlence kullanım kılavuzuna bakınız.
dokunma sesi seviyesi
Daha ayrıntılı bilgi için Bilgi ve
Eğlence kullanım kılavuzuna bakınız.
maks başlangıç sesi seviyesi
Daha ayrıntılı bilgi için Bilgi ve
Eğlence kullanım kılavuzuna bakınız.
sistem versiyonu
Daha ayrıntılı bilgi için Bilgi ve
Eğlence kullanım kılavuzuna bakınız.
DivX(R) VOD
Daha ayrıntılı bilgi için Bilgi ve
Eğlence kullanım kılavuzuna bakınız.

Aydınlatma

Aydınlatma

Dış aydınlatma
Aydınlatma anahtarı
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Farın otomatik olarak açılma kontrolu
olmayan araçlarda:
7 = Kapalı
Kontak açıldığında otomatik far açma
fonksiyonu her zaman etkindir.
Lambalar açık konumdayken 8
kontrol lambası da yanar. Kontrol
lambası 8 3 82.

Dış aydınlatma ............................. 99
İç aydınlatma ............................. 103
Aydınlatma ile ilgili önemli
özellikler ..................................... 104

Otomatik far açma
fonksiyonu

Aydınlatma anahtarını çevirin:
AUTO = Dış aydınlatma durumuna
bağlı olarak far otomatik
olarak yanar.
m
= Otomatik far açma
sisteminin etkinleştirilmesi
veya devre dışı
bırakılması. Düğme
AUTO konumuna geri
döner.
= Park lambaları
8
= Farlar
9
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Otomatik far açma fonksiyonu
etkinleştirildiğinde, motor çalışır
konumdayken sistem araç dışındaki
aydınlık durumuna ve yağmur
sensörü sisteminin verdiği bilgilere
bağlı olarak gündüz sürüş farı ve kısa
huzmeli far arasında seçim yapar.

Uzun huzmeli far

Selektör
Selektörü etkinleştirmek için kolu
direksiyona doğru çekin.

Gündüz sürüş farı
Gündüz sürüş farı aracın gün ışığında
fark edilebilirliğini arttırır.
Arka lambalar yanmaz.
Kısa huzmeli farın otomatik olarak
açılması
Araç dışındaki aydınlık durumu düşük
olduğunda ön farlar ve arka lambalar
yanar.
Ayrıca ön cam silecekleri birden fazla
çalıştırılırsa farlar yanar.

gözlerinin kamaşmasına ve
dolayısıyla olası bir çarpışmaya
sebep olabilir.

Far seviye ayarlaması
Manuel far seviye ayarlaması
Kısa huzmeli fardan uzun huzmeli
fara geçmek için kolu ileri doğru itin.
Kısa huzmeli fara geçmek için kolu
tekrar ileri doğru itin veya direksiyona
doğru çekin.

9 Uyarı
Karşı yönde seyreden araçlara
yaklaşınca veya önünüzde
seyreden araçlar varsa, uzun
fardan kısa farlara geçin. Uzun
huzmeli farlar diğer sürücülerin

Aydınlatma
Far seviyesini araç yüküne uyacak
şekilde ayarlamak için: Ayar
düğmesini ? istenilen konuma
çevirin.
0 = Ön koltuklar dolu
1 = Tüm koltuklar dolu
2 = Tüm koltuklar dolu ve bagaj
bölmesinde yük var
3 = Sürücü koltuğu dolu ve bagaj
bölmesinde yük var

Dörtlü ikaz flaşörü
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Dönüş ve şerit değiştirme
sinyalleri

Yurtdışı seyahatinde farlar
Asimetrik kısa huzmeli far, yolun ön
yolcu tarafındaki görüş alanını arttırır.
Trafiğin soldan aktığı ülkelerde
karşıdan gelen araç sürücülerinin
gözlerinin kamaşmaması için far
seviyesini ayarlayın.
Farların ayarını serviste değiştirin.

Çalıştırmak için ¨ tuşuna basın.
Dörtlü ikaz flaşörü hava yastığının
açılmasıyla birlikte otomatik olarak
devreye girer.

Kol yukarı doğru = Sağ sinyal
Kol aşağı doğru = Sol sinyal
Baskı noktasının ötesine doğru
bastırıldığında sinyal lambası sürekli
olarak çalışır. Direksiyonun geri
çevrilmesiyle dönüş sinyali otomatik
olarak söner.
Kısa süreli sinyal verme için kolu
hissedilir bir direnç oluşana kadar
bastırın ve serbest bırakın. Sinyal üç
kere yanıp söner, örneğin şerit
değiştirmek için.
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Daha uzun süreli sinyal vermek için
kolu hissedilir direnç noktasına kadar
bastırın ve bu durumda tutun.
Kolu önceki konumuna getirerek
dönüş sinyallerini manuel olarak
kapatın.

Arka sis lambaları

Park lambaları

Çalıştırmak için r tuşuna basın.
Aydınlatma anahtarı Auto
konumundayken: Arka sis lambaları
açıldığında kısa huzmeli farlar da
otomatik olarak açılacaktır.
Aydınlatma anahtarı 8
konumundayken: Arka sis lambası
sadece ön sis farları ile birlikte
açılabilir.

Araç park halindeyken ön veya
arkadaki park lambaları tek taraflı
olarak devreye sokulabilir:
1. Kontağı kapatın.
2. Dönüş sinyal kolunu tamamen
yukarıya (sağ park lambası için)
veya aşağıya (sol park lambası
için) çekin.
Onay için bir sinyal sesi duyulur ve
göstergedeki kontrol lambası yanar.

Ön sis farları

Çalıştırmak için > tuşuna basın.

Aydınlatma

Geri vites lambası
Kontak açıkken ve araç geri
vitesteyken yanar.

Buğulu lamba kapakları

İç aydınlatma

Dahili lambalar

Gösterge paneli
aydınlatması

İç aydınlatma lambası

103

Lamba kapaklarının iç kısmı
yağmurlu ve soğuk havalarda, aşırı
yağmurda veya aracın yıkanmasına
bağlı olarak kısa süreli olarak
buğulanabilir. Kapaklardaki buğu kısa
süre sonra kendiliğinden kaybolur,
buğunun kaybolmasını hızlandırmak
için ışığı açın.

Dış aydınlatma lambaları açık
olduğunda aşağıdaki lambaların
parlaklığı ayarlanabilir:
■ Gösterge paneli aydınlatması
■ Bilgi ekranı
■ Aydınlatmalı tuşlar ve kumanda
elemanları
İstenilen parlaklık derecesine
ulaşılana kadar ayar düğmesini A
çevirin.

Araca binerken ve araçtan çıkarken iç
aydınlatma lambaları otomatik olarak
açılır ve kısa süre sonra söner. Bu
lambalar anahtar kontaktan
çıkarıldıktan sonra da kısa süreliğine
yanar.
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İki pozisyonlu kumanda düğmesini
kullanın:
w
= Otomatik çalışma
fonksiyonu
kapatılabilir ve
açılabilir
u işareti
= Sürekli açık konum
olan kısma
basın
v işareti
= Sürekli kapalı
konum
olan kısma
basın

Okuma lambaları

Devreye almak için s ve t tuşuna
basın.

Aydınlatma ile ilgili
önemli özellikler

Güneşliklerde bulunan
aydınlatma lambası

Giriş aydınlatması

Kapak açıldığında yanar.

Karşılama aydınlatması

Farlar, park lambaları, arka lambalar
ve iç aydınlatma lambaları araç
kilitlerinin uzaktan kumanda ile
açılması esnasında kısa süreliğine
yanar. Bu fonskiyon aracın karanlık
bir bölgede tespit edilip kolay
bulunması için kullanılabilir.
Kontak anahtarı 1. konuma (ACC
konumu) çevirilir çevirilmez ilgili
aydınlatma lambaları söner. Sürüşe
başlamak3 18
Bu fonksiyon, bilgi ekranındaki
Ayarlar menüsünde etkinleştirilebilir
veya iptal edilebilir. Araç ayarlarının
kişiselleştirilmesi 3 91.
Ayarlar kullanılan anahtar içine
kaydedilebilir 3 23.

Aydınlatma
Giriş aydınlatması

Aşağıdaki aydınlatma birimleri sürücü
kapısı açıldığında ilaveten yanar:
■ Bazı düğmeler
■ Bazı dahili aydınlatma lambaları

Araçtan çıkış aydınlatması
Farlar, park lambaları ve arka
lambalar, aracın terkedilmesinin
ardından yolun aydınlatılması için
belli bir süre yanar (Bu süre
ayarlanabilir bir süredir).

Etkinleştirilmesi

Bu fonksiyon bilgi ekranındaki (InfoDisplay) Ayarlar menüsünde
etkinleştirilebilir veya iptal edilebilir
veya lambaların yanış süreleri
ayarlanabilir. Araç ayarlarının
kişiselleştirilmesi 3 91.
Ayarlar kullanılan anahtar içine
kaydedilebilir 3 23.
1. Kontağı kapatın.
2. Kontak anahtarını çıkarın.
3. Sürücü kapısını açın.
4. Sinyal kolunu direksiyona doğru
çekin.
5. Sürücü kapısını kapatın.
Sürücü kapısı kapatılmazsa ışık
iki dakika sonra söner.
Anahtarın kontak kilidine sokulması
veya sürücü kapısı açık iken dönüş
sinyal kolunun direksiyon simidine
doğru tekrar çekilmesi ile ışık derhal
kapanır.
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Akü boşalma emniyeti
Dahili lambaların kapatılması

Kontak kapatıldığında akünün
boşalmasını engellemek için bazı iç
aydınlatma lambaları belli bir sürenin
ardından otomatik olarak kapatılır.
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Bilgi ve Eğlence
Sistemi
Giriş ........................................... 106
Radyo ........................................ 129
CD çalar ..................................... 141
AUX girişi ................................... 147
USB girişi ................................... 148
Bluetooth müziği ........................ 152
Dijital resim çerçevesi ................ 155
Navigasyon ................................ 157
Konuşma algılama ..................... 196
Cep telefonu .............................. 201

Giriş
Genel Bilgiler
Bilgi ve Eğlence sistemi aracınızda
yüksek kalitede eğlence sağlar.
FM ve AM dalga bantlarından yayın
yapan radyo istasyonları için ses
sisteminizde otomatik olarak
ayarlanabilen 12 istasyon hafızası
mevcuttur. Ayrıca, manuel olarak da
36 istasyon daha ayarlanabilir (dalga
bandından bağımsız olarak).
Entegre audio çalar, hem audio
CD'leri hem de MP3/WMA CD'leri
çalabilme özelliğiyle hoş vakit
geçirmenizi sağlar.
Ayrıca, Bilgi ve Eğlence sistemine ek
ses (audio) kaynağı olarak harici veri
saklama aygıtları, örn.iPod, MP3
çalar veya USB bellek (CD 300 hariç)
veya taşınabilir bir CD çalar
bağlayabilirsiniz.
Dijital ses işlemcisi, ses
optimizasyonu için size birçok
ayarlanmış ekolayzer modu
sunmaktadır.

Dinamik güzergah kılavuzuna sahip
navigasyon sistemi (sadece Navi
600), gideceğiniz istikamette yolda
size rehberlik eder ve istenirse trafik
sıkışıklığı veya diğer trafik problemleri
hakkında otomatik olarak size
uyarılarda bulunur.
Bilgi ve Eğlence sistemi ayrıca
direksiyon simidi üzerindeki kumanda
birimleri ile de çalıştırılabilir.
Bilgi ve Eğlence Sistemi bir cep
telefonu portalı ile donatılmış olabilir.
İyi tasarlanmış kumanda tuşları, net
göstergeler ve çok fonksiyonlu
MENU düğmesi, sistemi kolaylıkla
kontrol edebilmenizi sağlar.

Kullanım ve trafik güvenliği için
önemli bilgi
9 Uyarı
Bilgi ve eğlence sistemi, araç
güvenle sürülebilecek şekilde
kullanılmalıdır. Kullanım
esnasında herhangi bir sorunda

Bilgi ve Eğlence Sistemi
aracınızı durdurun ve araç
hareketsiz konumdayken sistemi
kumanda edin.

9 Uyarı
Navigasyon sisteminin
kullanılması (sadece Navi 600),
trafikte doğru ve ihtiyatlı olma
konusunda sürücünün
sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
İlgili trafik kurallarına her zaman
uyulmalıdır.
Girişleri (örn. adres) sadece araç
durağan konumdayken yapınız.
Navigasyon sisteminin talimatı
trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her
zaman trafik kurallarına uyunuz.

9 Uyarı
Bazı bölgelerde, dönüşe izin
verilmeyen tek yönlü caddeler ve
diğer yollar ve giriş noktaları (örn.
yayaya ait alanlar) haritada
işaretlenmemiş olabilir. Böyle

bölgelerde Bilgi ve Eğlence
sistemi, dikkat edilmesi gereken
bir uyarıda bulunabilir. Sürüşe izin
verilmeyen tek yönlü caddelere,
yollara ve giriş noktalarına çok
dikkat etmelisiniz.

Radyo yayınlarının alınması

Aşağıdaki sebepler yayında ıslık
sesine, hışırtıya, parazite veya
yayının kaybolmasına neden olabilir
■ Vericiye olan mesafedeki
değişiklikler,
■ Yansıma nedeniyle parazitli alış,
■ Gölgelenme

Hırsızlığa karşı koruma
özelliği
Bilgi ve Eğlence sistemi hırsızlığa
karşı emniyet amacıyla için elektronik
koruma sistemine sahiptir.
Dolayısıyla Bilgi ve Eğlence sistemi
sadece sizin aracınızda çalışır,
çalınma sonrası başka bir araçta
kullanılamaz.

107

108

Bilgi ve Eğlence Sistemi

Kumanda birimlerine genel bakış
Navi 600

Bilgi ve Eğlence Sistemi
1

2

m düğmesi .......................... 117

6

CONFIG .............................. 126

12 BACK .................................. 118

Basıldığında: Bilgi ve
eğlence sistemini açar/
kapatır (on/off) ..................... 117

Menü: Bir seviye geri .......... 118

7

Sistem ayarları .................... 126
RPT NAV ............................ 190

Çevrildiğinde: Ses
yüksekliğini ayarlar .............. 117
İstasyon tuşları 1...6 ............ 130

8

Son navigasyon mesajını
tekrarlama ........................... 190
TP ....................................... 137

9

Trafik servisi özelliğini
açar/kapatır ......................... 137
TONE .................................. 123

Uzun süre basma:
İstasyon kaydedilir .............. 130

3

Kısa basıldığında:
İstasyon seçilir .................... 130
DEST .................................. 158

Ses tonu ayarları ................. 123
10 INFO ................................... 108
Ek, duruma bağlı bilgi ......... 108
11 AS ....................................... 130

4

Navigasyon sistemine
istikamet girişi ..................... 158
NAV ..................................... 158

Otomatik hafıza seviyeleri ... 130

Bir kez basıldığında:
Harita ekranı ...................... 158

Kısa basıldığında:
Otomatik kayıtlı liste seçilir .. 130

İki kez basıldığında:
Navigasyon menüsü ........... 158
8 yönlü tuş ........................... 158

Uzun süre basma:
İstasyonlar otomatik
olarak kaydedilir .................. 130

5
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Navigasyon: Harita
gösterim penceresini
hareket ettirir ....................... 158

Input (giriş): Son karakter
veya tüm giriş silinir ............. 118
13 FAV ..................................... 131
Favori istasyon listeleri ........ 131
14 MENU ................................. 118
Çevrildiğinde: Menü
seçenekleri işaretlenir
veya rakamsal değerler
ayarlanır ............................. 118
Basıldığında: İşaretlenen
opsiyon seçilir/
etkinleştirilir; ayarlanan
değer onaylanır; fonksiyon
açılır/kapatılır ...................... 118
15 CD çıkarma ......................... 143
16 İleri doğru aramayı başlatır . 129
Radyo: ileri doğru aramayı
başlatır ................................ 129
CD/MP3/WMA: Bir sonraki
parçaya atlar ....................... 143
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17 MUTE .................................. 117
Sessiz mod (mute)
etkinleştirilir / iptal edilir ....... 117
18 CD/MP3/WMA ..................... 148
Çalma işlemini başlatır/
durdurur .............................. 148
19 CD/AUX .............................. 148
Audio CD/MP3/WMA
CD'sinin çalınmasını
başlatır veya ses (audio)
kaynağını değiştirir .............. 148
20 BAND .................................. 129
Radyoyu çalıştırır veya
yayın bandını (FM/AM)
değiştirir .............................. 129
21 Geri yönde aramayı başlatır 129
Radyo: Geri yönde
aramayı başlatır .................. 129
CD/MP3/WMA: Bir önceki
parçaya atlar ....................... 143
22 CD yuvası ........................... 143
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CD 400
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m düğmesi .......................... 117

3

5

12 MENU ................................. 118
Çevrildiğinde: Menü
seçenekleri işaretlenir
veya rakamsal değerler
ayarlanır ............................. 118

7

Çevrildiğinde: Ses
yüksekliğini ayarlar .............. 117
İstasyon tuşları 1...6 ............ 130

8

Ek, duruma bağlı bilgi ......... 108
TONE .................................. 123

Uzun süre basma:
İstasyon kaydedilir .............. 130

9

Ses tonu ayarları ................. 123
AS ....................................... 130

Kısa basıldığında:
İstasyon seçilir .................... 130
Geri yönde aramayı başlatır 129
Radyo: Geri yönde
aramayı başlatır .................. 129

4

TP ....................................... 137
Trafik servisi özelliğini
açar/kapatır ......................... 137
INFO ................................... 108

Basıldığında: Bilgi ve
eğlence sistemini açar/
kapatır (on/off) ..................... 117

2

6

CD/MP3/WMA: Bir önceki
parçaya atlar ....................... 143
CD/MP3/WMA: Çalma
işlemini başlatır/durdurur ..... 148
İleri doğru aramayı başlatır . 129
Radyo: ileri doğru aramayı
başlatır ................................ 129
CD/MP3/WMA: Bir sonraki
parçaya atlar ....................... 143

Otomatik hafıza seviyeleri ... 130
Kısa basıldığında:
Otomatik kayıtlı liste seçilir .. 130
Uzun süre basma:
İstasyonlar otomatik
olarak kaydedilir .................. 130
10 BACK .................................. 118
Menü: Bir seviye geri .......... 118
Input (giriş): Son karakter
veya tüm giriş silinir ............. 118
11 CD çıkarma ......................... 143

Basıldığında: İşaretlenen
opsiyon seçilir/
etkinleştirilir; ayarlanan
değer onaylanır; fonksiyon
açılır/kapatılır ...................... 118
13 FAV ..................................... 131
Favori istasyon listeleri ........ 131
14 MUTE .................................. 117
Sessiz mod (mute)
etkinleştirilir / iptal edilir ....... 117
15 CONFIG .............................. 126
Sistem ayarları .................... 126
16 CD yuvası ........................... 143
17 CD/AUX .............................. 148
Audio CD/MP3/WMA
CD'sinin çalınmasını
başlatır veya ses (audio)
kaynağını değiştirir .............. 148
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18 BAND .................................. 129
Radyoyu çalıştırır veya
yayın bandını (FM/AM)
değiştirir .............................. 129
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m düğmesi .......................... 117

7

Basıldığında: Bilgi ve
eğlence sistemini açar/
kapatır (on/off) ..................... 117

2

Çevrildiğinde: Ses
yüksekliğini ayarlar .............. 117
İstasyon tuşları 1...6 ............ 130
Uzun süre basma:
İstasyon kaydedilir .............. 130

3

Kısa basıldığında:
İstasyon seçilir .................... 130
Geri yönde aramayı başlatır 129
Radyo: Geri yönde
aramayı başlatır .................. 129

4
5
6

CD/MP3/WMA: Bir önceki
parçaya atlar ....................... 143
MP3: Bir üst klasöre geçilir . 143
CD/MP3/WMA: Çalma
işlemini başlatır/durdurur ..... 148
MP3: Bir alt klasöre geçer ... 143
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İleri doğru aramayı başlatır . 129

12 BACK .................................. 118

Radyo: ileri doğru aramayı
başlatır ................................ 129

Menü: Bir seviye geri .......... 118

8

CD/MP3/WMA: Bir sonraki
parçaya atlar ....................... 143
TP ....................................... 137

9

Trafik servisi özelliğini
açar/kapatır ......................... 137
INFO ................................... 108

Ek, duruma bağlı bilgi ......... 108
10 TONE .................................. 123
Ses tonu ayarları ................. 123
11 AS ....................................... 130
Otomatik hafıza seviyeleri ... 130
Kısa basıldığında:
Otomatik kayıtlı liste seçilir .. 130
Uzun süre basma:
İstasyonlar otomatik
olarak kaydedilir .................. 130

Input (giriş): Son karakter
veya tüm giriş silinir ............. 118
13 CD çıkarma ......................... 143
14 MENU ................................. 118
Menüler içinde seçim ve
dolaşım işlemleri için
merkezi kontrol birimi .......... 118
15 FAV ..................................... 131
Favori istasyon listeleri ........ 131
16 MUTE .................................. 117
Sessiz mod (mute)
etkinleştirilir / iptal edilir ....... 117
17 CONFIG .............................. 126
Sistem ayarları .................... 126
18 CD yuvası ........................... 143
19 CD/AUX .............................. 148
Audio CD/MP3/WMA
CD'sinin çalınmasını
başlatır veya ses (audio)
kaynağını değiştirir .............. 148

116

Bilgi ve Eğlence Sistemi

20 BAND .................................. 129
Radyoyu çalıştırır veya
yayın bandını (FM/AM)
değiştirir .............................. 129

Direksiyondaki ses kumanda
birimleri

Radyo etkin konumdaysa:
bir sonraki/bir önceki
kayıtlı radyo istasyonunu
seçmek için yukarı/aşağı
yönde çevirin ....................... 129

2
3
1

SRC (Kaynak) ..................... 117
Basıldığında: Ses kaynağı
seçilir ................................... 117

4

CD çalar etkin
konumdaysa: bir sonraki/
bir önceki CD/MP3/WMA
parçasını seçmek için
yukarı/aşağı yönde çevirin . . 143
Ses yüksekliğinin
arttırılması ........................... 117
Ses yüksekliğinin
azaltılması ........................... 117
Sessiz mod (mute)
etkinleştirilir / iptal edilir ....... 117
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Kullanım
Kumanda birimleri

Bilgi ve eğlence sistemi, fonksiyon
tuşları, çok fonksiyonlu düğme ve
ekranda gösterilen menüler
sayesinde kullanılabilir.
Sisteme girişler (input) aşağıdaki
birimler üzerinden yapılabilir:
■ Gösterge panelindeki merkezi
kontrol ünitesi 3 108
■ Direksiyon üzerindeki kumanda
tuşları 3 108

Bilgi ve eğlence sistemini açma
veya kapama
X düğmesine kısaca basın.
Açıldıktan sonra sistemdeki en son
seçilen kaynak aktif duruma geçer.

Otomatik kapatmak
Kontak kapalı konumdayken bilgi ve
eğlence sistemi X düğmesi
vasıtasıyla açılırsa, 30 dakika sonra
sistem otomatik olarak tekrar
kapanacaktır.

Ses yüksekliği ayarı

X düğmesini çevirin. Ekranda mevcut
ayar görüntülenir.
Bilgi ve eğlence sistemi açıldığında
ses düzeyi maksimum başlangıç
seviyesinden daha düşükse, en son
seçilen ses seviyesi ayarlanır.
Aşağıdakiler ayrı olarak ayarlanabilir:
■ maksimum başlangıç ses seviyesi
3 126
■ trafik anonslarının ses yüksekliği
3 126
■ navigasyon mesajlarının ses
yüksekliği (sadece Navi 600)
3 158
Speed compensated volume (Hıza
bağlı ses yüksekliği)
Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı aktif
konumdayken 3 126 yol ve rüzgar
gürültüsünü gidermek için ses
yüksekliği aracın hızına oranla
otomatik olarak ayarlanacaktır.
Sessiz (Mute)
Ses kaynağını sessiz konuma
getirmek için MUTE tuşuna basın.
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Sessiz moddan çıkmak için: X
düğmesini çevirin veya MUTE tuşuna
tekrar basın.
Yüksek sıcaklıktaki ses kısıtlamaları
Aracın iç sıcaklığı çok yüksek
seviyedeyken bilgi ve eğlence sistemi
maksimum ses seviyesini kısıtlar.
Eğer gerekirse, ses otomatik olarak
düşürülür.

Çalışma modları
Radyo
Radyo ana menüsünü açmak veya
dalga bandları arasında geçiş
yapmak için BAND tuşuna basın.
İstasyon seçeneklerinin olduğu alt
menüyü açmak için MENU
düğmesine basın.
Radyo fonksiyonları hakkında detaylı
bilgi 3 129.
Audio Player (Çalar)
CD, USB, iPod veya AUX menüsünü
(eğer varsa) açmak veya bu menüler
arasında geçiş yapmak için CD/AUX
tuşuna basın.
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Parça seçim seçeneklerinin olduğu
alt menüyü açmak için MENU
düğmesine basın.
Ayrıntılı açıklamalar:
■ CD çalar fonksiyonları 3 143
■ AUX giriş fonksiyonları 3 148
■ USB girişi fonksiyonarı (CD 300
hariç) 3 148
Navigasyon
(sadece Navi 600)
Aracın bulunduğu yerin etrafındaki
alanı gösteren bir haritayı
görüntülemek için NAV tuşuna basın.
Navigasyon ana menüsünü açmak
için MENU düğmesine basın.
Navigasyon sistemi fonksiyonları
hakkında detaylı bilgi 3 158.

Temel kullanım
MENU düğmesi

MENU düğmesi menülerin kumanda
edilmesi için ana kumanda birimidir.

Çeviriniz
■ bir menü seçeneğini işaretlemek
için
■ CD 300: Menü seçeneklerini
görüntülemek için
■ rakamsal bir değer ayarlamak için
Basınız
■ işaretli seçeneği seçmek/
etkinleştirmek için
■ CD 300: görüntülenen seçeneği
seçmek veya etkinleştirmek için
■ ayarlanmış bir değeri onaylamak
için
■ bir sistem fonksiyonunu açmak/
kapatmak için

BACK tuşu

Aşağıdaki fonksiyonlar için bu tuşa
basınız:
■ Bir menüden çıkmak,
■ Alt bir menüden bir sonraki daha
üst bir menüye dönmek,
■ Karakter sıralamasındaki son
karakteri silmek.
Yapılan girişi silmek için tuşu birkaç
saniye basılı tutun.

Menü kullanma örnekleri
Navi 600 modelinden örnekler
Bir opsiyon seçme

İmleci (= renkli arka plan) istenen
opsiyona getirmek için MENU
düğmesini çevirin.
İşaretli opsiyonu seçmek için MENU
düğmesine basın.
Alt menüler
Menünün sağ tarafındaki ok işareti
opsiyon seçiminden sonra içinde
diğer seçeneklerin olduğu bir alt
menünün açılacağı anlamına gelir.
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Bir ayarı etkinleştirmek

Bir değer ayarlama

Fonksiyon açma/kapatma

İstenen ayarı işaretlemek için MENU
düğmesini çevirin.
Ayarı aktif kılmak için MENU
düğmesine basın.

Ayarın mevcut değerini değiştirmek
için MENU düğmesini çevirin.
Değeri onaylamak için MENU
düğmesine basın.

Açılacak veya kapatılacak fonksiyonu
işaretlemek için MENU düğmesini
çevirin.
Açık ve Kapalı arasında bir seçim
yapmak için MENU düğmesine basın.
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Karakter dizisi girme

Karakter dizileri girmek için, örn. yol
adları veya ev numaraları:
İstenen karakterleri (harf veya rakam)
seçmek için MENU düğmesini çevirin.
Karakter dizisindeki son karakter
BACK tuşu ile silinebilir. BACK tuşu
basılı tutulursa tüm giriş silinebilir.
Seçileni onaylamak için MENU
düğmesine basın.

CD 400 modelinden örnekler
Bir opsiyon seçme

İmleci (= renkli arka plan) istenen
opsiyona getirmek için MENU
düğmesini çevirin.
İşaretli opsiyonu seçmek için MENU
düğmesine basın.
Alt menüler
Menünün sağ tarafındaki ok işareti
opsiyon seçiminden sonra içinde
diğer seçeneklerin olduğu bir alt
menünün açılacağı anlamına gelir.

Bir ayarı etkinleştirmek

İstenen ayarı işaretlemek için MENU
düğmesini çevirin.
Ayarı aktif kılmak için MENU
düğmesine basın.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
Bir değer ayarlama

Fonksiyon açma/kapatma

Ayarın mevcut değerini değiştirmek
için MENU düğmesini çevirin.
Değeri onaylamak için MENU
düğmesine basın.

Açılacak veya kapatılacak fonksiyonu
işaretlemek için MENU düğmesini
çevirin.
Açik ve Kapalı arasında bir seçim
yapmak için MENU düğmesine basın.
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CD 300 modelinden örnekler
Menü elemanları ve sembolleri

Aşağı ve yukarı okları 1 şunları
gösterir: Üst menü seviyesi etkin
konumdadır. Etkin konumdaki güncel
menüde başka opsiyonlar da
mevcuttur.
Etkin konumdaki güncel menüdeki
diğer opsiyonları görüntülemek için
MENU düğmesini çevirin.
Köşeli ok 2 şunları gösterir: İçinde
opsiyonlar barındıran bir alt menü
mevcuttur.
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Görüntülenen opsiyonu seçmek ve
ilgili alt menüyü açmak için MENU
düğmesine basın.
Sağ yönlü ok 3 şunları gösterir: İlk alt
menü seviyesi etkindir (iki ok = ikinci
alt menü seviyesi etkin).
Aşağı yönlü ok 4 şunları gösterir: Aktif
konumdaki alt menüde başka
opsiyonlar da mevcuttur.

Ayarı aktif kılmak için MENU
düğmesine basın.

Fonksiyon açma/kapatma

Bir değer ayarlama

Bir ayarı etkinleştirmek

İlgili ayar menüsünü açmak için
MENU düğmesine basın.
Ayarın mevcut değerini değiştirmek
için MENU düğmesini çevirin.
Değeri onaylamak için MENU
düğmesine basın.
İlgili ayar menüsünü açmak için
MENU düğmesine basın.
İstenen ayarı görüntülemek için
MENU düğmesini çevirin.

İlgili ayar menüsünü açmak için
MENU düğmesine basın.
Açik veya Kapalı seçeneklerini
işaretlemek için MENU düğmesini
çevirin.
İşaretli ayarı onaylamak için MENU
düğmesine basın.
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Ses tonu ayarları
Navi 600

Bass (bas sesler), middle (orta
sesler) ve treble (tiz sesler) ayarı

Ön/arka ses dağılımının ayarlanması

Ses tonu ayarları menüsünde ses
tonu özellikleri herbir radyo frekansı
ve audio çalar kaynağı için farklı
olacak şekilde ayarlanabilir.

Baslar, Ortalar veya Tizler menü
noktasını seçiniz.
Seçilen opsiyon için istenen değeri
ayarlayın.
Ses tonu menüsüne dönmek için
TONE tuşuna basın.
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Fader menü noktasını seçiniz.
İstenen değeri ayarlayın.
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Sol/sağ ses dağılımının ayarlanması

Balans menü noktasını seçiniz.
İstenen değeri ayarlayın.
Kişisel ayarı "0"a
veya "Kapalı" konumuna getirmek
İstenen opsiyonu seçin ve MENU
düğmesini birkaç saniye kadar basılı
tutun.
Tüm ayarları "0"
veya "Kapalı" konumuna getirme
TONE tuşunu birkaç saniye basılı
tutun.

Müzik türüne göre ses tonu ayarlarını
optimize etmek

Ses tonu menüsüne dönmek için
TONE tuşuna basın.
EQ (Ekolayzer) seçiniz.
Görüntülenen opsiyonlar, çalan
müzik türüne en uygun bass (bas
sesler), middle (orta sesler) ve treble
(tiz sesler) ayarlarını sunar.
İstenen opsiyonu seçin.

CD 300 / CD 400

Ses tonu ayarları menüsünde ton
özellikleri herbir radyo frekansı ve
audio çalar kaynağı için farklı olacak
şekilde ayarlanabilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
Bass (bas sesler), middle (orta
sesler) ve treble (tiz sesler) ayarı

Bas:, Ort aralık: veya Tiz: menü
noktasını seçiniz.
Seçilen opsiyon için istenen değeri
ayarlayın.
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Ön/arka ses dağılımının ayarlanması

Sol/sağ ses dağılımının ayarlanması

Fader: menü noktasını seçiniz.
İstenen değeri ayarlayın.

Denge: menü noktasını seçiniz.
İstenen değeri ayarlayın.
Kişisel ayarı "0"a getirme
İstenen opsiyonu seçin ve MENU
düğmesini birkaç saniye kadar basılı
tutun.
Tüm ayarları "0" veya "Off" konumuna
getirme
TONE tuşunu birkaç saniye basılı
tutun.
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Müzik türüne göre ses tonunu
optimize etmek

Ses ayarları

Hıza bağlı ses şiddeti yükseltme

Navi 600
Azami açma ses şiddeti

EQ: (Ekolayzer) seçiniz.
Görüntülenen opsiyonlar çalan müzik
türüne en uygun bass (bas sesler),
middle (orta sesler) ve treble (tiz
sesler) ayarlarını sunar.
İstenilen opsiyonu seçiniz.

Sistem ayarları menüsünü açmak için
CONFIG tuşuna basın.
Radyo ayarları ve ardından Azami
açma ses şiddeti menü noktasını
seçiniz.
İstenen değeri ayarlayın.

Sistem ayarları menüsünü açmak için
CONFIG tuşuna basın.
Radyo ayarları ve ardından Hıza
bağlı ses şiddeti yükseltme menü
noktasını seçiniz.
Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı devre
dışı bırakılabilir veya ses yüksekliği
uyarlama derecesi görüntülenen
menüden seçilebilir.
İstenen opsiyonu seçin.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
Trafik anonslarının (TA) ses
yüksekliği
Trafik anonslarının ses yüksekliği
normal ses yüksekliğine kıyasla
yükseltilip düşürülebilir.

Sistem ayarları menüsünü açmak için
CONFIG tuşuna basın.
Radyo ayarları, RDS seçenekleri ve
TA ses şiddeti menü noktasını seçin.
İstenen değeri ayarlayın.

CD 300 / CD 400
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Hız dengelemeli ses düzeyi

Maksimum başlangıç sesi

Sistem ayarları menüsünü açmak için
CONFIG tuşuna basın.
Radyo ayarları ve ardından
Maksimum başlangıç sesi menü
noktasını seçiniz.
CD 300: Ses ayarları ve ardından
Başlangıç ses düzeyi menü noktasını
seçiniz.
İstenen değeri ayarlayın.

Sistem ayarları menüsünü açmak için
CONFIG tuşuna basın.
Radyo ayarları ve ardından Otomatik
ses kontrolü menü noktasını seçiniz.
CD 300: Ses ayarları ve ardından
Otomatik ses kontrolü menü
noktasını seçiniz.
Hıza bağlı ses yüksekliği ayarı devre
dışı bırakılabilir veya ses yüksekliği
uyarlama derecesi görüntülenen
menüden seçilebilir.
İstenilen opsiyonu seçiniz.
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Trafik anonslarının (TA) ses
yüksekliği
Trafik anonslarının ses yüksekliği
normal ses yüksekliğine kıyasla
yükseltilip düşürülebilir.

Kişiselleştirme
(Sadece CD 400'de)
Bir çok bilgi ve eğlence sistem ayarı
her araç anahtarına ayrı ayrı
kaydedilebilir.

Kayıtlı ayarlar

Sistem ayarları menüsünü açmak için
CONFIG tuşuna basın.
Radyo ayarları, RDS seçenekleri ve
TA sesi menü noktasını seçin.
CD 300: Ses ayarları, RDS
seçenekleri ve TA sesi menü
noktasını seçin.
Sesin yükselmesi veya düşmesi için
istenilen değeri ayarlayın.

Anahtar kontak kilidinden çıkarılırken
kullanılan anahtara aşağıdaki ayarlar
otomatik olarak kaydedilir:
■ Son ses ayarları; telefon dışındaki
tüm ses kaynakları (radyo, CD
çalar, AUX, USB) için bir ses
seviyesi
■ Ayarlı tüm radyo istasyonları
■ Tüm ses tonu ayarlar; her ses tonu
ayarı aşağıdaki ses kaynakları
(eğer varsa) için ayrı ayrı kaydedilir:
AM, FM, CD çalar, AUX, USB
■ Son aktif ses kaynağı
■ Son aktif radyo istasyonu (her
yayın bandı için ayrı ayrı)
■ Son aktif ekran modu

■ Audio/MP3 CD'sindeki veya eğer
varsa çoklu CD çalardaki (CD
değiştirici) son konum (örn. CD
numarası, parça numarası, klasör)
■ Karışık parça çalma ayarının
durumu (CD çalar)
■ TP (Trafik programları) ayarının
durumu
■ Ekrandaki her menü için imleç
konumu

Kişiselleştirmenin
etkinleştirilmesi/iptal edilmesi

Sistem ayarları menüsünü açmak için
CONFIG tuşuna basın.
Araç ayarları ve ardından Konfor
ayarları menü noktasını seçiniz.
Srcü trfından kişiselleştirme'yi Açik
veya Kapalı konumuna getirin.
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Radyo
Kullanım
Kumanda tuşları

Radyonun kumanda edilmesi için en
önemli tuşlar şunlardır:
■ BAND: Radyoyu aktif hale getirme
■ t v: İstasyon arama
■ AS: Otomatik kaydedilmiş
istasyonların (Autostore) listesi
■ FAV: Favori istasyon listeleri
■ 1...6: Kayıtlı istasyon tuşları
■ TP : Radyo trafik servisi 3 137

Radyoyu aktif hale getirme

Radyo ana menüsünü açmak için
BAND tuşuna basın.
En son dinlenen istasyon çalınmaya
başlayacaktır.

Radyo bandı seçimi

İstenilen yayın bandını etkinleştirmek
için BAND tuşuna bir veya birden
fazla basın.

Bu radyo bandında son dinlenen
istasyon çalmaya başlayacaktır.

İstasyon arama
Otomatik istasyon arama

Hafızada kayıtlı bir sonraki istasyonu
dinlemek için t veya v tuşuna
kısaca basın.

Manuel istasyon arama
Navi 600
t veya v tuşuna basılı tutun.
Ekranda istenen frekans
görüntülenince tuşu bırakın.
Algılanabilen bir sonraki istasyon için
arama yapılır ve istasyon otomatik
olarak çalmaya başlar.
CD 300 / CD 400
Mevcut yayın bandındaki
algılanabilen diğer istasyonu aramak
için birkaç saniye kadar t veya v
tuşuna basın.
İstenilen frekansa ulaşıldığında ilgili
istasyon otomatik olarak çalmaya
başlar.

129

Not
Manuel istasyon arama: Radyo eğer
hiçbir istasyon bulamazsa, otomatik
olarak daha hassas bir arama
seviyesine geçecektir. Eğer hala bir
istasyon bulunamazsa, en son
dinlenen frekans çalınmaya
başlayacaktır.
Not
FM yayın bandı: RDS fonksiyonu
aktif konumdayken, sadece RDS
istasyonları 3 137 aranacaktır, ve
eğer radyo trafik servisi fonksiyonu
(TP) etkin konumdaysa, sadece
trafik servis istasyonları 3 137
aranacaktır.

Manuel olarak ayarlama
FM yayın bandı
Navi 600: FM menüsünü açmak için
MENU düğmesine basın ve Manuel
FM ayarlama menü noktasını seçin.
MENU düğmesini çevirin ve en iyi
algılanan frekansı frekans ekranında
ayarlayın.
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AM yayın bandı
MENU düğmesini çevirin ve en iyi
algılanan frekansı frekans ekranında
ayarlayın.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon
ekranda görüntülenir.
CD 400:

Otomatik kaydedilmiş
istasyonların listesi

sinyali en güçlü algılanan 12 istasyon
2 otomatik kayıt listesine
kaydedilecektir.
Otomatik kaydetme işlemini iptal
etmek için, MENU düğmesine basın.

İstasyonları manuel olarak
kaydetme

Otomatik istasyon kaydetme
fonksiyonu ile ilgili yayın bandında en
iyi algılanan istasyonlar aranıp
otomatik olarak kaydedilebilir.
Navi 600:

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon
ekranda i ibaresi ile gösterilir.
Herbir yayın bandı iki otomatik kayıt
listesine sahiptir (AS 1, AS 2), ve her
bir listeye 6 istasyon kaydedilebilir.

Otomatik istasyon kaydetme

Bir otomatik kayıt mesajı
görüntülenene kadar AS tuşunu basılı
tutun. Mevcut yayın bandındaki

İstasyonlar otomatik kayıt listelerine
manuel olarak da kaydedilebilir.
Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.
Bir otomatik kayıt listesini açmak veya
başka bir otomatik kayıt listesine
geçiş yapmak için AS tuşuna kısaca
basın.
Listeye istasyon kaydetmek için: Bir
onay mesajı görüntülenene kadar
1'den 6'ya kadar olan ilgili istasyon
tuşuna basın.
Not
Otomatik istasyon kaydetme
sırasındaki yeni istasyonlar, manuel
olarak kaydedilmiş istasyonların
üzerine yazılacaktır.
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Bir istasyona ulaşma

Bir otomatik kayıt listesini açmak veya
başka bir otomatik kayıt listesine
geçiş yapmak için AS tuşuna kısaca
basın.
İstenen istasyonu açmak için 1'den
6'ya kadar olan istasyon tuşlarından
birine kısaca basın.

Favori istasyon listeleri
Tüm yayın bandlarındaki istasyonlar
favori listelerine manuel olarak
kaydedilebilir.

Navi 600

Favori istasyon listelerinin herbirine 6
istasyon kaydedilebilir. Favori
istasyon listelerinin adedi
ayarlanabilir (alt kısma bakınız).
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Favori istasyon listelerinin adedini
belirleme

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon
ekranda görüntülenir.
İstasyon kaydetme
Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.
Bir favori istasyonlar listesini açmak
veya bir başka favori istasyonlar
listesine geçmek için FAV tuşuna
kısaca basın.
Listeye istasyon kaydetmek için: Bir
onay mesajı görüntülenene kadar
1'den 6'ya kadar olan ilgili istasyon
tuşuna basın.
Bir istasyona ulaşma
Bir favori istasyonlar listesini açmak
veya bir başka favori istasyonlar
listesine geçmek için FAV tuşuna
kısaca basın. İstenen istasyonu
açmak için 1'den 6'ya kadar olan
istasyon tuşlarından birine kısaca
basın.

CONFIG tuşuna basın.
Radyo ayarları ve ardından Radyo
favorileri menü noktasını seçiniz.
Favori istasyon listeleri için kaç kayıt
sayfası ayrılmasını istediğinizi
seçerek belirtin.
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CD 300 / CD 400

Favori istasyon listelerinin herbirine 6
istasyon kaydedilebilir. Favori
istasyon listelerinin adedi
ayarlanabilir (alt kısma bakınız).
CD 300: Mevcut favori istasyon
listelerinin numaraları ayarlanamaz.
Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon
ekranda i ibaresi ile gösterilir.
İstasyon kaydetme
Kaydedilecek istasyonu ayarlayın.

Bir favori istasyonlar listesini açmak
veya bir başka favori istasyonlar
listesine geçmek için FAV tuşuna
kısaca basın.
Listeye istasyon kaydetmek için: Bir
onay mesajı görüntülenene kadar
1'den 6'ya kadar olan ilgili istasyon
tuşuna basın.
Bir istasyona ulaşma
Bir favori istasyonlar listesini açmak
veya bir başka favori istasyonlar
listesine geçmek için FAV tuşuna
kısaca basın.
İstenen istasyonu açmak için 1'den
6'ya kadar olan istasyon tuşlarından
birine kısaca basın.
Favori istasyon listelerinin adedini
belirleme
(CD 300 hariç)

CONFIG tuşuna basın.
Radyo ayarları ve ardından Radyo sık
kullanılanlar menü noktasını seçiniz.
Favori istasyon listeleri için kaç kayıt
sayfası ayrılmasını istediğinizi
seçerek belirtin.

Yayın bandı menüleri
Yayın bandına özel menüler
aracılığıyla istasyon seçimi için
alternatif olanaklara ulaşmak
mümkündür.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
İlgili yayın bandı menüsünü seçmek
için radyo ana menüsü etkin
konumdayken MENU düğmesine
basın.
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Not
Eğer daha önce hiçbir istasyon
listesi oluşturulmadıysa, bilgi ve
eğlence sistemi otomatik istasyon
arama moduna geçer.

Not
Aşağıdaki FM bandı ile ilgili ekranlar
örnek olarak verilmiştir.

Navi 600

İstenen istasyonu seçin.
Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon
ekranda i ibaresi ile gösterilir.
Manuel ayarlama
Açıklama için yukarıdaki "Manuel
istasyon ayarlama" başlığına bakınız.
Favoriler listesi
Favoriler listesi menü noktasını
seçiniz. Favoriler listesinde
kaydedilmiş tüm istasyonlar
görüntülenir.

İstasyon listeleri
AM istasyon listesi veya FM istasyon
listesi menü noktasını seçiniz.
Mevcut yayın alım bölgesinde
sinyalleri algılanabilen tüm AM/FM
radyo istasyonları görüntülenir.

İstenen istasyonu seçin.
Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon
ekranda i ibaresi ile gösterilir.
İstasyon listelerini güncelleme
Yayın bandına özel istasyon
listesinde kayıtlı olan istasyonlardan
hiçbirinin yayınına erişilemiyorsa:
İstasyon listesini güncellemek için
uygun komutu seçin.
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İstasyon arama işlemi başlatılır.
Arama tamamlandığında, en son
seçili olan istasyon çalmaya başlar.
İstasyon aramasını iptal etmek için:
MENU düğmesine basın.
Not
Yayın bandına özel istasyon listesi
güncellenirken ilgili kategori listesi
de (eğer varsa) ayrıca
güncellenmektedir.
İstasyon listelerini güncellemede
önemli bilgiler
Bilgi ve eğlence sisteminin çiftli radyo
alıcısı (dual tuner) istasyon listelerini
sürekli olarak güncellemektedir.
Böylece örneğin şu garanti edilir;
uzun bir yolculukta yerel alanda
algılanabilen istasyonlar her zaman
istasyon listelerinde mevcut olur.
Otomatik güncelleme biraz zaman
alacağından, algılama alanında ani
bir değişiklikte istasyon listesi yayını
alınabilen tüm istasyonları
içermeyebilir. Böyle durumlarda
istasyon listesini güncellemek için
olan komutu kullanılarak güncelleme
hızlandırılabilir.

Katagori listeleri
Birçok RDS istasyonu 3 137
program türünü (örn. haberler)
belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı
istasyonlar ayrıca mevcut yayın
içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu
değiştirebilirler.
Bilgi ve eğlence sistemi bu
istasyonları program türü
sıralamasına göre ilgili kategori
listesine kaydeder.
İstasyon tarafından belirlenen
program türleri arasında arama
yapmak için: Yayın bandına ait
kategori listesi seçeneğini seçin.

Mevcut program türü listesi
görüntülenir.
İstenen program türünü seçiniz.
Seçilen türde program yayını yapan
istasyonların listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçin.
Yayın bandına ait istasyon listesi
güncellenirken kategori listesi de
güncellenir.
Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon
ekranda i ibaresi ile gösterilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
CD 300 / CD 400
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Not
Eğer daha önce hiçbir istasyon
listesi oluşturulmadıysa, bilgi ve
eğlence sistemi otomatik istasyon
arama moduna geçer.

İstenen istasyonu seçin.
Favoriler listesi
Favoriler listesi menü noktasını
seçiniz. Favoriler listesinde
kaydedilmiş tüm istasyonlar
görüntülenir.

Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon
ekranda i ibaresi ile gösterilir.
İstasyon listeleri
AM istasyonları listesi veya FM
istasyonları listesi menü noktasını
seçiniz.
Mevcut yayın alım bölgesinde
sinyalleri algılanabilen tüm AM/FM
radyo istasyonları görüntülenir.

İstenen istasyonu seçin.
Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon
ekranda i ibaresi ile gösterilir.
İstasyon listelerini güncelleme
Yayın bandına özel istasyon
listesinde kayıtlı olan istasyonlardan
hiçbirinin yayınına erişilemiyorsa:
İstasyon listesini güncellemek için
uygun komutu seçin.
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CD 400: bilgi ve eğlence sisteminin
çiftli radyo alıcısı (dual tuner) FM
istasyonları listesini sürekli olarak
güncellemektedir. Manuel olarak bir
güncelemeye gerek yoktur.
İstasyon arama işlemi başlatılır.
Arama işlemi tamamlandığında, son
algılanan istasyon çalmaya
başlayacaktır.
İstasyon arama fonksiyonunun iptali
için, MENU düğmesine basın.
Not
Yayın bandına özel istasyon listesi
güncellenirken ilgili kategori listesi
de (eğer varsa) ayrıca
güncellenmektedir.
Katagori listeleri
Birçok RDS istasyonu 3 137
program türünü (örn. haberler)
belirleyen bir PTY kodu yayınlar. Bazı
istasyonlar ayrıca mevcut yayın
içeriğine bağlı olarak da PTY kodunu
değiştirebilirler.
Bilgi ve eğlence sistemi bu
istasyonları program türü
sıralamasına göre ilgili kategori
listesine kaydeder.

İstasyon tarafından belirlenen
program türleri arasında arama
yapmak için: Yayın bandına ait
kategori listesi seçeneğini seçin.

Mevcut program türü listesi
görüntülenir.
İstenen program türünü seçiniz.
Seçilen türde program yayını yapan
istasyonların listesi görüntülenir.

İstenen istasyonu seçiniz.
CD 300: Seçilen türde algılanabilen
bir sonraki istasyon aranır ve
çalınmaya başlanır.
Yayın bandına ait istasyon listesi
güncellenirken kategori listesi de
güncellenir.
Not
Güncel olarak yayını alınan istasyon
ekranda i ibaresi ile gösterilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi

Radyo Data Sistemi (RDS)
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RDS (Radyo Data Sistemi) FM
istasyonlarının bir servisidir, bu
servis, istenen istasyonu bulmayı ve
hatasız algılamayı oldukça
kolaylaştırır.

RDS'nin avantajları

■ Ekranda, ayarlı istasyonun frekans
numarası yerine program ismi
görüntülenir.
■ İstasyon aramada Bilgi ve Eğlence
sistemi sadece RDS istasyonlarını
bulur.
■ Bilgi ve Eğlence system, AF
(Alternatif Frekans) vasıtasıyla her
zaman istasyonun en iyi
algılanabilen frekansını bulur.
■ Yayını alınan istasyona bağlı olarak
Bilgi ve Eğlence sistemi radyo
metnini (örn. mevcut program
hakkında bilgi içeren) görüntüler.

RDS ayarlama
RDS ayar menüsünü açmak için:
CONFIG tuşuna basın.
Radyo ayarları ve ardından RDS
seçenekleri menü noktasını seçiniz.

RDS açma ve kapatma
RDS'yi Açık veya Kapalı konumuna
getirin.
Not
RDS kapatıldığında, bir radyo
istasyonu değiştirildiğinde otomatik
olarak yeniden açılır (arama
işlevinde veya önceden ayarlanmış
olan düğme ile).
Bölgeselleştirmeyi açma ve kapatma
(Bölgeselleştirme için RDS etkin hale
getirilmelidir)
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Belli zamanlarda bazı RDS
istasyonları bölgesel olarak farklı
frekanslarda farklı programlar
yayınlar.
Bölgesel'i Açık veya Kapalı
konumuna getirin.
Sadece aynı bölgesel programların
alternatif frekansları (AF) seçilebilir.
Eğer bölgeselleştirme kapalı
durumdaysa, bölgesel programlar
dikkate alınmadan istasyonların
alternatif frekansları seçilir.
RDS kayar metni
Bazı RDS istasyonları, program
ismine ek bilgileri göstermek için
çizgiler kullanır. Bu işlem sırasında
program ismi gizlenir.
İlave bilgilerin görüntülenmesini
engellemek için:
RDS kayar metin durdur seçeneğini
Açık konumuna ayarlayın.
Radyo metni
RDS ve RDS yayınlarını alma aktif
konumdaysa, güncel program ve
çalan müzik parçası hakkındaki bilgi
program isminin altında görüntülenir.
Bilgiyi göstermek veya gizlemek için:

Radyo metni'ni Açık veya Kapalı
konumuna getirin.
TA ses şiddeti
Trafik anonslarının ses yüksekliği
(TA) ayarlanabilir 3 126.
Radyo trafik servisi
(TP = Trafik Programı)
Radyo trafik servisi istasyonları trafik
haberleri yayınlayan RDS
istasyonlarıdır.
Radyo trafik servisini açma ve
kapama
Bilgi ve Eğlence sisteminin trafik
anonsu standby özelliğini açmak ve
kapatmak için:
TP tuşuna basın.
■ Eğer radyo trafik servisi açılırsa,
ekranda siyah renkte (radyo trafik
servisi kapalıysa gri renkte) [ ]
ibaresi görüntülenir.
■ Sadece radyo trafik servis
istasyonları algılanmaktadır.
■ Çalan istasyon radyo trafik servis
istasyonu değilse, otomatik olarak
bir sonraki radyo trafik servisi
istasyonu için arama başlar.

■ İstasyon bulunduğunda, ekranda
[TP] ibaresi siyah renkte
görüntülenir. Hiçbir radyo trafik
servis istasyonu bulunmazsa, gri
renkte TP ibaresi görüntülenir.
■ Trafik anonsları, önceden
ayarlanmış TA ses yüksekliğinde
çalınır 3 126.
■ Radyo trafik servisi açılırsa trafik
anonsu esnasında CD/MP3 çalma
işlemi kesintiye uğrar.
Sadece trafik anonslarını dinleme
Radyo trafik servisini açın ve Bilgi ve
Eğlence sisteminin ses yüksekliğini
tamamen minimum seviyeye
ayarlayın.
Trafik anonslarını bloke etme
Bir trafik anonsunu bloke etmek için,
örn. CD/MP3 çalıyorken:
Ekrandaki iptal mesajını onaylamak
için TP tuşuna veya MENU
düğmesine basın.
Trafik anonsu kapatılır, fakat radyo
trafik servisi açık kalır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
EON (Geliştirilmiş Diğer Ağlar)
Ayarladığınız istasyon radyo trafik
servisini yayınlamıyor olsa bile, EON
sayesinde radyo trafik anonslarını
dinleyebilirsiniz. Böyle bir istasyon
ayarlanırsa, bu istasyon da trafik
servisi istasyonları TP gibi siyah
renkte görüntülenir.

CD 300: Ses ayarları ve ardından
RDS seçenekleri menü noktasını
seçiniz.

CD 300 / CD 400

TA sesi
Trafik anonslarının ses yüksekliği
(TA) ayarlanabilir 3 126.
RDS açma ve kapatma
RDS seçeneğini Açik veya Kapalı
konumuna getirin.
RDS ayarlama
RDS ayar menüsünü açmak için:
CONFIG tuşuna basın.
Radyo ayarları ve ardından RDS
seçenekleri menü noktasını seçiniz.

Not
RDS kapatıldığında, bir radyo
istasyonu değiştirildiğinde otomatik
olarak yeniden açılır (arama
işlevinde veya önceden ayarlanmış
olan düğme ile).
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Trafik duyurusu (TA)
TA fonksiyonunu kalıcı olarak açmak
veya kapatmak için:
Trafik duyurusu (TA) seçeneğini
Açik veya Kapalı konumuna getirin.
Bölgeselleştirmeyi açma ve kapatma
(Bölgeselleştirme için RDS etkin hale
getirilmelidir)
Belli zamanlarda bazı RDS
istasyonları bölgesel olarak farklı
frekanslarda farklı programlar
yayınlar.
Bölgesel (REG) seçeneğini Açik veya
Kapalı konumuna getirin.
Sadece aynı bölgesel programların
alternatif frekansları (AF) seçilebilir.
Eğer bölgeselleştirme kapalı
durumdaysa, bölgesel programlar
dikkate alınmadan istasyonların
alternatif frekansları seçilir.
RDS kayar metni
Ek bilgileri görüntülemek için bazı
RDS istasyonları göstergedeki
program ismini görüntülemez.
İlave bilgilerin görüntülenmesini
engellemek için:
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RDS-Metin kaydırma kapalı
seçeneğini Açik konumuna
ayarlayınız.
Radyo metni:
RDS ve RDS yayınlarını alma aktif
konumdaysa, güncel program ve
çalan müzik parçası hakkındaki bilgi
program isminin altında görüntülenir.
Bilgiyi göstermek veya gizlemek için:
Radyo metni: seçeneğini Açik veya
Kapalı konumuna getirin.
Radyo trafik servisi
(TP = Trafik Programı)
Radyo trafik servisi istasyonları trafik
haberleri yayınlayan RDS
istasyonlarıdır.
Radyo trafik servisini açma ve
kapama
Bilgi ve Eğlence sisteminin trafik
anonsu standby özelliğini açmak ve
kapatmak için:
TP tuşuna basın.

■ Eğer radyo trafik servisi açılırsa,
radyo ana menüsünde [ ] ibaresi
görüntülenir.
■ Sadece radyo trafik servis
istasyonları algılanmaktadır.
■ Çalan istasyon radyo trafik servis
istasyonu değilse, otomatik olarak
bir sonraki radyo trafik servisi
istasyonu için arama başlar.
■ İstasyon bulunduğunda, radyo ana
menüsünde [TP] ibaresi
görüntülenir.
■ Trafik anonsları, önceden
ayarlanmış TA ses yüksekliğinde
çalınır 3 126.
■ Radyo trafik servisi açılırsa trafik
anonsu esnasında CD/MP3 çalma
işlemi kesintiye uğrar.
Sadece trafik anonslarını dinleme
Radyo trafik servisini açın ve Bilgi ve
Eğlence sisteminin ses yüksekliğini
tamamen minimum seviyeye
ayarlayın.
Trafik anonslarını bloke etme
Bir trafik anonsunu bloke etmek için,
örn. CD/MP3 çalıyorken:

Ekrandaki iptal mesajını onaylamak
için TP tuşuna veya MENU
düğmesine basın.
Trafik anonsu kapatılır, fakat radyo
trafik servisi açık kalır.
EON (Geliştirilmiş Diğer Ağlar)
Ayarladığınız istasyon radyo trafik
servisini yayınlamıyor olsa bile, EON
sayesinde radyo trafik anonslarını
dinleyebilirsiniz. Böyle bir istasyon
ayarlanırsa, bu istasyon da trafik
servisi istasyonları TP gibi siyah
renkte görüntülenir.
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CD çalar
Genel Bilgiler
Navi 600

Bilgi ve Eğlence sistemi dahilindeki
CD çalar hem audio CD'leri hem de
MP3/WMA CD'leri çalabilir.
Audio CD ve MP3/WMA CD'leri
hakkında önemli bilgi

Dikkat
Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm
çapındaki DVD, CD veya farklı
şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD
yerleştirmeyiniz.
CD üzerine asla etiket
yapıştırmayınız. Böyle diskler CD
sürücüsüne sıkışıp, aygıta zarar
verebilir. Daha sonra aygıtın
değiştirilmesi pahalıya mal
olacaktır.

■ Audio CD standartlarına uymayan
kopya korumalı Audio CD'ler
düzgün şekilde ya da hiç
çalınmayabilir.
■ Bireysel olarak kaydedilmiş (selfrecorded) CD'ler ve üzerine bir
defadan fazla veri yazılabilen
CD'ler (CD-RW) kayıdı profesyonel
ortamda yapılmış orjinal CD'lere
göre daha hassastır ve sorun
çıkarma ihtimalleri fazladır.
Özellikle bireysel olarak
kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir
defadan fazla veri yazılabilen
CD'lerin (CD-RW) doğru ve
usulüne uygun kullanıldığından
emin olun. Konu ile ilgili aşağıdaki
bilgileri dikkate alın.
■ Bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler
ve üzerine bir defadan fazla veri
yazılabilen CD'ler (CD-RW) doğru
veya hiç çalınmayabilir.
■ Karma veri tipli CD'lerde (ses ve
data, örn. MP3 karışımı), sadece
audio (ses) parçaları algılanıp
çalacaktır.
■ CD değiştirirken CD'ler üzerinden
parmak izi bırakmayınız.
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■ CD'yi audio çalardan çıkardıktan
sonra kirden ve hasardan korumak
için hemen kabına koyunuz.
■ CD üzerindeki kir ve sıvılar Audio
çaların merceğine zarar verip ve
deformasyona sebep olabilir.
■ CD'leri direkt güneş ışığına ve
yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmayınız.
■ MP3/WMA CD'de kaydedilebilen
dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar
geçerlidir:
Maksimum klasör yapı derinliği: 11
seviye.
Kaydedilebilen maksimum MP3/
WMA dosyası adedi: 1000.
Online müzik indirme sitelerindeki
dijital hak yönetimi (RDM = Digital
Rights Management) özelliğine
sahip WMA dosyaları çalınamaz.
Ancak Windows Media Player'in 8.
veya daha sonraki sürümleri ile
oluşturulmuş WMA dosyaları
güvenli bir şekilde çalınabilir.
Kullanılabilen parça listesi dosya
uzantıları: .m3u, .pls
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Liste girişleri dizin mantığında
olmalıdır.
■ WMA ve MP3 dosyalarının
çalınması aynı işlem olarak kabul
edildiğinden bu bölümde sadece
MP3 dosyalarının çalışması
anlatılmaktadır. İçinde WMA
dosyaları bulunan bir CD
takıldığında MP3 ile ilgili menüler
ekrana gelecektir.

CD 300 / CD 400

Bilgi ve Eğlence sistemi dahilindeki
CD çalar hem audio CD'leri hem de
MP3/WMA CD'lerini çalabilir.
Audio CD ve MP3/WMA CD'leri
hakkında önemli bilgi

Dikkat
Hiçbir koşulda, audio çalara 8 cm
çapındaki DVD, CD veya farklı
şekle sahip (örn. dikdörtgen) CD
yerleştirmeyiniz.
CD üzerine asla etiket
yapıştırmayınız. Böyle diskler CD
sürücüsüne sıkışıp, aygıta zarar

verebilir. Daha sonra aygıtın
değiştirilmesi pahalıya mal
olacaktır.
■ Aşağıdaki CD formatları
kullanılabilir:
CD-ROM Mod 1 ve Mod 2.
CD-ROM XA Mod 2, Form 1 ve
Form 2.
■ Aşağıdaki dosya formatları
kullanılabilir:
ISO9660 Level 1, Level 2, (Romeo,
Joliet).
Listelenen formatlar haricindeki
diğer formatlarda hazırlanmış MP3
ve WMA dosyaları doğru
çalınmayabilir, dosya ve klasör
isimleri doğru şekilde
görüntülenmeyebilir.
Not
ISO 13346 desteklenmez Örneğin,
Windows 7 ile bir ses CD'si
yazılırken ISO 9660'ın elle seçilmesi
gerekebilir.

■ Audio CD standartlarına uymayan
kopya korumalı Audio CD'ler
düzgün şekilde ya da hiç
çalınmayabilir.
■ Bireysel olarak kaydedilmiş (selfrecorded) CD'ler ve üzerine bir
defadan fazla veri yazılabilen
CD'ler (CD-RW) kayıdı profesyonel
ortamda yapılmış orjinal CD'lere
göre daha hassastır ve sorun
çıkarma ihtimalleri fazladır.
Özellikle bireysel olarak
kaydedilmiş CD'ler ve üzerine bir
defadan fazla veri yazılabilen
CD'lerin (CD-RW) doğru ve
usulüne uygun kullanıldığından
emin olun. Konuyla ilgili aşağıdaki
bölümlere bakınız.
■ Bireysel olarak kaydedilmiş CD'ler
ve üzerine bir defadan fazla veri
yazılabilen CD'ler (CD-RW) doğru
veya hiç çalınmayabilir. Bu gibi
durumların sebebi donanım hatası
değildir.
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■ Karma veri tipli CD'lerde (audio
parçalar ve sıkıştırılmış ses
dosyaları, örn. MP3), audio (ses)
parçaları ve sıkıştırılmış ses
dosyaları ayrı ayrı çalınabilir.
■ CD değiştirirken CD'ler üzerinden
parmak izi bırakmayınız.
■ CD'yi CD çalardan çıkardıktan
sonra kirden ve hasardan korumak
için hemen kabına koyunuz.
■ CD üzerindeki kir ve sıvılar CD
çaların merceğine zarar verip ve
deformasyona sebep olabilir.
■ CD'leri direkt güneş ışığına ve
yüksek sıcaklıklara maruz
bırakmayınız.
■ MP3/WMA CD'de kaydedilebilen
dosyalar için aşağıdaki kısıtlamalar
geçerlidir:
Parça sayısı: maksimum 999.
Klasör sayısı: maksimum 255.
Klasör yapı derinliği: maksimum 64
seviye (tavsiye edilen: maksimum 8
seviye).
Parça listesi sayısı: maksimum 15.

Parça listesi başına parça sayısı:
maksimum 255.
Kullanılabilen parça listesi dosya
uzantıları: .m3u, .pls, .asx, .wpl.
■ WMA ve MP3 dosyalarının
çalınması aynı işlem olarak kabul
edildiğinden bu bölümde sadece
MP3 dosyalarının çalışması
anlatılmaktadır. İçinde WMA
dosyaları bulunan bir CD
takıldığında MP3 ile ilgili menüler
ekrana gelecektir.
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CD çalmayı başlatmak
Üzerine veri yazılmamış taraf üste
gelecek şekilde CD'yi giriş yuvasına
yerleştirin.
CD otomatik olarak çalmaya başlar ve
Audio CD veya Audio MP3 menüsü
görüntülenir.
Yuvada zaten bir CD varsa, fakat
Audio CD veya Audio MP3 menüsü
aktif değilse:
CD/AUX tuşuna basın.
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Audio CD veya Audio MP3 menüsü
açılır ve CD çalmaya başlar.
Audio CD ve MP3 CD'sinde kayıtlı
bilgiye göre ekranda CD ve çalan
müzik parçası hakkında bilgi
görüntülenecektir.
Audio CD veya Audio MP3 menüsü
CD/AUX tuşuna bastıktan sonra
görüntülenmezse, CD yuvasında
hala bir navigasyon CD'si vardır.
CD'yi çıkarmak için d tuşuna basın.

Hızlı ileri/geri alma
t veya v tuşuna basın ve çalan
parçayı ileri veya geri almak için basılı
tutun.

İleri/geri yönde parça arama
t veya v tuşuna kısaca basın ve
ardından t veya v tuşuna tekrar
basın ve istenen parça görüntülene
kadar tuşa basılı tutun.

MP3 çalınıyorken

Audio CD veya MP3 menüsünü
kullanarak parça seçmek
Audio CD çalınıyorken

Parça seçimi
CD'deki bütün şarkıların bir listesini
görüntülemek için MENU düğmesini
çevirin. Güncel olarak çalınan parça
seçili konumdadır.
İstenen parçayı seçin.
Bir önceki ya da bir sonraki parçaya
atlama
t veya v tuşuna bir ya da birkaç
kere basınız.

Audio CD üzerinde bir parça seçmek
için: Parça listesi menü noktasını ve
daha sonra istenilen parçayı seçin.

İlgili Audio CD menüsünü açmak için
MENU düğmesine basın.
Tüm parçaların rastgele düzende
çalınması: Parçaları karışık çal
(RDM) seçeneğini Açık konuma
ayarlayın.

İlgili MP3 menüsünü açmak için
MENU düğmesine basın.
Tüm parçaların rastgele düzende
çalınması: Parçaları karışık çal
(RDM) seçeneğini Açık konuma
ayarlayın.
Bir klasörden veya parça listesinden
(eğer varsa) bir parça seçmek için:
Klasör veya Çalma listeleri menü
noktasını seçiniz.
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Bir klasör ve parça listesi seçin ve
ardından istenilen parçayı seçin.
Parça (şarkı) arama ve seçim ile ilgili
ilave opsiyonları içeren bir menüyü
açmak için Arama seçeneğini seçin:

CD sistem tarafından dışarı itildikten
sonra kullanıcı tarafından tamemen
çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra
otomatik olarak tekrar içeri
alınacaktır.

CD 300 / CD 400
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Audio CD ve MP3 CD'sinde kayıtlı
bilgiye göre ekranda CD ve çalan
müzik parçası hakkında bilgi
görüntülenecektir.
CD yerleştirme
Üzerine veri yazılmamış taraf üste
gelecek şekilde CD'yi audio CD giriş
yuvasına yerleştirin.
Not
Bir CD takıldığında, ekranın üst
satırında bir CD sembolü görünür.

Kayıtlı parçaların büyüklüğüne bağlı
olarak arama işlemi birkaç dakika
sürebilir.
Bir arama opsiyonunu seçin ve
ardından istenilen parçayı seçin.
CD'yi çıkarma
d tuşuna basın.
CD yuvadan dışarı doğru itilir.

CD çalmayı başlatmak
ıCD veya MP3 menüsünü açmak için
CD/AUX tuşuna basın.
CD çalarda CD varsa, CD çalma
işlemi başlayacaktır.

Standart sayfa görünümünü
değiştirme
(Sadece CD 300'de)
Bir Audio CD veya MP3 çalınıyorken:
MENU düğmesine basın ve ardından
Varsayılan CD sayfası görünümü
veya Varsayılan MP3 sayfası
görünümü menü noktasını seçin.
İstenilen opsiyonu seçiniz.
Klasör düzeyini değiştirme
(sadece CD 300, MP3 çalınması)
Daha yüksek veya düşük klasör
seviyesine geçmek için g veya e
tuşuna basınız.
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Bir önceki ya da bir sonraki parçaya
atlama
t veya v tuşuna kısaca basınız.
Hızlı ileri/geri alma
t veya v tuşuna basın ve çalan
parçayı ileri veya geri almak için basılı
tutun.

Tüm parçaların rastgele düzende
çalınması: Şarkıları karışık çal
seçeneğini Açik konuma ayarlayın.
Audio CD üzerinde bir parça seçmek
için: Şarkı listesi menü noktasını ve
daha sonra istenilen parçayı seçin.
MP3 çalınıyorken

Audio CD veya MP3 menüsünü
kullanarak parça seçmek
Audio CD çalınıyorken

İlgili Audio CD menüsünü açmak için
MENU düğmesine basın.

İlgili MP3 menüsünü açmak için
MENU düğmesine basın.
Tüm parçaların rastgele düzende
çalınması: Şarkıları karışık çal
seçeneğini Açik konuma ayarlayın.

Bir klasörden veya parça listesinden
(eğer varsa) bir parça seçmek için:
Şarkı listeleri/Klasörler menü
noktasını seçiniz.
Bir klasör ve parça listesi seçin ve
ardından istenilen parçayı seçin.
Not
Eğer bir CD, Audio ve MP3
verilerinin her ikisini de içeriyorsa,
Audio verisi Şarkı listeleri/Klasörler
menü noktası üzerinden seçilebilir.
Parça (şarkı) arama ve seçim ile ilgili
ilave opsiyonları içeren bir menüyü
açmak için: Ara menü noktasını
seçiniz. Kullanılabilir opsiyonlar MP3
CD'si üzerinde kayıtlı olan veriye
bağlıdır.
MP3 CD'sindeki arama işlemi birkaç
dakika sürebilir. Bu süre esnasında
en son dinlenen istasyon
algılanacaktır.
CD'yi çıkarma
d tuşuna basın.
CD yuvadan dışarı doğru itilir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
CD sistem tarafından dışarı itildikten
sonra kullanıcı tarafından tamemen
çıkartılamazsa, birkaç saniye sonra
otomatik olarak tekrar içeri
alınacaktır.
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AUX girişi
Genel Bilgiler
Orta konsol üzerindeki kapağın
altında, harici ses kaynağı bağlantısı
için bir AUX girişi vardır.
Navi 600:

Not
Bu yuvalar (soketler) her zaman
temiz ve kuru olmalıdır.
Örneğin 3,5 mm'lik bir bağlantı
soketine sahip taşınabilir bir CD çaları
AUX girişine bağlamak mümkündür.
CD 300 / CD 400:
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Kullanım

CD 300 / CD 400

Navi 600

USB girişi
Genel Bilgiler
Navi 600

AUX modunu etkinleştirmek için CD/
AUX tuşuna bir veya birden fazla
basın.
AUX girişine bağlı audio kaynağı,
sadece ilgili audio kaynağın kontrol
mekanizması kullanılarak
çalıştırılabilir.

AUX modunu etkinleştirmek için CD/
AUX tuşuna bir veya birden fazla
basın.
AUX girişine bağlı audio kaynağı,
sadece ilgili audio kaynağın kontrol
mekanizması kullanılarak
çalıştırılabilir.

Orta konsol üzerindeki kapağın
altında, harici ses kaynağı bağlantısı
için bir USB girişi vardır.
Not
Bu yuvalar (soketler) her zaman
temiz ve kuru olmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
Not
Orta konsoldaki kapağı aşağıya
katlamadan önce, lütfen USB
sürücüde hasar olmadığından emin
olun.
Bu USB girişine MP3 çalar, USB
aygıtı veya iPod bağlanabilir.
Bu cihazlar Bilgi ve Eğlence sistemi
tuşları ve menüleri ile kumanda
edilebilir.
Not
Her MP3 çalar, USB sürücü ve iPod
modeli bilgi eğlence sistemi
tarafından desteklenmez.
Önemli bilgi
MP3 çalarlar ve USB aygıtları
■ Bağlanan MP3 çalarlar ve USB
aygıtları, uluslarası USB yığın
depolama aygıtı
spesifikasyonlarına (USB MSC)
uygun olmalıdır.
■ Sadece FAT16/FAT32 dosya
sistemine sahip ve veri kümesi
(cluster) boyutu 64 kBit veya daha
küçük olan MP3 çalarlar ve USB
aygıtları kullanılabilir.

■ İçinde sabit disk bulunan (HDD)
cihazlar desteklenmez.
■ USB çoğaltıcı (hub) cihazlar
desteklenmez.
■ MP3 çalar veya USB aygıtında
kayıtlı dosyalar için aşağıdaki
kısıtlamalar geçerlidir:
Maksimum klasör yapı derinliği: 11
seviye.
Kaydedilebilen maksimum MP3/
WMA dosyası adedi: 1000.
Online müzik indirme sitelerindeki
dijital hak yönetimi (RDM = Digital
Rights Management) özelliğine
sahip WMA dosyaları çalınamaz.
Ancak Windows Media Player'in 8.
veya daha sonraki sürümleri ile
oluşturulmuş WMA dosyaları
güvenli bir şekilde çalınabilir.
Kullanılabilen parça listesi dosya
uzantıları: .m3u, .pls
Liste girişleri dizin mantığında
olmalıdır.
Ses verilerini içeren klasör/
dosyalar için olan sistem özelliği
ayarlanmamış ve değişikliğe
uğramamış olmalı.
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CD 400

Orta konsol üzerindeki kapağın
altında, harici ses kaynağı bağlantısı
için bir USB girişi vardır.
Not
Bu yuvalar (soketler) her zaman
temiz ve kuru olmalıdır.
Not
70 mm'den daha uzun USB
aygıtlarını kullanmayın. Daha uzun
aygıtlar koltuk değneği yatırıldığında
zarar görebilir.
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Aşağıda belirtilen cihazlar USB
girişine bağlanabilir:
■ iPod
■ Zune
■ PlaysForSure cihazı (PFD)
■ USB aygıtı
Bu cihazlar Bilgi ve Eğlence sistemi
tuşları ve menüleri ile kumanda
edilebilir.

Kayıtlı ses (audio)
dosyasının çalınması

iPod

Navi 600
MP3 çalarlar / USB aygıtları

Not
Tüm iPod, Zune, PFD veya USB
sürücü modelleri bilgi ve eğlence
sistemi tarafından
desteklenmeyebilir.

USB modunu etkinleştirmek için CD/
AUX tuşuna bir veya birden fazla
basın.
USB cihazında kayıtlı olan ses
dosyalarının çalınmasına başlanır.
USB girişi üzerinden bağlanmış veri
kaynaklarını kullanırken MP3/WMA
CD'lerinin kullanılmasındaki
prosedürün benzeri uygulanır 3 143.

iPod modunu etkinleştirmek için CD/
AUX tuşuna bir veya birden fazla
basın.
iPod cihazında kayıtlı olan ses
dosyalarının çalınmasına başlanır.
USB girişi üzerinden bağlanmış iPod
cihazını kullanırken MP3/WMA
CD'lerinin kullanılmasındaki
prosedürün genel olarak benzeri
uygulanır 3 143.
Alt kısımda sadece farklı/ilave olan
kullanım adımları açıklanmıştır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
iPod fonksiyonları

CD 400
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Kullanım ve gösterge ekranları, USB
sürücü cihazları baz alınarak
açıklanmaktadır. iPod veya Zune gibi
diğer cihazların kullanımları da büyük
oranda benzerdir.
USB menüsünü kullanarak parça
(şarkı) seçmek

Kayıtlı veriye göre, parça seçimi ve
parça çalma için farklı opsiyonlar
mevcuttur.
MENU düğmesine basın ve ardından
mevcut opsiyonları göstermek için
Arama menü noktasını seçin.
Cihazdaki arama işlemi birkaç saniye
sürer.

USB modunu etkinleştirmek için CD/
AUX tuşuna bir veya birden fazla
basın.
USB cihazında kayıtlı olan ses
dosyalarının çalınmasına başlanır.
USB girişi üzerinden bağlanmış veri
kaynaklarını kullanırken MP3
CD'lerinin kullanılmasındaki
prosedürün genel olarak benzeri
uygulanır 3 143.
Alt kısımda sadece farklı/ilave olan
kullanım adımları açıklanmıştır.

İlgili USB menüsünü açmak için
MENU düğmesine basın.
Tüm parçaların ardı ardına çalınması:
Tümünü Oynat menü noktasını
seçiniz.
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Parça (şarkı) arama ve seçim ile ilgili
ilave opsiyonları içeren menüyü
açmak için: Ara menü noktasını
seçiniz.
USB cihazındaki arama işlemi birkaç
dakika sürer. Bu süre esnasında en
son dinlenen istasyon algılanacaktır.
Tüm parçaların rastgele düzende
çalınması: Şarkıları Karışık Çal
(Rasgele) seçeneğini Açik konuma
ayarlayın.
Güncel olarak çalınan parçanın
tekrarlanması için: Tekrarla
seçeneğini Açik konuma ayarlayın.

Bluetooth müziği
Genel bilgiler
(sadece Bluetooth PDIM'li CD 400)
Bluetooth müziği protokolü A2DP'yi
destekleyen Bluetooth kullanan ses
kaynakları (örn. müzikli cep
telefonları, Bluetooth özelliği olan
MP3 çalarlar vb.) Bilgi ve Eğlence
sistemine kablosuz olarak
bağlanabilir.

Önemli bilgi

■ Bluetooth cihazın Bilgi ve Eğlence
Sistemine bağlanabilmesi için,
önce sistemle eşleştirilmesi gerekir
3 152.
■ Bilgi ve Eğlence sistemi sadece,
A2DP (Advanced Audio
Distribution Profile) versiyon 1.2
veya daha yükseğini destekleyen
Bluetooth aygıtlarına bağlanır.
■ Bluetooth aygıtı AVRCP (Audio
Video Remote Control Profile)
versiyonu 1.0 veya daha yükseğini
desteklemelidir. Aygıt AVRCP'yi

desteklemiyorsa, Bilgi ve Eğlence
sistemi tarafından sadece ses ayarı
kontrol edilebilir.
■ Bluetooth aygıtını Bilgi ve Eğlence
sistemine bağlamadan önce,
Bluetooth işlevleri için kullanım
kılavuzundan bilgi alın.

Bluetooth müzik kurulumu
Bluetooth cihazı Bilgi ve Eğlence
Sistemine Bluetooth Müzik Ayarı
menüsü üzerinden eşleştirilir ve
bağlanır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
Bluetooth Müzik Ayarı
menüsünün etkinleştirilmesi

AUX, USB veya Bluetooth modunu
etkinleştirmek için CD/AUX tuşuna bir
veya birkaç kez basın.
MENU düğmesine basın ve ardından
Bluetooth Kurulumu menü noktasını
seçin.
Bir Bluetooth cihazının eşleştirilmesi
Önemli bilgi
■ Araç hareket ettiğinde, eşleştirme
işlemi devre dışı bırakılır.
■ Sisteme en fazla beş cihaz
eşleştirilebilir.
■ Bilgi ve Eğlence Sistemi güncel
olarak eşleştirilmiş cihazlar
listesindeki ilk cihaza otomatik
olarak bağlanır.
■ Bilgi ve Eğlence sistemine her
seferinde eşleştirilmiş olan
cihazlardan sadece biri
bağlanabilir.
■ Eşleştirme bilgilerinde değişiklik
yapılmazsa veya cihaz silinmezse,
eşleştirme işlemi sadece bir defa
yapılmalıdır.

Eşleştirme
Yeni Cihaza Bağlan menü noktasını
seçiniz.
Eşleştirilecek olan cihazın tipini tespit
etmek için, Bilgi ve Eğlence Sistemi
bir seri sorular sorar.
Tipi tespit edildikten sonra, Bluetooth
cihazının keşif moduna getirilmesi
gerekir (Bluetooth cihazının kullanım
kılavuzuna bakınız).
Bazı Bluetooth cihazlarında
eşleştirme işleminin tamamlanması
için bir PIN kodu girilmelidir. Bluetooth
cihazları listesinden GMusicConnect
adlı cihazı tespit edin ve Bilgi ve
Eğlence Sistemi tarafından verilen
PIN kodunu girmek için ekrandaki
yönergeleri takip edin.
Eşleştirilen bir cihazın bağlanması
Cihaz seç menü noktasını seçiniz.
Bilgi ve Eğlence sisteminde güncel
olarak eşleştirilmiş Bluetooth
cihazlarının bir listesi görünür.
İstenen aygıtı seçin. Cihaz Bilgi ve
Eğlence Sistemine bağlandı.
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Bilgi ve Eğlence Sistemine başka bir
Bluetooth cihazı bağlı ise, bu cihaz
sistemden ayrılır.
Eşleştirilmiş bir cihazın çıkartılması
Cihazı Çıkar menü noktasını seçiniz.
Bilgi ve Eğlence sisteminde güncel
olarak eşleştirilmiş Bluetooth
cihazlarının bir listesi görünür.
İstenen aygıtı seçin. Cihaz artık
eşleştirilmiş cihazlar listesinden
silinir.
Varsayılan PIN'in değiştirilmesi

Varsayılan PIN Kodunu Değiştir
menü noktasını seçiniz.
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Önceden tanımlanmış PIN
kodlarından birini seçin veya Diğer
menü noktasını seçerek yeni bir PIN
oluşturun.
Yeni bir PIN oluşturmak için:
Önce Diğer ve sonra da istenen PIN
kodu uzunluğunu seçin.
İstenen PIN kodunun rakamlarını
teker teker seçin.

Güncel olarak eşleştirilmiş Bluetooth
cihazlar listesinde bulunan ilk cihaz
3 152 otomatik olarak Bilgi ve
Eğlence Sistemine bağlanır (eğer
varsa).
Başka bir eşleştirilmiş Bluetooth
cihazı bağlamak için 3 152.

Çalıştırma

Bağlı olan Bluetooth cihaza göre:
■ müzik otomatik olarak çalınır veya
■ müzik çalmak için Bluetooth cihazı
üzerindeki kumanda birimleri
kullanılmalıdır.
Bluetooth cihazda kayıtlı olan müzik
verilerinin çalınması artık t, v ve
r düğmeleri kullanılarak Bilgi ve
Eğlence Sistemi üzerinden kontrol
edilebilir.

Parçaların çalınmasını
başlatma

Bir sonraki ya da bir önceki
parçaya atlama
Bluetooth modunu etkinleştirmek için
CD/AUX tuşuna bir veya birkaç kez
basın.

t veya v tuşuna kısaca basınız.

Hızlı ileri/geri alma

t veya v tuşuna basın ve çalan
parçayı ileri veya geri almak için basılı
tutun.

Çalmayı duraklatma

r tuşuna basın.
Çalmayı yeniden başlatmak için:
yeniden r butonuna basın.

Bilgi ve Eğlence Sistemi

Dijital resim çerçevesi
Genel bilgiler
Dijital resim çerçevesi fonksiyonunu
(sadece Navi 600 / Navi 900) seçerek
en sevdiğiniz resimlerinize (veya
fotoğraflarınıza) Bilgi ve Eğlence
Sistemi ekranında teker teker
bakabilirsiniz.
En sevdiğiniz resimlerinizi Bilgi ve
Eğlence Sisteminin USB girişine
3 148 takılı olan bir USB
sürücüsünden yükleyebilirsiniz.
Bilgi ve Eğlence Sistemi belleğine en
fazla 10 resim kaydedilebilir.
Resimler ekranda orijinal oranlarında
(istenirse kenarla siyah) ve
yönlerinde gösterilir.

Önemli bilgi

■ Yüklemek istediğiniz resimlerin
USB sürücünün kök dizininde
(örn."F:\") olmaları gerekir.
■ Yüklenmeleri için sadece ilk 100
resim (USB sürücünün kök
dizininde sıralanmış olan) sunulur.

■ Sadece JPEG standardı
biçimindeki resimler (dosya
uzantıları, örn., .jpg veya .jpeg)
desteklenir.
Örnek: "F:\myPicture.jpg", burada
USB sürücünün kök dizininin
adı: "F:\".
■ Maksimum 12 Mega piksel
çözünürlükteki resimler
desteklenir.
Daha yüksek çözünürlükteki
resimler yüklenirken çözünürlükleri
azaltılır (yeniden boyutlandırılır).
Düşük çözünürlüklü resimler
yüklenirken yeniden
boyutlandırılmaz ve ekranın
ortasında görüntülendirilir.

Kullanım
Resimleri indirmek ve/veya
silmek

Üzerinde en sevdiğiniz resimlerin
(veya fotoğrafların) bulunduğu bir
USB sürücüyü Bilgi ve Eğlence
Sistemi USB girişine 3 148 bağlayın.
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CONFIG tuşuna basın ve daha sonra
da Gösterge ayarları menü noktasını
ve Resim çerçevesi seçin. Aşağıdaki
menü görüntülenir.

Aşağıda görüntülenen menüyü
açmak için Resim ilave et / sil
seçeneğini seçin.
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CONFIG tuşuna basın ve ardından
Gösterge ayarları menü noktasını ve
sonra da Resim çerçevesi ve Resim
seçimi seçin. Aşağıdaki menü
görüntülenir.

Menüde, bağlanan USB sürücüsünün
kök dizininde bulunan tüm resimlerin
(yukarıda "Önemli bilgiler" başlığında
açıklanan kısıtlamalara dikkat ediniz)
dosya adlarının bir listesi görünür.
Resimler Bilgi ve Eğlence Sistemi
belleğinde zaten varsa, menüde önce
bu "eski" resimler gösterilir ve MEM
ile işaretlenir, aşağıdaki görüntüye
bakınız.
Bu "eski" resimlerin kaldırılmasını
istiyorsanız, yeni resimleri
yüklemeden önce kaldırmalısınız.

Bilgi ve Eğlence Sistemi belleğinde
kalmasını veya yüklemek (eklemek)
istediğiniz en fazla 10 resmi seçin.
Resim yüklemek ve/veya silmek için
Tasdik seçin.
Kaç adet resmin ekleneceğini/
silineceğini gösteren bir mesaj
görüntülenir.
Resim yükleme ve/veya silmeyi
başlatmak için Devam seçin.

Resimlerin gösterilmesi

Bilgi ve Eğlence Sistemi belleğinde
kayıtlı olan resimler ekranda teker
teker gösterilebilir.

Ekranda görünmesini istediğiniz
resmi seçin.
Seçilmiş olan resmin ekranda
görünmesi için INFO tuşuna birkaç
kez basın.
Yeniden varsayılan Bilgi ve Eğlence
Sistemi menüsünü görüntülemek için
Bilgi ve Eğlence Sistemindeki
herhangi bir tuşa basın.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
Resim Resim seçimi menüsünde
seçili olarak kaldığı sürece, INFO
tuşu ile her zaman yeniden
gösterilebilir.

Navigasyon
Genel Bilgiler
Bölge hakkında hiçbir bilginiz olmasa
bile harita kullanmanıza gerek
kalmadan navigasyon sistemi
gideceğiniz yol hakkında size güvenle
rehberlik eder.
Eğer dinamik kılavuz kullanılırsa,
güzergah hesaplamada mevcut trafik
durumu göz önünde bulundurulur.
Bunun için, bilgi ve eğlence sistemi
RDS-TMC aracılığıyla bölgedeki
trafik anonslarını alır.
Ancak navigasyon sistemi, ani
gelişen tehlike ve problemleri (örn. yol
çalışmaları) ya da kısa zamanda
değişen trafik kurallarını ve trafik
olaylarını hesaba katamayabilir.

Dikkat
Navigasyon sisteminin
kullanılması, trafikte doğru ve
ihtiyatlı olma konusunda
sürücünün sorumluluğunu
ortadan kaldırmaz. İlgili trafik
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kurallarına her zaman uyulmalıdır.
Navigasyon sisteminin talimatı
trafik kurallarıyla uyuşmazsa, her
zaman trafik kurallarına uyunuz.

Navigasyon sisteminin işleyişi

Aracın konum ve hareketi sensörler
vasıtasıyla navigasyon sistemi
tarafından belirlenir. Virajlardan
dönerken, aracın takometre
sinyalinden gidilen mesafe jiroskop
(gyro) sensörüyle saptanabilir. GPS
(Global Konumlandırma Sistemi)
uyduları kullanılarak yer saptanır.
Sensör sinyalleriyle harita SD
kartındaki dijital haritalar
karşılaştırılarak yaklaşık 10 metrelik
hassaslık (doğruluk) oranı ile yer
saptanabilmektedir.
Sistem GPS algısı ile de çalışır,
ancak, yer saptamadaki hassaslık
(doğruluk) oranı azalacaktır.
Gidilecek adres veya özel hedef (en
yakın akaryakıt istasyonu, hotel, vs.)
girildikten sonra, bulunduğunuz
konumdan hedefe kadar olan yol
hesaplanır.
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Bir ok ve sesli mesajlar ile güzergah
kılavuzluğu sağlanır, ayrıca renkli
harita ekranı da size yardımcı
olacaktır.

TMC trafik bilgilendirme sistemi
ve dinamik kılavuz

TMC trafik bilgilendirme sistemi, TMC
radyo istasyonlarından bütün mevcut
trafik bilgilerini alır. Dinamik kılavuz
aktif konumdaysa, tüm yolun
hesaplanmasına bu bilgiler de
eklenir. Bu işlem sırasında, önceden
seçilmiş kriterlere bağlı trafik
sorunlarından kaçınarak yol planı
yapılır.
Aktif güzergah kılavuzluğu esnasında
bir trafik sorunu olursa, önceki ayara
bağlı olarak yolun değiştirilip
değiştirilmemesi konusunda bir
mesaj görüntülenir.
TMC trafik bilgisi güzergah kılavuzu
ekranında sembollerle veya TMC
mesajları menüsünde detaylı bir
metin ile görüntülenir.
TMC trafik bilgisini kullanabilmek için,
sistemin bölgedeki TMC
istasyonlarını algılaması gerekir.

Ancak TMC trafik bilgilendirme
sistemi sayesinde trafik bilgisi
algılandığı takdirde dinamik kılavuz
çalışabilir.
Dinamik güzergah kılavuzu işlevi
Navigasyon seçenekleri menüsü
üzerinden devre dışı bırakılabilir,
"Kılavuz" bölümüne bakınız 3 182.

Harita verileri

Gerekli tüm harita verileri bilgi ve
eğlence sistemi ile birlikte verilen bir
SD kart üzerinde bulunur.
Harita SD kartının kullanılması ve
değiştirilmesi ile ilgili ayrıntılı bilgiler
için, "Haritalar" bölümüne bakınız
3 191

Kullanım
Kumanda birimleri

Navigasyona özel en önemli
kumanda birimleri şunlardır:
NAV tuşu: Navigasyonu etkinleştirir,
güncel konumu gösterir (güzergah
kılavuzu etkin olmayan
konumdayken); hesaplanan rotayı
gösterir (güzergah kılavuzu

etkinken); tam harita ekranı, ok ekranı
(güzergah kılavuzu etkin olduğunda)
ve parçalı ekran arasında geçiş
yapar, altta bulunan "Ekrandaki
bilgiler" bağlığına bakınız.
DEST tuşu: Hedef (istikamet) girişi
için seçenekler bulunan menüyü
açar.
8 yönlü tuş: navigasyon harita
gösterim penceresini hareket ettirir;
hedef seçimi amacıyla çarpı işaretini
harita üzerinde bir istikamete
konumlandırmak için tuşu istenilen
yöne doğru bastırın.
RPT NAV tuşu: Güzergah
kılavuzundaki son mesaj tekrarlanır.

Navigasyon sisteminin
etkinleştirilmesi

NAV tuşuna basın.
Ekranda bulunduğunuz yerin haritası
görünür, aşağıdaki "Ekrandaki
bilgiler" bölümüne bakınız.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
Güzergah kılavuzu mesajları

Güzergah kılavuzu etkin olduğunda,
ekrandaki görsel yönergelere ek
olarak (aşağıdaki "Ekrandaki bilgiler"
başlığına bakınız) sesli güzergah
kılavuzu mesajları da verilir.
Güzergah kılavuzu mesajlarının ses
seviyelerini yeniden ayarlamak için:
aşağıdaki "Navigasyon sisteminin
başlatılması" başlığına bakınız.
Güzergah kılavuzu mesajları
verilirken ses seviyelerinin
ayarlanması: X düğmesini çevirin.
Verilen son güzergah kılavuzu
mesajını tekrarlamak için. RPT NAV
tuşuna basın.

Ekrandaki bilgiler
Güzergah kılavuzu aktif değil
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Eğer güncel konumda GPS sinyali
alınamıyorsa : Pusula sembolünün
altında üzeri çarpı işaretiyle kaplı
bir "GPS" sembolü görüntülenir.
Güncel olarak seçili konumdaki
harita ölçeği (ölçeği değiştirmek
için: MENU düğmesini çevirin).
Not
Tam harita göstergesine
değiştirmek için: NAV düğmesine
basın.

Güzergah kılavuzu etkin değilse
aşağıdaki bilgi görüntülenir:
■ Üst satırda: zaman, güncel konuma
ait cadde ismi, dış hava sıcaklığı.
■ Güncel konuma ait adres ve coğrafi
koordinatlar.
■ Güncel konumun çevresindeki
bölgenin harita ekranı.
■ Haritada: bulunduğunuz yer bir
kırmızı üçgen ile işaretlenir.
Kuzey yönünü gösteren bir pusula
sembolü.

Güzergah kılavuzu aktif
Güzergah kılavuzu aktif ise, ekranda
aşağıdaki bilgiler görünür (mevcut
Navigasyon seçenekleri ayarlarına
bağlı olarak, "Kılavuz" bölümüne
bakınız 3 182):
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Üst satırdaki bilgi

■
■
■
■

■ Ok sembolünün altında: Takip
edilmesi gereken güncel caddenin
ismi.
■ Ok sembolünün üstünde: Bir
sonraki kavşaktan sonra takip
edilmesi gereken caddenin ismi.
■ Otoyollarda sürerken:

Hedefe yönl. gösterimi menüsünde
İz tutma asistanı seçeneği
etkinleştirilmiş ise ("Kılavuz"
bölümüne bakın 3 182) aşağıdaki
şekil görüntülenir:

Saat
Son hedefe olan mesafe
Varış süresi veya yolculuk süresi
Dış hava sıcaklığı

Ok ekranındaki bilgiler
■ Takip edilecek yolu gösteren büyük
bir ok.
■ Bir sonraki ama tek bir sürüş
önerisini gösteren küçük bir ok.
■ Bir sonraki kavşağa kadar olan
mesafe.
■ Güncel caddenin devamındaki
takip edilecek caddeler.

Sürüş yönü ve takip etmeniz
gereken bir sonraki otoyol çıkışı.
Bir sonraki servis ve park
alanlarına, kavşaklara ve/veya
otoyol çıkışlarına olan mesafeler.
■ Otoyol kavşağına (ayrımına)
gelindiğinde şerit kılavuzu ile ilgili
bilgi görüntülenir:

Bilgi ve Eğlence Sistemi
Harita ekranındaki bilgiler

Ekranın sağ tarafında aşağıdaki
bilgiler görüntülenir:
■ Kuzey yönünü gösteren bir pusula
sembolü.
■ Eğer güncel konumda GPS sinyali
alınamıyorsa ("Genel bilgiler"
bölümüne bakın 3 157): Pusula
sembolünün altında üzeri çarpı
işaretiyle kaplı bir "GPS" sembolü
görüntülenir.
■ Güncel olarak seçili konumdaki
harita ölçeği (ölçeği değiştirmek
için: MENU düğmesini çevirin).

Haritanın üstünde şu bilgiler
görüntülenir:
■ Güzergah mavi çizgi ile gösterilir.
■ Güncel konum kırmızı üçgenle
gösterilir.
■ Son hedef noktası ise damalı
bayrakla gösterilir.
■ Semboller, trafik ve genel bilgileri
veya özel hedefleri gösteren bir çok
sembol ("Sembollere genel bakış"
bölümüne bakın 3 193)
bulunmaktadır.

Navigasyon sisteminin
ayarlanması

CONFIG tuşuna basın ve
navigasyona özel ayarları açmak için
Navigasyon ayarları menü noktasını
seçin.
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Navigasyon ses şiddeti
Navigasyon mesajının (Anons) ses
yüksekliği ve navigasyon mesajı
esnasındaki ses (audio) kaynağının
(Arka alan) ses yüksekliği
ayarlanabilir.
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Sıralama kriterleri
Trafik mesajlarının mesafeye mi
yoksa cadde ismine göre mi
görüntüleneceğini seçin.
İnaktif navigasyonda da ikaz
mesajları
Bilgi ve eğlence sisteminin uyarı
mesajlarını güzergah kılavuzu etkin
olmadığı durumlarda da gösterip
göstermemesine karar verilebilir.
Listeleri sil

Anons ve Arka alan için istenilen ses
yükseklik değerini ayarlayın.
Güncel ayarı test etmek için: Ses
şiddeti testi menü noktasını seçiniz.
TMC ayarları
Aktif güzergah kılavuzu haritası
üzerinde trafik mesajlarının
görüntülenip görüntülenmemesi ve
hangi trafik mesajı bilgi tipinin
görüntüleneceği ile ilgili seçenekleri
içeren alt menüyü açmak için Bilgi
türleri menü noktasını seçin.
Kullanıcıya özel menü noktası
seçildiğinde, görüntülenecek olan
bilgi tipi belirlenebilir.

Adres defteri veya Son hedefler menü
noktasındaki tüm kayıtların silinmesi
için seçin.

Kendi özel hedefleri ithal et
Sadece üzerinde özel hedefler
(POI'ler) kayıtlı olan bir USB sürücü,
bilgi ve eğlence sisteminin USB
girişine 3 148 bağlı ise mümkündür.
Bir USB sürücüden POI verilerini
almak için, aşağıdaki "POI verilerinin
verilmesi ve alınması" başlığına
bakın.
İndirilmiş tüm özel hedefleri sil
Sadece, bilgi ve eğlence sisteminden
POI verileri alındı ise mümkündür,
aşağıdaki "POI verilerin verilmesi ve
alınması" başlığına bakınız.
Bilgi ve eğlence sisteminin benim
POI'lerim listesindeki alınan tüm POI
verilerini silmek için bu menü
noktasını seçin.
Not
Benim POI'lerim belleğinden teker
teker bireysel hedefler silmek
mümkün değildir.
Alınan bireysel POI'leri silmek
istiyorsanız: ilgili POI'lerin adres
bilgilerini içermeyen bilgi ve eğlence
sistemine güncelleştirilmiş POI
verilerini alın.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
Belirli bir kategorideki alınan tüm
POI'leri silmek için: ilgili kategoriye
ait boş bir POI bilgileri dosyasını bilgi
ve eğlence sistemine alın.
Özel hedeflerin ihracı
Bilgi ve eğlence sisteminin benim
POI'lerim listesinde kayıtlı olan tüm
POI verilerini USB girişine bağlı olan
bir USB sürücüye 3 148 verir,
aşağıdaki "POI verilerinin verilmesi
ve alınması" başlığına bakın.
Eve adresini sil
En son seçilen ev adresini siler
(Hedef gir menüsünde görüntülenen,
"Hedef girişi" bölümüne bakın
3 167).

POI verilerinin verilmesi ve
alınması
Tanıtıcı açıklamalar
POI veri tipleri
Bilgi ve eğlence sisteminde verilen
özel hedeflerle ilgili veri tipleri:
■ Önceden tanımlanmış Özel
hedefler harita SD kartına kayıtlıdır

ve harita ekranında simgelerle
gösterilir.
Bu şekilde tanımlanmış olan
POI'leri adres defterine veya
bireysel POI'ler olarak bilgi ve
eğlence sisteminin benim POI'lerim
belleğine kaydedebilirsiniz,
aşağıya bakınız.
■ Adres defteri ne kayıtlı favori hedef
adresler.
Bu adres defterindeki bilgileri daha
sonra, örneğin başka araçlarda,
kullanmak için bir USB sürücüye
verebilirsiniz.
■ Kişisel özel hedefler: Benim
POI'lerim belleğine kayıtlı favori
hedef adresler.
Bu bireysel POI'leri daha sonra,
örneğin başka araçlarda,
kullanmak için bir USB sürücüye
verebilirsiniz.
■ Kullanıcı tarafından tanımlanan
POI'ler: GPS koordinatları (örn. bir
topografik haritadan alınan) ile
tanımladığınız favori hedef adresler
ve metin dosyalarına girdiğiniz
adresler.
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Kullanıcı tarafından tanımlanan bu
POI bilgilerini bir USB sürücüye
depolayabilir ve daha sonra verileri
bilgi ve eğlence sistemindeki Benim
POI'lerim belleğine verebilirsiniz.
■ Alınmış özel hedefler: daha önce
bir USB sürücüye depolanmış olan
ve bilgi ve eğlence sisteminin
Benim POI'lerim belleğine alınan
favori hedef adresleri.
POI alma ve vermenin avantajları
Özel hedefler verilerinin verilmesi ve
alınmasının avantajları, örn.:
■ Favori hedeflerinizin adreslerini
sadece bir defa tanımlayıp
kaydederek, daha sonra bu adres
bilgilerini başka araçlarda
kullanabilirsiniz.
Aşağıdaki "Bireysel POI'lerin ve
adres defteri kayıtlarının verilmesi
ve alınması" bölümüne bakın.
■ Favori hedeflerinizin adreslerini
rahat bir şekilde evde tanımlayın ve
daha sonra da araçta kullanın.
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Aşağıdaki "Kullanıcı tarafından
tanımlanan POI'lerin oluşturulması
ve alınması" başlığına bakın.
■ Çok sayıda hedef adresi, yani diğer
aile fertlerinin veya bir sonraki
yolculuğunuzun ya da iş
seyahatinizin favori hedef
adreslerini açıkça alt menülerde
düzenleyin.
Aşağıdaki "POI bilgilerinin çeşitli alt
menülerde organize edilmesi"
başlığına bakın.
Bireysel POI'lerin ve adres defteri
kayıtlarının verilmesi ve alınması
Kısa açıklama:
1. Aracınızın bilgi ve eğlence
sisteminin USB girişine bir USB
sürücü bağlayın.
2. Favori hedef adreslerinizi USB
sürücüye kaydedin (verin).
3. USB sürücüyü bir Navi 600 veya
Navi 900 sistemi ile donatılmış
olan bir araca bağlayın.
4. Adres bilgilerini aracın bilgi ve
eğlence sistemine yükleyin (alın).

Alma işleminden sonra, adresler
hedef kılavuzu için hedefler olarak
seçilebilir.
Ayrıntılı açıklamalar için aşağıya
bakın.
POI verilerinin bir USB sürücüye
verilmesi
Bilgi ve eğlence sisteminizin USB
girişine bir USB sürücü bağlayın,
"USB girişi" bölümüne bakın 3 148.
CONFIG tuşuna basın ve ardından
Navigasyon ayarları menü noktasını
ve sonra da Özel hedeflerin ihracı
seçin.
Özel hedeflerin ihracı menüsü
görüntülenir.

Varsayılan olarak tüm bireysel POI'ler
Benim POI'lerim belleğine depolanır
ve tüm adres defteri girişleri dışarıya
verilir.
İstenirse, vermek istemediğiniz adres
bilgisi tiplerinin seçimlerini
kaldırabilirsiniz.
Bağlı olan USB sürücüdeki seçilen
tiplerin adres bilgilerini kaydetmek
için Start ihraç menü noktasını seçin.
Adres bilgileri myPOIs adlı bir dizine
kaydedilir. Bu dizin USB sürücünün
kök dizininde bulunur.
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Verilen her POI kategorisi için, örn.
Restoran ya da Özel ilgili ad bu
dizinde bulunur.
Örnekler: F:\myPOIs\Restoran_3.poi
veya F:\myPOIs\Özel_1.poi, burada
USB sürücünün kök dizininin adı: F:\.
Not
myPOIs dizinindeki USB sürücüde
zaten aynı kategorideki POI bilgileri
içeren dosyalar varsa, bu eski dosya
versiyonlarının üzerlerine aynı adlı
yeni dosya versiyonları kaydedilir.
myPOIs dizini ve POI bilgilerini
içeren dosyalara yeniden bir ad
verilmemeli veya USB sürücü
üzerinde başka bir dizine
aktarılmamalıdır. Aksi takdirde bilgi
ve eğlence sistemi adres bilgilerini
yeniden alamaz.
POI verilerinin bir USB sürücüden
alınması
Üzerinde POI bilgileri kayıtlı olan bir
USB sürücüyü (yukarıdaki ayrıntılara
bakın) bilgi ve eğlence sisteminin
USB girişine bağlayın, "USB girişi"
bölümüne bakın 3 148.

Almak için: CONFIG tuşuna basın,
Navigasyon ayarları, Kendi özel
hedefleri ithal et ve sonra da Devam
menü noktalarını seçin.
USB sürücüde kayıtlı olan tüm POI
bilgileri bilgi ve eğlence sisteminin
Benim POI'lerim belleğine alınır.
Alma işlemi tamamlandıktan sonra,
alınan POI'ler Hedef gir menüsü
üzerinden hedefler olarak seçilebilir,
bkz."Hedef girişi" bölümü 3 167.
Kullanıcı tarafından tanımlanan
POI'lerin oluşturulması ve alınması
Kullanıcı tarafından tanımlanan özel
hedefler GPS koordinatları üzerinden
tanımlanmalıdır, bu koordinatlar örn
bir topografik harita üzerinden
alınabilir.
GPS koordinatları ve diğer adres
bilgileri metin dosyalarına
yazılmalıdır, her dosya bir POI
kategorisini temsil eder.
Kısa açıklama:
1. POI bilgileri için metin dosyaları
oluşturun.
2. İstenen adres bilgilerini metin
dosyalarına girin.
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3. POI bilgilerinin bulunduğu metin
dosyalarını bir USB sürücüye
kaydedin.
4. Aracınızın bilgi ve eğlence
sisteminin USB girişine bir USB
sürücü bağlayın.
5. POI bilgilerinizi içeren metin
dosyalarını bilgi ve eğlence
sisteminize indirin (alın).
Alma işleminden sonra, adresler
hedef kılavuzu için hedefler olarak
seçilebilir.
Ayrıntılı açıklamalar için aşağıya
bakın.
POI bilgileri için metin dosyaları
oluşturmak
Favori hedef bilgilerinizi 20 farklı POI
kategorisine atayabilir ve her POI
kategorisine bir numara verebilirsiniz,
aşağıdaki "POI kategorileri ve atanan
numaralar" başlığına bakın.
Her POI kategorisi için ayrı bir metin
dosyası oluşturmanız gerekir.
Metin dosyaları örn. basit bir metin
editörü yazılımı ile oluşturulabilir.
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Not
Metin editörü programı Unicode için
UTF-8 karakter kodlamasını
desteklemelidir.
Her metin dosyası bir kategori adı, tek
bir alt çizgi, kategori numarası
ve .poi dosya uzantısından oluşur.
Örnek dosya adları.
■ Ticaret_2.poi
■ Ev & Yaşam_8.poi
■ Kültür_15.poi

POI bilgilerinin metin dosyalarına
girilmesi
Aşağıdaki resimde içinde bazı örnek
POI bilgileri olan bir Ev &
Yaşam_8.poi adındaki örnek metin
dosyası görülmektedir.

Not
Metin dosyası adlarının uzunlukları
en fazla 32 karaktere sahip
olmalıdır.
POI kategorileri ve atanan numaralar:
(1) Özel, (2) Ticaret, (3) Restoran, (4)
Otel, (5) Otomotiv, (6) Seyahat, (7)
Sinema, (8) Ev & Yaşam, (9)
Alışveriş, (10) Zanaat, (11) Spor, (12)
Görülecek yer, (13) Sağlık sektörü,
(14) Boş zaman, (15) Kültür, (16)
Gece hayatı, (17) İletişim, (18) Haber
& Borsa, (19) Devlet dairesi, (20)
Genel.

Metin dosyalarına girilecek olan POI
verilerinin biçimi:
Enlem ve boylam koordinatları,
"POI'nin adı", "Ek bir bilgi", "Telefon
numarası (isteğe bağlı)"
Örnek: 7.0350000, 50.6318040,
"Michaels Home", "Bonn - Hellweg 6",
"02379234567", yukarıdaki şekle
bakın.

GPS koordinatları ondalık derece
olarak belirtilmelidir.
POI adı maksimum 60 karakterden
oluşmalıdır. Aynı koşul ek bilgiler ve
telefon numarası için de geçerlidir.
Her hedef adresin POI bilgileri ayrı bir
tek satıra girilmelidir, yukarıdaki şekle
bakın.
Metin dosyalarının bir USB sürücüye
depolanması
POI bilgilerini içeren metin dosyaları
myPOIs adlı bir dizine kaydedilir. Bu
dizin USB sürücünün kök dizininde
bulunur.
Örnek: F:\myPOIs\Ev &
Yaşam_8.poi, burada USB
sürücünün kök dizininin adı: F:\.
POI bilgileri aracın bilgi ve eğlence
sistemine alındıktan sonra (ilerideki
alma tanımlamasına bakın), Alınmış
özel hedefler menüsünde seçilebilen
POI kategorilerinin bir listesi görünür:
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Alma işlemi tamamlandıktan sonra,
alınan POI'ler Hedef gir menüsü
üzerinden hedefler olarak seçilebilir,
aşağıdaki "Hedef girişi" bölümüne
bakınız.

Hedef girişi
Bir hedef seçmek veya girmek için
çeşitli seçenekler içeren bir menüyü
açmak için DEST tuşuna basın.
POI bilgilerinin çeşitli alt menülerde
organize edilmesi
İsteğe bağlı olarak, metin dosyalarını
birden fazla isteğe göre adlandırılmış
alt dizinlerde organize edebilirsiniz.
Örnekler: F:\myPOIs\AnnsPOIs veya
F:\myPOIs\MyJourney, burada USB
sürücünün kök dizininin adı: F:\.
POI bilgileri aracın bilgi ve eğlence
sisteminde bu şekilde organize
edildikten sonra (ilerideki alma
tanımlamasına bakın), Alınmış özel
hedefler menüsünde seçilebilen alt
menülerin bir listesi görünür:

Bir alt menü seçildikten sonra, alınan
POI kategorilerinin ilgili listeleri
görünür.
POI verilerinin bilgi ve eğlence
sistemine alınması
Üzerinde bireysel POI verileriniz olan
USB sürücüyü bilgi ve eğlence
sisteminin USB girişine bağlayın,
"USB girişi" bölümüne bakınız 3 148.
Almak için: CONFIG tuşuna basın,
Navigasyon ayarları, Kendi özel
hedefleri ithal et ve sonra da Devam
menü noktalarını seçin.
USB sürücüde kayıtlı olan tüm POI
bilgileri bilgi ve eğlence sisteminin
Benim POI'lerim belleğine alınır.

■ Eve: ile güncel olarak ayarlanmış
olan ev adresi (eğer varsa) seçilir.
Ev adresinin ayarlanması/
değiştirilmesi, aşağıdaki "Ev
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adresinin ayarlanması" başlığına
bakın.
Ev adresi seçildikten sonra, bilgi ve
eğlence sistemi bulunduğunuz
pozisyondan ev adresine kadar
olan mesafeyi otomatik olarak
hesaplar ve güzergah kılavuzunu
başlatır.
■ Adres girilmesi: Ülke, şehir, cadde
ve ev numarası ile birlikte gidilecek
adres direkt olarak yazılır.
"Aşağıdaki "Adresin doğrudan
girilmesi" başlığına bakın.
■ Adres defteri: Adres defterinde
kayıtlı bir hedef seçilir. Aşağıdaki
"Adres defterinden bir adres
seçmek" başlığına bakın.
Ayrıca, aşağıdaki "Adres defterine
veya Benim POI'lerim belleğine bir
adres kaydetmek" ve "Kayıtlı bir
adresin düzenlenmesi veya
silinmesi" başlıklarına bakınız.
■ Son hedefler: Son girilen hedefler
listesinden bir yer seçilir. Aşağıdaki
"önceki bir hedefin seçilmesi"
başlığına bakın.

■ myPOIs: Benim POI'lerim belleğine
kayıtlı bir hedef seçilir. Aşağıdaki
"Benim POI'lerime kayıtlı bir
adresin seçilmesi" başlığına bakın.
Ayrıca, aşağıdaki "Adres defterine
veya Benim POI'lerim belleğine bir
adres kaydetmek" ve "Kayıtlı bir
adresin düzenlenmesi veya
silinmesi" başlıklarına bakınız.
■ Özel hedefler: Bilgi ve eğlence
sisteminin harita SD kartında kayıtlı
olan POI'ler seçilir (örneğin,
lokanta, benzin istasyonları,
hastaneler vb. yerlerin adresleri).
"Aşağıdaki bir özel hedefin
seçilmesi" başlığına bakın.
■ Haritadan seç: Harita ekranından
sekiz yönlü tuş kullanılarak bir
hedef seçilir 3 108. Aşağıdaki
"Haritadan hedef seçmek"
başlığına bakın.
■ Boylam / Enlem: Coğrafi
koordinatların kullanılması ile bir
hedef seçilir. "Coğrafi koordinatları
kullanarak bir hedef seçmek"
başlığına bakınız.

Bir Yakıt seviyesi düşük alarmı
verildikten sonra hedef olarak
bir benzin istasyonu seçilmesi

Araç yakıt deposundaki yakıt seviyesi
çok düştüğünde, ekranda bir mesaj
görüntülenir.

Aracın güncel olarak bulunduğu
noktanın etrafındaki akaryakıt
istasyonlarını aramaya başlamak
için: Yakıt istasyonları menü
noktasını seçiniz.
Arama işleminin tamamlanmasının
ardından, bulunan tüm akaryakıt
istasyonları ekranda gösterilir.
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Görüntülenen adrese güzergah
kılavuzunu başlatmak için
Navigasyon start üzerine tıklayın.
Güzergah kılavuzu üzerindeki
tanımlama, "Kılavuz" bölümüne
bakınız 3 182.

Adresi doğrudan girmek

DEST tuşuna basın ve aşağıda
gösterilen menüyü açmak için Adres
girilmesi menü noktasını seçin.
Listenin altında güncel olarak
işaretlenmiş olan benzin
istasyonunun ayrıntılı bilgileri
bulunur: benzin istasyonunun
yaklaşık yönü, adresi, mesafesi ve
mevcut yakıt çeşitleri (benzin ve
dizele ilave olarak).
Yakıt tipleri için kullanılan kısaltmalar:
CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz), LPG
(Sıvılaştırılmış Petrol Gazı).
Bir benzin istasyonuna güzergah
kılavuzunun başlatılması
İstenen akaryakıt istasyonunu
seçiniz.
Navigasyon menüsü görüntülenir.

İstenilen ülkeyi seçin.
Heceleme fonksiyonunu kullanarak
bir adres girmek
Şehir: giriş alanını işaretleyin ve
sonra da heceleme fonksiyonunu
etkinleştirmek için MENU düğmesine
basın.

Ülkeyi değiştirmek/seçmek için: ülke
giriş alanını işaretleyin (aşağıdaki
resme bakın) ve Ülkeler menüsünü
açmak için MENU düğmesine basın.
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MENU düğmesini kullanarak,
istenilen şehrin harflerini sırayla
işaretleyip onaylayın. Bu işlem
esnasında sistem şehir isminde
görüntülenmeyecek harfleri otomatik
olarak bloke eder.
En alt satırda aşağıdaki semboller
seçilebilir:
⇧ : En alt satırda özel harfler listeleri
görüntülenir.
◀▶ : Bir önceki/sonraki harf işaretlenir.
k: Son harfi siler.
Aa : Büyük harf, küçük harf.

j : Liste fonksiyonu - iki harf
girildiğinde (bazı durumlarda sadece
bir harf), bu harflere uygun bütün
isimler görüntülenir. Daha fazla harf
girdikçe liste daha da kısalır.
OK : Giriş tamamlanır veya arama
kabul edilir.
Girilen bütün harfler BACK tuşuna
uzun basılarak giriş satırından bir
hamlede silinebilir.
Bu işlemi kalan diğer alanlar için
tekrarlayın (bir ev numarası veya
kavşak girişi isteğe bağlıdır).

Navigasyon menüsü görüntülenir.
Güzergah kılavuzunun başlatılması
Görüntülenen adrese güzergah
kılavuzunu başlatmak için
Navigasyon start üzerine tıklayın.
Güzergah kılavuzu üzerindeki
tanımlama, "Kılavuz" bölümüne
bakınız 3 182.
Adresin kaydedilmesi
Görüntülenen adresi adres defterine
veya Benim POI'lerim belleğine
kaydetmek istiyorsanız, Kaydet menü
noktasını seçin.
Ekranda Kaydet menüsü görünür,
aşağıdaki "Adres defterine veya
Benim POI'lerim belleğine bir adres
kaydetmek" başlığına bakın.

Adres defterinden bir adres
seçmek

DEST tuşuna basın ve ardından
Adres defteri menü noktasını seçin.

Adres seçimini tamamladıktan sonra,
OK seçeneğini seçin.
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Adresin kaydedilmesi
Görüntülenen adresi adres defterine
veya Benim POI'lerim belleğine
kaydetmek istiyorsanız, Kaydet menü
noktasını seçin.
Ekranda Kaydet menüsü görünür,
aşağıdaki "Adres defterine veya
Benim POI'lerim belleğine bir adres
kaydetmek" başlığına bakın.

İstenilen adres defteri kaydını seçin.
Navigasyon menüsü görüntülenir.
Güzergah kılavuzunun başlatılması
Görüntülenen adrese güzergah
kılavuzunu başlatmak için
Navigasyon start üzerine tıklayın.
Güzergah kılavuzu üzerindeki
tanımlama, "Kılavuz" bölümüne
bakınız 3 182.

Bir önceki hedefi seçmek

DEST tuşuna basın ve aşağıda
gösterilen menüyü açmak için Son
hedefler menü noktasını seçin.

En son kullanılan hedef adreslerinin
bir listesi görünür.
İstenilen hedefi seçin.
Navigasyon menüsü görüntülenir.
Güzergah kılavuzunun başlatılması
Görüntülenen adrese güzergah
kılavuzunu başlatmak için
Navigasyon start üzerine tıklayın.
Güzergah kılavuzu üzerindeki
tanımlama, "Kılavuz" bölümüne
bakınız 3 182.

Benim POI'lerime kayıtlı bir
adresin seçilmesi
DEST tuşuna basın ve aşağıda
gösterilen menüyü açmak için
myPOIs menü noktasını seçin.
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Not
Alınmış özel hedefler opsiyonu
sadece özel hedefler (adres) verileri
bir USB sürücüden indirildiğinde
seçilebilir, yukarıdaki "Kullanım"
bölümündeki "Bir USB sürücüden
POI verileri alma ve verme"
başlığına bakınız.

İstenilen ayırma opsiyonunu seçiniz.
Mevcut özel hedef kategorilerini
içeren bir menü görüntülenir.

İstenilen opsiyonu seçiniz. Çeşitli
ayırma seçenekleri içeren bir menü
görüntülenir:

İstenilen kategoriyi seçiniz.
Ekranda seçilen kategorideki (örn.
Restoran) özel hedeflerin mevcut
olduğu bir liste görüntülenir.

Bireysel adreslerle alınan özel hedef
adreslerinin ileride hangi sırada
gösterileceği ayırma seçenekleri
tarafından belirlenir.

Not
Aracın bulunduğu yere çok uzak
olan özel hedefler ekrandaki listede
görünmeyebilir.

Listenin altında en son işaretlenmiş
olan özel hedeflerin ayrıntılı bilgileri
verilir: özel hedefin yaklaşık yönü,
adresi ve mesafesi.
Bir özel hedefe güzergah
kılavuzunun başlatılması
İstenilen özel hedefi seçin.
Navigasyon menüsü görüntülenir.
Görüntülenen adrese güzergah
kılavuzunu başlatmak için
Navigasyon start üzerine tıklayın.
Güzergah kılavuzu üzerindeki
tanımlama, "Kılavuz" bölümüne
bakınız 3 182.
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Özel hedefleri seçmek

DEST tuşuna basın ve ardından Özel
hedefler menü noktasını seçin.
Özel hedefler seçimi ile ilgili bir çok
opsiyon içeren bir menü (örn.
restoran, akaryakıt istasyonu,
hastaneler vs.) görüntülenir.

Bulunulan yerin çevresi
Aracın güncel olarak bulunduğu
noktanın etrafındaki özel hedeflerin
seçilmesi.
Bir opsiyon seçildikten sonra, mevcut
olan özel hedefler kategorilerinin bir
listesi görüntülenir.

Örneğin, bir akaryakıt istasyonu
arıyorsunuz:
Otomobil & Yakıt doldurma menü
noktasını seçiniz.
Akaryakıt istasyonu aramayı daha
ayrıntılı yapmaya imkan veren
opsiyonları içeren bir menü
görüntülenir.

Arama başlatılması menü noktasının
seçiminin ardından bölgedeki tüm
akaryakıt istasyonları aranmaya
başlanır. Arama işlemi güncel olarak
ayarlı konumdaki Marka veya işletme
zinciri adi ve Fueltype (filtre kriterinin
değiştirilmesi) filtre kriterlerine uyan
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tüm akaryakıt istasyonlarını dikkate
alır, daha ayrıntılı bilgi için alttaki
"Gelişmiş arama için filtre ayarlamak"
başlığına bakınız.
Arama işleminin tamamlanmasının
ardından, bulunan tüm akaryakıt
istasyonları ekranda gösterilir.

Listenin altında güncel olarak
işaretlenmiş olan benzin
istasyonunun ayrıntılı bilgileri
bulunur: benzin istasyonunun
yaklaşık yönü, adresi, mesafesi ve
mevcut yakıt çeşitleri (benzin ve
dizele ilave olarak).
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Yakıt tipleri için kullanılan kısaltmalar:
CNG (Sıkıştırılmış Doğal Gaz), LPG
(Sıvılaştırılmış Petrol Gazı).
Gelişmiş arama için filtre ayarlamak
Marka veya işletme zinciri adi
seçeneğinin seçilmesinin ardından,
ilgili bölgede mevcut olan akaryakıt
istasyonu markaları/zincirleri bilgisini
içeren bir liste görüntülenir.

En azından bir akaryakıt istasyonu
markası/zinciri işaretlenerek istasyon
sayısı azaltılabilir.
İstenen markalar/zincirler
işaretlendikten sonra: Seçilmiş
filtrelerle arama başlat menü

noktasını seçin veya aramanızı daha
da kısıtlamak için Bir sonraki filtre ile
devam (yakıt tipleri) menü noktasını
seçin.
Fueltype seçeneğinin seçilmesinin
ardından, ilgili bölgedeki akaryakıt
istasyonlarında mevcut olan yakıt
türlerinin (benzin ve dizele ilave
olarak) listesi ekranda görüntülenir.
Yakıt türü işaretlenerek istasyon
sayısı azaltılabilir.
İstenen yakıt tipini işaretledikten
sonra, Seçilmiş filtrelerle arama
başlat menü noktasını seçin veya
aramayı daha da kısıtlamak için, Bir
sonraki filtre ile devam menü
noktasını seçin (benzin istasyonu
markaları/zincirleri).
Aramanın başlatılmasının ardından,
seçilen filtre kriterlerine uygun
akaryakıt istasyonlarının listesi
görüntülenir.
İstenen akaryakıt istasyonunu
seçiniz.
Navigasyon menüsü görüntülenir.

Güzergah kılavuzunun başlatılması
Görüntülenen adrese güzergah
kılavuzunu başlatmak için
Navigasyon start üzerine tıklayın.
Güzergah kılavuzu üzerindeki
tanımlama, "Kılavuz" bölümüne
bakınız 3 182.
Adresin kaydedilmesi
Görüntülenen adresi adres defterine
veya Benim POI'lerim belleğine
kaydetmek istiyorsanız, Kaydet menü
noktasını seçin.
Ekranda Kaydet menüsü görünür,
aşağıdaki "Adres defterine veya
Benim POI'lerim belleğine bir adres
kaydetmek" başlığına bakın.
Otoyol boyunca
Güzergah boyunca otoyol dahilindeki
özel hedeflerin seçilmesi (örn.
akaryakıt istasyonları veya servis
noktaları). Bu özellik ancak güncel
olarak otoyol üzerinde seyahat
ediyorsanız mümkündür.
Özel hedefleri seçmek: Önceki
sayfalardaki "Güncel konuma en
yakın hedef" örneğine bakınız.
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Hedef çevresi
Girilen hedefin çevresindeki özel
hedeflerin seçimi.
Özel hedefleri seçmek: Önceki
sayfalardaki "Güncel konuma en
yakın hedef" örneğine bakınız.
Başka şehirlerin çevresi
Çevredeki ve şehirdeki özel
hedeflerin seçilmesi.
Bir opsiyon seçtikten sonra, bir ülke
listesi görüntülenir.
İstenilen ülkeyi seçin. Şehir adını
girmek için bir menü görüntülenir.

Heceleme işlevini kullanarak istenen
şehri girin, yukarıdaki "Heceleme
fonksiyonunu kullanarak bir adres
girmek" başlığına bakın.
Yapılan giriş spesifik olarak yeterli
ise, seçim dahilindeki şehirler
ekranda görüntülenir. Bazı
durumlarda listeyi görüntülemek için
j seçeneğini seçmek gerekebilir.
İstenilen şehri seçin. Seçilen şehre
yakın olan özel hedeflerin listelendiği
menü ekranda görüntülenir.
Özel hedefleri seçmek: Önceki
sayfalardaki "Güncel konuma en
yakın hedef" örneğine bakınız.
İsim üzerinden arama
İsim girerek özel hedef seçmek.
Bir opsiyon seçtikten sonra, bir ülke
listesi görüntülenir.
İstenilen ülkeyi seçin. Ad girmek için
bir menü görüntülenir.
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Heceleme fonksiyonunu kullanarak
istenen özel hedefin adını girin,
yukarıdaki "Heceleme fonksiyonunu
kullanarak bir adres girmek" başlığına
bakın.
Yapılan giriş spesifik olarak yeterli
ise, seçim dahilindeki özel hedefler
ekranda görüntülenir. Bazı
durumlarda listeyi görüntülemek için
j seçeneğini seçmek gerekebilir.
İstenilen özel hedefi seçin.
Navigasyon menüsü görüntülenir.
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Güzergah kılavuzunun başlatılması
Görüntülenen adrese güzergah
kılavuzunu başlatmak için
Navigasyon start üzerine tıklayın.
Güzergah kılavuzu üzerindeki
tanımlama, "Kılavuz" bölümüne
bakınız 3 182.

Güzergah kılavuzunun başlatılması
Görüntülenen adrese güzergah
kılavuzunu başlatmak için
Navigasyon start üzerine tıklayın.
Güzergah kılavuzu üzerindeki
tanımlama, "Kılavuz" bölümüne
bakınız 3 182.

Adresin kaydedilmesi
Görüntülenen adresi adres defterine
veya Benim POI'lerim belleğine
kaydetmek istiyorsanız, Kaydet menü
noktasını seçin.
Ekranda Kaydet menüsü görünür,
aşağıdaki "Adres defterine veya
Benim POI'lerim belleğine bir adres
kaydetmek" başlığına bakın.

Adresin kaydedilmesi
Görüntülenen adresi adres defterine
veya Benim POI'lerim belleğine
kaydetmek istiyorsanız, Kaydet menü
noktasını seçin.
Ekranda Kaydet menüsü görünür,
aşağıdaki "Adres defterine veya
Benim POI'lerim belleğine bir adres
kaydetmek" başlığına bakın.

Tel. no. üzer. arama
Telefon numarası girerek özel hedef
seçmek.
Bir opsiyon seçtikten sonra, bir ülke
listesi görüntülenir.
İstenilen ülkeyi seçin. Rakam girmek
için bir menü görüntülenir.

Heceleme işlevini kullanarak istenen
telefon numarasını girin, yukarıdaki
"Heceleme fonksiyonunu kullanarak
bir adres girmek" başlığına bakın.
Giriş yeterli derecede belirgin ise,
olası telefon numaralarını içeren bir
liste (her numara bir özel hedefi
gösterir) görüntülenir. Bazı
durumlarda listeyi görüntülemek için
j seçeneğini seçmek gerekebilir.
İstenilen özel hedefi seçin.
Navigasyon menüsü görüntülenir.

Haritadan hedef seçmek

DEST tuşuna basın ve ardından
Haritadan seç menü noktasını seçin.
Bulunduğunuz yerin etrafındaki alanı
gösteren bir harita görüntülenir.
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Güzergah kılavuzu üzerindeki
tanımlama, "Kılavuz" bölümüne
bakınız 3 182.

Not
MENU düğmesini çevirerek harita
planını değiştirebilirsiniz.
MENU düğmesi 3 108 üzerindeki 8
yönlü tuşu kullanarak harita
üzerinden özel hedefin yerini
belirleyin.
Seçileni onaylamak için MENU
düğmesine basın.
Navigasyon menüsü görüntülenir.
Güzergah kılavuzunun başlatılması
Görüntülenen adrese güzergah
kılavuzunu başlatmak için
Navigasyon start üzerine tıklayın.

Adresin kaydedilmesi
Görüntülenen adresi adres defterine
veya Benim POI'lerim belleğine
kaydetmek istiyorsanız, Kaydet menü
noktasını seçin.
Ekranda Kaydet menüsü görünür,
aşağıdaki "Adres defterine veya
Benim POI'lerim belleğine bir adres
kaydetmek" başlığına bakın.

Coğrafi koordinatları kullanarak
bir hedef seçmek

DEST tuşuna basın ve ardından
Boylam / Enlem menü noktasını
seçin.
Ekranda hedef adres için coğrafik
koordinatları girebileceğiniz bir menü
görüntülenir.

Enlem koordinatının girilmesi
1. Enlem menü noktasını seçiniz.
2. MENU düğmesini çevirerek K
veya G seçeneğini (ekvatorun
kuzeyi veya güneyi) seçin.
3. Seçileni onaylamak için MENU
düğmesine basın.
4. İstenilen enlem derecesini girmek
için MENU düğmesini çevirin.
5. Girişi onaylamak için MENU
düğmesine basın.
6. Enlem dakika ve saniyesi için
istenilen değeri girin.
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Boylam koordinatının girilmesi
1. Boylam menü noktasını seçiniz.
2. MENU düğmesini çevirerek B
veya D seçeneğini (Greenwich
başlangıç meridyeninin batı veya
doğusu) seçin.
3. Girişi onaylamak için MENU
düğmesine basın.
4. İstediğiniz enlem derecesini,
dakikasını ve saniyesini girin ve
onaylayın.
Ekranda görüntülenen koordinatları
onaylamak için Üstlen menü
noktasını seçin.
Navigasyon menüsü görüntülenir.
Güzergah kılavuzunun başlatılması
Görüntülenen adrese güzergah
kılavuzunu başlatmak için
Navigasyon start üzerine tıklayın.
Güzergah kılavuzu üzerindeki
tanımlama, "Kılavuz" bölümüne
bakınız 3 182.

Adresin kaydedilmesi
Görüntülenen adresi adres defterine
veya Benim POI'lerim belleğine
kaydetmek istiyorsanız, Kaydet menü
noktasını seçin.
Ekranda Kaydet menüsü görünür,
aşağıdaki "Adres defterine veya
Benim POI'lerim belleğine bir adres
kaydetmek" başlığına bakın.

Adres defterine veya Benim
POI'lerim belleğine bir adres
kaydetmek

Bilgi ve eğlence sisteminde, favori
hedef adresleri kaydedebileceğiniz iki
ayrı bellek alanı mevcuttur: adres
defteri ve Benim POI'lerim.

Bu iki bellek alanından birine adres
kaydetmeden önce, bu adresi bir
kategoriye atamanız gerekmektedir:
■ Bir adresi bir adres defterine
atamak istiyorsanız, adresi Özel
veya Ticaret kategorilerinden birine
atamanız gerekmektedir.
■ Adresi Benim POI'lerim belleğine
kaydetmek istiyorsanız, mevcut 18
kategoriden birini seçebilirsiniz
(örn. Restoran, Seyahat veya
Kültür).
Depolama: adresleri adres defterine
kaydeder
Hedef gir menüsünü açmak için
DEST tuşuna basın ve bir hedef
adresi girmek veya seçmek için bir
opsiyon seçin (örn. Adres girilmesi
veya Son hedefler), yukarıdaki adres
girişi veya seçimi ile ilgili açıklamalara
bakın.
İstenen adresi girdikten veya
seçtikten sonra, ekranda
Navigasyon menüsü görünür.
Kaydet menü noktasını seçiniz.
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Kaydet menüsü görüntülenir,
varsayılan ad olarak daha önce
girilmiş olan veya seçilen hedef
adresi gösterilir.
Varsayılan ad heceleme fonksiyonu
kullanılarak değiştirilebilir (aşağıdaki
resimde gösterilen örneğe bakın),
yukarıdaki "Heceleme fonksiyonunu
kullanarak bir adres girmek" başlığına
bakın.

Mevcut adres kategorilerinin bir
listesini içeren bir menüyü açmak için,
ekrandaki kategoriyi seçin.

Not
Özel veya Ticaret dışında başka bir
kategori seçtiğinizde, hedef adresi
adres defterine değil, Benim
POI'lerim belleğine kaydedilir.
İsteğe bağlı olarak bir telefon
numarası girilebilir.
Varsayılan kategori Özel yerine
Ticaret seçilebilir:

Ticaret menü noktasını seçiniz.
Yeniden Kaydet menüsü
görüntülenir.
Hedef adresini görüntülenen ismi ve
kategoriyi kullanarak adres defterine
kaydetmek için OK seçeneğini seçin.
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Adres defterine maksimum 100 hedef
adres kaydedebilirsiniz.
Benim POI'lerim belleğine bir adres
kaydetmek
Benim POI'lerim belleğine bir adres
kaydetmek yukarıda tanımlanan bir
hedef adresi girmek gibidir.
Aralarındaki tek fark: Özel veya
Ticaret dışında bir kategori seçilir,
örn. Restoran, Otomotiv veya
Alışveriş.
Not
Özel veya Ticaret kategorilerinden
birini seçerseniz, hedef adresi
Benim POI'lerim belleğine değil,
adres defterine kaydedilir.

Kayıtlı bir adresin düzenlenmesi
veya silinmesi
Adres defterinde veya Benim
POI'lerim beleğine kayıtlı olan adres
bilgileri (kategori ve telefon numarası
da dahil) her zaman için yeniden
düzenlenebilir veya tamamen
silinebilir.
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Bir adres defteri kaydının
düzenlenmesi veya silinmesi
DEST tuşuna basın, Adres defteri
seçeneğini seçin, istenilen adres
kaydını seçin ve ardından İşle
seçeneğini seçin.
İşle menüsü görüntülenir.

Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
■ Adres: Adres girilmesi menüsünü
açar. Heceleme fonksiyonunu
kullanarak görüntülenen adresi
düzenleyebilirsiniz, yukarıdaki
"Heceleme fonksiyonunu
kullanarak bir adres girmek"
başlığına bakın.

Düzenlenen adresi onayladıktan
sonra, ekranda yeniden
Navigasyon menüsü görünür.
Adı da düzenlemek veya kategoriyi
değiştirmek istiyorsanız, adres
defterindeki ilgili adresi yeniden
seçmeniz gerekir, yukarıya bakınız.
■ İsim & Numara: bu opsiyon
seçildikten sonra, adres defterinde
kayıtlı olan adı ve telefon
numarasını düzenleyebilir veya
yeni bir kategori seçebilirsiniz,
yukarıdaki "Adres defterine bir
adres kaydetmek" başlığına bakın.
■ Sil: Görüntülenen adresi adres
defterinden siler.
■ Ev adresi ayarla: görüntülenen
adresi ev adresi olarak ayarlar,
aşağıdaki "Ev adresinin
ayarlanması" başlığına bakın.
Benim POI'lerim kaydının yeniden
düzenlenmesi veya silinmesi
DEST tuşuna basın ve aşağıda
gösterilen menüyü açmak için
myPOIs menü noktasını seçin.

Kişisel özel hedefler düzenlemek
veya silmek
Kişisel özel hedefler menü noktasını
seçin, istenen ayırma opsiyonunu
(örn. Bulunulan yerin çevresi) seçin,
istenen kategoriyi (örn. Restoran)
seçin, istenen adresi seçin ve
ardından İşle menü noktasını seçin.
İşle menüsü görüntülenir.
Görüntülenen Benim POI'lerim
kaydının işlenmesi veya silinmesi
adres defteri kaydı için tanımlandığı
şekilde yapılır, yukarıya bakınız.
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Alınmış özel hedefler üzerine notlar
Alınan özel hedefler (bir USB
sürücüden indirilen POI'ler) doğrudan
işlenemez.
Alınan bir POI'nin adres bilgilerini
düzenlemek için:
■ Önce adresin adres defterine veya
bireysel özel hedef olarak
kaydedilmesi gerekir. Daha sonra
da ilgili adres defteri kaydı veya
Benim POI'lerim kaydındaki adres
bilgilerini (Kişisel özel hedefler
üzerinden seçilebilir)
düzenleyebilirsiniz.
■ Veya, güncelleştirilmiş adres
bilgilerini bir USB sürücüden
alabilirsiniz, yukarıdaki "Kullanım"
bölümünde bulunan "POI
verilerinin verilmesi ve alınması"
başlığına bakınız.
Ayrıca, Benim POI'lerim belleğinden
alınan özel hedeflerin adres
bilgilerinin de doğrudan silinmesi
mümkün değildir.
Alınan bireysel POI'leri silmek
istiyorsanız:

Güncel POI bilgilerini, silmek
istediğiniz POI'lerin adres bilgilerini
içermeyen bilgi ve eğlence sistemine
alın.
Belirli bir kategorideki alınan tüm
POI'leri silmek için: ilgili kategoriden
boş bir POI veri dosyası alın.
POI verilerini almak için gerekli
açıklamalar, yukarıdaki "Kullanım"
bölümündeki "POI verilerinin
verilmesi ve alınması" başlığına
bakınız.
Alınan tüm POI'lerin aynı anda
silinmesi
CONFIG tuşuna basın ve ardından
Navigasyon ayarları menü noktasını
ve sonra da İndirilmiş tüm özel
hedefleri sil seçin.

Ev adresinin ayarlanması

Bir adresi ev adresi olarak
ayarlamadan önce, bu adresi adres
defterine veya Benim POI'lerim
belleğine kaydetmeniz gerekir,
yukarıda verilen ilgili açıklamalara
bakınız.

181

Bir adres defteri kaydının ev adresi
olarak ayarlanması
DEST tuşuna basın, Adres defteri
seçeneğini seçin, istenilen adres
kaydını seçin, İşle menü noktasını
seçin ve ardından Ev adresi ayarla
seçeneğini seçin.
Görüntülenen adres yeni ev adresi
olarak ayarlanır ve Hedef gir
menüsünde ilk seçenek olarak
gösterilir.
Bir Benim POI'lerim kaydının ev
adresi olarak ayarlanması
DEST tuşuna basın ve aşağıda
gösterilen menüyü açmak için
myPOIs menü noktasını seçin.
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Bireysel bir POI'nin ev adresi olarak
ayarlanması
Kişisel özel hedefler menü noktasını
seçin, istenen ayırma opsiyonunu
(örn. Bulunulan yerin çevresi) seçin,
istenen kategoriyi (örn. Restoran)
seçin, istenen adresi seçin, İşle ve
ardından Ev adresi ayarla menü
noktalarını seçin.
Görüntülenen adres yeni ev adresi
olarak ayarlanır ve Hedef gir
menüsünde ilk seçenek olarak
gösterilir.

Alınmış özel hedefler üzerine notlar
Alınan özel hedefler (bir USB
sürücüden indirilen POI'ler) doğrudan
ev adresi olarak ayarlanamaz.
Alınan bir POI'nin adresini ev adresi
olarak ayarlamak istiyorsanız:
Önce adresin adres defterine veya
bireysel özel hedef olarak
kaydedilmesi gerekir.
Daha sonra da ilgili adres defteri
kaydı veya Benim POI'lerim
kaydındaki adres bilgilerini (Kişisel
özel hedefler üzerinden seçilebilir) ev
adresi olarak ayarlayabilirsiniz.

Güzergah kılavuzunun pasif
olduğu durumdaki fonksiyonlar

Kılavuz

Navigasyon start
Navigasyon start menü noktasının
seçilmesinin ardından aşağıdaki
menü görüntülenir.

NAV tuşuna basın ve ardından
MENU düğmesine basarak
navigasyon ana menüsünü
görüntüleyin.
Güzergah kılavuzunun pasif veya
aktif olmamasına bağlı olarak farklı
menü seçenekleri sunulur.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
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■ İşle: görüntülenen adresi değiştirir/
düzenler, "Hedef girişi"
bölümündeki "Kayıtlı bir adresin
düzenlenmesi veya silinmesi"
başlığına bakınız.
■ Güzergah kriterleri: Güzergahın
(rotanın) hesaplanması için olan
kriteri ayarlar/değiştirir, aşağıdaki
"Navigasyon seçenekleri"
başlığına bakınız.
Aşağıdaki seçenekler mevcuttur:
■ Navigasyon start: Görüntülenen
adrese güzergah kılavuzunu
başlatmak için tıklayın.
■ Haritada göster: Ekranda belirtilen
adresin harita üzerindeki
konumunu gösterir.
■ Çağrı başlat: Kullanılmaz.
■ Kaydet: görüntülenen adresi Benim
POI'lerim belleğine veya adres
defterine kaydeder, yukarıdaki
"Güzergah girişi" bölümündeki
"Adres defterine veya Benim
POI'lerim belleğine bir adres
kaydetmek" başlığına bakınız.

TMC mesajları
TMC üzerindeki bilgiler, "Dynamic
guidance (Dinamik kılavuz)"
bölümüne bakınız 3 157.
Güncel olarak yayını alınan TMC
trafik mesajlarının listesini
görüntülemek için TMC mesajları
seçeneğini seçin.

İlgili trafik durumu hakkındaki detaylı
bilgiyi görüntülemek için TMC trafik
mesajını seçin.
Navigasyon seçenekleri
İlgili menü, güzergah kılavuzu
konfigürasyonu için seçenekler ve bir
çok alt menü içerir.
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Güzergah kriterleri

Güzergahın (rotanın) hesaplanması
bir çok kriter ile kontrol edilebilir.

Aşağıdaki kriterlerden birini seçin:
■ En hızlı
■ En kısa
■ En ekonomik: enerji optimasyonlu
bir güzergah hesaplanır, Araç
parametreleri menüsünde
ayarlanmış olan araca özel
parametreler göz önünde
bulundurulur, aşağıya bakınız.
Araca özel parametreler ile ilgili
menüyü açmak için Araç
parametreleri menü noktasını seçin.

Güncel olarak En ekonomik
seçildiğinde, güzergah hesaplanması
için seçilen ayarlar göz önünde
bulundurulur, yukarıya bakınız.
İstenilen araç parametrelerinin
seçiminin ardından menüyü terk
etmek için, BACK tuşuna basın.
Dinamik kılavuz konfigürasyonu için
ilgili menüyü açmak için Din. hedefe
yönlendirme seçeneğini seçin.
Dinamik güzergah kılavuzu bilgileri
için, "Dynamic guidance (Dinamik
kılavuz)" bölümüne bakınız 3 190.
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Dinamik kılavuzu etkinleştirmek/iptal
etmek için Din. hedefe yönlendirme
menü noktasını seçin.
Dinamik kılavuz etkinleştirildiğinde:
Trafik sorunları olduğunda
güzergahın yeniden hesaplanmasını
istiyorsanız, Otomatik yeni
hesaplama menü noktasını seçin.
Güzergahın sadece ilgili mesajı
onayladıktan sonra yeniden
hesaplanmasını istiyorsanız, Tasdikli
yeni hesaplama menü noktasını
seçin.
Görüntülenen ayarları etkinleştirmek
ve menüden çıkmak için Ayarları
üstlen seçeneğini seçin.

İstenirse Güzergah kriterleri
menüsünde aşağıdaki
seçeneklerden bir veya birden
fazlasını seçin:
■ Otoban olmasın
■ Ücretli geçişler olmasın
■ Tüneller olmasın
■ Feribot olmasın
■ Bazen bloke edilen yolların dikkate
alınması
Hedefe yönl. gösterimi
Güzergah kılavuzu ekranı için şu
seçenekler mevcuttur:

İz tutma asistanı opsiyonunu
kullanarak, bir otoyol kavşağına
gelindiğinde gösterilecek olan
görüntü tipini seçebilirsiniz.
İz tutma asistanı fonksiyonu
kapalıysa ekrandaki gösterge:
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Görüntüleme otomatiği opsiyonu
sayesinde, güzergah rehberlik
bilgisinin başka modlar kullanılırken
(örn. radyo) açılır bir pencerede
görüntülenip görüntülenmemesini
seçebilirsiniz. Önceden ayarlanmış
süre dolunca veya BACK tuşuna
basınca bilgi ekrandan kaybolur.
Görüntülenen ayarları etkinleştirmek
ve Navigasyon seçenekleri
menüsüne dönmek için Ayarları
üstlen seçeneğini seçin.

İz tutma asistanı fonksiyonu etkinse
ekrandaki gösterge:

Harita seçenekleri
Aşağıdaki alt menüleri görüntülemek
için Harita seçenekleri ve sonra
Harita yönü menü noktalarını seçin.

Harita ekranında harita yönelim
ayarları olan "kuzeye doğru" ve
"sürüş yonü"nden birini seçin.
Haritada özel hedefleri (POI)
belirlemek ve hangi özel hedeflerin
haritada görüntülenmesini belirlemek
için bir çok seçeneği içeren alt
menüyü açmak için Harita
seçenekleri ve sonra Haritada özel
hedefleri göster menü noktasını
seçin.
Kullanıcıya özel seçildiğinde,
görüntülenmesi istenen özel hedef
(POI) türü belirlenebilir örn. restoran,
otel, gezi alanları, vb.
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Aktif güzergah kılavucu için
fonksiyonlar

Varış süresi veya yolculuk süresinin
görüntülenmesi
Navigasyon seçenekleri menüsünde
Muhtemel seyir süresinin
gösterilmesi veya Muhtemel varış
saatinin gösterilmesi seçildikten
sonra, güzergah kılavuzu ekranının
üst satırında ilgili süre bilgisi
görüntülenir.

Güncel pozisyon bilgileri

Güncel pozisyonda şu bilgiler
görüntülenir:
■ Şehir
■ Cadde adı
■ Enlem
■ Boylam
■ Harita ekranı

Kaydet kullanılarak bulunduğunuz
pozisyon adres defterine veya Benim
POI'lerim belleğine kaydedilebilir,
"Hedef girişi" bölümündeki "Adres
defterine veya Benim POI'lerim
belleğine bir adres kaydetmek"
başlığına bakınız.

Hedef bilgileri

Görüntülenen bilgi: Güncel pozisyon
ekrandaki ile aynı.

Navigasyon stop
Navigasyon stop seçildikten sonra,
güzergah kılavuzu devre dışı bırakılır
ve güzergah kılavuzundaki menü
seçenekleri aktif değil olarak
gösterilir, yukarıdaki "Güzergah
kılavuzunun pasif olduğu durumdaki
fonksiyonlar" başlığına bakınız.
TMC mesajları
TMC üzerindeki bilgiler, "Dynamic
guidance (Dinamik kılavuz)"
bölümüne bakınız 3 157.

188

Bilgi ve Eğlence Sistemi

TMC mesajları menü noktasının
seçilmesinin ardından Filtreleniyor
menüsü görüntülenir.
TMC mesajları listesinde Tüm trafik
anonsları mı yoksa sadece Güzergah
boyunca trafik anonsları mı
gösterileceği konusunda seçiminizi
yapın, aşağıya bakınız.

Güzergah bilgileri
Güzergah bilgileri menüsünden şu
bilgilere ulaşılabilir:
■ Hat listesi
■ Güncel pozisyon bilgileri
■ Hedef bilgileri
■ Güncel güzer. gen. bak.
Hat listesi

"+" sembolü ile gösterilen güzergah
listesi öğeleri ilgili öğenin seçilmesi ile
genişletilebilir. Seçimin ardından, ilgili
öğe ile ilgili daha fazla detay
görüntülenecektir.
Güncel pozisyon bilgileri
Tanımlama, yukarıdaki "Güzergah
kılavuzunun pasif olduğu durumdaki
fonksiyonlar" başlığına bakınız.
Hedef bilgileri
Tanımlama, yukarıdaki "Güzergah
kılavuzunun pasif olduğu durumdaki
fonksiyonlar" başlığına bakınız.
Güncel güzer. gen. bak.
Mevcut yol hattında şu bilgiler
görüntülenir:

Navigasyon seçenekleri
Tanımlama, yukarıdaki "Güzergah
kılavuzunun pasif olduğu durumdaki
fonksiyonlar" başlığına bakınız.

Hesaplanan güzergahtaki tüm
caddeler, mesafeleriyle birlikte
listelenir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi

■
■
■
■
■

Doğru konum
Hedef
Varış süresi
Yolculuk mesafesi
Harita ekranı

Hat blokajı
Güzergah kılavuzundan belli bölge ve
güzergahları manuel olarak bloke
etmek için aşağıdaki seçenekler
kullanılabilir:

Hat listesi
Güncel olarak hesaplanmış güzergah
(rota) üzerindeki cadde isimlerinin
listesi, güzergah kılavuzundan
istenilen caddeler hariç tutulabilir.
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Güzergah kılavuzunda bir caddeyi
hariç tutmak (çıkarmak) için:
İlgili cadde ismini işaretleyin ve
MENU düğmesine basın. Cadde ismi,
üzeri çizili şekilde görüntülenir.
Eğer istenirse, daha fazla cadde ismi
güzergah kılavuzundan çıkarılabilir.
Ayarları üstlen menü noktasını seçin
ve görüntülenen mesajı onaylayın.
Güzergah hariç tutulan caddelerle
yeniden hesaplanır.
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Mesafe
Bir mesafe belirlemek suretiyle
güncel konum ile belirlenen mesafe
aradındaki güzergah bölümü
güzergah kılavuzundan çıkarılabilir
(bloke edilebilir).

Not
Yeni bir güzergah hesaplaması
yapılana kadar bu alanlar bloke
edilmiş şekilde kalır.
Tüm yol bölüm blokajlarını iptal et
Bu seçeneğin seçilmesinin ardından,
en son olarak güzergahtan (rota)
çıkarılan (bloke edilen) güzergah
bölümleri/noktaları rota hesaplaması
için yeniden hesaba katılır.

Dynamic guidance
(Dinamik kılavuz)

İstenilen mesafeyi ayarlayın, MENU
düğmesine basın ve ardından
görüntülenen mesajı onaylayın.
Güzergah (rota) çıkarılan (bloke
edilen) güzergah bölümü göz önünde
bulundurularak yeniden hesaplanır.

Dinamik kılavuz aktif konumdaysa,
bilgi ve eğlence sisteminin TMC
sayesinde algıladığı mevcut bütün
trafik durumları güzergah
hesaplamasında göz önünde
bulundurulur. Önceden ayarlanmış
kriterlere bağlı trafik sorunları göz
önünde tutularak güzergah belirlenir
(örn. "en kestirme rota", "otoyol hariç"
vb.).
Gidilen yolda bir trafik sorunu (örn.
trafik sıkışıklığı, trafiğe kapalı yol)
olduğunda, ekranda problemin ne
olduğuna dair bir mesaj görüntülenir

ve sesli bir mesaj duyulur. Sürücü
olarak ya trafik sorununun olduğu
yolu ya da sistemin önerdiği yolu
tercih edebilirsiniz.
Güzergah kılavuzu aktif konumda
olmasa bile çevredeki trafik
problemleri rapor edilir.
Güzargah kılavuzu aktif
konumdaysa, sistem, mevcut trafik
durumuna bağlı olarak, güzergahın
tekrar hesaplanmasının veya
alternatif bir yol bulmanın gerekli olup
olmadığı konusunda kontrollerini
sürekli gerçekleştirir.
Dinamik güzergah kılavuzunun aktif
hale getirilmesi, iptal edilmesi, ayrıca
güzergah hesaplamadaki kriterlerin
girilmesi gibi işlemler ve
navigasyonun diğer ayarları için
Navigasyon seçenekleri menüsü
kullanılır, "Kılavuz bölümüne bakınız
3 182.
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Haritalar
Navigasyon sisteminin kullanılması
için gerekli tüm harita bilgileri bilgi ve
eğlence sistemi ile birlikte verilen SD
kart üzerinde bulunur.

Harita SD kartı

RDS-TMC trafik bilgilendirme sistemi
sayesinde trafik bilgisi algılandığı
takdirde, dinamik kılavuz çalışabilir.
Bilgi ve eğlence sistemi tarafından ön
görülen bir trafik probleminden dolayı
bir gecikme olabilir. Bu olası gecikme
ayarlı RDS-TMC istasyonu sayesinde
algılanan veriye bağlı olarak
gerçekleşir. Mevcut gecikme bu
hesaplamadan farklı olabilir.

Bilgi ve eğlence sisteminin SD kart
okuyucusu sadece aracın
navigasyon sistemi ile birlikte verilen
SD kart üzerindeki bilgileri okuyabilir.
SD kart okuyucusu başka kartları
okuyamaz.
SD kart üzerindeki harita bilgilerinin
üretim tarihinden dolayı, bazı yeni
yollar haritada mevcut olmayabilir
veya bazı isimler ve yollar haritanın
üretildiği tarihteki isimlerden farklı
olabilir.
Ekstra SD kartlar sipariş etmek veya
harita bilgilerini güncelleştirmek için
Chevrolet Yetkili Servisinizle irtibat
kurunuz.
Bir SD kart haritasını değiştirmek için,
aşağıya bakınız.
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SD kartın kullanılması ile ilgili önemli
bilgi

Dikkat
Çatlamış, deforme olmuş veya
yapışkan bantla onarılmış bir SD
kartı kesinlikle kullanmaya
çalışmayın. Donanıma zarar
verebilirsiniz.
■ SD kartı kullanırken dikkat edin.
Metal kontaklara kesinlikle
dokunmayın.
■ Normal temizleyici, benzin, tiner
veya anti-statik sprey kullanmayın.
■ SD kartın temizlenmesi
gerekiyorsa, yumuşak bir bez
kullanın.
■ SD kartı bükmeyin. Bükülmüş veya
çatlamış bir SD kartı kullanmayın.
■ Üzerine çıkartma yapıştırmayın
veya yazı yazmayın.
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■ SD kartı doğrudan güneş ışınlarına
maruz kalan yerlerde veya yüksek
sıcaklıklarda veya nemli ortamlarda
kullanmayın.
■ SD kartı kullanmadığınız zaman
kılıfında muhafaza edin.

Takılı olan SD kartı çözmek için
kenarından içeriye bastırın ve SD
kartı itina ile SD kart yuvasından
çekip çıkartın.
SD kartın takılması

Bir harita SD kartının
değiştirilmesi

SD kart yuvası orta konsol kapağının
altında bulunur.
SD kartın çıkartılması

SD kartı kesik kenarı sol tarafa
(yukarıdaki resme bakın) gelecek
şekilde itina ile SD kart yuvasına
bastırın.
Not
SD kart ve SD kart yuvası daima
temiz ve kuru olmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi

Sembollere genel bakış
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No. Açıklama

No. Açıklama

1

Bulunduğunuz yer (haritada)

17 Açık liste

2

Hedef

18 Kapalı liste

3

Bulunduğunuz yer (güzergah
listesinde)

19 Alışveriş merkezi

4

Kullanılmaz

5

Kullanılmaz

6

Sis

7

Yol çalışması

8

Kaygan yol

9

Kirli hava (sis)

10 Kar
11 Sağanak, fırtına
12 Dikkat/uyarı
13 Kapalı yol
14 Trafik yoğunluğu
15 Trafik sıkışıklığı
16 Daralan yol

20 Paralı yol
21 Danışma
22 Turistik yerler
23 Spor & boş vakit
24 Gezinti
25 Müze
26 Oto kiralama
27 Seyahat bilgisi
28 Boş vakit aktivitesi
29 Servis provizyonu
30 Bankamatik
31 Otobüs durağı
32 Kamp yeri

Bilgi ve Eğlence Sistemi
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No. Açıklama

No. Açıklama

Konuşma algılama

33 Eczane

49 Katlı otopark

34 Sinema

50 Akaryakıt istasyonu

Genel bilgiler

35 Havaalanı

51 Dinlenme tesisi

36 Eğlence parkı

52 Restoranlar

37 Şehir

53 WC

38 Banka

54 Tarihi eser

39 Trafik mesajı

55 Hastane

40 Feribot

56 Emergency (Acil durum)

41 Sınır

57 Polis

42 Tünel

58 Liman

43 Kiosk

59 Dağ geçidi

44 Market

60 Kamusal alan

45 Hotel / motel

61 Araçla ilgili

46 Otoyol çıkışı

62 Garaj

47 Otopark

63 Mezarlık

48 Park & ride (park et & devam et)
noktası

Bilgi ve Eğlence Sisteminin ses
algılaması navigasyon sistemindeki
çeşitli işlevlere (sadece Navi 900; ses
sistemi özellikleri dahil) ve telefon
portalına ses girişi ile kumanda
etmenizi sağlar. Komutları ve sayısal
sıraları konuşan kişiden bağımsız
olarak algılar. Komutlar ve sayısal
sıralar kelimeler arasında
duraklamadan söylenebilir.
Hedef adreslerini, radyo
istasyonlarını ve telefon numaralarını
istediğiniz bir isim (ses etiketi) altında
kaydedebilirsiniz. Daha sonra bu
isimleri kullanarak yapacağınız bir
yolculuk için hedef adresini
ayarlayabilir, bir radyo istasyonu veya
bir telefon bağlantısı seçebilirsiniz.
Yanlış bir işlem yapılır veya komut
verilirse, konuşma algılama size
görsel ve/veya akustik bir yanıt verir
ve sizden istenen komutu yeniden
girmenizi ister. Bunun dışında,
konuşma algılama önemli komutları
onaylar ve gerektiğinde sorgular.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
Araç içindeki konuşmaların sistemi
yanlışlıkla çalıştırmalarını önlemek
için, konuşma algılama
etkinleştirilmedikçe çalışmaya
başlamaz.

Dil desteği ile ilgili önemli bilgiler
■ Bilgi ve Eğlence Sistemi ekranında
kullanılabilen her dil konuşma
algılama için de mevcut değildir.
■ Telefon portalının konuşma
algılamasında kullanılan her dil
aynı zamanda navigasyon
sisteminin konuşma algılamasında
da mevcut değildir (ses sistemi
özellikleri de dahil).
■ Telefon portalının konuşma
algılaması: güncel olarak seçilmiş
olan dil konuşma algılama
tarafından desteklenmiyorsa, sesli
komutları İngilizce vermeniz
gerekir.
Sesli komutları İngilizce olarak
verebilmeniz için, önce Bilgi ve
Eğlence Sistemindeki PHONE
düğmesine basarak telefon ana
menüsünü ve daha sonra da
direksiyon simidindeki w

düğmesine basarak telefon
portalındaki konuşma algılamasını
etkinleştirin.
■ Navigasyon sisteminin konuşma
algılaması: güncel olarak seçilmiş
olan dil konuşma algılama
tarafından desteklenmiyorsa,
konuşma algılama kullanılamaz.
Bu durumda Bilgi ve Eğlence
Sistemini sesli komutlarla kontrol
etmek istiyorsanız, ekran için başka
bir dil seçmeniz gerekir:
CONFIG düğmesine basın,
Lisanlar menü öğesini seçin ve
daha sonra da, örneğin, English
seçin.
İngilizce navigasyon sistemi
konuşma algılamasının
desteklediği dillerden biri
olduğundan, böylece konuşma
algılama özelliği kullanılabilir.
Not
Bilgi ve Eğlence Sisteminde
gösterilen dili değiştirdiğinizde,
önceden ayarlanmış istasyonlara
ve/veya hedef adreslerine verilen
tüm adlar da silinir.
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Telefon kontrolü
Konuşma algılamanın
etkinleştirilmesi

Cep telefonu portalında konuşma
algılamayı etkinleştirmek için,
direksiyon simidindeki w düğmesine
basın. Görüşme esnasında araçtaki
aktif ses kaynaklarının sesleri kısılır
ve trafik haberleri açılması iptal edilir.

Ses çıkışı seviyesinin
ayarlanması

Bilgi ve Eğlence Sistemi ses
düğmesini çevirin veya direksiyon
simidindeki ― düğmesine basın.

Bir görüşmenin iptal edilmesi
Konuşma algılamanın devre dışı
bırakılması ve görüşmenin iptal
edilmesi için çok sayda olanak
mevcuttur:
■ Direksiyon simidindeki x
düğmesine basın.
■ "Iptal" deyin.
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■ Belirli bir süre için herhangi bir
komut girmeyin (söylemeyin).
■ Tanınmayan üçüncü komuttan
sonra.

Sistemin çalışması

Konuşma algılama yardımıyla cep
telefonu ses çıkışı üzerinden
rahatlıkla kullanılabilir. Konuşma
algılamayı etkinleştirmek ve istenen
komutu girmek (söylemek) yeterlidir.
Komut girdikten sonra, Bilgi ve
Eğlence Sistemi ilgili soruları sorarak
diyalog içinde yönlendirir ve istenen
işlemi yerine getirmek için yanıtlar
verir.

Ana komutlar

Konuşma algılama etkinleştirildikten
sonra, kısa bir sesli sinyal veri girişini
kabul etmeye hazır olduğunu belirtir.
Mevcut ana komutlar:
■ "Ara"
■ "Ara"
■ "Tekrar Araniyor"
■ "Kaydet"
■ "Sil"

■
■
■
■

"Dizin"
"Eslestirme"
"Cihaz seç"
"Ses geri bildirimi"

Çok sık kullanılabilen komutlar
■ Yardim: diyalog sonlandırılır ve
güncel işlev içerisinde mevcut tüm
komutlar sıralanır.
■ Iptal: konuşma algılama devre dışı
bırakılır.
■ Evet: bağlama bağlı olarak uygun
bir eylem başlatılır.
■ Hayir: bağlama bağlı olarak uygun
bir eylem başlatılır.
Bir telefon numarasının girilmesi
Konuşma algılama Ara komutundan
sonra bir numara girilmesini talep
eder.
Telefon numarası normal ses
tonunuzda ve rakamlar arasında suni
duraklamalar olmadan söylenmelidir.

En iyi algılama, her iki veya üç rakamı
söyledikten sonra en az yarım saniye
mola verildiğinde alınır. Bilgi ve
Eğlence Sistemi algıladığı numarayı
tekrarlar.
Daha sonra da diğer numaraları veya
komutları girebilirsiniz.
■ "Ara": girdiler kabul edildi.
■ "Sil": son girilen rakam veya
rakamlar bloğu silinir.
■ "Arti": yabancı ülkeleri aramak için
bir "+" ön eki girilir.
■ "Dogrula": girdiler sesli olarak
tekrarlanır.
■ "Yildiz": bir yıldız "*" girilir.
■ "Kare": bir kare "#" girilir.
■ "Yardim"
■ "Iptal"
Telefon numarasının maksimum
uzunluğu 25 basamaktır.
Yabancı ülkelere telefon edebilmek
için numaranızın başında "Artı" (+)
kelimesini söyleyebilirsiniz. Artı
sayesinde içinde bulunduğunuz
ülkenin çıkış kodunu bilmeden başka
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ülkelere telefon edebilirsiniz. Daha
sonra da istenen ülkenin alan kodunu
söyleyin.
Bir diyalog örneği
Kullanıcı: "Ara"
Sesli yanıt: "Lütfen aranacak
numarayi söyleyin"
Kullanıcı: "Arti Dört Dokuz"
Sesli yanıt: "Arti Dört Dokuz"
Kullanıcı: "Yedi Üç Bir"
Sesli yanıt: "Yedi Üç Bir"
Kullanıcı: "Bir Bir Dokuz Dokuz"
Sesli yanıt: "Bir Bir Dokuz Dokuz"
Kullanıcı: "Ara"
Sesli yanıt: "Numara araniyor"
Bir ad girişi
"Ara" komutu kullanılarak telefon
rehberinde bir ad (ses etiketi) altında
kayıtlı bir telefon numarası girilir.
Mevcut komutlar:
■ "Evet"
■ "Hayir"
■ "Yardim"
■ "Iptal"

Bir diyalog örneği
Kullanıcı: "Ara"
Sesli yanıt: "Lütfen aranilacak isim
kaydini söyleyin."
Kullanıcı: <Name>
Sesli yanıt: "<Michael> adli isim
kaydini aramak istiyor musunuz?"
Kullanıcı: "Evet"
Sesli yanıt: "Numara araniyor"
İkinci bir çağrının başlatılması
Bir telefon görüşmesi yapılırken ikinci
bir çağrı başlatılabilir. Bunun için, w
düğmesine basın.
Mevcut komutlar:
■ "Gönder": manüel DTMF (tuşlu
arama) etkinleşir, örneğin, sesli
mesaj veya telefon bankacılığı için.
■ "Ad etiketi gönder": bir ad (ses
etiketi) girerek DTMF (tuşlu arama)
seçeneğini etkinleştirin.
■ "Ara"
■ "Ara"
■ "Tekrar Araniyor"
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■ "Yardim"
■ "Iptal"
Bir diyalog örneği
Kullanıcı: <bir telefon görüşmesi
yapılıyorsa: w düğmesine basın>
Kullanıcı: "Gönder"
Sesli yanıt: "Lütfen gönderilecek
numarayi söyleyin."
(numara girmek için, Bir telefon
numarası girilmesi diyalog örneğine
bakın)
Kullanıcı: "Gönder"
Tekrar Araniyor
"Tekrar Araniyor" komutu ile en son
aranan numara yeniden aranır.
Kaydet
"Kaydet" komutu ile telefon rehberine
bir ad (ses etiketi) altında bir telefon
numarası girilir.
Girilen ad sadece bir kez
tekrarlanmalıdır. Sesin yüksekliği ve
telaffuz her iki ad girişi için mümkün
olduğu kadar aynı olmalıdır, aksi
takdirde konuşma algılama bu
girdileri kabul etmez.
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Telefon rehberine maksimum 50 sesli
etiket kaydedebilirsiniz.
Sesli etiketler konuşan kişiye bağlıdır,
yani, sesli etiketi sadece onu
kaydeden kişi açabilir.
Kayıtlı bir adın kaydının başlamasının
kesilmesini önlemek için, giriş talebi
geldikten sonra kısa bir ara
verilmelidir.
Sesli etiketin yerden bağımsız olarak,
yani diğer ülkelerde de
kullanılabilmesi için, tüm telefon
numaraları başlarına bir "artı"
karakteri ve ülke alan kodu eklenerek
kaydedilmelidir.
Mevcut komutlar:
■ "Kaydet": girdiler kabul edildi.
■ "Dogrula": son girdi tekrarlanır.
■ "Yardim"
■ "Iptal"
Bir diyalog örneği
Kullanıcı: "Kaydet"
Sesli yanıt: "Lütfen kaydedilecek
numarayi söyleyin"

(numara girmek için, Bir telefon
numarası girilmesi diyalog örneğine
bakın)
Kullanıcı: "Kaydet"
Sesli yanıt: "Lütfen kaydedilecek isim
kaydini söyleyin."
Kullanıcı: <Name>
Sesli yanıt: "Lütfen dogrulamak için
isim kaydini tekrarlayin"
Kullanıcı: <Name>
Sesli yanıt: "Isim kaydi sisteme
kaydediliyor."
Silmek
daha önce kaydedilmiş bir sesli
etiket "Sil" komutu ile silinir.
Mevcut komutlar:
■ "Evet"
■ "Hayir"
■ "Yardim"
■ "Iptal"
Kayıtlı adların dinlenmesi
Kayıtlı adların (sesli etiketler) sesli
yanıtları "Dizin" komutu ile başlatılır.

Sesli etiketlerin sesli yanıtları
esnasında kullanılabilen komutlar:
■ "Ara": en son sesli olarak okunan
telefon numarası seçilir.
■ "Sil": en son sesli olarak okunan
girdi silinir.
Bir cep telefonun cihaz listesine kaydı
veya listeden silinmesi
Bir cep telefonu Telefon portalının
cihaz listesine "Eslestirme" komutu ile
kaydedilebilir veya listeden silinebilir
3 203.
Mevcut komutlar:
■ "Ekle"
■ "Sil"
■ "Yardim"
■ "Iptal"
Bir diyalog örneği
Kullanıcı: "Eslestirme"
Sesli yanıt: "Bir cihaz eklemek veya
silmek istiyor musunuz?"
Kullanıcı: "Ekle"
Sesli yanıt: "Harici cihazda eslestir
komutunu kullanarak, eslestirmek için
<1234> kodunu giriniz."
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Sesli yanıt: "Cihazi eslestirmek istiyor
musunuz?"
Kullanıcı: "Evet"
Sesli yanıt: "Cihaz <cihaz_numarası>
numara olarak bağlandı"
Bir cihaz listesinden bir cep telefonu
seçilmesi
"Cihaz seç" komutunu kullanarak bir
Bluetooth bağlantısı kurmak için
cihaz listesinden bir cep telefonu
telefonu seçilebilir.
Bir diyalog örneği
Kullanıcı: "Cihaz seç"
Sesli yanıt: "Lütfen seçilecek bir cihaz
numarasi söyleyin"
Kullanıcı: <cihaz_numarası>
Sesli yanıt: "<device_number>
numarali cihazi seçmek istiyor
musunuz?"
Kullanıcı: "Evet"
Sesli yanıt: "Cihazi eslestirmek istiyor
musunuz?"
Kullanıcı: "Evet"
Sesli yanıt: "Bir saniye. Sistem,
seçilen cihazi ariyor"

Sesli yanıt: "<dev_num> numarali
cihaz seçildi"
Ses geri bildirimi
Her sesli giriş Bilgi ve Eğlence
Sisteminde duruma uyarılmış bir sesli
yanıt ile yanıtlanır veya açıklanır.
Sesli yanıtı açmak veya kapatmak
için, "Ses geri bildirimi" girin veya w
düğmesine basın.
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Cep telefonu
Genel bilgiler
Telefon sistemi (eğer takılı ise) araç
mikrofonu ve hoparlörleri üzerinden
cep telefonu ile görüşme yapmanızı
ve en önemli cep telefonu işlevlerini
araçtaki Bilgi ve Eğlence Sistemi
üzerinden çalıştırmanızı sağlar.
Telefon sistemini kullanabilmek için,
cep telefonunun sisteme Bluetooth
üzerinden bağlanması gerekir.
Telefon sistemi isteğe bağlı olarak
konuşma algılama sistemi üzerinden
çalıştırılabilir.
Her Telefon sistemi işlevi her cep
telefonu tarafından desteklenmez.
Olası telefon işlevleri ilgili cep
telefonuna ve şebeke adaptörüne
bağlıdır. Bu konuda daha fazla bilgi
almak için cep telefonunuzu
çalıştırma talimatlarına bakın veya
şebeke sunucunuzdan bilgi alın.
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Kullanım ve trafik güvenliği için
önemli bilgi
9 Uyarı
Cep telefonlarının çevreye etkisi
vardır. Bu nedenle, güvenlik için
bazı kurallar ve talimatlar
belirlenmiştir. Telefon
fonksiyonunu kullanmadan önce
ülkenizdeki ilgili talimat ve
yönetmelikler hakkında bilgi
edinmeniz gerekir.

9 Uyarı
Aracı sürerken handsfree (eller
serbest) özelliğini kullanarak
telefon görüşmeleri yapmak sürüş
konsantrasyonunuzu
azaltacağından tehlikeli olabilir.
Handsfree (eller serbest) özelliğini
kullanmadan önce aracınızı bir
yere park edin. Bulunduğunuz
ülkenin konu ile ilgili kural ve
yönetmeliklerini dikkate alın.

Özel alanlardaki özel kural ve
yönetmeliklere uymayı unutmayın
ve cep telefonunun yasaklandığı,
bir kesinti ya da tehlike
oluşturduğu yerlerde cep
telefonunuzu mutlaka kapatın.

Bluetooth

Telefon sistemi Bluetooth Handsfree
Profile (Eller Serbest Profili) V. 1.5'i
destekler ve Bluetooth Special
Interest Group'a (SIG) göre
tanımlanır.
Bu spesifikasyonla ilgili ayrıntılı
bilgiler için İnternet'te
http://www.bluetooth.com adresine
bakınız.

Konuşma algılamanın
çalıştırılması

Konuşma algılama özelliğini acil
durumlarda kullanmayın. Stresli
durumlarda sesiniz yeterli bir şekilde
algılanamayabilir ve istenen bağlantı
çabuk bir şekilde kurulamayabilir.

Kumanda birimleri

Telefona özel en önemli kumanda
birimleri şunlardır:
y\ @ düğmesi: ana telefon menüsünü
açar.
Direksiyon üzerindeki kumanda
birimleri:
q, w: çağrıyı al, konuşma algılamayı
etkinleştir.
n, x: çağrıyı sonlandır/reddet,
konuşma algılamayı devre dışı bırak.
Telefon sistemi isteğe bağlı olarak
konuşma algılama üzerinden
çalıştırılabilir 3 196.

Bağlantı
Telefon sistemi kontak üzerinden
açılır ve kapanır. Kontak
kapandığında, Telefon sistemini Bilgi
ve Eğlence Sistemi üzerinden açıp
kapatabilirsiniz.
Cep telefonu ile Telefon sistemi
arasında Bluetooth üzerinden bir
bağlantı kurulabilir. Bunun için cep
telefonunuzun Bluetooth'u
desteklemesi gerekir.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
Bir Bluetooth bağlantısı kurabilmek
için Telefon sistemi açık ve Bluetooth
etkinleştirilmiş olmalıdır.
Cep telefonunuzun Bluetooth işlevi ile
ilgili bilgi almak için, lütfen cep
telefonunuzu çalıştırma talimatlarına
bakınız.
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Bluetooth menüsü

Bluetooth bağlantısı
Bluetooth, örneğin, bir cep
telefonunun başka cihazlarla telsiz
iletişimi için bir radyo standardıdır.
Telefon rehberi, çağrı listeleri, şebeke
operatörünün adı ve alan gücü gibi
bilgiler aktarılabilir. İşlevsellik cep
telefonunun tipine bağlı olarak kısıtlı
olabilir.
Cep telefonu sistemi ile bir Bluetooth
bağlantısı kurabilmek için, cep
telefonundaki Bluetooth işlevi
etkinleştirilmeli ve cep telefonu
"görünür"/"bulunabilir" olarak
ayarlanmalıdır. Ayrıntılı bilgiler için
cep telefonunun kullanım kılavuzuna
bakınız.

CONFIG tuşuna basın.
Telefon ayarları ve ardından
Bluetooth menü noktasını seçiniz.
Bluetooth'un etkinleştirilmesi
Cep telefonu sisteminin Bluetooth
işlevi devre dışı ise: Etkinleştirme
seçeneğini Açik olarak ayarlayın ve
daha sonra gelen mesajı onaylayın.
Cihaz listesi
Telefon sistemine Bluetooth
üzerinden ilk kez bir cep telefonu
bağlandığında, cep telefonu cihaz
listesine kaydedilir.

Cihaz listesine en fazla 5 cep telefonu
kaydedilebilir.

İlk kez bir cep telefonu
bağlanması

Cep telefonu bir handsfree (eller
serbest) cihaz olarak eklendiğinde,
kullanıcı cep telefonu sistemi
üzerinden telefon edebilir veya çağrı
alabilir ve diğer işlevleri kullanabilir.
Kullanılabilen işlevlerin kapsamı cep
telefonuna bağlıdır. Telefon
sistemine bağlı iken cep telefonu
normal olarak da kullanılabilir.
Bluetooth bağlantısı aktif durumda
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cep telefonunun şarjının normal
çalışmaya göre daha çabuk
bitebileceğine dikkat ediniz.

Cep telefonu Telefon sistemini
bulduğu an, Bluetooth kodu cep
telefonuna yazılabilir.

için bir güvenlik gereği olarak dört
basamaklı ve rastgele seçilmiş bir kod
girilmelidir.

Cihaz ekle (Eller Serbest) menü
noktasını seçiniz. Cep telefonuna
girilebilecek olan Bluetooth kodu
ekranda görünür.

Telefon sistemi cep telefonunu tespit
ettiğinde, bağlantı kurulumu
onaylanabilir.
Cep telefonu cihaz listesine eklenir ve
Telefon sistemi üzerinden
çalıştırılabilir.

Bluetooth kodunu değiştir menü
noktasını seçiniz. Menüde
görüntülendiği gibi, güncel Bluetooth
kodunu düzenleyin ve değiştirilen
kodu Tamam ile onaylayın.

Not
Sisteme aynı zamanda sadece 5
cihaz eşleştirilebilir. Daha fazla
cihaz eşleştirilmek istenirse, önce
mevcut bir cihaz silinmelidir.
Telefon sistemi şimdi artık diğer
Bluetooth cihazlar tarafından
bulunabilir.

Bluetooth kodunun değiştirilmesi
Bluetooth bağlantısı Telefon
sistemine ilk kez kurulduğunda,
varsayılan bir kod görüntülenir. Bu
varsayılan kod her zaman için
değiştirilebilir. Cihazları eşleştirmek

Bilgi ve Eğlence Sistemi
Bir cep telefonu bağlanması cihaz
listesine kaydedilir

edin. Yoksa, cihazı cihaz listesinden
silin ve yeni bir cihaz olarak yeniden
bağlayın.
Cep telefonunun cihaz listesinden
silinmesi
Cihaz listesinden istenen cep
telefonunu seçin. Ekrana görünen
menüden Sil'i seçin ve ardından
gelen mesajı onaylayın.

İstenen cep telefonunu seçin ve
ekranda görünen menüden Seç
seçeneğini seçin.
Telefon sistemi cep telefonunu tespit
ettiğinde, bağlantı kurulumu
onaylanabilir.
Cep telefonu artık Telefon sistemi
üzerinden çalıştırılabilir.
Not
Cihazı bağlamak başarısız olursa,
cihaz listesinde aracın telefon
sisteminin bulunduğunu kontrol

Zil sesinin ayarlanması
Zil sesi karakteristiğini değiştirmek
için:
CONFIG tuşuna basın.
Telefon ayarları ve ardından Zil sesi
menü noktasını seçiniz.
İstenilen opsiyonu seçiniz.
Zil sesi seviyesini değiştirmek için:
Telefon çalarken Bilgi ve Eğlence
Sistemi m düğmesini çevirin veya
direksiyon simidindeki + / düğmelerine basın.
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Cep telefonunun fabrika ayarlarına
sıfırlanması
Telefon ayarları ve ardından Fabrika
ayarlarını geri yükle menü noktasını
seçiniz.

Çalıştırma
Giriş

Cep telefonunuzla Bilgi ve Eğlence
Sistemi arasında bir Bluetooth
bağlantısı kurulur kurulmaz,
telefonunuzun çoğu işlevlerini Bilgi ve
Eğlence Sistemi üzerinden de
çalıştırabilirsiniz.
Bilgi ve Eğlence Sistemi üzerinden,
örneğin, cep telefonunuzda kayıtlı
numaralara bağlantı kurabilir veya
telefon numaralarını
değiştirebilirsiniz.
Not
Handsfree (eller serbest) modunda
cep telefonunu kullanmak
mümkündür, örn. arama yapmak
veya ses yüksekliğini ayarlamak
için.
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Cep telefonu ile Bilgi ve Eğlence
Sistemi arasında bir bağlantı
kurduktan sonra, cep telefonundaki
veriler Bilgi ve Eğlence Sistemine
aktarılır. Bu işlem cep telefonunun
modeline bağlı olarak biraz zaman
alabilir. Bu süre içerisinde cep
telefonunun Bilgi ve Eğlence Sistemi
üzerinden çalışması kısıtlıdır.
Her cep telefonu Telefon sisteminin
her işlevini desteklemez. Bu
sebepten burada açıklanan işlevlerin
tümü bu belirli cep telefonları ile
gerçekleştirilemeyebilir. Ayrıntılı
bilgiler için telefona özel adaptörün
talimatlarına bakınız.

Hands-free (eller serbest) tesisi
için ses seviyesinin ayarlanması

Bilgi ve Eğlence Sistemi m düğmesini
çevirin veya direksiyon simidindeki + /
- düğmelerine basın.

Bir telefon numarasının
aranması

Cep telefonunu çalıştırma menüsünü
seçmek için telefon ana menüsü etkin
konumdayken MENU düğmesine
basın.
Telefon numaralarını aramak için
telefon rehberi ve çağrı listeleri olmak
üzere çeşitli olanaklar mevcuttur.

Bir numaranın elle girilmesi

Numara gir'i seçin ve numaranın
rakamlarını sırayla girin.
Arama işlemini başlatmak için y
seçeneğini seçin.
Telefon rehberi menüsüne geçmek
için z kullanılabilir.

Telefon rehberi

Aynı SIM kart veya ilgili aynı telefon
kullanıldığında, bağlantı kurulduktan
sonra telefon rehberi geçici bellekteki
telefon rehberi ile karşılaştırılır. Bu
süre içerisinde yeni kaydedilmiş olan
isimler gösterilmez.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
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Çağrı listeleri

SIM kart veya telefon farklı ise,
telefon rehberi yeniden yüklenir. Bu
işlem cep telefonunun modeline bağlı
olarak birkaç dakika sürebilir.

Telefon rehberinden bir telefon
numarası seçilmesi

Telefon rehberi menü noktasını
seçiniz. Ekrana gelen menüden
istenen ilk harf aralığını seçerek
bakmak istediğiniz telefon rehberi
kayıtlarında bir ön seçim
gerçekleştiriniz.

Not
Telefon defteri girişleri cep
telefonundan transfer edildiği
şekilde gelir. Telefon defteri
girişlerinin sırası ve gösterimi
Infotainment sistemi ekranı ve cep
telefonu ekranı üzerinde farklı
olabilir.
Ön seçimi yaptıktan sonra: istediğiniz
ad altındaki numaralara bakmak için
istenen adı seçin.
Arama işlemini başlatmak için istenen
numarayı seçin.

Kullanıcı Çağrı listeleri menüsü
üzerinden gelen, giden ve yanıtsız
çağrılara bakabilir ve ilgili numaraları
seçebilir. Bir arama işlemini
başlatmak için: istenen çağı listesini,
çağrı listesindeki bir adı ve son olarak
istenen telefon numarasını seçin.

Gelen çağrı

Bir çağrı geldiğinde bu çağrıyı kabul
veya reddetme olanaklarını içeren bir
menü görüntülenir.
İstediğiniz seçeneği seçin.
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Bir telefon görüşmesi
esnasındaki işlevler

Bir telefon geldiğinde, bir alt menüyü
açmak için MENU düğmesine basın.
Duruma ve cep telefonunun
kapsamına bağlı olarak çeşitli
seçenekler mevcuttur:
■ Tlfnu kapat: telefon bağlantısını
keser.
■ Numarayı ara: ikinci bir telefon
görüşmesi yapmak için bir telefon
numarası girin veya DTMF (tuşlu
arama), örneğin, sesli mesaj veya
telefon bankacılığı için,
gerçekleştirin.
■ Aramayı ayır: bir telefon konferansı
esnasında bir katılımcıya olan
bağlantıyı ayırır.
■ Aramaları birleştir: birden fazla aktif
çağırı varsa, iki çağrıyı birleştirir.
■ Çağrıları değiştir: birden fazla
çağırı varsa, çağrılar arasında gidip
gelir.
■ Arama sesini kapat: bir çağrının
sesini kısar.

Cep telefonu ve telsiz
cihazları
Kurulum ve çalıştırma talimatı

Bir cep telefonunun takılmasında ve
kullanımında araca özel montaj
talimatlarının ve telefon üreticisinin
kullanma talimatlarının dikkate
alınması gerekir. Aksi takdirde aracın
kullanma müsaadesi ortadan
kalkabilir (AB-Direktifleri 95/ 54/EC).
Hatasız kullanım için yerine
getirilmesi gereken şartlar:
■ Dış antenin usulüne uygun olarak
monte edilmesiyle maksimum etki
mesafesine sahip olunur,
■ Maksimum yayın gücü 10 Watt,
■ Telefonun uygun yere monte
edilmesi (3 47 nolu sayfadaki ilgili
açıklamaları dikkate alın).
Dış antenin öngörülen montaj yeri
veya cihazın tutucu parçası
konusunda ve yayın gücü 10 Watt
üstündeki cihazların kullanımına
yönelik olanaklar ile ilgili bilgi
edinmenizi öneririz.

GSM 900/1800/1900 ve UMTS cep
telefonu standartlarına sahip dış
antensiz bir hands-free (eller serbest)
donanımı, cep telefonun yayın gücü
ancak GSM 900'de 2 Watt'ı ve diğer
standartlarda 1 Watt'ı aşmaması
şartıyla kullanılabilir.
Emniyet açısından sürüş esnasında
cep telefonu ile görüşme
yapmamanızı tavsiye ederiz. Handsfree (eller serbest) ekipmanın
kullanımı da trafikte dikkatinizin
dağılmasına yol açar.

9 Uyarı
Telsiz cihazları ve yukarıda
açıklanan cep telefonu
standartlarına uymayan cep
telefonları, sadece aracın dışına
bir anten takılmış ise
kullanılmalıdır.

Bilgi ve Eğlence Sistemi
Dikkat
Yukarıdaki talimatlara
uyulmaması durumunda, dış
anteni olmayan araçlarda cep
telefon ve telsiz cihazlarının araç
içinde kullanılması, araç elektronik
sistemlerinde işlev arızalarına
sebebiyet verebilir.
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Klima Sistemi
Isıtma ve havalandırma
sistemi

Kırmızı alan = Sıcak
Mavi alan
= Soğuk
Isıtma kapasitesi, motor ısınıncaya
kadar tamamen temin edilemez.

Hava dağıtımı

Hava çıkış seçeneğini ilgili tuşa
basarak seçin.
L = Baş bölgesine ve ayak
bölgesine
K = Ayak bölgesine
M = Ayarlanabilen havalandırma
çıkışları üzerinden baş
bölgesine
J = Ön cama ve ayak bölgesine
Kumanda düğmeleri:
■ Sıcaklık
■ Hava dağıtımı
■ Fan hızı
■ Buğudan ve buzdan arındırma
■ Isıtmalı arka cam

Sıcaklık

Düğmeyi çevirerek sıcaklığı
ayarlayın.

Seçilen ayar ilgili tuş üzerindeki LED
ışığının yanması ile anlaşılır.

Fan hızı

Hava akışı kontrol düğmesini istenen
hıza getirin.

Klima Sistemi
Buğudan ve buzdan
arındırma V

Ayarların belirtilmesi

Seçilen fonksiyonlar etkinleştirilen tuş
üzerindeki LED ışığının yanması ile
belirtilir.

Klima sistemi
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■ Soğutma n
■ Isıtmalı arka cam

Sıcaklık

Düğmeyi çevirerek sıcaklığı
ayarlayın.
Kırmızı = Sıcak
Mavi
= Soğuk
Isıtma kapasitesi, motor ısınıncaya
kadar tamamen temin edilemez.

Hava dağıtımı
■ V tuşuna basın: Fan otomatik
olarak en yüksek devir sayısına
geçer, hava dağıtımı otomatik
olarak ön cama yönlendirilir.
■ Sıcaklığı en sıcak konuma
ayarlayın.
■ Arka cam ısıtıcısını Ü açın.
■ Yan havalandırma çıkışlarını
ihtiyaca göre açın ve yan camlara
doğru yönlendirin.
Isıtmalı arka cam Ü 3 36.

Kumanda düğmeleri:
■ Sıcaklık
■ Hava dağıtımı
■ Fan hızı
■ Buğudan ve buzdan arındırma
■ Hava sirkülasyonu 4

Hava çıkış seçeneğini ilgili tuşa
basarak seçin.
L = Baş bölgesine ve ayak
bölgesine
K = Ayak bölgesine
M = Ayarlanabilen havalandırma
çıkışları üzerinden baş
bölgesine
J = Ön cama ve ayak bölgesine
Seçilen ayar ilgili tuş üzerindeki LED
ışığının yanması ile anlaşılır.

Fan hızı

Hava akışı kontrol düğmesini istenen
hıza getirin.
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Camların buğudan ve buzdan
arındırılması V

Not
Buğudan ve buzdan arındırma
ayarları seçildiğinde, bir Autostop
engellenir.
Motor Autostop konumunda iken
buğudan ve buzdan arındırma
ayarları seçildiğinde, motor otomatik
olarak yeniden çalışır.
Isıtmalı arka cam Ü 3 36.

Hava sirkülasyon sistemi 4

Hava sirkülasyon modu 4 tuşu ile
açılır ve kapatılır.
■ V tuşuna basın: Fan otomatik
olarak en yüksek devir sayısına
geçer, hava dağıtımı otomatik
olarak ön cama yönlendirilir,
■ Soğutma modunu n açın.
■ Sıcaklığı en sıcak konuma
ayarlayın.
■ Arka cam ısıtıcısını Ü açın.
■ Yan havalandırma çıkışlarını
ihtiyaca göre açın ve yan camlara
doğru yönlendirin.

9 Uyarı
Aracın sürekli hava resirkülasyon
modundayken sürülmesi
uykunuzun gelmesine sebep
olabilir. Taze hava için dış hava
modunu belli aralıklarla açın.
Hava resirkülasyon modunda araç
dışından temiz havanın araç içine
alınma oranı çok düşüktür.
Klimanın soğutma özelliği
açılmadığı takdirde havadaki nem
oranı artacak ve camlar

buğulanacaktır. Zaman geçtikçe
araç içerisindeki hava kalitesi
bozulur, bu durum araç içinde
bulunanların yorgunluk belirtileri
göstermesine yol açabilir.

Soğutma n

n tuşuna basılarak çalıştırılır ve
kapatılır. Soğutma işlemi ancak motor
çalışırken ve fan açıkken
gerçekleşebilir.
Klima sistemi dış hava sıcaklığı
donma noktasının biraz üzerinde
olduğunda havayı soğutur ve nemini
alır (kurutur). Bu yüzden aracın
altından yoğuşma suyu damlayabilir.
Soğutma ve kurutma gerekmediği
zaman, yakıt tasarrufu sağlamak için
soğutma sistemini kapatın. Soğutma
sistemi kapatıldığında, klima sistemi
bir Autostop esnasında motorun
yeniden çalıştırılmasını talep etmez.

Klima Sistemi
Maksimum soğutma

Ayarların belirtilmesi

Seçilen fonksiyonlar etkinleştirilen tuş
üzerindeki LED ışığının yanması ile
belirtilir.

Elektronik klima sistemi
9 Uyarı

Isınan havanın dışarı çıkabilmesi için
camları kısa süreliğine açın.
■ Soğutma modunu n açın.
■ Hava sirkülasyon sistemini 4
çalıştırın.
■ Hava dağıtım düğmesine M basın.
■ Sıcaklığı en soğuk konuma
ayarlayın.
■ Fan hızını en yüksek seviyeye
getirin.
■ Tüm havalandırma çıkışlarını açın.

Klima veya kalorifer çalışıyorken
araç içinde uyumayın. Oksijen
seviyesinin ve/veya vücut ısısının
düşmesi neticesinde bu durum
ciddi sağlık sorunlarına veya
ölüme sebep olabilir.
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Otomatik mod çalıştırma birimleri:
AUTO
= otomatik mod,
sıcaklık dışındaki
tüm ayarlar sistem
tarafından otomatik
olarak seçilir
Temperature = İstenilen sıcaklığın
ön ayarı
Aşağıdaki fonksiyonlar manuel olarak
ayarlanabilir, bu durumda otomatik
mod iptal edilmiş olur.
Fan
= Seçilebilir hava akış
speed
kademesi
MODE
= Seçilebilir hava
dağıtımı
= Buğudan ve buzdan
V
arındırma
X
= Sistemi açma veya
kapama
= Soğutmayı (klima)
n
açma veya kapama
= Hava sirkülasyonu
4
AQS
= Hava kalite sensörü
Isıtmalı arka cam Ü 3 36.
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Seçilen sıcaklık otomatik olarak
ayarlanır. Otomatik modda iken fan
hızı hava dağıtımı fan tarafından
otomatik olarak ayarlanır.
Sistem, hava dağıtım ve fan hızı
düğmeleri kullanılarak manuel olarak
ayarlanabilir.

Ayarlardaki her değişiklik bilgi
ekranında bir kaç saniye görüntülenir.
Etkinleştirilen fonksiyonlar, tuş
üzerindeki LED ışığının yanması ile
anlaşılır.
Elektronik klima sisteminin tüm
fonksiyonları sadece motor çalışırken
etkindir.

Otomatik mod AUTO

Otomatik modda tüm havalandırma
çıkışları etkin olarak çalıştırılır. Bu
yüzden tüm havalandırma çıkışları
açık durumda olmalıdır.

Sıcaklık ön ayarı

Maksimum düzeyde konfor için temel
ayar:
■ AUTO tuşuna basın, iklimlendirme
otomatik olarak etkinleştirilir.
■ Tüm havalandırma çıkışlarını açın.
■ İstenilen sıcaklık değerini sol döner
düğme ile seçin.
Otomatik moddaki faz hızı ayarları
Ayarlar (ayarlar) menüsünde
değiştirilebilir.
Araç ayarlarının kişiselleştirilmesi
3 91

Düğmeyi çevirerek sıcaklığı istenilen
değere ayarlayın.
Kırmızı = Sıcak
Mavi
= Soğuk
Minimum sıcaklık değeri
ayarlandığında klima kontrol sistemi
maksimum soğutma ile çalışır.

Klima Sistemi
Maksimum sıcaklık değeri
ayarlandığında klima kontrol sistemi
maksimum ısıtma ile çalışır.
Not
Motor Autostop durumunda iken,
sıcaklık 2 °C veya daha fazla
azaltıldığında, motor otomatik olarak
yeniden çalışır.
Stop-start sistemi 3 222.

Camların buğudan ve buzdan
arındırılması V

Isıtmalı arka cam Ü 3 36.

Hava dağıtımı MODE

Manuel ayarlar

Klima kontrol sistemi ayarları tuşların
ve döner düğmenin kullanılması ile
aşağıda anlatılan şekilde
değiştirilebilir. Herhangi bir ayar
değişikliği otomatik modu iptal
edecektir.
Fan hızı x

■ V tuşuna basın.
■ Sıcaklık ve hava dağıtımı otomatik
olarak ayarlanır ve fan daha yüksek
hız kademesinde çalışır.
■ Otomatik çalıştırma moduna geri
dönmek için: V tuşuna basın.
Arka cam ısıtıcısını Ü açın.
Not
Motor çalışırken V düğmesine
basıldığında, V düğmesine
yeniden basılana kadar, bir Autostop
engellenir.
Motor Autostop durumunda iken,
V düğmesine basıldığında, motor
otomatik olarak yeniden çalışır.
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Sağdaki döner düğmeyi çevirin.
Seçilen fan hızı kademesi ekranda
rakamlar ile gösterilir.
Otomatik çalıştırma moduna geri
dönmek için: AUTO tuşuna basın.

İstenilen ayara ulaşmak için MODE
tuşuna bir veya birden fazla basın,
hava dağıtım ayarı bilgi ekranında
görüntülenir.
VL = Ön cama, baş bölgesine ve
ayak bölgesine
VK = Ön cama ve ayak bölgesine
= Ayak bölgesine
K
= Ayarlanabilen
M
havalandırma çıkışları
üzerinden baş bölgesine
= Ayarlanabilen
L
havalandırma çıkışları
üzerinden baş bölgesine,
ayak bölgesine
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Otomatik hava dağıtımına geri
dönmek için: İlgili ayarı devre dışı
bırakın ya da AUTO tuşuna basın.

Soğutma n

n tuşu ile etkinleştirilir ve iptal edilir.
Klima sistemi dış hava sıcaklığı belli
bir seviyenin üzerinde olduğunda
havayı soğutur ve nemini alır
(kurutur). Bu yüzden aracın altından
yoğuşma suyu damlayabilir.
Soğutma ve kurutma gerekmediği
zaman, yakıt tasarrufu sağlamak için
soğutma sistemini kapatın. Soğutma
sistemi kapatıldığında, klima sistemi
bir Autostop esnasında motorun
yeniden çalıştırılmasını talep etmez.

Otomatik hava sirkülasyonu

Otomatik hava sirkülasyon sistemi bir
hava kalite sensörüne sahiptir. Bu
sensör sayesinde araç içindeki nem
çok yüksek seviyede ise otomatik
olarak dış hava moduna geçilir.

Manuel hava sirkülasyon
modu 4

Manuel hava sirkülasyon modu 4
tuşu ile açılır ve kapatılır.

9 Uyarı
Hava sirkülasyon sistemi
açıldığında araç dışındaki taze
havanın araç içine girişi en aza
indirilir. Soğutma fonksiyonu
devreye alınmadan hava
sirkülasyon modu seçilirse
havadaki nem oranı artar, camlar
buğulanabilir. Zaman geçtikçe
araç içerisindeki hava kalitesi
bozulur, bu durum araç içinde
bulunanların yorgunluk belirtileri
göstermesine yol açabilir.

Hava kalite sensörü AQS

Hava kalite sensörü kötü hava
koşullarını tespit eder ve otomatik
olarak dahili hava moduna
geçilmesini sağlar.

Sistemi açma veya kapama X

X tuşuna basılması ısıtma,
havalandırma ve soğutma sisteminin
tüm fonksiyonlarını açar veya kapatır.

Temel ayarlar

Bazı ayarlar bilgi ekranındaki Ayarlar
menüsünde değiştirilebilir. Araç
ayarlarının kişiselleştirilmesi 3 91.

İlave ısıtıcı
Hava ısıtıcısı (sadece dizel
motorlu araçlarda)

Quickheat yolcu bölümünün hızlıca
ısıtılmasını sağlayan elektrikli ilave bir
ısıtıcıdır.

Klima Sistemi

Havalandırma çıkışları

Havalandırma çıkışını kapatmak için
ayar çarkını 4 konumuna çevirin.

Ayarlanabilir havalandırma
çıkışları

9 Uyarı
Havalandırma çıkışlarına ait
kanatların üzerine herhangi bir şey
koymayın. Kaza halinde hasar ve
yaralanma tehlikesi mevcuttur.

Buharlaştırıcının (evaparatör) hava
akımı eksikliği nedeniyle donmaması
için soğutma fonksiyonu açık
olduğunda en azından bir hava çıkışı
açık olmalıdır.
Kanatçıkları döndürerek ve yatırarak
hava akım yönünü ayarlayın.

Havalandırma çıkışını açmak için
ayar çarkını Y konumuna çevirin.
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Sabit havalandırma
çıkışları
Ön camın önünde, yan camların
önünde ve ayak bölgesinde ilave
hava çıkışları bulunur.
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Bakım

Polen filtresi

Hava girişi

Manuel kumanda edilebilen
polen filtresi

Dışarıdan gelen hava içerisindeki toz,
kurum, çiçek tozları, sporlar ve kötü
kokular (kombi filtre) polen filtresi ile
temizlenir.

Klimanın düzenli kullanımı

Motor bölümünde ön camın ön
tarafındaki hava girişleri tıkalı
olmamalıdır, hava girişinin
sağlanması için temiz tutulmalıdır.
Gerektiğinde yapraklar, pislikler veya
kar birikintileri temizlenmelidir.

Klima sisteminin devamlı surette
randımanlı çalışmasını temin etmek
amacıyla, hava durumuna ve zamana
bakılmaksızın klimanın ayda bir kez
birkaç dakika çalıştırılması gerekir.
Soğutma fonksiyonunun düşük dış
hava sıcaklıklarında çalıştırılması
mümkün değildir.

Servis
Optimum soğutma performansı için
klima sisteminin aracın trafiğe
çıkışının üçüncü yılından itibaren
düzenli olarak yılda bir kez kontrol
ettirilmesini tavsiye ederiz.

■
■
■
■
■

Fonksiyon ve basınç testi
Isıtma fonksiyonu
Kaçak kontrolü
V kayışı kontrolü
Yoğuşturucu (kondansatör) ve
buharlaştırıcının (evaparatör)
temizlenmesi
■ Performans kontrolü

Sürüş ve kullanım

Sürüş ve kullanım
Sürüşle ilgili hatırlatmalar ........... 219
Çalıştırma ve kullanım ............... 219
Motor egzozu ............................. 225
Otomatik şanzıman .................... 227
Manuel şanzıman ...................... 229
Frenler ....................................... 230
Sürüş kontrol sistemleri ............. 232
Hız Sabitleme Sistemi (Cruise
control) ....................................... 233
Nesne tespit sistemleri ............... 235
Yakıt ........................................... 238
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Sürüşle ilgili
hatırlatmalar

Çalıştırma ve kullanım

Aracın kontrolü

İlk birkaç yüz kilometre için araç
kullanımı sırasında, araç
performansını ve ekonomisini
artırmak ve aracınızın uzun ömürlü
olmasını sağlamak için aşağıda
verilen önlemleri alın:
■ Aracınızı tam gazda çalıştırmaktan
kaçının.
■ Motoru yüksek devirlerde
çalıştırmayın.
■ Acil durumlar hariç ani duruşlardan
kaçının. Bu durum, frenlerin uygun
şekilde oturmasını sağlayacaktır.
■ Motorunuza zarar vermemek ve
yakıt tasarrufu sağlamak için
aracınızı; ani kalkış, ani hızlanma,
uzun süreli yüksek devirde
sürüşten kaçının.
■ Düşük viteslerde aracınızı tam
gazla harekete geçirmeyin.
■ Bir başka aracı çekmeyin.

Aracı motoru çalıştırmadan
rölantide sürmeyin (Autostop
esnasında sürülebilir)

Bu takdirde ünitelerden birçoğu
(örneğin; fren gücü takviyesi, elektro
servo direksiyon) çalışmaz. Bu
şekilde sürüş hem sizin için hem de
başkaları için tehlikelidir. Autostop
esnasında tüm sistemler çalışır, fakat
servo direksiyon yardımı kontrollü
olarak azaltılır ve hız düşürülür.
Stop-start sistemi 3 222.

Pedallar

Pedalların altına kayarak pedal
hareketini kısıtlayabilecek herhangi
bir eşyayı ayak bölümüne koymayın.

İlk sürüş
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Kontak anahtarı konumları

Motorun çalıştırılması
Motorun kontak anahtarı ile
çalıştırılması

0 = Ateşleme kapalı
1 = Ateşleme kapalı, direksiyon
kilidi açık
2 = Ateşleme açık, dizel motorda:
ön ısıtma
3 = Motorun çalıştırılması

■ Anahtarı 1 konumuna getirin.
Direksiyon kilidini açmak için
direksiyonu biraz hareket ettirin
■ Manuel şanzıman: Debriyaj
pedalına basın ve pedalı basılı
tutun
■ Otomatik şanzıman: Fren pedalına
basın ve basılı tutun ve vites kolunu
P veya N konumuna getirin
■ Gaz pedalına basmayın

■ Dizel motorlarda: Önısıtma için !
kontrol lambası sönene kadar
anahtarı 2 konumuna çevirin
■ Anahtarı 3. konuma çevirin ve
motor çalıştığında bırakın
Çalıştırma işlemini tekrarlamadan
önce veya motoru durdurmak için
kontak anahtarını 0 konumuna geri
getirin.
Autostop esnasında, motoru
çalıştırmak için debriyaj pedalına
basılabilir.

Sürüş ve kullanım
Motorun Start/Stop düğmesi ile
çalıştırılması

Motoru durdurmak için düğmeye
tekrar basın.

Motorun durdurulması

■ Motor çalışıyorken ve araç
hareketsiz konumdayken motoru
durdurmak için Start/Stop
düğmesine basın.

Aksesuar güç modu

■ Elektronik anahtar aracın içinde
bulunmalıdır
■ Manuel şanzıman: Debriyaj
pedalına ve fren pedalına basın
■ Otomatik şanzıman: frene basın ve
vites kolunuP veya N konumuna
getirin (bir güvenlik nedeni olarak,
motoru P konumunda çalıştırın)
■ Gaz pedalına basmayın
■ Start/Stop düğmesine basın ve
motor çalıştığında bırakın. Motor
çalışır çalışmaz yeşil LED lambası
yanar

Debriyaj veya fren pedalına
basmadan Start/Stop tuşuna bir kez
basın: Aksesuar güç modu
etkinleştirilir, tuştaki yeşil LED ışığı
yanar. Bu moddaykey direksiyon
simidi kilitsiz konumdadır ve bazı
elektriksel fonksiyonlar kullanılabilir.
Aksesuar güç modundayken motoru
çalıştırmak için debriyaj pedalına
(manuel şanzıman) veya fren
pedalına (otomatik şanzıman) basın
ve Start/Stop düğmesine bir kez daha
basın.

"Kontak açık" güç modu

Debriyaj veya fren pedalına
basmadan Start/Stop düğmesine
5 saniye boyunca basın ve düğmeyi
basılı tutun: "Kontak açık" güç modu
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etkinleştirilir, tuştaki yeşil LED ışığı
yanar. Bu modda tüm elektrik
fonksiyonları çalıştırılabilir ve dizel
motora ön ısıtma işlemi uygulanır.
"Kontak açık" güç modundayken
motoru çalıştırmak için debriyaj
pedalına (manuel şanzıman) veya
fren pedalına (otomatik şanzıman)
basın ve Start/Stop düğmesine bir
kez daha basın.
Not
Uzaktan kumanda bagaj
bölmesinde veya bilgi ekranının
(Info-Display) çok yakınında
bırakılmamalıdır.

Acil durum işlemi

Elektronik anahtarın pili
zayıfladığında veya uzaktan
kumanda devre dışı kaldığında
sürücü kapısı mekanik anahtar ile
kilitlenebilir veya kilidi çözülebilir
3 21.
Mekanik anahtar ile sadece sürücü
kapısı kilitlenebilir ve kilidi çözülebilir.
Aracın tüm kilitlerinin açılması 3 24.
Hırsızlık alarm sistemine sahip
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modelde kilidi açma esnasında alarm
çalabilir. Kontağı çalıştırarak alarmı
devre dışı bırakın.

Orta konsoldaki bardak tutucunun dip
kısmındaki kapağı açın. Elektronik
anahtarı uzatın ve anahtar deliğine
sokun.
Start/Stop tuşuna basın.
Motoru durdurmak için Start/Stop
düğmesine en az iki saniye basın.
Sürücü kapısını mekanik anahtarla
kilitleyin. Aracın tümüyle kilitlenmesi
3 24.
Bu imkan sadece acil durumlar için
düşünülmüştür. Bir servise başvurun.

Aracın düşük hava
sıcaklıklarında çalıştırılması

Motorun ek ısıtıcıları kullanmadan
çalıştırılması -27 °С'ye kadar
mümkündür. burada doğru
viskozitede motor yağı, doğru yakıt,
servis çalışmalarının yapılması ve
yeterli miktarda şarj edilmiş bir akü
gereklidir. -27 °C'nin altındaki
sıcaklıklarda otomatik şanzımanın
yaklaşık 5 dakika ısıtılması
gerekmektedir. Vites kolu P
konumunda olmalıdır.

Yakıt kesme
Örneğin uzun rampa inerken araç
vitese takılı ve debriyaja basılmıyorsa
yakıt enjeksiyonu otomatik olarak
kesilir.

Stop-start sistemi
Stop-start sistemi yakıt tasarrufu
sağlar ve egzoz salınımlarını azaltır.
Koşullar izin verirse, araç bir düşük
hızda ise veya durduğunda motoru
kapatır, örneğin trafik ışıklarında veya
trafik sıkışmasında. Debriyaja basılır
basılmaz motoru otomatik olarak
çalıştırır. Bir akü sensörü sayesinde
Autostop sadece akü yeniden marş
etmek için yeterli derecede şarjlı ise
gerçekleşir.

Etkinleştirilmesi

Stop-start sistemi motor marş
edildiğinde, araç kalktığında ve ileride
bu bölümde verilen koşullar yerine
getirildiğinde kullanılabilir.

Sürüş ve kullanım
Devre dışı bırakılması

Stop-start sistemini ECO düğmesine
basarak elle devre dışı bırakın.
Düğmedeki LED'in sönmesi devre
dışı bırakıldığını gösterir.

Autostop

Araç bir düşük hızda ise veya
duruyorsa, bir Autostop
etkinleştirmek için:
■ Debriyaj pedalına basın
■ vites kolunu boşa alın
■ debriyaj pedalını bırakın
Kontak açık kalır, fakat motor kapanır.

Autostop motor devir saatindeki
konumundaki ibrede bir AUTOSTOP
ile gösterilir.
Bir Autostop esnasında, ısıtma ve
frenleme performansı muhafaza
edilecektir.

Dikkat
Bir Autostop esnasında direksiyon
yardımı azalabilir.
Autostop koşulları
Stop-start sistemi aşağıdaki
koşulların her birini kontrol eder.
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■ Stop-start sistemi manuel olarak
devre dışı bırakılmadı
■ kaput tamamen kapalı
■ sürücü kapısı kapalı veya sürücü
emniyet kemeri bağlı
■ akü yeterli derecede şarj edilmiş ve
durumu iyi
■ motor ısınmış
■ motor soğutma suyu sıcaklığı çok
yüksek değil
■ motor egzozu sıcaklığı yüksek
değil, örn. yüksek motor gücünde
sürdükten sonra
■ ortam sıcaklığı çok düşük değil
■ klima sistemi Autostop'a izin verir
■ fren vakumu yeterli
■ dizel partikül filtresinin kendi
kendini temizleme işlevi etkin değil
■ araç en son Autostop sonrası
hareket etti
Yerine getirilmezse, Autostop
engellenir.
Donma noktasına yakın bir ortam
sıcaklığı Autostop fonksiyonunu
önleyebilir.
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Bazı klima sistemi komponentleri
Autostop işlevini önleyebilir. Ayrıntılar
için klima sistemi bölümüne bakınız.
Otoyolda sürdükten hemen sonra
Autostop önlenebilir.
İlk sürüş 3 219.
Akü boşalma emniyeti
Motorda güvenli kalkışlar sağlamak
için, stop-start sistemine çeşitli akü
boşalmasını emniyeti özellikleri
eklenmiştir.
Güç tasarrufu önlemleri
Autostop esnasında, yardımcı
elektrikli ısıtıcı veya arka cam
rezistansı gibi çeşitli elektrikli işlevler
devre dışıdır veya güç tasarruf
moduna getirilirler. Güç tassarrufu
için klima sistemindeki fanın hızı
düşürülür.

Motorun sürücü tarafından
yeniden çalıştırılması

Motoru tekrar çalıştırmak için debriyaj
pedalına basın.

Motorun çalıştığı, motor devir saati
rölanti hızı ibresinin konumu ile
gösterilir.
Vites kolu, önce debriyaja
basılmadan boştan çıkartılırsa,
kontrol göstergesi 0 yanar veya
Sürücü Bilgi Merkezinde bir sembol
olarak gösterilir.
Kontrol lambası 0 3 79.

Motorun stop-start sistemi
tarafından yeniden çalıştırılması
Otomatik olarak yeniden çalıştırmayı
etkinleştirmek için vites kolu nötr
konumunda.
Autostop esnasında aşağıdaki
koşullardan biri oluştuğunda, motor
otomatik olarak stop-start sistemi
tarafından başlatılır.
■ Stop-start sistemi manuel olarak
devre dışı bırakıldı
■ kaput açıldı
■ sürücü emniyet kemeri çözüldü ve
sürücü kapısı açıldı
■ motor sıcaklığı çok düşük
■ akü boş

■ fren vakumu yeterli değil
■ araç hareket etmeye başladı
■ kliam sistemi motorun çalışmasını
talep etti
■ klima elle çalıştırıldı
Kaput tam olarak kapalı değilse,
sürücü bilgi sisteminde bir uyarı
mesajı görünür ve kontrol
göstergesi / yanar.
Kontrol lambası / 3 83.
Güç çıkışına bir elektrikli aksesuar,
örneğin CD çalar, bağlı ise, yeniden
çalışmada hafif bir güç düşümü
algılanabilir.

Park etme
■ Aracı kolay alevlenebilecek zemin
üzerine park etmeyin. Zemin egzoz
sisteminin yüksek ısısından dolayı
alevlenebilir.
■ El frenini daima, açma düğmesine
basmadan sıkıca çekin. Yokuş
aşağı veya yokuş yukarı
durumlarda mümkün olduğunca
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sıkı çekin. El freni kolunu daha
kolay indirmek için aynı zamanda
ayak frenine basın.
■ Motoru durdurun ve kontağı
kapatın. Direksiyon kilidini yerine
oturması hissedilinceye kadar
çevirin.
■ Düz yolda veya yokuş yukarı
durumda, kontağı kapatmadan
önce vitesi birinci vitese alın veya
vites kolunu P konumuna getirin.
Yokuş yukarı durumda ayrıca ön
tekerleklerin kaldırıma doğru
bakmamasını sağlayın.
Yokuş aşağı durumda, kontağı
kapatmadan önce geri vitesi takın
veya vites kolunu P konumuna
getirin. Ön tekerleklerin kaldırıma
doğru bakmasını sağlayın.
■ Aracı kilitleyin ve hırsızlık alarm
sistemini etkinleştirin.

Motor egzozu
9 Tehlike
Motor egzoz gazlarında, renksiz
ve kokusuz olan karbon monoksit
(CO) bulunur. Kesinlikle
solunmamalıdır.
Egzoz gazları aracın içine girerse
camları açın. Arıza nedeninin bir
servis tarafından giderilmesini
sağlayın.
Bagaj kapağı açık olarak seyahat
etmekten kaçının. Aksi takdirde
egzoz gazları araç içerisine
girebilir.

Dizel partikül filtresi
Dizel partikül filtresi, motor egzoz
gazındaki zararlı kurum partiküllerini
filtreler. Sistem, sürüş esnasında
kendiliğinden devreye giren otomatik
temizleme fonksiyonuna sahiptir.
Filtre, filtrelenen kurum partiküllerinin
yüksek sıcaklıkta yakılması sonucu
temizlenir. Bu işlem belirli sürüş
koşullarında otomatik olarak
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çalışmaya başlar ve 10 dakikadan
25 dakikaya kadar sürebilir. Autostop
mümkün değildir ve yakıt tüketimi bu
süre içinde daha yüksek olabilir.
Ortaya çıkan koku ve duman oluşumu
normaldir.

Belirli sürüş koşullarında, örneğin
kısa mesafeli sürüşlerde sistem
otomatik olarak temizlenmez.
Filtrenin temizlenmesi gerektiğinde
ve son sürüş şartlarının otomatik
temizleme için müsait olmadığı
durumlarda, kontrol lambası % yanar
veya yanıp söner. Sürüşe devam
edin, aracınızı minimum
saatte 50 km hız ile yaklaşık
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15 dakika veya kontrol lambası
sönene kadar sürün. Gerekirse vites
küçültün. Dizel partikül filtresi
temizleme işlemi başlar.

Dikkat

Temizleme işlemi sonlandığında
kontrol lambası % söner.

Temizleme işlemi sırasında kontağı
kapatmanız tavsiye edilmez.

Dikkat
Temizleme işleminin bir defadan
daha fazla kesintiye uğraması bir
çok motor arızasının meydana
gelmesine sebep olabilir.
Temizleme işlemi, yüksek hızlarda
daha kısa sürer.

Katalitik konvertör
Katalitik konvertör egzoz gazı içindeki
sağlığa zararlı maddelerin oranını
düşürür.

Sayfa 3 238, 3 301'de belirtilen
kaliteli yakıtların haricindeki
yakıtlar katalitik konvertöre veya
elektronik komponentlere hasar
verebilir.
Yanmamış yakıtın katalitik
konvertöre girmesi, aşırı ısınmaya
ve katalitik konvertörün hasar
görmesine neden olabilir. Bu
nedenle marş basma sırasında
marş motorunu gereksiz olarak
uzun süre çalıştırmaktan, yakıt
deposu boşalıncaya kadar
aracınızı sürmekten ve aracı iterek
veya çekerek motoru
çalıştırmaktan kaçının.
Erken ateşleme, soğuk çalıştırmadan
sonra düzensiz çalışma, önemli
motor gücü kaybı veya başka olağan
dışı bir çalışma olması halinde, en
kısa zamanda bir servisine
başvurmanızı tavsiye ederiz. Acil
durumda sürüş kısa süreliğine devam
ettirilebilir, bu durumda araç hızını ve
motor devrini arttırmayın.

Sürüş ve kullanım

Otomatik şanzıman

Vites kolu

Otomatik şanzıman hem manuel vites
değişimi (manuel sürüş modu) hem
de otomatik vites değişimi (otomatik
sürüş modu) imkanı sağlar.

Şanzıman ekranı

Seçilen mod veya vites şanzıman
ekranında gösterilir.

P = Park konumu, tekerlekler kilitli
durumdadır, bu vitesi ancak
araç hareketsiz konumdayken
ve park freni devredeyken
seçin,
R = Geri vites, sadece araç durur
vaziyetteyken bu vitesi seçin,
N = Boş vites konumu,
D = Birinciden en yüksek vitese
kadar sürekli otomatik sürüş
modu.
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Vites kolu P konumunda kilitli
kalmıştır. Bu konumdan çıkarmak için
kontağı açın fren pedalına basın ve
çözme tuşuna basın.
P veya R konumuna geçmek için vites
kolundaki düğmeye basın.
Seçim işlemi yapılırken gaz pedalına
basmayın. Gaz ve fren pedalına
hiçbir zaman aynı anda basmayın.
Araç bir vitese takılı durumdayken
fren pedalı serbest bırakılırsa araç
yavaşça hareket etmeye başlar.

Motor freni

Rampa inerken motorun frenleme
etkisinden yararlanmak için,
zamanında daha düşük vitese geçin.

Aracın saplandığı yerden
kurtarılması

Bu işleme sadece aracı kum, çamur
veya kardan kurtarmak için izin verilir.
Vites kolunu dönüşümlü olarak D ve
R konumlarına alın. Motor devir
sayısını mümkün olduğu kadar düşük
tutun ve ani gaz vermekten kaçının.
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Park etme

El frenini çekin, sonra vites kolunu P
konumuna getirin ve kontak
anahtarını çıkarın.
Kontak anahtarı ancak vites P
konumundayken çıkarılabilir.

Manuel vites değiştirme
modu

Araç hızı çok düşük olduğunda
normalden büyük vites seçilirse veya
araç hızı çok yüksek durumdayken
çok düşük bir vites seçilirse, vites
durumunda herhangi bir değişiklik
yapılmaz.
Motor devir sayısının çok düşük
olduğu durumlarda otomatik olarak
daha düşük bir vites kademesi seçilir.
Motor devir sayısının yüksek olduğu
durumlarda yüksek vites kademesine
otomatik olarak geçilmez.

Elektronik kontrollü sürüş
programları

Vites kolunu D konumundan sola
doğru çektikten sonra ileri veya geriye
doğru hareket ettirin.
< = Daha yüksek bir vitese geçiş
] = Daha düşük bir vitese geçiş

■ Soğuk çalıştırmadan sonra,
çalışma sıcaklığı programı uygun
vites kademesine geçerek
(arttırılmış motor devir sayısı)
gerekli ısıyı katalitik konvertöre
otomatik olarak sağlar.
■ Otomatik boş vitese geçme
fonksiyonu araç durdurulduğunda
ileri vitese takılı durumdaysa
otomatik olarak vitesi boşa alır.

Kickdown

Daha çabuk hızlanma için gaz
pedalına tüm yol boyunca basın ve
pedalı basılı tutun. Motor devir
sayısına bağlı olarak şanzıman daha
düşük bir vitese geçebilir.

Arıza
Bir arıza olması durumunda arıza
gösterge lambası g yanar.
Şanzıman artık otomatik veya manuel
olarak vites değiştirmez çünkü belli bir
vites konumunda kilitli kalmıştır.
Arızanın bir servis tarafından
giderilmesini sağlayın.

Sürüş ve kullanım

Güç kaynağı kesintisi
Araç aküsünün boşalması
durumunda vites kolu P konumundan
çıkarılamaz. Anahtar kontak
kilidinden dışarı çıkarılamaz.
Akü boşaldığında aracınızı ara kablo
yardımıyla çalıştırın 3 281.
Arızanın sebebi akü değilse vites
kolunu boş konuma getirin ve
anahtarı kontaktan çıkarın.

2. Kapağı vites kolunun sağ
tarafından açın.

229

Manuel şanzıman

Vites kolunun boş konuma
getirilmesi
1. Park frenini etkinleştirin.

3. Resimde gösterilen boşluğa bir
tornavidayı girebildiği kadar
sokun ve vites kolunu P
konumundan çıkarın.P konumuna
tekrar getirilirse vites kolu tekrar
bu konumda kilitli kalıcaktır. Güç
kaynağı kesintisinin sebebinin bir
servis tarafından giderilmesini
sağlayın.
4. Kapağı kapatın.

Geri vitese takmak için araç durur
vaziyetteyken vites kolundaki halkayı
yukarı çekin, vitese takın.
Geri vites geçmedi ise, vites boşta
iken debriyajı kısa süre bırakın ve
tekrar bastıktan sonra yeniden geri
vitese takın.
Debriyajı gereksiz yere kaydırmayın.
Debriyajı kullanırken pedalın sonuna
kadar basın. Debriyaj pedalını ayak
koyma yeri olarak kullanmayın.
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Dikkat

Mümkün olduğu sürece
direksiyonu her iki elle
kullanmanız önerilir. Ellerinizi vites
değiştirme kolu üzerinde
bırakmayın.

Frenler
Fren sistemi birbirinden bağımsız, iki
ayrı fren devresine sahiptir.
Fren devrelerinden biri arızalandığı
takdirde, araç kalan ikinci fren devresi
ile durdurulabilir. Eğer böyle bir
durum olursa, fren etkisi için fren
pedalına daha fazla bir basınçla,
sonuna kadar basılması gerekir.
Bunun için epeyce daha fazla güç
gerekir. Fren mesafesi artar. Sürüşe
devam etmeden önce bir servisten
yardım talep edin.
Motor durdurulduğunda, fren
pedalına bir iki defa bastıktan sonra,
fren gücü takviyesi kalmaz. Fren
etkisi azalmamaktadır, fakat daha
fazla bir ayak baskısı gerekli
olacaktır. Özellikle araç çekilirken bu
noktaya dikkat edin.
Motorun her çalıştırılmasının
ardından, sistem kendi içinde
muhtemelen duyulan bir kontrol
gerçekleştirir.
Kontrol lambası R 3 79.

Anti blokaj fren sistemi
(ABS)
ABS frenlemede tekerleklerin
blokajını önler.
Tekerleklerden birisi bloke
(kilitlenme) eğilimi gösterir
göstermez, ABS söz konusu
tekerleğin frenleme basıncını ayarlar.
Araç çok sert fren yapıldığında dahi,
direksiyon hakimiyetini korur.
ABS'nin devreye girmesi, fren
pedalının titremesi ve ayarlama
işleminin gürültüsü ile kendini
hissettirir.
Optimum bir frenleme etkisi elde
etmek amacı ile, tüm frenleme
süresince fren pedalına, titreyen
pedala rağmen, kuvvetlice basın.
Basma kuvvetini azaltmayın.
Kontrol lambası u 3 80.
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El freni

Arıza

Fren asistanı
Sert frenlemelerde mümkün olan en
kısa fren mesafesini elde etmek için,
fren pedalına hızlı ve kuvvetli bir
şekilde basıldığında, otomatik olarak
azami fren gücü takviyesi ile frenleme
yapılır (fren asistanı).
Sert frenleme etkisini sürdürmek
istediğiniz müddetçe, fren
pedalındaki basıncı azaltmayın. Fren
pedalından ayağınızı çektiğiniz
zaman azami fren gücü takviyesi
devre dışı bırakılır.

9 Uyarı
ABS sisteminde bir arıza varsa,
arka tekerlekler ani bir frenleme
anında bloke olma eğilimi
gösterebilir. ABS sisteminin
getirdiği avantajlar artık mevcut
değildir. Araç bu durumda sert
frenleme esnasında kontrol
edilemeyebilir ve yoldan çıkabilir.
Arızanın bir servis tarafından
giderilmesini sağlayın.

231

El frenini daima açma düğmesine
basmadan sıkıca çekin. Yokuş aşağı
veya yokuş yukarı durumlarda el
frenini mümkün olduğunca sıkı çekin.
El frenini çözmek için, kolu hafifçe
yukarıya kaldırın, açma düğmesine
basın, kolu tamamen aşağıya indirin.
El freni kolunu daha kolay indirmek
için aynı zamanda ayak frenine basın.
Kontrol lambası & 3 79.
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Sürüş kontrol sistemleri
Çekiş kontrol sistemi
Çekiş kontrol sistemi (TC)
gerektiğinde yol yüzeyinin tipi ve
lastiğin yüzeyde tutunabilirliğinden
bağımsız olarak tekerleklerin patinaj
yapmasını engelleyerek sürüş
stabilitesini arttırır.
Tahrikli tekerlekler patinaj yapmaya
başlar başlamaz motor tork çıkışı
azaltılır ve en fazla patinaj yapan
tekerlek ayrı olarak frenlenir. Bu
özellik, bilhassa karlı, buzlu, ıslak
veya kaygan yollarda aracın sürüş
performansını önemli ölçüde arttırır.
Çekiş kontrol sistemi b kontrol
lambası söner sönmez devreye
girmeye hazırdır.
Çekiş kontrol sistemi etkin olarak
devreye girdiğinde b yanıp söner.

9 Uyarı
Ancak bu özel emniyet faktörünün,
aracınızı sürerken sizde riskleri
göze alma alışkanlığı
yaratmamasına dikkat edin.
Seyir hızınızı yol şartlarına uygun
hale getirin.
Kontrol lambası b 3 81.

Devre dışı bırakılması

Tahrikli tekerleklerin patinaj yapması
istenildiğinde çekiş kontrol sistemi
(TC) devre dışı bırakılabilir: b tuşuna
yaklaşık 2 saniye basın.
Kontrol lambası k yanar.
b tuşuna tekrar basıldığında çekiş
kontrol sistemi tekrar etkinleştirilebilir.
Ayrıca kontak tekrar açıldığında da
çekiş kontrol sistemi (TC) tekrar
devreye alınır.

Elektronik Stabilite
Kontrolü
Elektronik stabilite kontrolü (ESC)
ihtiyaç duyulduğunda, yol yapısına ve
tekerleklerin yolu kavramasına bağlı
olmaksızın tüm sürüş koşullarında
sürüş performansını iyileştirir. Sistem
ayrıca tahrik tekerleklerinin patinajını
da önler.
Araç patinaj yapma eğilimi ve
savrulma etkisi gösterdiğinde hemen
motor gücü azaltılır, her bir tekerlek
amaca yönelik olarak frenlenir. Bu
özellik, bilhassa karlı, buzlu, ıslak
veya kaygan yollarda aracın sürüş
performansını önemli ölçüde arttırır.

Sürüş ve kullanım
ESC sistemi b kontrol lambası söner
sönmez devreye girmeye hazırdır.
ESC sistemi etkin olarak devreye
girdiğinde b yanıp söner.

Devre dışı bırakılması

9 Uyarı
Ancak bu özel emniyet faktörünün,
aracınızı sürerken sizde riskleri
göze alma alışkanlığı
yaratmamasına dikkat edin.
Seyir hızınızı yol şartlarına uygun
hale getirin.
Kontrol lambası b 3 81.

Yüksek performans gerektiren sürüş
stili istenildiğinde ESC devre dışı
bırakılabilir: b tuşunu yaklaşık
7 saniye basılı tutun.
Kontrol lambası n yanar.
b tuşuna tekrar basıldığında ESC
sistemi tekrar etkinleştirilir. Bu işlem
öncesinde çekiş kontrol sistemi (TC)
kapatıldıysa, işlem sonrasında hem
ESC hem de TC etkin konuma gelir.
Ayrıca kontak tekrar açıldığında da
ESC sistemi tekrar devreye alınır.
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Hız Sabitleme Sistemi
(Cruise control)
Hız sabitleme sistemi yaklaşık saatte
40 ile 200 km arasındaki tüm hızları
hafızaya alma ve sabit tutabilme
imkanını sağlar. Rampa iniş ve
çıkışlarda hafızaya alınan hızda
sapmalar olabilir.
Emniyet nedenlerinden dolayı hız
sabitleme sistemi ancak bir kez ayak
frenine basıldıktan sonra aktif hale
getirilebilir.
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Eğer hızın sabit tutulması faydalı
değilse hız sabitleme sistemini
açmayın.
Otomatik şanzımanlı modellerde hız
sabitleme sistemi (Cruise control)
sadece otomatik sürüş modunda
etkinleştirilmelidir.
Kontrol lambası m 3 83.

Etkinleştirilmesi

İki pozisyonlu kumanda düğmesinin
m üst ucuna basın, m kontrol lambası
beyaz renkte yanar.

Etkinleştirilmesi

İstenilen hıza erişene kadar hızlanın
ve ayar çarkını SET/- konumuna
çevirin, güncel hız hafızaya alınır ve
saklanır. Kontrol lambası m yeşil renk
yanar. Gaz pedalı serbest
bırakılabilir.
Gaz vererek hızı arttırmak
mümkündür. Gaz pedalından
ayağınızı çektiğinizde, önceden
hafızaya alınmış hız miktarı ile sürüşe
tekrar devam edilir.

Hızın artırılması

Hız sabitleme sistemi (Cruise control)
etkin konumdayken ayar çarkını RES/
+ konumunda çevirili tutun veya
kısaca ve ardı ardına RES/+
konumuna çevirin. Hız sürekli olarak
veya kısa kademelerle yükselir.
Alternatif olarak istenilen hıza erişene
kadar hızlanın ve ayar çarkını RES/+
konumuna çevirerek kaydedin.

Hızın düşürülmesi

Hız sabitleme sistemi (Cruise control)
etkin konumdayken ayar çarkını
SET/- konumunda çevirili tutun veya
kısaca ve ardı ardına SET/konumuna çevirin. Hız sürekli olarak
veya kısa kademelerle azalır.

Devre dışı bırakılması

y tuşuna basın, m kontrol lambası
beyaz renkte yanar. Hız kontrol
sistemi (Cruise control) devre dışı
bırakılır.Belirlenen hız hafızaya alınır.
Otomatik olarak devre dışı bırakma:
■ Hız saatte yaklaşık 40 km’nin altına
düştüğünde,
■ Fren pedalına basıldığında,

■ Debriyaj pedalına basıldığında,
■ Vites kolu N konumuna
getirildiğinde,
■ Çekiş kontrol sistemi veya
elektronik stabilite kontrolü
etkinleştirildiğinde.

Hafızaya alınan hızın
etkinleştirilmesi

Ayar çarkını saatte 40 km'nin
üzerindeki hızlarda RES/+ konumuna
çevirin. Kaydedilmiş hız etkinleştirilir.
Güncel hız ve kayıtlı hız arasındaki
fark saatte 40 km'den fazla ise araç
kayıtlı hızı etkinleştirmez.

Kapatılması

İki pozisyonlu kumanda düğmesinin
m alt ucuna basın, m kontrol lambası
söner. Belirlenen hız silinir. Kontak
kapatıldığında tüm kayıtlı hız bilgileri
silinir.
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Nesne tespit sistemleri
Park Asistanı

Not
Tespit alanındaki araca takılı olan
her aksesuar sistem arızasına
sebep olabilir.

Etkinleştirilmesi

Geri vites takılı olduğunda park
asistanı otomatik olarak devreye
girer.
Araç bir engele yaklaşırsa, yolcu
bölümünde uyarı sinyalleri duyulur.
Aracın engele olan mesafesi
azaldıkça uyarı sesi aralıkları da
azalır. Aradaki mesafe 40 cm'den
daha az kaldığı zaman sürekli bir
uyarı sesi duyulur.
Park asistanı, araç arkasında
bulunabilecek olası bir engel ile araç
arasındaki mesafeyi ölçerek park
etmeyi kolaylaştırır. Her durumda
park etme işleminin ve
manevralarının sorumluluğu
sürücüye aittir.
Sistem arka tampon üzerindeki dört
ultrasonik sensörden oluşur.
Kontrol lambası r 3 80.

Devre dışı bırakılması

Sistem şu durumlarda otomatik
olarak devre dışı bırakılır:
■ Araç hızı saatte yaklaşık 10 km'nin
üzerine çıktığında
■ Araç park edildiğinde
■ Sistemde arıza söz konusu
olduğunda.

Arıza
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Sistemde bir arıza olması durumunda
r kontrol lambası yanar.
Ayrıca sistem geçici sebeplerden
dolayı (örn. sensörlerin karla
kaplanması) çalışamıyorsa r
kontrol lambası yanar.

Park asistanı sistemlerinin
kullanılması ile ilgili önemli
hatırlatmalar
9 Uyarı
Belirli koşullar altında, eşyalar
veya giysiler üzerindeki çeşitli
yansıtıcı yüzeyler ve harici ses
kaynakları, sistemin engelleri
algılamamasına yol açabilir.
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Dikkat

Sensörün performansı üzeri
kapanmış konumdayken (örn. kar
ve benzeri sebeplerle) düşer.
Park asistanı sisteminin
performansı sensörlerde seviye
değişikliği olması durumunda
düşebilir.
Yüksek araçlar için (örn. off-road
araçlar, mini van tipi araçlar,
nakliye araçları) özel koşullar
geçerlidir. Aracın üst kısmı ile ilgili
nesne algılama özelliği garanti
edilemez.
Dar veya çok yumuşak nesneler
gibi çok küçük refleksiyon kesitine
sahip nesneler sistem tarafından
algılanmayabilir.
Park asistanı sistemi
beklenmeyen nesnelerden
kaçınmak için tasarlanmamıştır ve
bu açıdan bir performans
gösteremezler.

Not
Sensör harici bir akustik veya
mekanik bozan etken sebebiyle
mevcut olmayan bir nesneyi (akustik
bozan etken) algılayabilir.

Arka görüş kamerası

Etkinleştirilmesi

Arka görüş kamerası geri vites
takıldığında otomatik olarak
etkinleşir.

Çalışma prensibi

Arka görüş kamerası sürücü geriye
hareket ettiğinde, aracın arkasındaki
alanı görmesine yardım eder.
Kameranın görüntüsü renkli bilgi
ekranında gösterilir.

9 Uyarı
Arka görüş kamerası sürücünün
dikkati yerine kullanılamaz.
Kameranın ve gelişmiş park
desteğinin görüş alanı dışında,
örn. tamponun veya aracın altında
bulunan nesnelerim
görüntülenmediğini göz önünde
bulundurun.
Aracı sadece Bilgi Ekranı'na
bakarak geriye doğru sürmeyin ve
geri vitese takmadan önce aracın
arkasını ve etrafını iyice kontrol
edin.

Kamera arka kapağın tutamağına
monte edilmiştir ve görüş açısı
130°'dir.

Sürüş ve kullanım
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Ekran ayarları

Kamera yükseğe yerleştirildiğinden,
pozisyon için bir kılavuz olarak,
ekranda arka tampon görülebilir.
Kamera tarafından görüntülenen alan
sınırlıdır. Ekranda görünen görüntüye
olan mesafe, gerçek mesafeden
farklıdır.
Kılavuz çizgiler
Dinamik kılavuz çizgiler 1 metre
aralıklı olan ve gösterilen nesnelere
olan mesafeyi tanımlamak için resim
üzerine yansıtılan çizgilerdir.

Aracın yörüngesel şeridi direksiyon
açısına göre gösterilir.
Bu işlev Bilgi-Ekranındaki Ayarlar
menüsünde devre dışı bırakılır. Araç
ayarlarının kişiselleştirilmesi 3 91.
Uyarı sembolleri
Uyarı sembolleri gelişmiş park
desteği arka sensörleri tarafından
tespit edilen engelleri gösteren resim
üzerinde 9 üçgenler olarak gösterilir.

Parlaklık çok işlevli düğme üzerinde
bulunan yukarı/aşağı tuşları ile
ayarlanabilir.
Kontrast çok işlevli düğme üzerinde
bulunan sola/sağa tuşları ile
ayarlanabilir.

Devre dışı bırakılması

Belirli bir hız aşıldığında veya yakl.
10 saniye süre ile geri vites
takılmadığında, kamera devre dışı
bırakılır.
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Sürüş ve kullanım

Arka görüş kamerası,
bilgi ekranındaki Ayarlar menüsünde
etkinleştirilebilir veya iptal edilebilir.
Araç ayarlarının kişiselleştirilmesi
3 91.

Arıza

Hata mesajları Bilgi Ekranı'nın üst
satırında bir 9 ile gösterilir.
Arka görüş kamerası aşağıdaki
durumlarda doğru çalışmayabilir:
■ ortam karanlık ise,
■ güneş veya ön far huzmeleri
doğrudan kameranın merceğine
geldiğinde,
■ kamera merceği buz, kar, çamur
veya başka bir nesne tarafından
örtüldüğünde. Merceği temizleyin,
su ile durulayın ve yumuşak bir
bezle silin,
■ arka kapak tam olarak
kapanmadığında,
■ araç arkadan kazaya uğradığında,
■ çok aşırı sıcaklık değişimlerinde.

Yakıt

Dikkat

Benzinli motorlar için yakıt
Sadece standardı EN 228 veya
E DIN 51626-1 ile uyumlu veya
eşdeğeri kurşunsuz yakıt kullanın.
Motorunuz, bu standartlara uygun
E10 yakıtla çalışabilir. E10 yakıtı
% 10'a varan oranda biyoetanol içerir.
Tavsiye edilen oktan sayısına sahip
yakıtları kullanın 3 301. Çok düşük
oktanlı yakıt avans vuruntusuna
neden olabilir, motor gücünü ve
torkunu düşürür ve yakıt tüketimini
arttırır.

Dikkat
Manganez bazlı katkı maddeleri
gibi metalik bileşikler içeren yakıt
veya yakıt katkıları kullanmayın.
Bunlar motorda hasara yol
açabilir.

EN 228 veya E DIN 51626-1 veya
eşdeğerine uymayan yakıt
kullanılması tortu bırakır veya
motorda hasara sebep olur ve
garanti hakkınızı etkileyebilir.

Dikkat
Çok düşük oktanlı yakıt
kullanılması, yakıtın kontrolsüz
yakılmasına ve motorun hasar
görmesine sebep olabilir.

Dizel motorlar için yakıt
Sadece EN 590 normuna uygun dizel
yakıt kullanın.
Avrupa Birliği dışındaki ülkelerde
sülfür konsantrasyonu 50 ppm olan
Euro-Dizel yakıt kullanın.

Sürüş ve kullanım
Dikkat

Yakıt doldurma

EN 590 veya benzerine uymayan
yakıt kullanılması motorda güç
kaybına, yüksek aşınmaya veya
motorda hasara sebep olur ve
garanti hakkınızı etkileyebilir.
Deniz motoru dizel yağları, motorin,
Aquazole v benzeri dizel-su
emülsiyonları kullanmayın. Dizel
yakıtların benzinli motorlarda
benzinin inceltilmesi için
kullanılmasına izin verilmez.
Dizel yakıtının akışkanlığı ve
filtrenebilirliği sıcaklığa bağımlıdır. Bu
nedenle kış aylarında piyasada düşük
sıcaklık özelliğine sahip dizel yakıtları
bulunmaktadır. Soğuk mevsimlerin
başlamasından önce kışlık dizel
yakıtı kullanın.
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9 Tehlike
Yakıtlar yanıcı ve patlayıcı özelliğe
sahiptir. Sigara içmeyin. Bu tür
maddelerin yakınında açık ateş
veya kıvılcım oluşmasını
engelleyin.
Aracın içinde yakıt buharının
kokusu duyulursa, derhal arıza
nedeninin bir servis tarafından
giderilmesini sağlayın.

Dikkat
9 Tehlike
Yakıt doldurmadan önce motoru
durdurun ve eğer mevcutsa
yanma odalı ısıtma sistemlerini
kapatın. Cep telefonlarını kapatın.
Yakıt dolumu yapılırken ilgili yakıt
dolum istasyonunun kurallarına
uyunuz.

Yanlış yakıt doldurulduğunda,
aracı çalıştırmayın.
Yakıt deposu dış kapağı, aracın sağ
arka tarafındadır.
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Kapağı kapatın ve yerine oturmasını
sağlayın.

Yakıt dolum kapağı

Sadece orjinal yakıt dolum kapağı
tam fonksiyon sunmaktadır. Dizel
motorlu araçların özel yakıt dolum
kapakları vardır.

Yakıt deposu kapağının (dış kapak)
kilidi kapılar ile birlikte açılır. Yakıt
deposu kapağını (dış kapak) kapağa
bastırarak serbest konuma getirin.
Açmak için, yavaşça saat yönü
tersine çevirin.

Benzin veya dizel yakıt doldururken
yakıt dolum kapağını (iç kapak) yakıt
deposu kapağına (dış kapak) asın.
Yakıt doldurmak için pompanın ucunu
tamamen içeriye sokun ve açın.
Otomatik kesinti sonrası, maksimum
iki kutu yakıtla doldurulabilir.

Dikkat
Taşan yakıtı derhal silin.
Kapatmak için, yakıt dolum kapağını
bir tık sesi duyulana kadar saat
yönünde döndürün.

Araç bakımı
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Genel Bilgiler

Aracın depolanması

Aksesuar ve araç
modifikasyonları

Aracın uzun süre
kullanılmaması halinde alınacak
önlemler

Orijinal parça ve aksesuarları ve
özellikle kendi aracınızın tipi için
piyasaya sürülmüş olan yedek
parçaları kullanmanızı öneririz.
Yapılan devamlı piyasa kontrollerine
rağmen, bu özellikleri başka ürünler
için, bu ürünler ilgili makamların
onayını almış veya bir başka şekilde
garanti edilmiş olsalar dahi, biz takdir
ve garanti edemeyiz.
Aracın hasar görmesini engellemek
için, elektrik sisteminde hiçbir
değişikliğin yapılmasına müsaade
edilmez, örneğin ilave tüketicilerin
bağlanması veya elektronik kontrol
ünitelerine müdahale (Chip-Tuning).

Eğer araç birkaç ay
çalıştırılmayacaksa:
■ Aracı yıkayın ve pasta cila
uygulayın.
■ Motor bölümü ve alt gövdedeki
koruyucu kaplamayı kontrol edin ve
gerekirse onarılmasını sağlayın.
■ Kapak ve kapıların plastik
contalarını temizleyin ve koruyucu
sürün.
■ Yakıt deposunu tamamen
doldurun.
■ Motor yağını değiştirin.
■ Cam yıkama sistemi ve far yıkama
sistemi suyunu boşaltın.
■ Soğutma suyu seviyesini kontrol
edin.
■ Lastik basıncını azami yük için
belirtilen değerlere göre ayarlayın.
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Araç bakımı

■ Aracı kuru ve iyi havalanan bir
mekana park edin. Birinci vites
veya geri vitesi seçin, otomatik
şanzımanda vites kolunu P
konumuna alın. Takoz veya buna
benzer bir şey ile aracın hareket
etmemesini sağlayın.
■ El frenini çekmeyin.
■ Motor kaputunu açın, tüm kapıları
kapatın ve aracı kilitleyin.
■ Akünün eksi kutup bağlantısını
sökerek araç şebekesinden ayırın.
Tüm sistemlerin fonksiyonlarının
kapalı olduğundan emin olun
(hırsızlık alarm sistemi de dahil).

Aracın tekrar kullanıma
alınması

Aracı tekrar çalıştırmadan önce
aşağıda belirtilen işlemleri yapın:
■ Akünün eksi kutup bağlantısını
araç şebekesine tekrar bağlayın.
Elektrikli camların elektronik
ünitesini etkinleştirin.
■ Lastik basıncını kontrol edin.
■ Cam yıkama sistemini doldurun.
■ Motor yağ seviyesini kontrol edin.

■ Soğutma suyu seviyesini kontrol
edin.
■ Gerekirse plakayı monte edin.

Araç kontrolleri
Çalışma yapılması

Kullanım Ömrü
Eski araçların geriye alınması ve eski
araçların tekrar değerlendirilmesi ile
ilgili bilgileri yetkili servislerden
edinebilirsiniz. Bu işlemler, sadece
aracın tekrar değerlendirilmesi ile ilgili
yetkili bir merkez tarafından
yapılabilir.

9 Uyarı
Motor bölmesindeki bütün
kontroller sadece kontak
kapatıldıktan sonra yapılmalıdır.
Soğutma vantilatörü kontak
kapalıyken dahi beklenmedik bir
anda çalışmaya başlayabilir.

Araç bakımı
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9 Tehlike
Elektronik ateşleme sistemleri çok
yüksek bir elektrik gerilimi ile
çalışır. Dokunmayın.

Kaput
Açılması
Emniyet mandalını sola bastırın ve
motor kaputunu açın.

9 Uyarı
Motor kaputu destek çubuğu
tutucusunun koruyucu sünger
kaplamasını ancak motor sıcak
iken dokunun.
Açma kolunu çekin. Açma kolunu
orjinal konumuna geri getirin.

Hava girişi 3 218.

Kaputu açın ve destek çubuğunu
dayayın.
Autostop esnasında kaput
açıldığında, bir güvenlik gereği olarak
motor otomatik olarak yeniden çalışır.
Kontrol lambası / 3 83.

Kapatılması

Kaputu kapamadan önce destek
çubuğunu tutamağın içine doğru
bastırın.
Kaputu indirin ve kilit dilinin içine
yerleşmesini sağlayın. Kaputun
yerleşip yerleşmediğini kontrol edin.
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Motor bölmesine genel bakış
Benzinli motor, LUJ ve LUV

Araç bakımı
Benzin motoru, LDE ve 2H0
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Benzin motoru, LXT

Araç bakımı
Dizel motor, LUD
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Araç bakımı

Dizel motor, LNP

Araç bakımı
1. Servo direksiyon yağı haznesi
3 251
2. Motor yağı kapağı 3 249
3. Fren hidroliği haznesi 3 252
4. Motor soğutma suyu haznesi
3 250
5. Sigorta kutusu 3 266
6. Yıkama sistemi sıvısı haznesi
3 251
7. Akü 3 252
8. Motor yağ seviyesi ölçüm çubuğu
3 249
9. Motor hava filtresi 3 250

çalışma sıcaklığında olmalı ve
kapatılalı en az 10 dakika olmuş
olmalıdır.
Yağ seviyesi ölçüm çubuğunu çekin,
temizleyin, yerine sokun, tekrar dışarı
çekin ve motor yağ seviyesini okuyun.
Ölçüm çubuğunu yerine sokun, yarım
tur döndürün.

Motor yağı seviyesi MIN konumuna
geldiğinde motor yağı ilave edin.

Motor yağı
Motor yağı seviyesini düzenli
aralıklarda kontrol ederek motorun
hasar görmesini önleyin. Doğru
özelliklere sahip yağın
kullanıldığından emin olun. Tavsiye
edilen sıvılar ve yağlayıcılar 3 295.
Motor yağ seviyesi kontrolü sadece
araç düz bir zeminde park edilmiş
konumdayken yapılmalıdır. Motor
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Yağ seviyesi ölçüm çubuğunun rengi
motor varyasyonuna göre değişir.
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En son kullanılan motor yağının
aynısını kullanmanızı tavsiye ederiz.
Motor yağı ölçüm çubuğunun
üzerindeki MAX seviyesini
geçmemelidir.

Motor hava filtresi

Yalnızca onaylı antifriz maddesi
kullanın.

Soğutma sıvısı seviyesi

Dikkat

Dikkat

Doldurulan fazla yağın akıtılması
veya emilmesi gerekir.

Soğutma suyu seviyesinin çok
düşük olması motor hasarlarına
sebep olabilir.

Kapasiteler 3 312.
Kapağı oturtun ve sıkın.

Dikkat
Yokuşta sürüldüğünde, Sürücü
Bilgi Sisteminde uyarı kodu 79
verilebilir 3 88.
Bu uyarı düz bir yolda sürerken
kaybolursa, yağ ilave etmeyin.

Dikkat

Motor hava filtresini değiştirmek için 6
cıvatayı sökün ve filtre gövdesini
çıkarın.

Motor soğutma suyu
Soğutma sıvısı içindeki antifriz
miktarı, yaklaşık olarak -27 °C'ye
kadar dona karşı koruma sağlar.
Antifriz yoğunluğunun gerekli
seviyede kalmasını sağlayın.

Araç bakımı
Sistem soğuk olduğu zaman soğutma
suyu seviyesi dolum çizgisi işaretinin
biraz üzerinde olmalıdır. Seviye
düşük ise doldurun.

9 Uyarı
Soğutma suyu kapağını açmadan
önce motorun soğumasını
bekleyin. İçerideki yüksek
basıncın yavaşça çıkması için
soğutma kapağını dikkatle açın.

Servo direksiyon yağı
Dikkat
Çok küçük bir pislik dahi,
direksiyon sisteminde hasar
oluşturabilir ve sağlıklı çalışmasını
önler. Hazne kapağı/yağ çubuğu
sıvı tarafına pislik temas etmesini
veya hazneye pislik girmesini
önleyin.

tekrar açın, çıkarın ve servo
direksiyon hidrolik sıvısı seviyesi
okuyun.
Servo direksiyon hidrolik sıvısı
seviyesi MIN ve MAX işaretinin
arasında olmalıdır.
Eğer sıvı seviyesi çok düşük ise bir
sevise başvurun.

Yıkama sistemi sıvısı

Arındırılmış su ve aracınız için
kullanımına müsaade edilmiş antifriz
karışımı ile doldurun. Kapağı oturtun
ve sıkın. Antifriz yoğunluğunu kontrol
edin ve kayıp durumunda soğutma
suyu kaybına neden olan arızanın bir
servis tarafından giderilmesini
sağlayın.

Kapağı açın ve çıkarın. Seviye ölçüm
çubuğunu silerek kurulayın ve kapağı
çevirerek hazneye takın. Kapağı
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Ön cam yıkama sistemi sıvısı
konsantratıyla doldurun.
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Frenler

Akü

Minimum fren balatası kalınlığına
gelindiğinde g kontrol lambası
yanar.
Sürüşe devam edilebilir. En kısa
zamanda fren balatalarının
değişmesini sağlayın.
Fren balataları yenilendiğinde ilk
kilometrelerde gereksiz sert frenleme
yapmayın.

Akü bakım gerektirmez, ancak bunun
önkoşulu sürüş tarzının akünün
yeterli şarj yapmasına imkan
tanımasıdır. Aracın kısa mesafeli
kullanımı ve sık sık motor çalıştırma
işlemi akünün boşalmasına sebep
olabilir. Elektrik tüketen cihazların
gereksiz yere kullanımından kaçının.

Fren hidroliği
9 Uyarı
Fren hidroliği zehirli ve tahriş
edicidir. Gözlere, cilde, kumaşa
veya boyalı yüzeylere temas
etmesine izin vermeyin.

Fren hidroliği seviyesi MIN ve MAX
işaretinin arasında olmalıdır.
Fren hidroliğinde en küçük bir kirlilik
fren sisteminin çalışmamasına yol
açacağından dolayı dolum esnasında
temizliğe çok dikkat edilmelidir. Bir
kayıp söz konusu olduğunda, fren
hidroliği kaybına neden olan arızanın
bir servis tarafından giderilmesini
sağlayın.
Yalnızca yüksek performanslı fren
hidroliği kullanmanızı tavsiye ederiz,
Fren ve debriyaj hidroliği 3 295.

Kullanılmış aküler ev çöpüne
atılmamalıdır. Akülerin uygun bir geri
dönüşüm merkezine bırakılması
gerekir.
Aracın 4 haftadan daha uzun bir süre
kullanılmaması akünün boşalmasına
neden olabilir. Akünün eksi kutup
bağlantısını sökerek araç
şebekesinden ayırın.
Akünün kutup başlarını sadece
kontak kapalı konumdayken
bağlayın.

Araç bakımı
9 Uyarı
Patlamaları önlemek için yanıcı
maddeleri aküden uzak tutun.
Aküde olabilecek patlamalar
araca hasar verebilir ve ağır
yaralanma veya ölümle
sonuçlanabilir.
Gözlere, cilde, kumaşa veya
boyalı yüzeylere temas etmesine
izin vermeyin. Elektrolit, direkt
temas halinde yaralanma ve
hasara neden olabilecek olan
sülfürik asit içermektedir. Temas
durumunda temas edilen bölge su
ile yıkanmalı ve acil olarak tıbbi
yardım alınmalıdır.
Çocukların ulaşamayacağı
yerlerde muhafaza edin.
Açık durumdaki aküyü eğmeyin.
Akü boşalma emniyeti 3 105.

Akünün değiştirilmesi
Not
Bu paragrafta verilen talimatlar
dışına çıkılması, stop-start
sisteminin geçici olarak devre dışı
kalmasına sebep olabilir.
Aküyü değiştirirken, artı kutbun
bölgesinde açık hava tahliye deliğin
olmamasına dikkat edin. Eğer bu
bölgede bir açık hava tahliye deliği
açıksa, bu delik bir kör kapak ile
kapatılmalıdır ve eksi kutup
bölgesindeki havalandırma delikleri
açılmalıdır.
Sadece, akünün üstünde sigorta
kutusunun sabitlenmesine olanak
sunan aküler kullanın.
Dur-kalk sistemli araçlarda, AGM
(Absorptive Glass Mat) aküsünün
yine bir AGM aküsü ile
değiştirildiğinden emin olun.
Bir AGM akü, akü etiketi üzerindeki
AGM ibaresinden anlaşılabilir. Biz
orijinal Chevrolet aküsü
kullanılmasını önermekteyiz.
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Not
Orijinal Chevrolet aküsünden farklı
bir AGM aküsü kullanılması stopstart sisteminin performansının
düşmesine sebep olabilir.
Akü değişiminin bir yetkili servis
tarafından yapılmasını tavsiye ederiz.
Stop-start sistemi 3 222.

Akünün şarj edilmesi
9 Uyarı
Stop-start sistemli araçlarda, bir
akü şarj cihazı ile şarj yaparken
şarj potansiyelinin 14,6 voltu
geçmemesine dikkat edin. Aksi
takdirde aküde hasar oluşabilir.
Motorun ara kablo ile çalıştırılması
3 281.
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Uyarı etiketi

■ Ayrıntılı bilgiler için kullanım
kılavuzuna bakınız.
■ Akü yakınında patlayıcı gazlar
mevcut olabilir.

Silecek lastiğinin
değiştirilmesi

Dizel yakıt sistemi, Yakıt
sistemi havasının alınması

Sembollerin anlamları:
■ Kıvılcım, açık ateş veya sigaraa
içmek yok.
■ Daima gözleri koruyun. Patlayıcı
gazlar körlüğe veya yaralanmaya
sebep olabilir.
■ Aküyü çocukların ulaşamayacağı
yerlerde muhafaza edin.
■ Aküde bulunan sülfirik asit körlüğe
veya ağır yanıklara sebep olabilir.

Yakıt deposunun tamamen
boşalıncaya kadar sürülmesi halinde,
dizel yakıt sisteminin havası
alınmalıdır. Kontağı üç defa
15 saniye süreyle açın. Daha sonra
motoru maksimum 40 saniye
boyunca çalıştırın. Motor çalışmazsa
bu işlemi 5 saniye sonra tekrarlayın.
Eğer motor bundan sonra çalışmazsa
bir servise başvurun.

Silecek kolunu kaldırın. Çözme
çubuğunu hareket ettirin ve silecek
lastiğini çekip çıkarın.

Araç bakımı
Arka cam silecek lastiği

Ampul değiştirme
Kontağı kapatın ve gerekli düğmeyi
veya kapıları kapatın.
Yeni ampulleri sadece soketlerinden
tutun! Ampul camını çıplak elle
tutmayın.
Değişim esnasında aynı özellikte
ampül kullanın.
Uzun huzmeli far ampullerini motor
bölümü içinden değiştirin.

Silecek kolunu kaldırın. Silecek
lastiğini, resimde gösterildiği gibi
serbest kalmasını sağlayın ve çıkarın.
Silecek lastiğini hafif açılı bir şekilde
silecek koluna takın ve yerine oturana
kadar itin.
Silecek kolunu itina ile indirin.
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Halojen farlar

2. Koruyucu kapağı sökün.

Kısa huzmeli far ve uzun
huzmeli far
1. Soketi ampulden çekip çıkarın.

3. Yaylı kelepçeye bastırın, çözülü
konuma getirin ve yukarı doğru
kaldırın.
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4. Ampulü reflektör gövdesinden
çıkarıp alın.
5. Yeni ampulü takarken tespit
kulakları reflektördeki kanallara
oturtacak şekilde takın.
6. Yaylı kelepçeyi yerine oturtun.
7. Far muhafaza kapağını yerleştirin
ve kapatın.
8. Soketi ampule takın.

2. Koruyucu kapağı sökün.

Park lambaları
1. Soketi ampulden çekip çıkarın.

3. Reflektörün içinden park lambası
ampulünün duyunu çıkarın.

4.
5.
6.
7.

Ampulü duyundan çıkarıp alın.
Yeni ampulü takın.
Tutucuyu reflektöre takın.
Far muhafaza kapağını yerleştirin
ve kapatın.
8. Soketi ampule takın.

Araç bakımı

Arka lambalar

Ön sinyal lambaları ve park
lambaları

1. Lamba duyunu saat yönünün
tersine döndürün ve yuvadan
çıkmasını sağlayın.

4 kapılı

2. Ampulü duyun içine biraz bastırın,
sola doğru döndürün ve dışarı
çıkarın. Yeni ampulü takın.
3. Lamba duyunu reflektörün içine
yerleştirin, sağa doğru döndürün
ve oturtun.

Sis farları
Lamba değişimini sadece bir servise
yaptırın.

1. Her iki kapağı açın.
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2. Her iki cıvatayı çıkarın.

3. Lamba gövdesini çıkarıp alın.
Kablo kanalının doğru pozisyonda
kalmaya devam ettiğinden emin
olun.

5. Lamba duyunu saat yönünün
tersine döndürün.

4. Geri vites lambası (1)
Sinyal lambası (2)
Arka lamba/Fren lambası (3)

6. Lamba duyunu çıkarıp alın.
Ampulü duyun içine biraz bastırın,
sola doğru döndürün ve dışarı
çıkarın. Yeni ampulü takın.
7. Ampul tutucuyu arka lamba
bloğuna yerleştirin ve ilgili yere
vidalayın. Kablo soketini oturtun.
Lamba gövdesini karoseriye
yerleştirin ve cıvataları sıkın.
Kapakları kapatın ve tam
oturmasını sağlayın.
8. Kontağı açın tüm lambaları
çalıştırın ve kontrol edin.

Araç bakımı
5 kapılı hatchback

Arka kapaktaki lamba grubu
Arka sis lambası/geri lambası, tarafa
bağlı olarak.

1. Bagaj kapağı panelini çıkarın.
2. Lamba duyunu saat yönünün
tersine döndürün.

3. Lamba duyunu çıkarıp alın.
Ampulü duyun içine biraz bastırın,
sola doğru döndürün ve dışarı
çıkarın. Yeni ampulü takın.
4. Lamba duyunu bagaj kapağına
yerleştirin. İç paneli tekrar bagaj
kapağına takın.
5. Kontağı açın, tüm lambaları
çalıştırın ve kontrol edin.

1. Üç kapağı açın.

2. Üç cıvatayı sökün.
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4. Sinyal lambası (1)
Arka lamba/Fren lambası (2)

3. Lamba gövdesini çıkarıp alın.
Kablo kanalının doğru pozisyonda
kalmaya devam ettiğinden emin
olun.

5. Lamba duyunu saat yönünün
tersine döndürün.

6. Lamba duyunu çıkarıp alın.
Ampulü duyun içine biraz bastırın,
sola doğru döndürün ve dışarı
çıkarın. Yeni ampulü takın.
7. Ampul tutucuyu arka lamba
bloğuna yerleştirin ve ilgili yere
vidalayın. Kablo soketini oturtun.
Lamba gövdesini karoseriye
yerleştirin ve cıvataları sıkın.
Kapakları kapatın ve tam
oturmasını sağlayın.
8. Kontağı açın tüm lambaları
çalıştırın ve kontrol edin.
Geri vites lambası
Ampul değişimini sadece bir servise
yaptırın.
Arka sis lambası
Ampul değişimini sadece bir servise
yaptırın.

Araç bakımı
Station wagon

1. Her iki kapağı açın.

2. Her iki cıvatayı çıkarın.
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4. Sinyal lambası (1)
Arka lamba/Fren lambası (2)

3. Lamba gövdesini çıkarıp alın.
Kablo kanalının doğru pozisyonda
kalmaya devam ettiğinden emin
olun.

5. Lamba duyunu saat yönünün
tersine döndürün.
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6. Lamba duyunu çıkarıp alın.
Ampulü duyun içine biraz bastırın,
sola doğru döndürün ve dışarı
çıkarın. Yeni ampulü takın.
7. Ampul tutucuyu arka lamba
bloğuna yerleştirin ve ilgili yere
vidalayın. Lamba gövdesini
karoseriye yerleştirin ve cıvataları
sıkın. Kapakları kapatın ve tam
oturmasını sağlayın.
8. Kontağı açın tüm lambaları
çalıştırın ve kontrol edin.
Arka kapaktaki lamba grubu

1. Arka kapağı açın ve ilgili taraftaki
kapağı sökün.

Yan sinyal lambaları
1. Lambayı aracın arka kısmına
doğru bastırın ve çıkarın.
2. Lamba duyunu saat yönünün
tersine döndürün.
3. Ampulü lamba taşıyıcısından
çekip çıkarın. Yeni ampulü takın.
4. Takarken, sökme işleminin tersi
uygulanır.
2. Ampul braketini saatin tersi yönde
çevirerek çıkartın. Ampulü hafifçe
sokete bastırıp saatin tersi yönde
çevirerek çıkartın.
Arka sis lambası/geri lambası (1),
tarafa bağlı olarak.
Arka lamba (2).
3. Ampul braketini takın ve saat
yönünde çevirin. Kapağı takın.
4. Kontağı açın, tüm lambaları
çalıştırın ve kontrol edin.

Plaka lambası
4 kapılı

1. Her iki cıvatayı çıkarın.

Araç bakımı
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5 kapılı hatchback, Station
wagon

2. Lamba gövdesini alttan dışarı
çıkartın, bu esnada kablodan
çekmeyin.
Lamba duyunu saat yönünün
tersine döndürün ve yuvadan
çıkmasını sağlayın.
3. Ampulü duyundan çıkarıp alın.
Yeni ampulü takın.
4. Lamba duyunu lamba gövdesine
yerleştirin ve saat yönünde
çevirin.
5. Lamba gövdesini yerleştirin ve
tornavida ile emniyete alın.

1. Tornavidayı lamba muhafazasına
yerleştirin, yana doğru itin ve yayı
çözün.
2. Lamba gövdesini alttan dışarı
çıkartın, bu esnada kablodan
çekmeyin.

3. Lamba duyunu saat yönünün
tersine döndürün ve yuvadan
çıkmasını sağlayın.
4. Ampulü duyundan çıkarıp alın.
Yeni ampulü takın.
5. Lamba duyunu lamba gövdesine
yerleştirin ve saat yönünde
çevirin.
6. Lamba gövdesini yerleştirin ve
oturtun.
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Dahili lambalar

Elektronik sistem

İç aydınlatma lambası, Okuma
lambaları

Sigortalar

Lamba değişimini sadece bir servise
yaptırın.

Bagaj bölümü aydınlatması

2. Ampulü hafifçe yaylı kelepçeye
doğru bastırın ve dışarı çıkarın.
3. Yeni ampulü takın.
4. Lambayı yuvasına yerleştirin.

Gösterge paneli
aydınlatması
1. Lambayı tornavidayla çektirerek
yuvasından dışarı çıkarın.

Lamba değişimini sadece bir servise
yaptırın.

Arızalı sigorta ile sağlam sigorta aynı
verilere sahip olmalıdır.
Araçta iki sigorta kutusu
bulunmaktadır:
■ Motor bölümünde ön sol kısımda,
■ Eşya saklama gözünün altındaki
kaplamanın içinde veya sağdan
direksiyonlu araçlarda torpido
gözünün arkasında.
Akünün artı kutbunun üzerindeki bir
kutuda bazı ana sigortalar bulunur.
Gerektiğinde bunları bir servise
kontrol ettirin.
Bir sigortayı değiştirmeden önce, ilgili
anahtarı veya kontağı kapatın.
Bir sigortanın arızalı olduğu telinin
erimiş olmasından anlaşılır. Yeni bir
sigorta ancak arızanın nedeni tespit
edilip giderildikten sonra takılmalıdır.
Bazı fonksiyonlar birkaç sigorta
aracılığıyla korunur.
Fonksiyonsuz sigortalar yerleştirilmiş
olabilir.

Araç bakımı
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Sigorta çıkarıcısı

Sigortaların değişimi için motor
bölümündeki sigorta kutusunda bir
sigorta çıkarıcısı bulunmaktadır.

Sigorta çıkarıcısını üstten veya
yandan farklı modellerdeki sigortalara
yerleştirin ve ilgili sigortayı dışarı
çıkarın.
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Araç bakımı

Motor bölmesi sigorta
kutusu

Sigorta kutusu motor bölümünde sol
ön taraftadır.
Kapağı açın, yukarı kaldırın ve
çıkarın.
Bu kılavuzdaki sigorta kutusu
tanımlamaları sizin aracınızdaki
sigorta kutusuna birebir uymayabilir.
Sigorta kutusunu kontrol ederken
sigorta kutusu etiketine bakın.

No. Akım devresi
1

Şanzıman kontrol modülü

2

Motor kontrol modülü

3

–

4

Kanister sübabı selenoidi

5

Ateşleme

6

Ön silecekler

7

–

8

Yakıt enjektörü

9

Yakıt enjeksiyonu, ateşleme
sistemi

10 Motor kontrol modülü
11 Lambda sensörü
12 Marş motoru selenoidi
13 Kanister sübabı selenoidi
14 –
15 Arka silecek
16 Ateşleme, Hava kalitesi sensörü

Araç bakımı
No. Akım devresi

No. Akım devresi

No. Akım devresi

17 Ateşleme, hava yastığı

34 Sürgülü açılır tavan (Sunroof)

50 –

18 Yakıt kontrol modülü

35 Bilgi ve Eğlence Sistemi, Ampli‐
fikatör (yükseltici)

51 Korna

19 –
20 Yakıt pompası
21 Elektrik kumandalı cam, arka
22 –
23 –
24 Elektrik kumandalı cam, ön
25 Elektronik vakum pompası
26 ABS
27 Elektronik anahtar sistemi
28 Isıtmalı arka cam
29 –
30 ABS
31 Gövde kontrol modülü
32 Gövde kontrol modülü
33 Ön koltuk ısıtıcısı

36 –
37 Uzun huzme far, sağ taraf

52 Gösterge paneli
53 Elektrokromatik ayna

38 Uzun huzme far, sol taraf

54 Aydınlatma anahtarı, aydın‐
latma kontrolü

39 –

55 Ayna katlama

40 –

56 Cam yıkama sistemi

41 –

57 Direksiyon kilidi

42 Soğutma vantilatörü

58 –

43 –

59 Dizel yakıt ısırtıcısı

44 –

60 Ayna ısıtıcısı

45 Soğutma vantilatörü

61 Ayna ısıtıcısı

46 Soğutma vantilatörü

62 Klima sistemi

47 Lambda sensörü

63 Arka cam sensörü

48 Sis farları

64 Hava kalite sensörü

49 –

65 Arka sis lambası
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No. Akım devresi
66 Arka cam yıkayıcı
67 Yakıt sistemi kontrol modülü
68 –
69 Akü voltaj sensörü

Sigorta kutusu gösterge panelindeki
eşya saklama gözünün arka
kısmında bulunur.
1. Eşya saklama gözünü açın.
2. Eşya saklama gözünün alt
kısmını oklarla gösterilen yönde
çıkarın.

70 Yağmur sensörü
71 –

Gösterge panosu sigorta
kutusu

3. Eşya saklama gözünü resimde
gösterilen oklar yönünde
oluklardan çıkarın.
Eşya saklama gözünü takarken,
sökme işleminin tersi uygulanır.

Sağdan direksiyonlu araçlarda
sigorta kutusu torpido gözündeki
kapağın arka kısmındadır. Torpido
gözünü açın ve kapağı çıkarın.
Bu kılavuzdaki sigorta kutusu
tanımlamaları sizin aracınızdaki
sigorta kutusuna birebir uymayabilir.
Sigorta kutusunu kontrol ederken
sigorta kutusu etiketine bakın.

Araç bakımı
No. Akım devresi

No. Akım devresi

8

Gövde kontrol modülü

23 Gövde kontrol modülü

9

Gövde kontrol modülü

24 Gövde kontrol modülü

10 Gövde kontrol modülü

25 Direksiyon kilidi

11 Dahili fan

26 Arka aksesuar prizi

12 –
13 Isıtmalı koltuklar
14 Arıza teşhis konnektörü
No. Akım devresi

15 Hava yastığı

1

Bilgi ve Eğlence Sistemi,
handsfree (eller serbest) cep
telefonu

16 Merkezi kilit sistemi, bagaj
kapağı

2

DC/DC konvertörü

3

Gövde kontrol birimi

4

Bilgi ve Eğlence Sistemi

5

Bilgi ekranı, park asistanı,
hoparlör

6

Çakmak

7

Aksesuar prizi

17 Klima sistemi
18 Römork
19 Vites kolu
20 Vites kolu, akü sensörü
21 Gösterge
22 Ateşleme, elektronik anahtar
sistemi
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Araç takımları

Jantlar ve lastikler

Lastik tamir setine sahip araçlar

Lastik ve jant durumu

Araç takımları ve lastik tamir seti
taban muhafazasının altında bir göz
içerisinde muhafaza edilir.

Stepneye sahip araçlar

Kriko ve araç takımları bagaj
bölümünde stepnenin altındaki
saklama gözünde bulunurlar. Stepne
3 280.

Keskin kenarlar üzerinden yavaşça
ve mümkün olduğunca dik açı ile
geçin. Keskin kenarların üzerinden
geçmek lastik ve tekerleklere zarar
verebilir. Park ederken, lastiklerin
kaldırım kenarına dayanmamasına
dikkat edin.
Düzenli olarak tekerleklerde hasar
olup olmadığını kontrol edin. Hasar
veya anormal aşınma olması
durumunda bir servise başvurun.

Kış lastikleri
Kış lastikleri dış hava sıcaklığının
7 °C'nin altında olduğu durumlarda
güvenliği arttırır ve bu nedenle bütün
tekerleklere takılmalıdır.
Ülkelere özgü uygulamalara uygun
olarak hız etiketini sürücünün görüş
alanına yapıştırın.
205/60 R 16, 215/50 R 17 ve
225/50 R17 ebadındaki lastikler kış
lastiği olarak kullanılabilir.

Araç bakımı
215/60 R 16 ve 225/55 R16
ebadındaki lastiklerin kış lastiği olarak
kullanılmasına müsaade edilmez.

Lastik tanımları
Örneğin 215/60 R 16 95 H
215 = Lastik genişliği, mm
60 = Enine kesit oranı (yüzdesel
olarak lastik yüksekliğinin
lastik genişliğine olan oranı)
R
= Lastik kemeri yapı türü:
Radyal
RF = Yapı türü: RunFlat
16 = Jant çapı / inç cinsinden
95 = Taşıma kapasitesi tanım
numarası, örneğin: 95 değeri
690 kilograma karşılık
gelmektedir.
H
= Hız tanım kodu
Hız tanım kodu:
Q = 160 km/saate kadar
S = 180 km/saate kadar
T = 190 km/saate kadar
H = 210 km/saate kadar
V = 240 km/saate kadar
W = 270 km/saate kadar

Lastik hava basıncı
Lastik hava basınçlarını, en az
14 günde bir ve uzun bir yolculuğa
çıkmadan önce lastikler soğukken
kontrol edin. Varsa, stepneyi de
kontrol etmeyi unutmayın.
Supap kapağını çevirerek açın.
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Stepneyi daima azami yük için geçerli
olan lastik basıncı ile doldurun.
ECO lastik hava basıncı yakıt
tüketiminin azalmasında yardımcı
olur.
Lastik hava basınçlarının belirtilen
değerlerden daha yüksek veya daha
düşük olması, güvenliği, aracın
kullanımı, rahatlığı ve yakıt
tasarrufunu olumsuz yönde etkiler ve
lastik aşınmasını hızlandırır.

9 Uyarı

Lastik basınçları için 3 313. sayfaya
ve sürücü kapısı çerçevesindeki
etikete bakın.
Buradaki lastik hava basıncı bilgileri
soğuk lastikler için geçerlidir. Ayrıca
bu bilgiler hem yaz hem de kış
lastiklerinde dikkate alınmalıdır.

Lastik hava basıncı öngörülen
değerin altında ise, bu durum
lastiğin önemli miktarda
ısınmasına ve içten hasara
uğramasına neden olarak, yüksek
hızlarda lastik tabanının
yarılmasına, hatta lastiğin
patlamasına yol açabilir.

Diş derinliği
Profil derinliğini düzenli olarak kontrol
edin.
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Lastikler, profil derinlikleri 2-3 mm
olduğu zaman, emniyet açısından
yenilenmelidir. (Kış lastiklerinde bu
derinlik 4 mm'dir).
Bir güvenlik gereği olarak, bir aks
üzerindeki lastiklerin diş
derinliklerinin farkı 2 mm'den fazla
olmamalıdır.

Ön lastiklerde, arkadakilerden daha
fazla bir aşınma görüldüğünde,
öndeki lastiklerle arkadakilerin
yerlerini periyodik olarak değiştirin.
Lastiklerin dönüş yönünün değişiklik
öncesi konumdaki gibi olmasına
dikkat edin.
Lastikler kullanılmadığı zaman bile
yıpranır. Lastikleri, 6 yılda bir
değiştirmenizi tavsiye ederiz.

Lastik ve jant ebatının
değiştirilmesi

Kanunen müsaade edilen asgari
profil derinliğine (1,6 mm), lastik
aşınma göstergelerine (TWI) kadar
aşındığı zaman erişilmiş olur.
Göstergelerin yerleştirildiği yerler,
lastiğin yanaklarında bulunan
işaretlerle gösterilmektedir.

Fabrikada takılan lastiklerden daha
büyük lastikler kullanıldığında,
elektronik kilometre sayacının
muhtemelen yeniden
programlanması, nominal lastik
basıncının ayarlanması veya araçta
başka değişikliklerin yapılması
gerekebilir.
Lastik büyüklüğünün değiştirilmesi
durumunda lastik hava basınçlarını
gösteren etiketin de değiştirilmesi
gerekir.

9 Uyarı
Uygun olmayan lastik veya
jantların kullanılması, bir kaza ile
sonuçlanabilir ve fabrikanın genel
işletme izinlerinin ortadan
kalkmasına yol açabilir.

Jant kapakları
Sadece ilgili araç için müsaade edilen
ve böylece ilgili tekerlek/lastik
kombinasyonu şartlarına uygun olan
jant kapakları ve lastikler
kullanılmalıdır.
Müsaade edilmeyen jant kapaklarının
ve lastiklerin kullanılması
durumunda, lastiklerde jant koruma
kenarı bulunmamalıdır.
Jant kapakları fren soğutmasına
zarar vermemelidir.

9 Uyarı
Uygun olmayan lastiklerin veya
jant kapaklarının kullanılması ani
hava basıncı kaybına ve böylece
kazalara yol açabilir.

Araç bakımı

Lastik zincirleri
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9 Uyarı
Hasarlar, lastiğin patlamasına
neden olabilir.

Lastik onarım seti

Lastik zincirleri sadece tahrikli
tekerleklere (ön aksa) takılabilir.
Sadece 205/60 R16 ebatlarındaki
lastiklerde lastik zincirlerin
kullanımına izin verilir.
215/50 R 17, 215/60 R 16,
225/50 R17 ve 225/55 R 16
ebatlarındaki lastiklerde lastik
zincirinin takılmasına izin edilmez.
Lastik taban ve lastik iç yanakları
üzerinden zincir kilidi ile birlikte
10 mm'den fazla taşmayan ince
baklalı zincir kullanın.

Lastik yüzeyinde oluşan ufak lastik
hasarları lastik tamir seti ile
giderilebilir.
Batan maddeyi lastikten çıkarmayın.
Lastikteki 4 mm'den daha büyük
hasarlar veya lastik yan yüzeyindeki
hasarlar lastik tamir seti ile
onarılamaz.

9 Uyarı
80 km/h'dan hızlı gitmeyin.
Uzun bir süre için kullanmayın.
Direksiyon hakimiyeti ve sürüş
kabiliyeti azalabilir.
Lastiğin patlaması durumunda
aşağıda belirtilenleri yapın:
Park frenini çekin ve 1. vitese, geri
vitese veya P konumuna takın.

Lastik tamir seti bagaj bölümünde
taban muhafazasının altında bir
muhafaza gözünde bulunmaktadır.
1. Lastik tamir setini muhafaza
gözünden çıkarın.
2. Kompresörü çıkarın.
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4. Kompresör hava hortumunu
sızdırmazlık maddesi şişesindeki
bağlantı noktasına çevirerek
takın.
5. Sızdırmazlık maddesi şişesini
kompresördeki tutucuya oturtun.
Kompresörü, sızdırmazlık
maddesi şişesi dik duracak
şekilde tekerleğin yakınına koyun.

9. Kompresör elektrik kablosunu
konsolun arkasındaki aksesuar
prizine bağlayın.
Akünün boşalmasını önlemek için
motorun açık durumda olmasını
tavsiye ederiz.

3. Elektrik bağlantı kablolarını ve
hava hortumunu konpresörün alt
kısmında muhafaza edildikleri
gözlerden çıkarın.

6. Patlak lastiğin supap kapağını
çıkarın.
7. Doldurma hortumunu lastik
supabına döndürerek takın.
8. Kompresör üzerindeki düğme J
konumunda olmalıdır.

10. Kompresör üzerindeki iki
pozisyonlu düğmeyi I konumuna
getirin. Lastik, sızdırmazlık
maddesi ile doldurulur.
11. Sızdırmazlık maddesi şişesinin
boşalması esnasında (yaklaşık
30 saniye) kompresördeki basınç
göstergesi kısa süreli olarak
6 bar basıncı gösterir. Ardından
basınç tekrar gösterilir.

Araç bakımı
12. Sızdırmazlık maddesinin tamamı
lastiğin içine pompalanır.
Ardından lastik şişirilir.
13. Öngörülen lastik hava basıncına
10 dakika içerisinde
ulaşılabilinmelidir. Lastik hava
basıncı 3 313. Doğru basınç
değerine ulaşıldığında
kompresörü kapatın.

Öngörülen uygun lastik hava
basıncına 10 dakika içerisinde
erişilmemesi halinde, lastik çok
fazla hasar görmüştür. Aracı
bundan sonra bir tekerlek devri
kadar hareket ettirin. Lastik tamir
setini tekrar bağlayın ve dolum

işlemini 10 dakika boyunca
devam ettirin. Öngörülen lastik
basıncına bundan sonra hala
ulaşılamıyorsa, lastik ağır hasar
görmüş demektir. Bir servise
başvurun.
Aşırı lastik basıncını basınç
göstergesinin üzerindeki düğme
ile boşaltın.
Kompresörü 10 dakikadan fazla
çalıştırmayın.
14. Lastik tamir setini çıkarın.
Sızdırmazlık maddesi şişesini
tutucudan çıkarırken tutucudaki
kilitleme ucuna basın. Lastik
dolum bağlantısını sızdırmazlık
maddesi şişesindeki boş bağlantı
ucuna vidalayın. Böylece
sızdırmazlık maddesinin sızması
engellenmiş olur. Lastik tamir
setini bagaj bölümündeki yerine
koyun.
15. Akan sızdırmazlık maddesini bir
bezle silin.
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16. Sızdırmazlık maddesi şişesinden
müsaade edilen azami hızı
gösteren etiketi çıkarın ve sürücü
görüş alanındaki bir yere
yapıştırın.
17. Sızdırmazlık maddesinin lastikte
homojen bir şekilde dağılması için
hemen sürüşe devam edin.
Yaklaşık 10 km (en geç
10 dakika) sonra aracınızı
durdurun ve lastik hava basıncını
kontrol edin. Bunun için hava
hortumunu doğrudan lastik
supabına ve kompresöre
vidalayın.
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Araç bakımı

Lastik hava basıncı 1,3 bar
basınçtan daha fazla ise, basıncı
öngörülen değere göre düzeltin.
Basınç kaybı oluşmayana kadar
işlemi tekrarlayın
Lastik hava basıncı 1,3 bar
basınçtan daha az ise, aracın
kullanılmasına artık müsaade
edilmez. Bir servise başvurun.
18. Lastik tamir setini bagaj
bölümündeki yerine koyun.
Not
Onarılmış lastik sürüş konforunu
oldukça azaltır, bu sebeple bu lastiği
en kısa zamanda değiştirin.
Sıradışı gürültü veya kompresörün
aşırı ısınması neticesinde
kompresörü 30 dakika için kapatın.
Entegre edilmiş olan emniyet supabı
7 bar basınçta açılır.
Lastik tamir setinin son kullanma
tarihine dikkat edin. Son kullanma
tarihinin geçmesinin ardından
sızdırmazlık özelliği kalmaz.
Sızdırmazlık maddesi şişesi
üzerindeki kullanma süresini dikkate
alın.

Kullanılan sızdırmazlık maddesi
şişesini değiştirin. Kullanılmış lastik
tamir setinin kanuni talimatlara
uygun olarak atılmasını sağlayın.
Kompresör ve sızdırmazlık maddesi
yaklaşık -30 °C'den sonra
kullanılabilir.
Birlikte verilen adaptörler örn. top,
şişme yatak, bot gibi nesnelerin
şişirilmesi için kullanılabilir. Bu
parçalar kompresörün alt kısmında
bulunur. Çıkarmak için kompresör
hava hortumunu çevirin ve adaptörü
çekin.

Tekerlek değiştirme
Bir stepne yerine lastik tamir seti
konulmuş olabilir 3 273.
Aşağıda belirtilen hazırlıkları yapın ve
açıklamaları dikkate alın:
■ Aracı düz, sağlam ve kaygan
olmayan bir zemin üzerine park
edin. Ön tekerleklerin düz bakması
gerekir.
■ Park frenini çekin ve 1. vitese, geri
vitese veya P konumuna takın.
■ Stepneyi çıkarın 3 280.

■ Asla birden fazla tekerleği aynı
anda değiştirmeyin.
■ Krikoyu yalnız tekerlek
patladığında tekerleği değiştirmek
için kullanın, yaz ve kış lastiği
değişikliklerinde kullanmayın.
■ Krikonun dayandığı zemin
yumuşaksa, krikonun altına
maksimum 1 cm kalınlığında
sağlam bir altlık konulmalıdır.
■ Kaldırılmış olan araçta yolcu veya
hayvan bulunmamalıdır.
■ Krikoyla kaldırılmış olan bir aracın
altına asla girmeyin.
■ Araç kriko ile kaldırılmış
konumdayken, motoru
çalıştırmayın.
■ Lastiği takmadan önce bijon
cıvatalarını ve dişlilerini temiz bir
bez kullanarak temizletin.

9 Uyarı
Tekerlek cıvatasını, somununu ve
tekerlek somunu konisini
yağlamayın.

Araç bakımı
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2. Varyant 1:

1. Bijon kapaklarını tornavidayla
çektirerek yuvasından çıkarın.
Jant kapağını kanca ile çekin.
Araç takımları 3 270.
Hafif metal alaşımlı jant kapakları:
Bijon kapaklarını tornavidayla
çektirerek yuvasından çıkarın. Bu
esnada jantları korumak için
tornavida ve hafif alaşımı jant
arasına yumuşak bir bez koyun.

Bijon anahtarını üzerine
yerleştirin ve bijon cıvatalarını
yarım tur döndürerek gevşetin.
Varyant 2:

Bijon anahtarını çıkarın ve her
bijon cıvatası üzerine emniyetli
şekilde yerleştirin ve bijon
cıvatalarını yarım tur döndürerek
gevşetin.
3. Sadece sport modelde:
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Araç bakımı
Krikoyu gereken yüksekliğe
ayarlayın. Kriko direkt olarak
kaymayacağı şekilde kriko
destekleme noktasının altına
yerleştirilmelidir.

Marşbiyel kaplamasının
kapağının köşesine arkasına
elinizi koyun.
Aşağıya doğru çekin ve kapağı
çıkarın. Kapak bir kemer ile
bağlanmıştır.

4. Krikoyu konumlandırın ve doğru
konumda olduğundan emin olun.
5. Varyant 1:
Çevirme kolunu deliğe geçirin ve
saat yönünde döndürün. Krikonun
doğru hizada olduğundan emin
olun.
Varyant 2:

Araç bakımı

6.
7.
8.
9.
10.
Krikoyu gereken yüksekliğe
ayarlayın. Kriko direkt olarak
kaymayacağı şekilde kriko
destekleme noktasının altına
yerleştirilmelidir.

11.

12.

Bijon anahtarı geçirin, kriko ile
bijon anahtarının doğru konum ve
hizada olduğundan emin olun ve
tekerlekler yerden kalkana kadar
çevirin.
Bijon cıvatalarını gevşetin.
Tekerleği değiştirin.
Bijon cıvatalarını takın.
Aracı indirin.
Bijon anahtarını üzerine
yerleştirin ve bijon cıvatalarını
çaprazlama sıkın. Sıkma torku
140 Nm'dir.
Jant kapağının arkasındaki supap
sembolü jant supabına doğru
bakmalıdır.
Bijon kapaklarını takın.
Sadece sport modelde:

279

Kapağı tekrar yerine takın.
İki arka pimi marşbiyel
kaplamasındaki deliklere takın ve
kapağı yerine tam oturtmak için
yukarı kaldırın.
13. Değiştirilen tekerleği 3 273 ve
araç takımlarını kaldırın 3 270.
14. Yeni monte edilen tekerleğin
lastik hava basıncını kontrol edin.
Tekerlek bijon cıvatasının sıkma
torkunu kontrol edin.
Değiştirilen hasarlı lastiği yeni bir
lastik ile değiştirin.
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Araç bakımı

Stepne
Stepne, araçtaki diğer lastiklerin
ebadına ve kullanılan ülkenin
kurallarına bağlı olarak geçici bir
lastik olarak sınıflandırılabilir.
Stepne çelik jantlıdır.
Diğer tekerleklerden daha küçük olan
bir stepnenin kullanımı sürüş
şartlarını etkileyebilir. En kısa
zamanda hasarlı lastiğin değişmesini
sağlayın.

Stepne bagaj bölümünde taban
muhafazasının altında bulunur. İlgili
muhafaza boşluğunda bir kelebek
somun ile emniyete alınmıştır.

Stepne kullanımına izin verilen tüm
lastikler için tasarlanmamıştır.
Tekerlek değişiminin ardından stepne
olarak stepne yuvasına daha geniş
bir tekerlek konulması gerekecekse
taban muhafazası, yuvadan hafif
daha yukarda olan tekerleğin
üzerinde durur.

Geçici yedek tekerlek

Geçici bir stepnenin kullanımı sürüş
şartlarını etkileyebilir. En kısa
zamanda hasarlı lastiğin değişmesini
sağlayın.
Sadece tek bir geçici stepne kullanın.
Saatte 80 km'den daha hızlı gitmeyin.
Virajları düşük hızlarla geçin. Geçici
stepneyi uzun bir süre kullanmayın.
Başka bir aracı çekerken aracınızın
arka lastiklerinden biri patlarsa geçici
stepneyi öne takın, öndeki sağlam bir
lastiği de arkaya takın.
Lastik zincirleri 3 273.

Direksiyonel tabanlı lastikler

Lastikler, öngörülmüş olan dönme
yönü sürüş istikametinde dönecek
şekilde monte edilmelidir. Dönme

yönü, lastiklerin yanağında bulunan
bir sembol (örneğin bir ok) ile
belirlenmiştir.
Aşağıdaki bilgiler dönme yönünün
tersine monte edilmiş olan lastikler
için geçerlidir:
■ Sürüş şartları etkilenebilir. En kısa
zamanda hasarlı lastiğin
değişmesini sağlayın.
■ Özellikle ıslak ve karlı yol
yüzeylerinde aracı daha dikkatli
sürün.

Araç bakımı

Motorun ara kablo ile
çalıştırılması
Hızlı şarj cihazı ile çalıştırmayın.
Aküsü boşalmış olan bir aracın
motorunu, başka bir aracın aküsü ve
ara kablo ile çalıştırın.

9 Uyarı
Motorun ara kablo ile çalıştırılması
işlemi çok dikkatli bir şekilde
yapılmalıdır. Aşağıdaki
talimatlardan herhangi bir sapma,
akünün patlamasından doğan
yaralanmalara ve aynı zamanda
her iki araçtaki elektrik
donanımının hasarına yol açabilir.

9 Uyarı
Gözlere, cilde, kumaşa veya
boyalı yüzeylere temas etmesine
izin vermeyin. Elektrolit, direkt
temas halinde yaralanma ve
hasara neden olabilecek olan
sülfürik asit içermektedir.

■ Aküyü asla açık alev veya kıvılcıma
yaklaştırmayın.
■ Boşalmış bir akü 0 °C sıcaklıkta
dahi donmuş olabilir. Donmuş bir
aküye marş ara kablosu
bağlamadan önce, mutlaka
çözülmesini sağlayın.
■ Akü ile ilgili çalışmalarda koruyucu
gözlük ve koruyucu elbise kullanın.
■ Aynı voltaja sahip (12 Volt) bir
yardımcı akü kullanın. Yardımcı
akünün kapasitesi (Ah) şarj
edilmekte olan akünün
kapasitesinden önemli ölçüde
düşük olmamalıdır.
■ Kablo uçları izolasyonlu ve kablo
kesiti en az 16 mm2, dizel
motorlarda 25 mm2, olan marş ara
kablosu kullanın.
■ Boşalmış olan aküyü araçtan
ayırmayın.
■ Gereksiz elektrik tüketicilerini
kapatın.
■ Takviye çalışması yaptığınız süre
içinde akünün üzerine eğilmeyin.
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■ Kablo kutup başlarından birisi diğer
kablonun kutup başına
değmemelidir.
■ Araçlar çalıştırma yardımı
esnasında birbirine değmemelidir.
■ Park (el) frenini çekin, şanzımanı
rölantiye (boş vitese) alın, otomatik
şanzımanda P konumuna alın.

Kablo bağlantı sırası:
1. Kırmızı kablonun bir ucunu
yardımcı akünün artı kutbuna
bağlayın.
2. Kırmızı kablonun diğer ucunu,
boşalmış olan akünün artı
kutbuna bağlayın.
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3. Siyah kablonun bir ucunu
yardımcı akünün eksi kutbuna
bağlayın.
4. Siyah kablonun diğer ucunu
aracın bir şase noktasına –
örneğin motor bloğuna veya
motor bağlantısındaki vida
bağlantısına bağlayın. Bağlantıyı
boşalan aküden mümkün
olduğunca uzak bir yerde (en az
60 cm) gerçekleştirin.
Kabloları motor bölmesinde dönen
parçalara temas etmeyecek şekilde
yerleştirin.
Motorun çalıştırılması:
1. Takviye sağlayan aracın
motorunu çalıştırın.
2. 5 dakika sonra diğer aracın
motorunu çalıştırın. Aküsü
boşalmış olan araca birer dakika
aralıklarla marş basılmalı ve marş
basma 15 saniyeden uzun
sürmemelidir.
3. Her iki motoru, kablolar bağlı
olarak yaklaşık 3 dakika süreyle
rölantide çalıştırın.

4. Akım yüklenen araçtaki bir
elektrik tüketicisini (örneğin
aydınlatma, arka cam ısıtıcısı)
açın.
5. Kabloları sökerken yukarıdaki
işlem sırasının tam tersini
uygulayın.

Çekme
Aracın çekilmesi
Aracınızın çekilmesi gerekiyorsa,
yetkili servislere veya profesyonel
araç çekme servisine başvurun.

Aracı taşımanın en iyi yolu
profesyonel bir çekici araç
kullanmaktır.

Araç bakımı
Eğer araç 2 tekerleği üzerinde
gidecek şekilde çekilecekse, önden
tahrikli tekerlekleri yukarıya kaldırın
ve aracı ön tekerlekler kilitli olarak
çekin.
Aracı çekerken aşağıda belirtilen
işlemleri mutlaka uygulayın:
■ Çekilen bir araç içinde kesinlikle
yolcu bulunmamalıdır.
■ Çekilen aracın park (el) frenini
çözülü konuma getirin ve vitesi boş
konuma alın.
■ Dörtlü ikaz flaşörünü açın.
■ Hız limitlerini aşmayın.
Aracınızı bir kurtarma aracıyla
çektirmek mümkün değilse, şunları
yapın:
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İşaretli kısma basarak kapağın kilitsiz
konuma gelmesini sağlayın ve kapağı
çıkarın.
Çekme halkası araç takımları ile
birlikte muhafaza edilir 3 270.
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Araç bakımı
Dikkat
Sakin ve yavaş sürün. Sert sürüş
araca hasar verebilir.

Çekme halkasını vidalayın ve
dayanak noktasına kadar sıkıp yatay
konuma getirin.
Çekme halatını - daha iyisi bir çekme
çubuğunu - halkaya bağlayın.
Çekme halkası sadece araç çekmek
için kulanılmalıdır, araç kurtarma
çalışmalarında kullanılmamalıdır.
Direksiyon kilidini açmak ve fren
lambalarının, kornanın ve cam
sileceklerinin çalışmasını sağlamak
için kontağı açın.
Şanzımanı rölantiye alın.
Her iki araçtaki dörtlü ikaz flaşörlerini
çalıştırın.

Kontak kapalı iken frenleme ve
direksiyon çevirmek için daha fazla
kuvvet uygulamak gerekir.
Hava sirkülasyon sistemini açın ve
çekici aracın egzoz gazları aracın
içine girmemesi için camları kapatın.
Otomatik şanzımanlı araçlar: Aracı
çeki gözünü kullanarak çekmeyin. Bir
çekme halatı ile çekilmesi otomatik
şanzımanda ağır hasara sebep
olabilir. Otomatik şanzımanlı bir aracı
çekerken, düz yatak veya tekerlek
kaldırma donanımı kullanın.
Manuel şanzımana sahip araç: Araç
ön kısımdan çekilmelidir saatte
88 km'den daha hızlı sürülmemelidir.
Diğer tüm durumlarda ve şanzıman
arızalıysa, yüksek hızda veya aracın
daha da uzağa çekilmesi durumunda
aracı ön aksından kaldırın.
Bir servise başvurun.

Çekme işleminin ardından çekme
halkasını çıkarın.
Kapağı aşağıya takın ve kapatın.
Aracı taşımanın en iyi yolu
profesyonel bir çekici araç
kullanmaktır.

Başka bir aracın çekilmesi

İşaretli kısma basarak kapağın kilitsiz
konuma gelmesini sağlayın ve kapağı
çıkarın.
Çekme halkası araç takımları ile
birlikte muhafaza edilir 3 270.

Araç bakımı
Dikkat
Sakin ve yavaş sürün. Sert sürüş
araca hasar verebilir.
Çekme işleminin ardından çekme
halkasını çıkarın.
Kapağı aşağıya takın ve kapatın.

Çekme halkasını vidalayın ve
dayanak noktasına kadar sıkıp yatay
konuma getirin.
Aracın arka alt tarafındaki sabit
halkanın çekme halkası olarak
kullanılmasına kesinlikle müsaade
edilmez.
Çekme halatını - daha iyisi bir çekme
çubuğunu - halkaya bağlayın.
Çekme halkası sadece araç çekmek
için kullanılmalıdır, araç kurtarma
çalışmalarında kullanılmamalıdır.
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Dış bakım
Kilitler

Kapı kilitleri fabrika tarafından yüksek
değerli bir kilit silindir yağı ile
greslenmiştir. Buz çözücü maddeleri
sadece mecbur kalınan durumlarda
kullanın, çünkü kapı kilit yağlarını
gideren bir etkisi vardır ve kilitlerin
çalışmasını etkiler. Buz çözücü
maddeler kullandıktan sonra kapı
kilitlerinin bir servis tarafından
yeniden greslenmesini sağlayın.

Yıkama

Aracınızın boyası çevre
koşullarından etkilenir. Aracınızı
düzenli olarak yıkayın ve pasta cila
uygulayın. Araç yıkama tesislerini
kullandığınız zaman, yıkamadan
sonra pasta cila programına sahip bir
servisi seçin.
Kuş pislikleri, ölü haşereler, ağaç
reçineleri ve polen gibi dıştan
kirlenmeler boyaya hasar
verdiklerinden derhal temizlenmelidir.
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Araç yıkama tesislerini kullandığınız
zaman yıkama cihazı imalatçısının
talimatlarını dikkate alın. Cam
sileceği ve arka cam sileceği kapalı
olmalıdır. Aracı, yakıt deposu kapağı
açılamayacak şekilde kilitleyin.
Anteni ve tavan üstü bagaj
taşıyıcısını vs. sökün.
Aracınızı elle yıkadığınız takdirde,
çamurlukların iç kısımlarını da su ile
iyice durulayın.
Açık kapılar üzerindeki kenar ve
katlanma yerlerini, kapakları ve
bunların örttüğü alanları temizleyin.

Dikkat
Daima pH değeri 4 ile 9 arasında
olan bir temizlik maddesi kullanın.
Sıcak yüzeylerde temizlik
maddesi kullanmayın.
Tüm kapıların menteşelerinin bir
servis tarafından greslenmesini
sağlayın.

Motor bölmesini buhar püskürtücü
temizleyiciler veya diğer yüksek
basınçlı temizleme cihazları ile
temizlemeyin.
Aracı iyice durulayın ve güderi ile
kurulayın. Güderiyi sık sık çalkalayın.
Boya ve cam yüzeyler için ayrı güderi
kullanın: Ön cam üzerinde
kalabilecek pasta cila kalıntıları
görüşü bozabilir.
Zift lekeleri asla sert cisimlerle
çıkarılmamalı. Bunun yerine zift
çıkarma spreyi ile derhal
temizlenmelidir.

Dış aydınlatma

Far ve lamba kapakları plastik
maddeden yapılmıştır. Buz kazıcı,
ovalama gerektiren veya aşındırıcı
temizleme maddelerini kullanmayın
ve kuru temizleme yapmayın.

Pasta ve cila

Araca düzenli aralıklar ile vaks
uygulayın (en geç su
boncuklaşmadığı zaman). Aksi
takdirde boya kurur.

Cilalama, sadece boyalı yüzey
üzerindeki katı birikintiler kaportaya
yapıştığı veya boya matlaşıp kötü bir
görüntü kazandığı zaman gerekli olur.
Silikonlu araç cilası, pastalamayı
gerektirmeyecek şekilde koruyucu bir
tabaka oluşturur.
Plastik karoseri parçalarına pasta ve
cila uygulamayın.

Camlar ve cam silecek lastikleri

Haşere temizleyici ve cam temizleyici
ile birlikte yumuşak, iz bırakmayan bir
bez veya güderi kullanın.
Arka camları temizlerken arka cam iç
tarafındaki ısıtma tellerine hasar
vermeyin.
Buzların mekanik olarak
temizlenmesi için keskin kenarlı buz
kazıma aleti kullanın. Kazıyıcının
altına pislik girmemesi ve camı
çizmemesi için kazıyıcıyı cama iyice
bastırın.
Yağlanan silecek lastiklerini,
yumuşak bir bez ve cam temizleyici
ile temizleyin.

Araç bakımı
Sürgülü açılır tavan (Sunroof)

Temizlik esnasında asla aşındırıcı,
çözücü, tahriş edici (örn. boya
çıkarıcı, aseton içeren çözücüler vb.),
asit içeren veya sert alkalik maddeler
ve aşındırıcı köpükler kullanmayın.
Sürgülü açılır tavanın orta kısmına
pasta ve cila uygulamayın.

Jantlar ve lastikler

Yüksek basınçlı püskürtme aletlerini
kullanmayın.
Jantların temizlenmesi için sertlik
(pH) değeri nötr olan bir jant
temizleyicisi kullanın.
Jantlar boyalı olduğundan,
karoseride kullanılan maddeler ile
aynı işleme tabi tutulabilirler.

Boya hasarları

Ufak boya hasarları üzerinde
paslanma başlamadan önce rötuş
boyasının uygulanması gerekir. Daha
büyük hasar ve paslanmış alan söz
konusu olduğunda bir servise
başvurun.

Aracın alt gövdesi

Araç alt gövdesinin bazı bölgeleri
PVC ile kaplıyken, kritik olan diğer
bölgeler ise sürekli koruyucu bir mum
kaplama ile korunmuştur.
Bu nedenle yıkamadan sonra
aracınızın altını kontrol ettirin ve
gerekirse koruyucu mum kaplama ile
kaplatın.
Bitümlü ve kauçuklu maddeler PVC
kaplamayı bozabilir. Araç altındaki
çalışmaların bir servis tarafından
yapılmasını tavsiye ederiz.
Kış mevsiminden önce ve sonra araç
alt gövdesini yıkayın ve koruyucu
mum kaplamayı kontrol edin.

İç bakım
İç bölüm ve döşemeler

Gösterge paneli kaplaması ve trim
kaplamalar dahil, aracın içini kuru bir
bez ve iç bakım temizleyici maddeleri
ile temizleyin.
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Deri kaplamaları temiz su ve
yumuşak bir bezle temizleyin. Aşırı
kirlenme olduğunda deri bakım
malzemeleri kullanın.
Gösterge panelinin koruyucu camını
sadece yumuşak bir nemli bezle
temizleyin.
Kumaş kaplamaları, elektrik
süpürgesi ve fırça ile temizleyin.
Lekeleri çıkarmak için döşeme
temizleyicisi kullanın.
Giysi kumaşlarının boyaları çıkabilir.
Bu durumda özellikler açık renkli
döşemelerde gözle görünen renk
bozulmaları oluşabilir. Çıkartılabilen
lekeler ve renk bozulmaları mümkün
olduğu kadar erken giderilmelidir.
Temizleme için ılık su veya iç bakım
temizleyici maddeleri yeterlidir.

Dikkat
Giysilerin açık konumdaki
Amerikan fermuarlarının koltuk
kaplamalarına zarar
verebileceğinden dolayı Amerikan
fermuarlarını kapatın.
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Araç bakımı

Plastik ve kauçuk parçalar

Plastik ve kauçuk parçalar araç
gövdesinin temizliğinde kullanılan
aynı temizleme maddesi ile
temizlenebilir. Gerekirse iç bakım
temizleyici maddesi kullanın. Başka
maddeler kullanmayın. Özellikle de
çözeltiler veya benzin kullanmayın.
Yüksek basınçlı püskürtme aletlerini
kullanmayın.

Servis ve bakım

Servis ve bakım

Genel Bilgiler
Servis/bakım bilgisi

Genel Bilgiler ............................. 289
Planlı Bakım ............................... 290
Tavsiye edilen sıvılar ve
yağlayıcılar ve parçalar .............. 295

Aracınızın çalışma ve trafik güvenliği
için ve aracınızın değerini korumak
açısından, tüm bakımların öngörülen
aralıklarla yapılması önemlidir.

Onaylar

Servis onayı servis ve garanti
kitapçığına kaydedilir. Yetkili
Servisiniz servis kitapçığında
öngörülen yerlere kontrolün yapıldığı
tarihi ve araç kilometresini yazıp kaşe
vurarak imzalar.
Servis ve garanti kitapçığındaki
kayıtların doğru yapıldığından emin
olun. Bu husus özellikle garanti ile
ilgili olabilecek muhtemel durumlarda
bir kanıt niteliğindedir ve aracınızı
satarken de size avantaj
sağlayacaktır.

Dizel motorlar için yağ ömrü
denetleme

Araçlarda servis aralıkları kullanım
koşullarına bağlı birçok parametre
yardımıyla esnek bir şekilde belirlenir.
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Motor yağı kullanım ömrü denetleme
sistemi motor yağının ne zaman
değiştirilmesi gerektiğini bildirir. 3 88
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Servis ve bakım

Planlı Bakım
Servis Planı
Bakım aralığı
Her 1 yılda / 15.000 km'de bir (hangisi daha önce tamamlanırsa)
Bakım I: İlk bakım/servis olarak uygulanır veya bir önceki bakım/servis Bakım II olarak yapıldı ise Bakım I uygulanır.
Bakım II: Bir önceki bakım/servis Bakım I olarak yapıldı ise Bakım II uygulanır.
Yağ ömrü kontrol sistemine sahip araçlarda:
Sürücü Bilgi Sisteminde (DIC) kod numarası 82 gösterildiğinde ve bir önceki bakım en az 10 ay önce yapıldıysa, ilgili bakım
işlemi gerçekleştirilmelidir.
Servis / Bakım İşleri

Bakım I Bakım II
R

R

Sızıntı ve hasar kontrolü yapın.2)

K

K

Motor hava filtresini kontrol edin.3)

K

K

Lastikleri hava basıncı ve aşınma açısından kontrol edin.

K

K

Motor yağı ve yağ filtresini

1)

2)
3)

değiştirin.1)

Araç ağır koşullar altında kullanılıyorsa: kısa mesafeli kullanımda, aşırı rölanti veya tozlu koşullarda kullanımda motor
yağı ve filtresinin daha sık değiştirilmesi gerekebilir. Dizel motorlarda sürücü bilgi sisteminde (DIC) kod numarası 82
görüntülendiğinde değiştirin.
Araç sistemlerinin herhangi birindeki sıvı kaybı problemlere sebep olabilir. Sistem incelenmeli, onarılmalı ve sıvı seviyesi
kontrol edilmelidir. Gerekirse sıvı ilave edin.
Araç sürekli olarak tozlu koşullarda kullanılıyorsa filtre daha sık kontrol edilmelidir. Filtrenin daha sık değiştirilmesi
gerekebilir.

Servis ve bakım
Servis / Bakım İşleri

291

Bakım I Bakım II
K

K

Motor soğutma sıvısı ve ön cam yıkama sıvısı seviyesini kontrol edin ve gerekirse tamamlayın.

K

K

Süspansiyon ve direksiyon aksamlarını kontrol edin.5)

K

K

Silecek lastiklerini ve dış aydınlatmanın çalışmasını kontrol edin.6)

K

K

Tahrik kayışını kontrol edin.

K

K

Gereken ilave servisleri uygulayın - ilgili bölüme bakın.

K

K

Araç teknik güncellemelerini kontrol edin.

K

K

Fren sıvısını değiştirin.7)

–

R

Fren sistemini kontrol

4)

5)
6)
7)

edin.4)

Fren bağlantıları ve hortumlarını tıkanma, kaçak, çatlak, aşınmalara vb. karşı gözle kontrol edin. Disk fren balatalarını
aşınmaya karşı kontrol edin ve disklerin yüzey durumunu kontrol edin. Kampana fren balatalarını/pabuçlarını aşınma
ve çatlaklara karşı gözle kontrol edin. Diğer fren parçalarını kontrol edin (kampana, tekerlek silindiri, kaliper, park freni,
vb.).
Ön ve arka süspansiyonda ve direksiyon sisteminde gözle hasar, gevşek veya eksik parça veya aşınma durumunu
kontrol edin. Hidrolik direksiyon parçalarını tıkanıklık, çatlak, aşınma vb. karşı kontrol edin.
Silecek lastiklerini aşınma, çatlak veya kirlenmeye karşı kontrol edin. Eğer kirli ise ön camı ve silecek lastiklerini
temizleyin. Yıpranmış veya hasarlı silecek lastiklerini değiştirin.
Araç ağır koşullar altında kullanılıyorsa: Araç dağlık arazide kullanılıyorsa ya da araç ile çok sık römork çekilirse fren
sıvısının daha sık değiştirilmesi gerekebilir.

292

Servis ve bakım

Servis / Bakım İşleri

Bakım I Bakım II
–

K

Güvenlik sistemi bileşenlerini kontrol edin.9)

–

K

Güç aktarım organlarını kontrol edin.

–

K

–

K

Motor soğutma sistemini kontrol

Karoseri bileşenlerini

edin.8)

yağlayın.10)

K: Bu parçaları ve bunların ilgili parçalarını kontrol edin. Gerekiyorsa düzeltin, temizleyin, üzerini tamamlayın, ayarlayın
veya değiştirin.
D: Yeni parça takın veya değiştirin.

8)

9)

10)

Hortumları gözle kontrol edin ve çatlak, şişme ve bozulma tespit edilirse değiştirin. Tüm boruları, bağlantı elemanlarını
ve kelepçeleri kontrol edin; gerekirse yeni parçalarla değiştirin. Doğru işletimi sağlamak için soğutma sisteminde ve
basınçlı radyatör kapağında basınç testi uygulamanızı ve radyatörün ve klima sistemi kondensatörünün dış kısmını
temizlemenizi tavsiye ederiz.
Emniyet kemeri ikaz lambası ve emniyet kemeri parçalarının doğru çalıştığından emin olun. Emniyet kemeri sisteminin
parçalarında gevşeklik ve hasar olup olmadığını kontrol edin. Eğer emniyet kemeri sisteminin çalışmasını engelleyecek
herhangi bir durum ile karşılaşırsanız mutlaka onarılmasını sağlayın. Yırtılmış veya yıpranmış emniyet kemerlerinin
değiştirilmesini sağlayın.
Tüm kilit silindirlerini, kapı menteşeleri ve kilit dillerini, kaput menteşelerini ve mandallarını ve bagaj kapağı menteşelerini
ve dillerini yağlayın. Araç korozyona elverişli ortamlarda kullanıldığında daha sık yağlama yapılması gerekebilir.
Sızdırmazlık fitillerine temiz bir bez kullanarak silikon gres sürmek kullanım ömrünü uzatacak, işlevini daha iyi yapmasını
sağlayacaktır ve sıkışma ve gıcırdamayı engelleyecektir.

Servis ve bakım
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Servis / Bakım İşleri

Aralık

Polen filtresini değiştirin.

Her 45.000 km'de / 2 yılda bir

Hava filtresini değiştirin.

Her 60.000 km'de / 4 yılda bir

Bujileri değiştirin.

LXT: her 30.000 km'de / 2 yılda bir
LUJ, LUV, LDE ve 2H0: her 60.000 km'de / 4 yılda bir

Buji kablolarını değiştirin.

LXT: her 45.000 km'de / 3 yılda bir

Dizel yakıt filtresini değiştirin.

Her 60.000 km'de / 2 yılda bir

Motor soğutma sıvısını değiştirin.

Her 240.000 km'de / 5 yılda bir

Otomatik şanzıman yağını değiştirin.

Normal koşullarda 150.000 km'de bir, ağır koşullarda 75.000 km'de bir.

İlave kayışı değiştirin.

Stretch kayışa sahip LDE ve 2H0: her 90.000 km'de / 10 yılda bir
LUD: her 150.000 km'de / 10 yılda bir

Zamanlama (triger) kayışını değiştirin.

LXT: her 60.000 km'de / 4 yılda bir
LUD, LUJ, LUV, LDE ve 2H0: her 150.000 km'de / 10 yılda bir

Supap boşluğunu kontrol edin, gerekirse
ayarlayın.

LUD, LDE ve 2H0: her 150.000 km'de / 10 yılda bir

Zamanlama (triger) zincirini değiştirin.

LNP: her 240.000 km'de / 10 yılda bir
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İşlem No
İşlem

Servis / Bakım İşleri

Hepsi

Tüm sistemleri hata veya tıkanıklık ve hasarlı/eksik parçalara karşı kontrol edin. Gereken parçaları
değiştirin. Aşırı aşınma olan tüm parçaları değiştirin.

Otomatik
şanzıman

Araç genel olarak alt kısımda belirtilen koşullardan bir veya birden fazlası altında kullanılıyorsa,
otomatik şanzıman yağını ve filtresini değiştirin:
Aracın atmosfer sıcaklığının 32 °C ve üzerinde olduğu ağır şehir trafiğinde kullanılması.
Aracın dağlık arazide kullanılması.
Araç ile sık sık römork çekilmesi.
Aracın; taksi, polis arabası ya da dağıtım aracı olarak kullanılması.

Kemerler

Yıpranma, derin çatlak veya hasarlara karşı kayışı gözle kontrol edin.
Gerekirse kayışı değiştirin.

Lastik durumu ve Lastik durumu sürüşten önce denetlenmelidir ve aracınıza yakıt doldurduğunuz her sefer veya en az
şişirme basıncı
ayda bir, lastik basınç göstergesi kullanarak lastik basıncını kontrol edin.
Tekerlek ayarı

Gerekiyorsa tekerleklerin yerlerini değiştirin ve balanslarını ayarlayın.

Servis ve bakım

İlave servis
Ağır hizmet koşullarında
kullanım o

Aşağıdaki durumlardan en azından
bir tanesi sıkça yaşanıyorsa ağır
hizmet koşulları söz konusudur:
■ Motorun soğuk çalıştırılması
■ Dur-kalk trafikte araç kullanımı
■ Römork/karavan çekme
■ Rampada kullanım ve/veya deniz
seviyesinden çok yükseklerde
kullanım
■ Kötü yol şartlarında kullanım
■ Toz ve kumda kullanım
■ Aşırı sıcaklık değişimlerinde
kullanım
Polis aracı, taksi ve sürücü kursu
araçları ağır hizmet kullanım koşulları
sınıfına girmektedir.
Araç ağır hizmet koşullarında
kullanıldığında servis ve bakımların
normalden daha sık yapılmasını
gerektirebilir.

Özel kullanım koşullarına bağlı olarak
gereken servis işlemleri için teknik
bilgi alınız.
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Tavsiye edilen sıvılar ve
yağlayıcılar ve parçalar
Tavsiye edilen sıvılar ve
yağlayıcılar
Sadece önerilen teknik özelliklere
sahip ürünleri kullanın. Bu teknik
özelliklere uymayan ürünler
kullanılması sonucu oluşan hasarlar
garanti kapsamına dahil değildir.

9 Uyarı
İşletim maddeleri tehlikelidir ve
zehirli olabilir. Bu yüzden
dikkatlice kullanılmalıdır. Ambalaj
üzerinde belirtilen uyarıları dikkate
alınız.
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Motor yağı

Motor yağları kalitesi ve
viskozitelerine göre sınıflandırılır ve
kategorize edilir. Motor yağının
kalitesi, yağın viskozitesinden daha
fazla öneme sahiptir. Yağ kalitesi
motorun temiz tutulmasını, aşınmaya
karşı korunmasını ve yağ ömrünün
kontrolünü sağlar, viskozite sınıfı ise
belli sıcaklık derecelerindeki yağ
kalınlığı hakkında bilgi verir.
Motor yağı kalitesi
dexos 2

Benzinli ve dizel
motorlar

ACEA A3/B3,
ACEA A3/B4,
ACEA C3,
API SM,
API SN

Sadece LXT (eğer
dexos onaylı motor
yağı mevcut değil
ise)

Doğru motor yağının seçimi
Doğru motor yağını seçmek hem yağ
özelliklerine hem de viskozite sınıfına
bağlıdır:

Dexos onay işaretine sahip motor
yağlarını sorun ve kullanın. Aracınızın
şartlarına uygun olan yağların
ambalajları üzerinde dexos onay
işareti olmalıdır. Onay işareti, ilgili
yağın dexos standartlarına
uygunluğunun tasdik edildiği
anlamına gelir.
Aracınız fabrikada dexos onaylı
motor yağı ile doldurulmuştur.
Sadece dexos standartlarına
uygunluğu onaylanmış motor
yağlarını veya uygun viskosite
sınıfına sahip eşdeğer bir motor yağı
kullanın. Tavsiye edilen veya eşdeğer
motor yağlarının kullanılmaması araç
garantisi kapsamının dışında kalan
motor hasarlarına sebep olabilir.
Motor yağınızın dexos standartlarına
uygun olup olmadığından emin
değilseniz servisinize danışınız.
Dexos mevcut olmadığında başka
yağların kullanımı: Yağ değişimi
esnasında veya yağ seviyesini
tamamlarken dexos standartlarına
uygunluğu onaylanmış motor
yağlarının mevcut olmaması
durumunda yukarda belirtilen

kalitelere sahip alternatif motor
yağlarını kullanabilirsiniz. Dexos
standartlarına uygun olmayan
yağların kullanımı belli durumlarda
düşük performansa sebep olabilir.
Motor yağ seviyesinin tamamlanması
Farklı marka ve özellikte yağlar
gerekli yağ kalitesi ve viskozite
özelliklerine sahip oldukları sürece
birbirine karıştırılabilir.
Eğer gereken kalitede motor yağı
temin edilemiyorsa maksimum 1 litre
ACEA A3/B4 veya A3/B3 sınıfı yağ
kullanılabilir (her yağ değişiminin
arasında bir defa). Viskozite doğru
olmalıdır.
Sadece ACEA A1/B1 veya A5/B5
sınıfı motor yağlarının kullanımı,
belirli işletim koşulları altında uzun
dönemde motora zarar verdiklerinden
dolayı yasaklanmıştır.
Motor yağı katkıları
İlave katkı maddelerinin kullanılması
hasarlara ve garanti hakkının
silinmesine yol açabilir.

Servis ve bakım
Motor yağı viskozite sınıfları

Aracınız için en uygun viskozite sınıfı
SAE 5W-30'dur. SAE 10W-30,
10W-40 veya 20W-50 gibi diğer
viskozite sınıflarına sahip yağları
kullanmayın.
Düşük hava sıcaklıklarında kullanım:
Dış hava sıcaklığının -25°C'nin altına
düştüğü soğuk havalarda
SAE 0W-30 yağ kullanılmalıdır. Bu
viskozite sınıfına sahip doğru yağ
aşırı düşük hava sıcaklıklarında daha
kolay motor startı sağlar. Gerekli
viskozite sınıfına sahip motor yağını

seçerken mutlaka dexos
standartlarına uyan motor yağlarını
seçiniz.
■ -25°C ve altına kadar: 0W-30,
0W-40.
■ -25°C'ye kadar: 5W-30, 5W-40.
■ -20°C'ye kadar: 10W-30, 10W-40
(sadece LXT için).
■ -15°C'ye kadar: 15W-30, 15W-40
(sadece LXT için).
SAE viskozite sınıfı, yağın kalınlığı ile
ilgili bilgi verir. Çok dereceli yağların
viskozite endeksi iki rakam ile
gösterilir.
İlk rakam (sonunda W harfi bulunur)
düşük sıcaklıktaki viskoziteyi
simgelerken, ikinci rakam yüksek
sıcaklıktaki viskoziteyi simgeler.

Soğutma suyu ve antifriz

Silikat barındırmayan uzun ömürlü
soğutma suyu (LLC) kullanınız.
Sistem fabrika tarafından yaklaşık
-27 °C'ye kadar olan soğuklarda en iyi
korozyon koruması ve don koruması
sağlayacak soğutma sıvısı ile
doldurulmuştur. Bu yoğunluk tüm yıl
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bu seviyede olmalıdır. Ek korozyon
koruması veya hafif kaçakların
önlenmesi için kullanılan soğutma
sıvısı katkıları fonksiyon bozuklukları
yaratabilir. Bu tür soğutma sıvısı
katkılarının kullanılması nedeniyle
oluşan zararlardan dolayı hiçbir
sorumluluk kabul edilmemektedir.

Fren ve debriyaj hidroliği sıvısı

Sadece DOT4 fren hidroliği
kullanılmalıdır.
Fren hidroliği zamanla atmosferden
nem emdiğinden dolayı fren etkisi
düşebilir. Bundan dolayı güvenliğiniz
için, öngörülen servis aralıklarında
fren hidrolik sıvısı değiştirilmelidir.
Fren hidroliğini sadece kapalı
kaplarda muhafaza edin (nem
emilimini önlemek için).
Fren hidroliği sıvısının kirlenmediğine
emin olun.
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Teknik bilgiler

Teknik bilgiler

Araç tanım bilgileri
Araç tanım numarası

Araç tanım bilgileri ..................... 298
Araç bilgileri ............................... 301

Araç Tanım Numarası ön camdan
görülecek şekilde de
konumlandırılmıştır.
Araç Tanım Numarası araç tabanında
sağ tarafta ön kapı ve koltuk
arasındaki kapağın altında bulunur.

Teknik bilgiler

Tip etiketi

Varyant 2:

Varyant 1:

Tip etiketi motor bölümünde
bulunmaktadır.

Tip etiketi, sol ön kapı çerçevesinde
bulunmaktadır.
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Tip etiketindeki veriler:
1 = Araç tanım numarası
2 = Tip onay numarası
3 = Üretici
4 = Müsaade edilen toplam araç
ağırlığı (kg olarak)
5 = Müsaade edilen toplam çekme
ağırlığı (kg olarak)
6 = Müsaade edilen azami ön aks
yükü (kg olarak)
7 = Müsaade edilen azami arka aks
yükü (kg olarak)
8 = Araca özel veya ülkelere özel
veriler
Ön ve arka aks yüklerinin toplamı
müsaade edilen toplam ağırlığı
aşmamalıdır. Örneğin eğer ön aks,
müsaade edilen azami ön aks yükünü
taşıyorsa, arka aks ancak, müsaade
edilen toplam araç ağırlığı ile ön
akstaki mevcut yük arasındaki fark
kadar olan bir yükü taşıyabilir.
Teknik bilgiler, Avrupa Birliği
standartlarına göre tespit edilmiştir.
Bu konuda değişiklik yapma hakkını
saklı tutmaktayız. Araç belgelerinde
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Teknik bilgiler

belirtilen teknik spesifikasyonlar, bu
kullanım kılavuzunda verilen bilgilere
göre daima önceliğe sahiptir.

Teknik bilgiler

Araç bilgileri
Motor verileri
Satış tanımı

1.4

1.6D

1.6D

1.8D

1.7

2.0Dsl

Motor tanım kodu

LUJ

LXT

LDE

2H0

LUD

LNP

Silindir sayısı

4

4

4

4

4

4

1364

1598

1598

1796

1686

1998

Motor gücü [kW]

103

80

91

104

96

120

dev/dak.

6000

6000

6200

6200

4000

3800

Tork [Nm]

200

150

155

176

300

360

dev/dak.

1850-4900

4200

4000

3800

2000-2500

2000

Yakıt türü

Benzin

Benzin

Benzin

Benzin

Dizel

Dizel

Tavsiye edilen

95

91

95

95

Mümkün olan

91

87

91

91

Silindir hacmi

[cm3]

Oktan ihtiyacı (RON)
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Performans
4 kapılı
Motor

LXT

LDE

2H0

LUD

LNP

Manuel şanzıman

185

190

200

200

205

Otomatik şanzıman

177

185

195

–

209

Azami hız1) [km/h]

5 kapılı hatchback
Motor

LUJ

LXT

LDE

2H0

LUD

LNP

Manuel şanzıman

200

2)

190

200

200

205

Otomatik şanzıman

–

2)

185

195

–

209

Azami hız1)

1)
2)

Azami hıza, boş ağırlıkta (sürücü hariç) artı 200 kg yük ile ulaşılabilir Özel donanımlar azami hızı azaltabilir.
Değerler kitap baskı aşamasında mevcut değildi.

Teknik bilgiler
Station wagon
Motor

LUJ

LDE

2H0

LUD

LNP

Manuel şanzıman

200

191

200

200

2003)/2104)

Otomatik şanzıman

–

–

1923)/2004)

–

–2)

Azami

1)
3)
4)
2)

hız1)

Azami hıza, boş ağırlıkta (sürücü hariç) artı 200 kg yük ile ulaşılabilir Özel donanımlar azami hızı azaltabilir.
Hidrolik servo direksiyonlu araçlar.
Elektrikli servo direksiyonlu araçlar.
Değerler kitap baskı aşamasında mevcut değildi.
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Yakıt tüketimi - CO2 emisyonları
4 kapılı

Manuel şanzıman / Otomatik şanzıman
Motor

LXT

Direksiyon

LDE

LDE

Elektrikli servo direksiyon

Hidrolik servo direksiyon

Şehir içi trafikte [l/100 km]

9,8/12,0

8,6/9,9

9,0/10,3

Şehir dışı trafikte [l/100 km]

5,7/5,8

5,1/5,3

5,3/5,6

Toplam [l/100 km]

7,2/8,1

6,4/7,0

6,6/7,3

CO2 [g/km]

171/192

149/164

155/170

Motor

2H0

2H0

LUD LNP

Direksiyon

Elektrikli servo
direksiyon

Hidrolik servo
direksiyon

Şehir içi trafikte [l/100 km]

8,5/9,5

8,7/10,1

5,5/– 6,0/–

6,8/8,7

Şehir dışı trafikte [l/100 km] 4,9/5,3

5,1/5,4

3,9/– 4,2/–

4,3/5,0

Toplam [l/100 km]

6,2/6,9

6,4/7,1

4,5/– 4,8/–

5,2/6,3

CO2 [g/km]

146/161

151/166

117/– 126/–

138/167

Elektrikli servo
direksiyon

LNP
Hidrolik servo
direksiyon

Teknik bilgiler
5 kapılı hatchback

Manuel şanzıman / Otomatik şanzıman
Motor

LUJ

LXT

Direksiyon

LDE

LDE

Elektrikli servo direksiyon

Hidrolik servo direksiyon

Şehir içi trafikte [l/100 km]

7,4/–

5)/5)

8,6/9,9

9,0/10,3

Şehir dışı trafikte [l/100 km]

4,6/–

5)/5)

5,1/5,3

5,3/5,6

Toplam [l/100 km]

5,6/–

5)/5)

6,4/7,0

6,6/7,3

CO2 [g/km]

131/–

5)/5)

149/164

155/170

Motor

2H0

2H0

Direksiyon

Elektrikli servo
direksiyon

Hidrolik servo
direksiyon

Şehir içi trafikte [l/100 km]

8,5/9,5

8,7/10,1

5,5/– 6,0/–

6,8/8,7

Şehir dışı trafikte [l/100 km] 4,9/5,3

5,1/5,4

3,9/– 4,2/–

4,3/5,0

Toplam [l/100 km]

6,2/6,9

6,4/7,1

4,5/– 4,8/–

5,2/6,3

CO2 [g/km]

146/161

151/166

117/– 126/–

138/167

5)

Değerler kitap baskı aşamasında mevcut değildi.

LUD LNP
Elektrikli servo
direksiyon

LNP
Hidrolik servo
direksiyon
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Station wagon

Manuel şanzıman / Otomatik şanzıman
Motor

LUJ

LDE

Direksiyon

2H0

2H0

Elektrikli servo direksiyon

Hidrolik servo direksiyon

Şehir içi trafikte [l/100 km]

7,4/–

8,7/–

8,8/9,8

9,2/10,4

Şehir dışı trafikte [l/100 km]

4,7/–

5,2/–

5,2/5,3

5,3/5,6

Toplam [l/100 km]

5,7/–

6,4/–

6,5/7,0

6,7/7,2

CO2 [g/km]

134/–

151/–

152/164

156/170

Motor

LUD

Direksiyon

LNP

LNP

Elektrikli servo direksiyon

Hidrolik servo direksiyon

Şehir içi trafikte [l/100 km]

5,4/–

6,2/–

6,8/–

Şehir dışı trafikte [l/100 km]

4,0/–

4,1/–

4,3/–

Toplam [l/100 km]

4,5/–

4,8/–

5,2/–

CO2 [g/km]

119/–

126/–

138/–

Teknik bilgiler
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Araç ağırlığı
Boş ağırlık, temel model (seçime bağlı donanımlar hariç)

Standartlara göre boş ağırlık şunları kapsar: sürücü için varsayılan ağırlık (68 kg), el bagajı (7 kg) ve tüm sıvı maddeler
dahil (yakıt deposu % 90 dolu).
4 kapılı
Klimasız/Klimalı
[kg]

Motor

Manuel şanzıman

Otomatik şanzıman

LXT

1360/1374

1385/1399

LDE

1375/1389

1385/1399

2H0

1380/1394

1390/1404

LUD

1500/1514

–/–

LNP

1535/1549

1565/1579
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5 kapılı hatchback
Klimasız/Klimalı
[kg]

Motor

Manuel şanzıman

Otomatik şanzıman

LUJ

1394/1408

–/–

LXT

6)/6)

6)/6)

LDE

1380/1394

1390/1404

2H0

1385/1399

1394/1408

LUD

1504/1518

–/–

LNP

1555/1569

1585/1599

Motor

Manuel şanzıman

Otomatik şanzıman

LUJ

1480/1494

–/–

LDE

1435/1449

–/–

2H0

1445/1459

1475/1489

LUD

1550/1564

–/–

LNP

1595/1609

1614/1628

Station wagon
Klimasız/Klimalı
[kg]

6)

Değerler kitap baskı aşamasında mevcut değildi.

Teknik bilgiler
Boş ağırlık, temel model (tüm seçime bağlı donanımlar dahil)
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Standartlara göre boş ağırlık şunları kapsar: sürücü için varsayılan ağırlık (68 kg), el bagajı (7 kg) ve tüm sıvı maddeler
dahil (yakıt deposu % 90 dolu).
4 kapılı
Klimasız/Klimalı
[kg]

Motor

Manuel şanzıman

Otomatik şanzıman

LXT

1438/1452

1463/1477

LDE

1470/1484

1480/1494

2H0

1475/1489

1485/1499

LUD

1595/1609

–/–

LNP

1630/1644

1660/1674
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5 kapılı hatchback
Klimasız/Klimalı
[kg]

Motor

Manuel şanzıman

Otomatik şanzıman

LUJ

1489/1503

–/–

LXT

6)/6)

6)/6)

LDE

1475/1489

1485/1499

2H0

1480/1494

1489/1503

LUD

1599/1613

–/–

LNP

1650/1664

1680/1694

Motor

Manuel şanzıman

Otomatik şanzıman

LUJ

1550/1564

–/–

LDE

1505/1519

–/–

2H0

1515/1529

1545/1559

LUD

1620/1634

–/–

LNP

1665/1679

1684/1698

Station wagon
Klimasız/Klimalı
[kg]

6)

Değerler kitap baskı aşamasında mevcut değildi.

Teknik bilgiler

Araç ebatları
4 kapılı

5 kapılı hatchback

Station wagon

Uzunluk [mm]

4603

4514

4681

Yan aynalar hariç toplam genişlik [mm]

1797

1797

1797

Yan aynalar ile beraber toplam genişlik [mm]

2067

2067

2067

Yükseklik (antensiz) [mm]

1477

1477

1521

Bagaj bölümü uzunluğu [mm]

1014

908

1024

Bagaj bölümü genişliği [mm]

1010

1026

1356

Bagaj bölümü açılma yüksekliği [mm]

512

448

405

Dingil mesafesi [mm]

2685

2685

2685

Duvardan duvara dönüş dairesi çapı [m]

10,9

10,9

10,9
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Kapasiteler
Motor yağı
Motor

LUJ

LXT

LDE

2H0

LUD

LNP

Yağ filtresi değişimi ile birlikte [l]

4,0

3,75

4,5

4,5

4,0

5,4

Yağ ölçüm çubuğu MIN ve MAX arası [l]

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

1,0

Yakıt deposu
Benzin/dizel, nominal kapasitesi [l]

60
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Lastik hava basıncı
Motor

Lastik

Ön
[kPa/bar]

Arka
([psi])7)

[kPa/bar] ([psi])7)

LXT

205/60 R16

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

LDE,
2H0

205/60 R16,

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

220/2,2 (32)

420/4,2 (61)

420/4,2 (61)

215/50 R17,
215/60 R16,
205/65 R15,
225/50 R17

LUJ,
LUD,
LNP

205/60 R16,
215/60 R16,
225/50 R17,
215/50 R17

Tümü

7)

Geçici yedek tekerlek

Ekonomik sürüş (ECO) basıncı: 270/2,7 (39) [kPa/bar] ([psi]).
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Müşteri bilgilendirme

Müşteri bilgilendirme
Araç verilerinin kaydedilmesi ve
gizlilik ......................................... 314

Araç verilerinin
kaydedilmesi ve gizlilik
Veri Toplama Merkezi
Araçtaki veri saklama modülleri

Aracınızda bulunan çok sayıdaki
elektronik komponentte aracın
durumu, olaylar ve hatalarla ilgili
teknik bilgileri saklayan veri saklama
modülleri mevcuttur. Genelde, bu
teknik bilgiler parçaların, modüllerin,
sistemlerin veya çevrenin durumlarını
belgelemektedir:
■ Sistem komponentlerinin çalışma
durumları (örn. dolum seviyeleri)
■ Aracın ve komponentlerinin durum
mesajları (örn. tekerlek devir
sayısı / dönme hızı, yavaşlama,
yanal ivme)
■ Önemli sistem komponentlerinde
işlev hataları ve arızalar
■ Belirli sürüş durumlarda aracın
davranışı (örn. bir hava yastığının
açılması, denge düzenleme
sisteminin etkinleşmesi)
■ Çevresel koşullar (örn. sıcaklık)

Bu bilgiler sadece teknik verilerdir ve
hataları tespit edip düzeltmek ve aynı
zamanda aracın optimum bir şekilde
çalışmasını sağlamak için yardım
ederler.
Bu bilgilerle aracın sürüldüğü rota gibi
hareket profilleri oluşturulamaz.
Servise gidildiğinde (örn. onarım
çalışmaları, servis işlemleri, garanti
durumu, kalite güvencesi) servis
ağında (üretici de dahil) çalışanlar
özel arıza teşhis aletleri kullanarak bu
olay ve veri saklama modüllerindeki
teknik bilgileri okuyabilirler.
Gerektiğinde, bu konuda yetkili teknik
servilerde daha geniş bilgi
alabilirsiniz. Bir hata giderildikten
sonra bu bilgi hata saklama
modülünden silinir veya daimi olarak
üzerine yazılır.
Aracı kullanırken, başka bilgilerle
(kaza raporu, araçta hasar, şahitlik
durumu vb.) bağlı olarak bu teknik
bilgiler belirli bir kişiye
ilişkilendirilebilir - olasılıkla bir
ekspertiz için.

Müşteri bilgilendirme
Müşteri ile sözleşme ile üzerinde
anlaşılan ek işlevler (örneğin, acil
durumlarda aracın yerinin tespit
edilmesi) belirli araç bilgilerinin
araçtan iletilmesine izin verir.

Radyo Frekansı
Tanımlaması (RFID)
Bazı araçlarda lastik hava basıncı
denetleme ve ateşleme sistemi
güvenliği gibi bazı işlevler için RFID
teknolojisi kullanılmaktadır. Bu
teknoloji ayrıca, uzaktan kapı
kilitleme/açma ve marş için uzaktan
kumanda anahtarlarda, garaj kapısı
açma tertibatları için araç içi
vericilerinde de kullanılmaktadır.
Chevrolet arabalardaki RFID
teknolojisi kişisel bilgileri kullanmaz
veya kaydetmez ve kişisel bilgiler
içeren başka Chevrolet sistemlerine
bağlantı kurmaz.
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Dizin

A

Address book (Adres defteri)...... 167
Adres girişi.................................. 167
Aksesuar prizleri .......................... 71
Aksesuar ve araç
modifikasyonları ..................... 241
Akü ............................................ 252
Akü boşalma emniyeti ............... 105
Ampul değiştirme ....................... 255
Anahtarlar .................................... 21
Anahtarlar, kilitler.......................... 21
Anti blokaj fren sistemi (ABS) ...
.......................................... 80, 230
Aracın çekilmesi ........................ 282
Aracın depolanması................... 241
Aracın kontrolü .......................... 219
Aracı yükleme talimatı ................. 66
Araç ağırlığı ............................... 307
Araç ayarlarının kişiselleştirilmesi 91
Araç bakımı................................ 285
Araç ebatları .............................. 311
Araç güvenliği............................... 29
Araç kilidinin ve kapının açılması . . 6
Araç kontrolleri............................ 242
Araç krikosu................................ 270
Araç mesajları .............................. 88
Araç takımları ............................ 270
Araçtan çıkış aydınlatması ........ 105
Araç tanım numarası ................. 298

Araç verilerinin kaydedilmesi ve
gizlilik....................................... 314
Arıza .................................. 228, 282
Arıza gösterge lambası ................ 79
Arka cam sileceği ve yıkama
sistemi ...................................... 70
Arka görüş kamerası ................. 236
Arka kısımdaki eşya muhafaza
bölümü...................................... 60
Arka koltuklar................................ 43
Arka lambalar ............................ 257
Arka sis lambaları ...................... 102
Arka sis lambası .......................... 83
Arka tabandaki eşya saklama
gözü kapağı ............................. 62
Ateşleme sistemi ......................... 79
AUX girişi
girişi ........................................ 147
AUX girişinin kullanılması........... 148
Ayarlanabilir havalandırma
çıkışları ................................... 217
Aydınlatma anahtarı .................... 99
Aydınlatma ile ilgili önemli
özellikler.................................. 104
Ayna ayarı ..................................... 9

B

BACK tuşu.................................. 118
Bagaj bölmesi örtüsü ................... 60
Bagaj bölümü ........................ 28, 59
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Bağlantı...................................... 202
Başka bir aracın çekilmesi ......... 284
Benim POI'lerim.......................... 167
Benzinli motorlar için yakıt ......... 238
Bilgi ekranı.................................... 83
Bilgi ve eğlence sistemi
Direksiyondaki ses kumanda
birimleri.................................... 108
etkinleştirilmesi........................ 117
Gösterge paneli....................... 108
hıza bağlı ses düzeyi...... 117, 126
kişiseleştirme........................... 128
kullanımı.................................. 117
Kumanda birimleri................... 108
maksimum başlangıç sesi
yüksekliği................................. 126
ses ayarları.............................. 126
ses düzeyini ayarlama............ 117
Ses tonu ayarları..................... 123
sessiz konum (Mute)............... 117
trafik anonslarının ses
yüksekliği................................. 126
Bilgi ve eğlence sistemini açma
veya kapama........................... 117
Bilgi ve eğlence sisteminin
kullanılması............................. 117
Bir Bluetooth müzik aletinin
bağlanması.............................. 152

Bir Bluetooth müzik aletinin
eşleştirilmesi............................ 152
Bir Bluetooth müzik aletinin
etkinleştirilmesi........................ 154
Bireysel POI'ler........................... 158
Bluetooth.................................... 201
Bluetooth bağlantısı.................... 203
Bluetooth müzik kurulumu.......... 152
Bölgeselleştirme......................... 137
Buğulu lamba kapakları ............. 103

C

Camlar.......................................... 35
Cam silme ve yıkama sistemleri . . 15
CD çalar
aktif hale getirme..................... 143
kullanımı.................................. 143
Önemli bilgi............................. 141
CD çaların etkinleştirilmesi......... 143
CD çaların kullanımı................... 143
CD çalmayı başlatmak................ 143
Cep telefonu
akünün şarj edilmesi............... 201
bir çağrı esnasındaki işlevler... 205
bir numaranın aranması.......... 205
Bluetooth................................. 201
Bluetooth bağlantısı................ 203
çağrı listeleri............................ 205
handsfree (eller serbest)
modu....................................... 203

Kumanda birimleri................... 201
Önemli bilgi............................. 201
ses yüksekliği ayarı................. 205
telefon rehberi......................... 205
zil seslerinin ayarlanması........ 203
Cep telefonu ve telsiz cihazları .. 208

Ç

Çakmak ....................................... 72
Çalışma yapılması ..................... 242
Çalıştırma........................... 154, 205
Çalıştırma ve kullanım................ 219
Çekiş kontrol sistemi .................. 232
Çekiş kontrol sistemi kapalı.......... 81
Çekme........................................ 282
Çocuk emniyet kilitleri .................. 28
Çocuk emniyet sistemi.................. 51
Çocuk emniyet sistemi montaj
noktaları ................................... 53

D

Dahili lambalar ................... 103, 264
Dış aydınlatma ................. 13, 82, 99
Dış bakım .................................. 285
Dış bükey aynalar ........................ 33
Dış hava sıcaklığı ........................ 70
Dijital resim çerçevesinin
kullanılması............................. 155
Dikiz aynası.................................. 34
Direksiyon ayarı ..................... 10, 67
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Direksiyondaki kumanda tuşları ... 67
Diş derinliği ................................ 271
Dizel motorlar için yakıt ............. 238
Dizel partikül filtresi............... 81, 225
Dizel yakıt sistemi, Yakıt sistemi
havasının alınması ................. 254
Dönüş sinyalleri ........................... 78
Dönüş ve şerit değiştirme
sinyalleri ................................. 101
Dörtlü ikaz flaşörü ...................... 101
Döşeme...................................... 287
Düşük yakıt seviyesi .................... 82
Dynamic guidance (Dinamik
kılavuz).................................... 190

E

Elektrik kumandalı camlar ........... 35
Elektrik kumandalı yan aynalar . . . 33
Elektronik anahtar sistemi............ 23
Elektronik klima sistemi ............. 213
Elektronik kontrollü sürüş
programları ............................. 228
Elektronik sistem........................ 264
Elektronik Stabilite Kontrolü ...... 232
Elektronik Stabilite Kontrolü
kapalı......................................... 81
Elektronik stabilite kontrolü ve
çekiş kontrol sistemi ................. 81
Elektronik şifreli devre kesici
(Immobilizer) ...................... 32, 82

El freni........................................ 231
Emniyet ağı .................................. 63
Emniyet kemeri .............................. 9
Emniyet kemeri takma uyarısı ..... 78
Emniyet kemerleri ........................ 44
"En kısa sürede bir servise
başvurun" ikazı ......................... 79
EON............................................ 137
Eşya saklama bölümleri................ 57
Eşya saklama ve bagaj bölümleri. 57
Ev adresi..................................... 158

F

Farlar............................................ 99
Far seviye ayarlaması ............... 100
Favori istasyon listeleri............... 131
Fren asistanı .............................. 231
Fren hidroliği .............................. 252
Frenler ............................... 230, 252
Fren pedalına basılması .............. 82
Fren ve debriyaj hidroliği sıvısı... 295
Fren ve debriyaj sistemi ............... 79

G

Geliştirilmiş Diğer Ağlar (EON)... 137
Genel Bilgiler.............................
106, 141, 147, 148, 152, 155,
157, 196, 201
Geri vites lambası ...................... 103
Giriş ............................................... 3

Giriş aydınlatması ...................... 104
Göstergeler................................... 73
Gösterge paneli aydınlatması ...
........................................ 103, 264
Gösterge panelindeki eşya
saklama gözü............................ 57
Gösterge paneline genel bakış .... 11
Gösterge panosu sigorta
kutusu ..................................... 268
Gözlerin kamaşmasını
engelleyen manuel ayarlı ayna 34
Gözlerin kamaşmasını otomatik
engelleyen ayna ....................... 35
Gözlük bölmesi ............................ 58
Grafik bilgi ekranı, Renkli bilgi
ekranı ....................................... 86
Güç kaynağı kesintisi ................. 229
Güneşlikler ................................... 36
Güneşliklerde bulunan
aydınlatma lambası ................ 104
Güzergah kılavuzu............. 182, 190

H

Halojen farlar ............................. 255
Handsfree (eller serbest) modu. . 203
Haritalar ..................................... 191
Harita SD kartı
değiştirme ............................... 191
kullanma ................................. 191
Hava girişi .................................. 218
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Hava kalite sensörü.................... 213
Havalandırma............................. 210
Havalandırma çıkışları................ 217
Hava yastığının devre dışı
bırakılması .......................... 49, 79
Hava yastığı sistemi .................... 47
Hava yastığı sistemi ve kemer
gerdiriciler ................................. 78
Heceleme işlevi.......................... 167
Hedef girişi ................................. 167
Hırsızlığa karşı koruma özelliği .. 107
Hırsızlığı önleyici kilit sistemi ....... 29
Hırsızlık alarm sistemi ................. 30
Hızlı ısıtma.................................. 216
Hız Sabitleme Sistemi (Cruise
control) ............................. 83, 233

I

Isıtma ........................................... 43
Isıtmalı arka cam ......................... 36
Isıtma özelliği ............................... 34
Isıtma ve havalandırma sistemi . 210
Isofix çocuk emniyet sistemleri .... 56

İ

İç aydınlatma.............................. 103
İç bakım ..................................... 287
İçecek tutucuları .......................... 58
İlave ısıtıcı.................................. 216
İlave servis ................................. 295

İlk sürüş ..................................... 219
İlk yardım çantası ........................ 65
İstasyon arama........................... 129
İstasyonlara ulaşma........... 130, 131
İstasyonların kaydedilmesi. 130, 131
İstasyon listelerini güncelleme.... 132

J

Jant kapakları ............................ 272
Jantlar ve lastikler ...................... 270

K

Kapasiteler ................................. 312
Kapı açık ...................................... 83
Kapılar.......................................... 28
Kaput ......................................... 243
Kaput açık..................................... 83
Katalitik konvertör ...................... 226
Katlanabilen yan aynalar ............. 33
Kayıtlı ayarlar ............................... 23
Kayıtlı ses (audio) dosyasının
çalınması................................. 150
Kılavuz ....................................... 182
Kış lastikleri ............................... 270
Kilometre saati ............................. 73
Kilometre sayacı .......................... 73
Kişiseleştirme............................. 128
Kişiselleştirme............................. 128
Klimanın düzenli kullanımı ......... 218
Klima Sistemi ............... 16, 210, 211

Kol dayanağı ......................... 42, 43
Kol dayanağındaki eşya
saklama gözü ........................... 59
Koltuk ayarı .............................. 7, 41
Koltuk başlığı yüksekliklerinin
ayarlanması ................................ 8
Koltuk başlıkları ........................... 39
Koltuk pozisyonu ......................... 40
Kontak anahtarı konumları ........ 220
Kontrol lambaları.......................... 76
Konuşma algılama.............. 196, 197
aktif hale getirme..................... 197
kullanımı.................................. 197
ses çıkışı seviyesi................... 197
telefon kontrolü....................... 197
Konuşma algılamanın
etkinleştirilmesi........................ 197
Korna ..................................... 14, 68
Kullanıcı tarafından tanımlanan
POI'ler..................................... 167
Kullanım....................................
........ 117, 129, 143, 148, 155, 158
Kullanım kılavuzundan yararlanın . 3
Kullanım Ömrü ........................... 242
Kumanda birimleri......................... 67
Kumanda birimlerine genel
bakış........................................ 108
Küllükler ....................................... 72
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Lastik hava basıncı ............ 271, 313
Lastik onarım seti ...................... 273
Lastik tanımları .......................... 271
Lastik ve jant ebatının
değiştirilmesi .......................... 272
Lastik zincirleri ........................... 273

M

Manuel kumandalı camlar ........... 35
Manuel şanzıman ...................... 229
Manuel vites değiştirme modu ... 228
MENU düğmesi.......................... 118
Menü kullanma........................... 118
Merkezi kilit sistemi ...................... 24
Motor bölmesine genel bakış..... 244
Motor bölmesi sigorta kutusu ..... 266
Motor devir saati .......................... 73
Motor egzozu ............................. 225
Motor hava filtresi....................... 250
Motor soğutma sıvısı sıcaklık
göstergesi ................................. 74
Motor soğutma suyu .................. 250
Motorun ara kablo ile
çalıştırılması ........................... 281
Motorun çalıştırılması ................ 220
Motor verileri .............................. 301
Motor yağ basıncı ........................ 81
Motor yağı .......................... 249, 295

N

Navigasyon
Address book (Adres defteri). . 167
aktif hale getirme..................... 158
alınan POI'lerin silinmesi......... 158
Benim POI'lerim...................... 167
Dinamik kılavuz............... 182, 190
Düşük yakıt seviyesi alarmı..... 167
Ev adresi................................. 167
ev adresinin silinmesi.............. 158
Güzergah kılavuzu.................. 182
Güzergah listesi...................... 182
Güzergahı bloke etme............. 182
harita SD kartı ........................ 191
Heceleme fonksiyonunu
kullanarak................................ 167
Hedef girişi.............................. 167
işleyişi...................................... 157
kullanımı.................................. 158
Kumanda birimleri................... 158
Navigasyon ekranı.................. 158
Navigasyon seçenekleri.......... 182
Navigasyon ses yüksekliği...... 158
Navigasyonu başlatma............ 182
Otoyol şerit kılavuzu................ 182
Özel Hedefler.......................... 167
POI'lerin alınması/verilmesi..... 158
Sembollere genel bakış ......... 193

Son navigasyon mesajını
tekrarlama............................... 182
TMC messages (TMC
mesajları)................................ 182
Navigasyon ekranı...................... 158
Navigasyon ses yüksekliğinin
ayarı........................................ 158
Navigasyon sisteminin
etkinleştirilmesi........................ 158
Navigasyon sisteminin
kullanılması............................. 158
Navigation volume (Navigasyon
ses yüksekliği)......................... 158
Nesne tespit sistemi................... 235

O

Okuma lambaları ....................... 104
Otomatik far açma fonksiyonu ..... 99
Otomatik kaydedilmiş
istasyonların listesi.................. 130
Otomatik şanzıman .................... 227

Ö

Ön cam silecekleri ve yıkama
sistemi ...................................... 68
Ön hava yastığı sistemi ............... 47
Ön ısıtma ..................................... 81
Ön koltuklar.................................. 40
Ön sis farları .............................. 102
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Park Asistanı ............................. 235
Park etme ............................ 20, 224
Park lambaları...................... 99, 102
Perde hava yastığı sistemi .......... 49
Performans ................................ 302
Plaka lambası ............................ 262
Polen filtresi ............................... 218

R

Radyo
Radyo Data Sistemi (RDS)..... 137
aktif hale getirme..................... 129
favori istasyon listeleri............. 131
İstasyon arama........................ 129
İstasyon listeleri....................... 132
kullanımı.................................. 129
otomatik kaydedilmiş
istasyonların listesi.................. 130
Radyo bandı seçimi................ 129
Yayın bandı menüleri.............. 132
Radyo bandı seçimi.................... 129
Radyo Data Sistemi (RDS) ........ 137
Radyo Frekansı Tanımlaması
(RFID)..................................... 315
Radyo frekanslı uzaktan
kumanda .................................. 21
Radyonun açılması..................... 129
Radyonun kullanılması............... 129

Radyoyu aktif hale getirme......... 129
RDS............................................ 137
RDS ayarlama............................ 137

S

Saat.............................................. 71
Sabit havalandırma çıkışları ...... 217
Sabitleme halkaları ...................... 63
SD kart........................................ 191
Selektör ..................................... 100
Sembollere genel bakış ............. 193
Sembollerin anlamları .................... 4
Servis ................................. 218, 289
Servis/bakım bilgisi .................... 289
Servis ekranı ................................ 74
Servis Planı................................ 290
Servo direksiyon........................... 80
Servo direksiyon yağı................. 251
Ses algılama............................... 196
Ses ayarları................................ 126
Ses çıkışı seviyesi...................... 197
Sessiz (Mute).............................. 117
Ses tonu ayarları........................ 123
Ses yüksekliği ayarı.................... 117
Seyir kilometre sayacı ................. 73
Sigortalar ................................... 264
Silecek lastiğinin değiştirilmesi . . 254
Sis farı ......................................... 82
Sis farları ................................... 257
Soğutma suyu ve antifriz............ 295

Speed compensated volume
(Hıza bağlı ses yüksekliği)...... 117
Stepne ....................................... 280
Stop-start sistemi........................ 222
Sürgülü açılır tavan (Sunroof) ..... 37
Sürücü Bilgi Sistemi (Driver
Information Center)................... 83
Sürüşe başlamak ......................... 18
Sürüş kontrol sistemleri.............. 232
Sürüşle ilgili hatırlatmalar........... 219

Ş

Şanzıman .................................... 17
Şanzıman ekranı ....................... 227

T

Tavan............................................ 37
Tavan bagajı ................................ 65
Tavsiye edilen sıvılar ve
yağlayıcılar ............................. 295
Tehlike, Uyarı, Dikkat .................... 3
Tekerlek değiştirme ................... 276
Telefon aküsünün şarj edilmesi. . 201
Telefon kontrolü.......................... 197
Temel kullanım........................... 118
Tip etiketi ................................... 299
Top-Tether çocuk emniyet
sistemleri .................................. 56
Torpido gözü ................................ 58
Trafik anonsları........................... 126
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Ultrasonik park sensörleri ............ 80
USB girişi
Desteklenen iPod modelleri . . . 148
iPod fonksiyonları.................... 150
Kayıtlı ses (audio) dosyasının
çalınması................................. 150
Önemli bilgi ............................ 148
USB girişinin kullanılması........... 148
Uyarı ışıkları................................. 73
Uyarı sesleri ................................. 89
Uzun huzmeli far .................. 82, 100

Ü

Üçgen ikaz reflektörü ................... 64
Üç noktalı emniyet kemeri ........... 45

V

Veri Toplama Merkezi................. 314
Vites kolu ................................... 227
Vites yükseltme............................ 80

Y

Yağmur sensörü........................... 83
Yakıt........................................... 238
Yakıt doldurma .......................... 239
Yakıt göstergesi ........................... 74
Yakıt kesme ............................... 222
Yakıt tüketimi - CO2 emisyonları 304
Yan aynalar.................................. 33

Yan hava yastığı sistemi .............. 48
Yan sinyal lambaları .................. 262
Yayın bandı menüleri................. 132
Yıkama sistemi sıvısı ................. 251
Yol bilgisayarı (Trip computer) ..... 90
Yurtdışı seyahatinde farlar ........ 101

Telif hakkı GM Korea Company, Inchon, Kore'ye ve Chevrolet Europe GmbH, Zürih, İsviçre'ye aittir.
Bu el kitabındaki tüm bilgiler baskıya girildiğinde mevcut en son ürün bilgilerine göre verilmiştir ve aşağıda belirtilen
tarihten itibaren geçerlidir. Chevrolet Europe GmbH bu el kitabında değişiklik yapma hakkını saklı tutar.
Basım: Mayıs 2012, Chevrolet Europe GmbH, Zürich, Switzerland.
Klorsuz beyazlatılmış kağıt üzerine basılmıştır.

KTA-8301/1-tr

*KTA-8301/1-TR*

Kullanım kılavuzu

