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Giri

Giri
Giri
Arac n z ileri teknolojinin, mükemmel
bir emniyet, çevresel uyum ve
kullan mda ekonomik olman n ideal
sentezini temsil etmektedir.
Arac n z güvenle kullanmak ve
mükemmel performans n görmek
art k sizin elinizde. Kullan m k lavuzu
bunun için gerekli tüm bilgileri
sunmaktad r.
Araçta bulunanlar yanl kullan m
neticesinde meydana gelebilecek
muhtemel kaza ve yaralanmalar
konusunda bilgilendirin.
Arac n z kullanmakta oldu unuz
ülkenin ilgili kanunlar na mutlaka
uyun. lgili kanunlar bu kullan m
k lavuzundaki bilgilerden farkl l k
gösterebilir.

Bu Kullan m K lavuzunda bir tamir
atölyesine gidilmesi öneriliyorsa,
Chevrolet Yetkili Servisine
ba vurman z tavsiye ederiz.
Tüm Chevrolet Bayileri ve Yetkili
Servisleri uygun fiyatlarla birinci s n f
bir servis sunmaktad r. Chevrolet
taraf ndan e itilmi tecrübeli
teknisyenler özel Chevrolet
standartlar na göre çal maktad r.
Kullan m k lavuzu, bilgi ve e lence
sistemi kullanma k lavuzu ve servis
kitapç daima araç içinde
bulundurulmal d r.

1

Kullan m K lavuzundan
Yararlan n
Bu el kitab nda bu model için
mevcut olan tüm opsiyonlar ve
özellikler tan mlanmaktad r.
Model fark , ülkeye özel
özellikler, özel donan mlar veya
aksesuarlar nedeniyle burada
aç klanan baz tan mlamalar,
göstergeler ve menü i levleri
sizin arac n z için geçerli
olmayabilir.
"Özet bilgiler" bölümü size genel
bir bak sunar.
Kitab n ve her bölümün ba ndaki
"içindekiler" k sm arad n z
bilgiyi bulmaya yard mc olacakt r.
stedi inizi bulmada size yard m
edecek bir fihrist vard r.
Bu kullan m k lavuzunda dahili
motor kodlar kullan lm t r. lgili
sat tan mlar "Teknik Bilgiler"
bölümündedir.
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Giri

Kitap içerisindeki resimlemelerde
kullan lan sa ve sol, ön ve arka
gibi yönlendirme bilgileri her
zaman sürü yönü baz al narak
verilmi tir.
Araç ekran ndaki bilgiler sizin
lisan n z desteklemiyor olabilir.

Tehlike, Uyar , Dikkat
{Tehlike
Üzerinde ? Tehlike ba l olan
metinler risk ve hayati tehlikeleri
belirtir. Talimatlar n dikkate
al nmamas hayati tehlikeye neden
olabilir.

{Uyar
Üzerinde ? Uyar ba l olan
metinler muhtemel kaza ve
yaralanma tehlikelerini belirtir.
Talimatlar n dikkate al nmamas
yaralanmaya sebep olabilir.

Dikkat
Üzerinde Dikkat ba l olan
metinler araç ile ilgili muhtemel
hasar tehlikelerini belirtir.
Talimatlar n dikkate al nmamas
arac n hasar görmesine sebep
olabilir.
Arac n z daima keyifle kullanman z
dileriz.
Chevrolet
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Özet bilgiler 3

Özet bilgiler

Arac n z ilk sürü ünüz
ile ilgili önemli bilgiler

Koltuk ayar
Koltuk pozisyonu

Araç Kilitlerinin aç lmas
Radyo frekansl uzaktan
kumanda

1968931

C11E2076A

1. K L TLE dü mesi
2. K L T AÇ dü mesi
3. BAGAJ KAPA I CAMI dü mesi
Bkz. Radyo frekansl uzaktan
kumanda sayfa 18.
Bkz. Merkezi kilit sistemi sayfa 22.

Koltu u öne veya arkaya do ru
hareket ettirmek için, kolu çekin ve
koltu u istenen pozisyona kayd r n.
Kolu b rak n ve koltu un yerine
oturdu undan emin olun.
Bkz. Koltuk ayar sayfa 42.
Bkz. Koltuk pozisyonu sayfa 41.
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Özet bilgiler

Koltuk s rtl klar

Koltuk yüksekli i

C11E2053A

Koltuk bel deste i

C11E2054A

Kolu çekin, e imi ayarlay n ve kolu
b rak n. Koltu un hissedilebilir bir
ekilde kilitlenmesini sa lay n.

Minderin d taraf nda bulunan kolu,
koltuk minderi istenen pozisyona
gelinceye kadar pompalay n.

Ayarlarken koltu a yüklenmeyin.

Koltuk minderini indirmek için kolu
birkaç kez a a ya do ru bast r n.
Koltuk minderini kald rmak için kolu
birkaç kez yukar ya do ru çekin.

C11E2055A

Sürücü koltu u bel deste ini
yükseltmek veya alçaltmak için, kolu
ileriye veya geriye do ru hareket
ettirin.
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Özet bilgiler 5

Koltuk ba l k yüksekliklerin
ayarlanmas

Emniyet kemeri

Yatay ayar

Yükseklik ayar

C11E1010A

C11E1015A

Koltuk ba l
çekin.

n yukar ya do ru

Koltuk ba l n indirmek için kilit
açma dü mesini bas l tutarak ba l
a a do ru çekin.
Bkz. Koltuk ba l klar sayfa 39.

Koltuk ba l n ileriye do ru çekin.
Geriye hareket ettirmek için, koltuk
ba l n öne do ru çekin. Daha
sonra otomatik olarak geriye hareket
eder.

MD033

Emniyet kemerini sarma
tertibat ndan (gergi makaras ) d ar
do ru çekin, bükülmemesine dikkat
ederek vücudunuzun üzerinden
geçirin. Kemerin ucundaki kilit dilini
kilidin içine yerle tirin.
Sürü esnas nda kemerin
omzunuzun üzerinden geçen k sm n
çekerek, kemerin bel k sm n
gerdirin.
Bkz. Emniyet kemerleri sayfa 51.
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Özet bilgiler

Ayna Ayar

Direksiyon Ayar

Yan aynalar

Dikiz aynas

2178629
C11E3008A

Göz kama mas n azaltmak için
ayna gövdesinin alt ndaki kolu çekin.
Bkz. Manuel dikiz aynas sayfa 32.

Seçici alteri, LH aynas için "L" e
veya RH aynas için "R" e hareket
ettirerek, ayarlamay istedi iniz
aynay seçiniz.
Bkz. Uzaktan kumanda aynalar
sayfa 31.

C11E3010A

Kolu a a ya do ru yat r n,
yüksekli i ve derinli i ayarlay n, kolu
yukar ya do ru kald r n, kilitlenmesini
sa lay n. Direksiyonu sadece araç
sabit konumda iken ayarlay n.
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Özet bilgiler 7

Gösterge Paneline Genel Bak
LHD Araç

C12E1001A
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Özet bilgiler

RHD Araç

C12E1002A
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Özet bilgiler 9

1. Hava ç k lar
2. Dönme ve erit / D lamba
kumanda elemanlar
3. Korna
4. Gösterge grubu
5. Ön Cam silece i / Y kay c
6. Dörtlü ikaz fla örü/ESC KAPALI
alteri
7. Orta e ya gözü
8. DCS anahtar / Eco (stop/start)
dü mesi veya Park asistan
dü mesi
9. Kombine dü me
10. Kart tutucu
11. Bozuk para muhafaza gözü
12. Motor kaputu açma kolu
13. Direksiyondaki ses kumanda
birimleri
14. H z sabitleme sistemi / Klima
kontrolü dü meleri
15. Klima Sistemi
16. Vites kolu
17. Elektronik el freni (EPB) dü mesi

18. Eco alteri
19. Çakmak
20. Ses sistemi
21. Torpido gözü
22. Ön yolcu emniyet kemeri
an msatma lambas / Ön yolcu
hava yast KAPALI lambas

D

Ayd nlatma anahtar n n dört konumu
mevcuttur:
P (KAPALI): Tüm lambalar
kapatmak için dü meyi OFF
(KAPALI) konumuna çevirin.
Tüm lambalar söner ve dü me
AUTO konumuna geri döner.
AUTO: D lambalar ve gösterge
paneli ayd nlatma lambalar d
ayd nlatma ko ullar na göre otomatik
olarak yanar veya söner.

Ayd nlatma

; : Park lambalar , kuyruk
lambalar , plaka lambalar ve
gösterge paneli ayd nlatma lambalar
yanar.
2 : Ön lambalar ve tüm üst lambalar
yanar.
Bkz. D lamba kumanda elemanlar
sayfa 109.
2238127

D lambalar açmak veya kapatmak
için, anahtar dü mesini çevirin.
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10 Özet bilgiler

Ön far uzun/k sa huzme
de i tirici

Dörtlü ikaz fla örü

Dönü ve erit de i tirme
sinyalleri

C11E2050A
C11E2071A

K sa huzmeli fardan uzun huzmeli
fara geçmek için kolu ileri do ru itin.
K sa huzmeli fara geçmek için kolu
tekrar ileri do ru itin veya direksiyona
do ru çekin.
Bkz. Ön far uzun/k sa huzme
de i tirici sayfa 111.
Bkz. Geçmek için selektör sayfa 112.

Çal t rmak için | tu una bas n.
Bkz. Dörtlü ikaz fla örü sayfa 112.

2268202

kol yukar da = sa gösterge
kol a a da = sol gösterge
Bkz. Dönü ve erit de i tirme
sinyalleri sayfa 113.
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Özet bilgiler 11

Cam Silme ve Y kama
Sistemleri

Korna

MIST: Bu u giderme fonksiyonu.
Bkz. Ön cam silece i / y kay c
sayfa 82.

Ön cam silece i

Ön cam y kay c

C11E2039A

Bas n Y
2238054

Ön cam sileceklerini çal t rmak için,
kontak anahtar n ON konumuna
getirin ve ön cam silecek / y kama
kolunu hareket ettirin.
HI: Sürekli silme, h zl .
LO: Sürekli silme, yava .
INT: Fas lal çal ma.
KAPALI: Sistem kapal .

C11E2006A

Kolu çekin.
Bkz. Ön cam silece i / y kay c
sayfa 82 alt nda "Ön cam y kay c ".
Bkz. Y kama sistemi s v s sayfa 292.
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12 Özet bilgiler

Arka cam silece i ve y kama
sistemi

INT: Fas lal çal ma.

Silecek

Bkz. Arka cam silece i ve y kama
sistemi sayfa 85.

Bkz. Arka cam silece i ve y kama
sistemi sayfa 85.

LO: Sürekli silme, yava .

Y kama tertibat

Bkz. Y kama sistemi s v s sayfa 292.

Klima sistemi
Is tmal arka cam, s tmal yan
aynalar

2274836

Bagaj kap s sileceklerini çal t rmak
için, kontak anahtar n ACC veya ON
konumuna getirin ve ön cam
silecek/y kama kolunu yukar do ru
hareket ettirin.
Ön cam silecekleri a a daki üç
pozisyonda çal r:
KAPALI: Sistem kapal .

C11E2007A

Y kay c lar çal maya ba layana
kadar kolun ucundaki dü meye
bas n.
Dü meyi b rakt n zda, y kay c lar
durur, ancak silecekler silmeye
yakla k 3 kere devam eder.

C11E2008A

= tu una basarak s tma fonksiyonu
etkin hale getirilir.
Bkz. Is tmal aynalar sayfa 32.
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Özet bilgiler 13

Bkz. Is tmal arka cam / ön cam
silece i buz giderici sayfa 36.

Camlar n bu udan ve buzdan
ar nd r lmas

anz man

Otomatik anz man

Manuel anz man

2492848
2457824
C11E4005A

Hava da t m dü mesini buzdan
ar nd rma 5 konumuna getirin.
Bkz. Is tma ve havaland rma sistemi
sayfa 209 alt ndaki "Ön cam n
buzdan ar nd r lmas ".
Bkz. Klima sistemi sayfa 212
alt ndaki "Ön cam n bu udan
ar nd r lmas ".

Vites de i tirmek için, debriyaj
pedal na sonuna kadar bas n, vites
kolunu vitese tak n ve debriyaj
pedal n yava ça b rak n.
Geri vitese geçmek için, vites
de i tirme kolunu geri vites
konumuna getirirken, vites
topuzunun arkas nda bulunan
dü meye bas n.
Bkz. Manuel anz man sayfa 239.

P (PARK): Ön tekerlekleri kilitler.
P konumu, araç hareketsiz ve el freni
çekili durumda seçilir.
R (GER ): R konumu, yaln zca araç
hareketsiz oldu unda seçilir.
N (NÖTR, BO ): Bo vites
D: Tüm normal sürü ko ullar için.
anz man n, 6 ileri vitesin tamam na
geçirilmesine olanak verir.
+, -: Manüel mod konumu.
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14 Özet bilgiler

Ba lang ç
Sürü e ba lamadan önce
yap lmas gereken kontroller
C12E9003A

Fren pedal na bas n ve vites
de i tirmek için serbest b rakma
dü mesine bas n.

C11E3002A

Serbest b rakma dü mesine
basman z gerektiren vites
de i iklikleri oklarla gösterilmi tir.

Lastik bas nçlar ve lastik
durumu.
Motor ya seviyesi ve s v
seviyeleri.
Tüm camlar, aynalar, d
ayd nlatma ve araç plakalar
temiz olmal , üzerinde kar ve buz
olmamal ve fonksiyonunu yerine
getirecek durumda olmal d r.
Koltuklar n, emniyet kemerlerinin
ve aynalar n do ru konuma
getirilmi olmas gerekir.

MD173
MD174

Vites de i tirmek için serbest
b rakma dü mesine bas n. Oklar
serbest b rakma dü mesine basmay
gerektirmeyen vitesleri gösterir.

Rahatça vites de i tirin.

Frenlerin düzgün i leyip
i lemedi inin kontrolü araç dü ük
h zlardayken yap lmal , özellikle
slak frenlerde.
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Özet bilgiler 15

Motorun kontak anahtar ile
çal t r lmas

Dizel motorlarda: ön s tma için
sönene kadar anahtar ON
konumuna çevirin.
Debriyaj pedal na ve fren
pedal na basarak anahtar
START (BA LAT) konuma
çevirin, motor çal t nda b rak n
Çal t rma i lemini tekrarlamadan
önce veya motoru durdurmak için
kontak anahtar n LOCK (K L TLE)
konumuna geri getirin.

Park etme
C11E3021A

Anahtar ACC konumuna getirin.
Direksiyon kilidini açmak için
direksiyonu biraz hareket ettirin.
Manuel anz man: Debriyaj
pedal na bas n.
Otomatik anz man: vites kolunu
P veya N konumuna getirin.
Gaz pedal na basmay n.

Arac kolay alevlenebilecek
zemin üzerine park etmeyin.
Zemin, egzoz sisteminin yüksek
s s ndan dolay alev alabilir.
El frenini daima, açma
dü mesine basmadan s k ca
çekin. Yoku a a veya yoku
yukar durumlarda mümkün
oldu unca s k çekin. El freni
kolunu daha kolay indirmek için
ayn zamanda ayak frenine
bas n.

Motoru durdurun ve konta
kapat n. Direksiyon kilidini yerine
oturmas hissedilinceye kadar
çevirin.
Düz yolda veya yoku yukar
durumda, konta kapatmadan
önce vitesi birinci vitese al n veya
P konumuna getirin. Yoku
yukar durumda ayr ca ön
tekerleklerin kald r ma do ru
bakmamas n sa lay n.
Arac n yoku a a giden bir
yolda durdurulmas halinde,
konta kapatmadan önce geri
vitese tak n. Ön tekerleklerin
kald r ma do ru bakmas n
sa lay n.
Camlar kapat n.
Arac n z kilitleyin.
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Anahtar, Kap lar ve Camlar 17

Anahtar, Kap lar ve
Camlar

Anahtarlar ve kilitler

Katlanabilir kilit di ine sahip
anahtar

Anahtarlar
Yedek anahtarlar

Anahtarlar ve kilitler.......................17
Kap lar ...........................................24
Araç Güvenli i ...............................26
Yan Aynalar ...................................30
Dikiz Aynas ...................................32
Camlar...........................................33
Tavan ............................................37

Anahtar numaras ç kar labilir bir
etikette belirtilmi tir.
Anahtar elektronik ifreli devre
kesicinin bir parças d r ve anahtar
numaras yedek anahtar sipari
edilirken bildirilmelidir.
Bkz. D bak m sayfa 333 alt ndaki
"Kilitleme".
C11E2075A

D ar ç karmak için tu a bas n.
Anahtar katlamak için, dü meye
bas n ve anahtar elle katlay n.

12C140_eu_lhd.book Page 18 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

18 Anahtar, Kap lar ve Camlar

Radyo frekansl uzaktan
kumanda
Uzaktan kumanda ile:
Merkezi kilit sistemi
H rs zl k alarm sistemi
Arka kapak cam

C11E2076A

1. K L T butonu: Tüm kap lar
kilitler. Dörtlü ikaz fla örü birkez
yan p söner ve h rs zl önleme
sistemi devreye girer.
2. K L T AÇ butonu: Tüm kap lar
açar.
Dörtlü ikaz fla örü iki defa yan p
söner ve h rs zl önleme sistemi
devre d kal r.
Baz ülkelerde, sürücü kap s n
açmak için K L T AÇ butonuna bir
kez daha bas n.
Tüm kap lar açmak için, K L T
AÇ butonuna 3 saniye içerisinde
yeniden bas n.
3. BAGAJ KAPISI CAMI butonu:
Yakla k 1 saniye kadar bas l
tutuldu unda bagaj kap s cam n
açar.
Not
Anahtar kontaktayken LOCK,
UNLOCK ve TAILGATE GLASS
dü meleri çal maz.

Not
Uzaktan kumandal verici
üzerindeki UNLOCK butonuna
bast n zda, gösterge paneli
lambalar otomatik olarak yanar ve
ve yakla k 30 saniye için, kontak
alteri ACC pozisyonunda
olmad kça yan k olarak kal r.
Uzaktan kumandan n etki mesafesi
yakla k 6 metredir. Etki mesafesi d
etkenlerden dolay de i ebilir.
Dörtlü ikaz fla örü i lev kontrolü için
k sa süreli yanar.
Uzaktan kumanda itinal kullan lmal ,
nem ve yüksek s dan korunmal d r.
Kumanda gereksiz yere
kullan lmamal d r.
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Anahtar, Kap lar ve Camlar 19

Ar za
Merkezi kilit sistemi radyo frekansl
uzaktan kumanda ile
çal t r lam yorsa bunun sebepleri
unlar olabilir:
Etki mesafesinin a lmas ,
Pilin çok zay flamas ,
Radyo frekansl uzaktan
kumandan n etki mesafesinin
d nda ardarda çal t r lmas ,
K sa aral klarla s k s k çal t rarak
merkezi kilit sistemine a r
yüklenilmesi sebebiyle ak m
beslemesinin k sa süreli ine
kesilmesi,
Harici telsiz tesislerinden yüksek
güçte radyo dalgalar n n al nmas
sebebiyle meydana gelen
parazitler.

Uzaktan kumanda pilinin
de i tirilmesi

Katlanabilir kilit di ine sahip
anahtar

Pili uzaktan kumandan n çekim alan
dikkati çeker derecede azalmaya
ba lad nda de i tirin.
Kullan lm aküler ev çöpüne
at lmamal d r. Akülerin uygun bir geri
dönü üm merkezine b rak lmas
gerekir.

2207429

Not
CR2032 (veya e de eri) pil
kullan n.
1. Verici kapa n aç n.
2. Kullan lm pili ç kar n. Bask
devreye ve di er parçalara
dokunmamaya özen gösterin.
3. Yeni pili tak n. Negatif taraf n (-)
alt k sma geldi inden emin olun.
4. Verici kapa n kapat n.
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20 Anahtar, Kap lar ve Camlar

5. Vericinin çal mas n kontrol edin.
Sabit anahtar
Akü de i imini bir tamir atölyesine
yapt r n.

Dikkat
Ç plak ellerle bataryan n düz
yüzeylerine dokunmay n z. Pilin bu
ekilde tutulmas onun ömrünü
azalt r.
Not
Kullan lm lityum piller çevreye
zararl d r.
Tasfiye i leminde yerel
yönetmelikleri uygulay n.
Evsel at klarla birlikte atmay n.
Not
Vericiyi uygun bir ekilde çal r
durumda muhafaza etmek için,
a a daki esaslara uyunuz:
Vericiyi yere dü ürmeyin.

Verici üzerine a r nesneler
koymay n.
Vericiyi, sudan ve direk güne
ndan koruyun. Verici
slanm sa, yumu ak bir bezle
silin.

Kap kilitleri
{Uyar
Araç içerisindeki s cakl k, d
ortamdaki s cakl ktan daha çabuk
artar ve çok yüksek seviyelere
ula abilir.
Asla çocuklar ya da evcil
hayvanlar yanl z ba lar na araçta
b rakmay n z.
Bu durum, ciddi yaralanmaya veya
ölüm yol açabilir.
Çocuklar; elektrik kumandal
camlar ve di er kumanda
ünitelerini çal t rabilir ya da arac
hareket ettirebilir.
Çocuklar araç içerisindeyken,
anahtar kontakta b rakmay n z.
Bu durum, ciddi yaralanmaya ya
da ölüme neden olabilir.
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Anahtar, Kap lar ve Camlar 21

Dikkat

Manuel kap kilitleri

Tüm kap lar kilitleyin ve araç
içerisinde kimse yokken park
etti inizde anahtar yan n za al n.
Kilitlenmemi araçlar h rs za
davetiye ç kar r.

C11E2032A
C11E2031A

Kilidi yuvas na sokarak sürücü
kap s n manüel olarak kilitleyin veya
aç n.

Araç içinden her hangi bir kap y
kilitlemek için, kap kilit dü mesine
a a ya bast r n.
Araç içinden her hangi bir kap y
kilitlemek için, kap kilit dü mesine
a a ya bast r n.
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Merkezi kilit sistemi

Not

Merkezi kilit tu u

Kap y aç p kapat rken veya
arac n z sürerken bir ses
duyulmas durumunda kap kilidini
ve mente esini düzenli aral klarla
gres ya ile ya lay n.

Merkezi kilit sistemini, sürücü
kap s ndan devreye alabilirsiniz. Bu
sistem, sürücü kap s ndan anahtarla
mekanik olarak veya uzaktan
kumandayla (d ar dan) ya da sürücü
kap s kilitleme dü mesi kullan larak
(içeriden) tüm kap lar n ve bagaj
kap s n n kilitlenmesini ve kilitlerinin
aç lmas n sa lar.

Sürücü kap s ve ön yolcu kap s ,
kap lar kap kilitleme butonu ile
kilitlenmi olsa bile kap kolununun
içten çekilmesi ile aç labilir.

C11E2065A

Kap lar , ayr ca sürücü kap s ndaki
kap kilit alteriyle de kilitleyebilir
veya kilitlerini açabilirsiniz.
Kap lar kilitlemek için alterin sol
taraf na bas n.
Kap kilitlerini açmak için, alterin sol
taraf na bas n.
Araç içinden veya d ndan her hangi
bir kap y açmak için, kap kolunu
çekin.
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Kar l kl kilitlenme
Araçtan ç kt n zda ilave bir koruma
önlemi olarak, kap lar kar l kl
kilitleyebilirsiniz.
Güvenlik kilidi tüm elektriki kilitleri
elektronik olarak s k t r r ve
böylelikle, camlar n k r lmas ile giri
durumunda bile hiç bir kap aç lmaz.

{Uyar
Arac n zda insanlar varken
kilitlenmeyi kullanmay n z.
Kap lar n kilidi içerden aç lamaz.
Güvenlik kilidini devreye sokmak için,
a a dakilerden birini uygulay n:
LOCK dü mesine ikis kez arka
arkaya bas n. LOCK butonuna bir
kez arac kilitlemek için bas n ve
tekrar (3 saniye içinde)
kilitlenmeyi çal t rmak için bas n.

Anahtar sürücü kap kilidine
sokun ve anahtar iki kez sürekli
olarak arac n arkas na do ru
çevirin. Bu, bir kez kap lar
kilitlemek için, ve ikinci kez
kilitlenmeyi çal t rmak içindir.

Emniyet kilitleri

Güvenlik kilidini devre d b rakmak
için, anahtar üzerindeki K L T AÇ
(Unlock) butonuna bas n. Bu kap
kilitlerini açar.
Not
Güvenlik kilidi fonksiyonu tüm
kap lar ve bagaj kap s kapal
oldu unda çal r.
Not
Güvenlik kilidi, kap lar n kilidi
normal yoldan aç ld nda devre
d kal r.

2058864

Dikkat
Çocuk kilidi K L TL (Lock)
konumda oldu unda iç kap kolunu
çekmeyiniz. Aksi takdirde iç kap
kolu zarar görebilir.
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{Uyar
Çocuk emniyeti kap kilitlerini arka
koltuklarda çocuklar seyahat etti i
müddetçe kullan n.

Kap lar

Bagaj kap s da merkezi kilit sistemi
ile kilitlenip ya da kilidi aç labilir.

Arka kapak

Bkz. Merkezi kilit sistemi sayfa 22.
Bagaj kap s n kapama alan
çevresinde sizin ve bir ba kas n n
vücut uzuvlar n n bulunmad ndan
emin olun.

Bir anahtar veya uygun bir tornavida
kullanabilirsiniz.
Kap n n çocuk emniyet kilidini
çal t rmak için, çocuk emniyet
kilitlerini yatay konuma getirin.

Dikkat
Bagaj kap s n açarken veya
kaparken, engellerden serbest
oldu unu kontrol etti inizden emin
olun.

Kap daki çocuk emniyet kilidi etkin
olan bir arka kap y açmak için,
kap y d ardan aç n.
Kap n n çocuk emniyet kilidini iptal
etmek için, çocuk emniyet kilitlerini
dü ey konuma getirin.

C11E2063A

Bagaj kap s n açmak için anahtar
anahtar deli ine yerle tirin ve saat
yelkovan n n ters yönünde çevirin.
Say plakas n n üst taraf nda bulunan
kolu yukar çekin ve bagaj kap s n
kald r n.
Bagaj kapa n kapatmak için,
kapa iyice kilitlenecek ekilde
a a ya bast r n.
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{Uyar

Arka kapak cam açma
dü mesi

Bagaj kapa veya bagaj kapa
cam aç k durumda iken arac n
kullan lmas , egzoz gazlar n n
yolcu bölmesine girmesine yol
açar.
Arac n z , bagaj kap s aç k
durumdayken sürmeyin.
Egzoz gazlar genellikle zehirlidir
ve yaralanmaya ya da ölüme yol
açabilir.

C11E2064A

C11E2068A

Bagaj kap s cam n , sürücü kap
paneline yerle tirilen bagaj kap s
cam n açma dü mesine basmak
suretiyle açabilirsiniz.
Bagaj kap cam ayn zamanda
uzaktan kumanda üzerindeki bagaj
kap cam dü mesine basmak
suretiyle de aç labilir. Bkz. Radyo
frekansl uzaktan kumanda sayfa 18.

Açt ktan sonra, bagaj kap s cam
üzerindeki kolu tutun ve kald r n.
Bagaj kap s n kapatmak için, kap y
iyice kilitlenecek ekilde a a ya
bast r n. Kendi kendine kilitlenir.
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Dikkat
Araç hareket halindeyken bagaj
kap cam açma dü mesini
çal t rmay n.

Araç Güvenli i
H rs zl k alarm sistemi

Bu gösterge, kap lar uzaktan
kumandal verici ya da anahtar
kullan larak kilitlendi inde yanar.

Kap kilidi ve h rs zl
modu

Emniyet göstergesi

Arac n z bagaj kap s cam aç k
durumdayken kullanmay n.

önleme

Etkinle tirilmesi

C11E2070A

Bu gösterge, h rs zl önleme
sisteminin aktif oldu unu göstermek
için yanar.
Emniyet göstergesi, kap lar uzaktan
kumandal verici ya da anahtar
kullan larak aç ld nda söner.

1. Tüm camlar kapat n.
2. Kontak anahtar n LOCK
konumuna getirin ve anahtar
ç kar n.
3. Bütün yolcular n araçtan
ç kmas n sa lay n.
4. Tüm kap lar kaputu ve bagaj
kap s n kapat n.
5. Verici üzerindeki K L T AÇMA
(Unlock) tu una bas n ve b rak n.
Verici üzerindeki LED, bir kere
yan p söner.
Tüm kap lar kilitlenir.
Dörtlü ikaz fla örü bir defa
yan p söner.
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H rs zl önleme modu
yakla k 30 saniyeden sonra
aktif hale gelir.
Kontak anahtar konta a tak l
oldu unda; verici, h rs zl
önleme sistemini
çal t rmayacakt r.
Not
Sistem, camlar aç k oldu unda bile
devreye girebilir. Arac terk
etmeden önce tüm camlar ve
kap lar kapat n.
Not
Verici üzerindeki LOCK
dü mesine, tüm kap lar, kaput ve
bagaj kap s tamamen kapal
de ilken basarsan z, h rs zl
önleme sistemi bu durumda aç k
konumdad r ve güvenlik göstergesi
h zl bir ekilde yan p sönecektir.

H rs zl önleme sistemi, tüm
kap lar, kaput ve bagaj kap s
tamamiyle kapand nda, kilitli
poziyona geçer. Emniyet
göstergesi kilitli durumdayken
sabit bir ekilde yanar. LOCK
dü mesine tüm kap lar, kaput ve
bagaj kap s kapat ld nda
basarsan z, aç k durum bypass
edilir ve sistem, emniyet göstergesi
sabit bir ekilde aç kken do rudan
kilitli konuma geçi yapar.
Not
H rs zl önleme sistemi kap lar
manuel olarak kilitlendi inde veya
uzaktan kumandal verici
kullan ld nda, aktif hale getirilir.

1. Emniyet göstergesinin, sistem
kilitli durumu girdi i zamandan
itibaren yakla k 30 saniye kadar
yand ktan sonra, yava bir
ekilde yan p söndü ünü teyit
ediniz. Verici üzerindeki LOCK
butonuna ikinci kez bast n zda,
h rs zl önleme sistemi,
30 saniyelik gecikmeyi atlayarak
derhal aktif hale gelir. Bu emniyet
göstergesi saatin sa taraf nda
bulunur.

{Uyar
Arac , içinde herhangi birisi
b rak lmas gerekti inde
kilitlemeyiniz.
Çocuklar ya da evcil hayvanlar
araç içerisinde kesinlikle
b rakmay n. Araç içerisindeki
s cakl k, d ortamdaki s cakl ktan
çok daha çabuk artar ve çok
yüksek seviyelere ula abilir.
Bu durum, ciddi yaralanmalara ya
da ölüme sebebiyet verebilir.
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Korna sesi

Siren Sesi

Sistem, kap lardan, bagaj kap s ndan
veya kaputtan herhangi birisi aç k
oldu unda, verici üzerindeki
anahtara veya kilitleme dü mesine
basmaks z n yakla k 30 saniye için,
görsel (harici lambalar n yan p
sönmesi) i aret ve duyulabilir (korna
bas lmas ) ses sa lar.

Arac n zda Thatcham sigortas na
uygun ek bir h rs zl k önleme sistemi
varsa, bu sistemde zorla giri , e im
ve cam k r lmas n alg lama
sensörleri bulunur.

Korna sesini kesmek için:
Vericideki kilitleme/kilit açma
(LOCK/UNLOCK) dü mesine
bas n.
Sürücü kap s n n kilidini kontak
anahtar yla aç n.
(Bu baz ülkelerde korna sesini
kapatmayabilir. Sesi kapatmak
için LOCK (K L TLE) ve UNLOCK
(AÇ) dü mesine bas n) zinsiz
giri devam ederse, alarm belirli
aral klarda çalmaya devam eder.
E er sistem yukarda tan mland
gibi çal m yorsa, bir tamir atölyesine
kontrol ettiriniz. Yetkili bir servise
gitmenizi öneririz.

Bu sistem arac n içini bu sensörlerle
denetler ve yolcu bölmesine zorla
giri , lastiklerin çal nmas veya izinsiz
çeki tespit etti inde sireni
etkinle tirir.
Sireni durdurmak için:
Vericideki kilitleme/kilit açma
(LOCK/UNLOCK) dü mesine
bas n.
zinsiz giri hala mevcutsa, siren sesi
periyodik bir ekilde tekrarlanarak
aktif hale getirilir.
Not
H rs zl k önleme modu etkin iken,
anahtarla bir kap aç ld nda bir
alarm asesi duyulur.

Kap y açmak için vericideki K L T
AÇ butonunu kullan n.
Not
So uk havada anahtar deli i
dondu undan kap aç lamazsa,
anahtar deli ine hafifçe vurun veya
anahtar s t n.
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Kap kilidi açma ve h rs zl
önleme modu

{Uyar

Devre d

Arac , içinde herhangi birisi
b rak lmas gerekti inde vericiyi
kullanarak kilitlemeyiniz.
Verici araç içi korumas n
etkinle tirir ve araç içinde bir
hareket tespit edildi inde, siren
verilir.
Çocuklar ya da evcil hayvanlar
araç içerisinde kesinlikle yaln z
b rakmay n.
Araç içerisindeki s cakl k, d
ortamdaki s cakl ktan çok daha
çabuk artar ve çok yüksek
seviyelere ula abilir.
Bu durum, ciddi yaralanmalara ya
da ölüme sebebiyet verebilir.

C11E2034R

Ek h rs zl k önleme sistemini
kapatmak istiyorsan z, tavan iç
dö emesindeki dü meye bas n.
H rs zl k önleme kapal göstergesi
yanar.
Bu dü meye basarak ek h rs zl
önleme sistemini yeniden
etkinle tirdi inizde, h rs zl önleme
sistemi göstergesi söner.

b rak lmas

1. Sürücü kap s n n kilidini kontak
anahtar yla aç n. Veya
2. Verici üzerindeki UNLOCK (kilit
açma) dü mesine bas n ve
b rak n.
Verici üzerindeki LED, bir kere
yan p söner.
Tüm kap lar n kilidi aç l r.
Dörtlü ikaz fla örü iki defa
yan p söner.
H rs zl önleme modu devre
d olur.
Baz ülkelerde, sürücü kap s bir
anahtarla aç ld nda, alarm sesi
duyulabilir. Kap lar açmak için
vericideki K L T AÇ butonuna
bast n zdan emin olun.
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Otomatik kap kilidi
Vericiyi kullanarak h rs zl önleme
sistemi devre d b rakt ktan sonra;
araç kap s aç lmazsa ya da motor
30 saniye içerisinde çal t r lmazsa,
bütün kap lar otomatik olarak kilitlenir
ve h rs zl önleme modu yeniden
devreye girer.

Elektronik ifreli devre kesici
(Immobilizer)
Elektronik ifreli Devre Kesici
(Immobilizer) Sistemi, tak l oldu u
arac n zda ilave bir h rs zl k önleme
i levi sa lar ve arac n ba ka
kimseler taraf ndan izinsiz
çal t r lmas n önler. Elektronik
ifreli devre kesici (immobilizer)
sistemi ile donat lm bir araçta
geçerli olan anahtar, elektronik
olarak kodlanm entegre ifre
çözücülü kontak anahtar d r.
ifre çözücü, kontak anahtar na
görünmeyecek ekilde
yerle tirilmi tir.

Motoru çal t rmak için sadece
geçerli kontak anahtar kullan labilir.

Yan Aynalar

Geçersiz anahtarlar sadece kap lar
açabilir.

D

Kontak anahtar LOCK (Kilitli)
konuma getirilip ve kontaktan
ç kar ld ktan sonra, motor otomatik
olarak hareketsiz hale gelir.
Elektronik ifreli devre kesici
(Immobilizer) sistemi kontak anahtar
AÇIK (ON) konumunda iken, bir
ar za tespit ederse, elektronik ifreli
devre kesici (Immobilizer) göstergesi
yan p söner veya devaml yanar ve
motor çal maz.
Arac kontrol ettiriniz, yetkili bir
servise gitmenizi öneririz.
Not
So uk havada anahtar deli i
dondu undan kap aç lamazsa,
anahtar deli ine hafifçe vurun veya
anahtar s t n.

bükey ayna

D bükey yan aynalar sayesinde kör
aç küçülür. Aynan n bombeli
yap s ndan dolay aynada gözüken
nesneler küçülür ve arkada bulunan
arac n mesafesini do ru tahmin etme
olana s n rlan r.
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Uzaktan kumanda aynalar

Katlanabilen yan aynalar
Manuel katlanabilen
(sadece Rusya)
Yan aynalar yayalar n güvenli ini
sa lamak amac yla bir darbeye
maruz kald klar nda içe do ru
katlan rlar. Hafifçe bast rarak tekrar
normal konumuna getirin.

Katlanabilen elektrikli yan
aynalar

{Uyar
Aynalar n z daima uygun olarak
ayarlanm olmal ve sürü
s ras nda bu aynalar çevredeki
nesnelerin ve arkadaki araçlar n
daha iyi görebilmesi için
kullan lmal d r. Arac n z dikiz
aynalar katlanm
ekilde
kullanmay n.

Dikkat
2178629

Seçici alteri, LH aynas için "L" e
veya RH aynas için "R" e hareket
ettirerek, ayarlamay istedi iniz
aynay seçiniz.
Ayna ayarlama dü mesinin ilgili
k sm na basarak seçili olan aynay ;
a a , yukar , sa a ya da sola
ayarlay n.

Motor çal m yorsa, aynay
devaml olarak çal t rmay n.
Bu durum aküyü bo altacakt r.
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Dikiz Aynas

Is tmal aynalar

{Uyar

Manuel dikiz aynas

Ayna; gece görü ü için
ayarland nda, aynadaki görüntü
netli inde azalma olur.
ç dikiz aynas gece görü ü için
ayarland nda, iç dikiz aynas n
kullan rken daha çok dikkat
göstermeniz gerekir.
Arac n net bir arka görü
olmaks z n kullan lmas ; ciddi
yaralanmalara, arac n z n ve
içindekilerin maddi zarara
u rayaca bir kazaya yol açabilir.

C11E2008A

+ tu una basarak s tma fonksiyonu
etkin hale getirilir.
Is tma fonksiyonu araç çal r
vaziyetteyken devreye girer ve birkaç
dakika içerisinde otomatik olarak
veya dü meye tekrar bas larak
kapan r.

C11E3008A

Göz kama mas n azaltmak için
ayna gövdesinin alt ndaki kolu çekin.
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Otomatik karartmal dikiz
aynas
Elektro-krom dikiz ayna

ECM yi açmak için, ayna
muhafazas ndaki dü meye bas n.
Gösterge lambas yanacakt r.
Kontak alteri ON (aç k) konumunda
olmal d r.
ECM yi kapatmak için, dü meye
tekrar bas n.

Dikkat

C11E3009A

Arac n z, arkadaki araçlar n sebep
olaca parlak klar otomatik olarak
azaltarak gözlerinize dengeli bir k
seviyesi sunan Elektro-Krom Dikiz
Aynas (ECM) ile donat lm olabilir.

Camlar
Elektrik kumandal camlar
{Uyar
Elektronik kumandal camlar
kullan rken dikkatli olun. Özellikle
çocuklar için yaralanma tehlikesi
söz konusudur.

Çevrenin k seviyesini ve
arkan zdaki araçlar n sebep oldu u
k parlakl n tespit etmek için iki
k sensörü vard r.

Arka koltuklarda çocuklar seyahat
ediyorsa elektrikli camlar n çocuk
emniyet sistemini etkin konuma
getirin.

Sensörleri kapatmay n veya EC
aynas n n üzerine herhangi bir ey
asmay n.

Camlar kapan esnas nda
yak ndan takip edin.

Aksi takdirde ECM nin çal mas n
k s tlayabilirsiniz ve bundan
herhangi bir fayda
sa layamayabilirsiniz.

Camlar hareket halindeyken
aralar na bir ey s k mad ndan
emin olun.
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Kullan m
Elektrik kumandal camlar , konta
ON konumuna çevirdikten sonra, her
kap paneli üzerinde bulunan
elektrikli cam kumanda dü mesini
kullanarak çal t rabilirsiniz.
Cam açmak için, dü meyi a a ya
do ru bast r n.
Cam kapatmak, dü meyi yukar ya
do ru çekin.
C11E2066A

Elektrik kumandal camlar kontak
AÇIK konumdayken kumanda
edilebilir.
lgili cam için olan kumanda
dü mesini bast rarak cam açabilir
veya kumanda dü mesini çekerek
cam kapatabilirsiniz.

Cam istenilen konuma geldi inde,
alteri b rak n.

{Uyar
Araçtan d ar ç kar lm vücut
uzuvlar , arac n yan ndan geçen
objelere tak labilir. Tüm vücut
uzuvlar n z araç içinde tutun.
Çocuklar, elektrik kumandal
camlar çal t rabilir ve cam
aras na s k abilirler.
Çocuklar ya da evcil hayvanlar
araç içerisinde kesinlikle yaln z
b rakmay n.
Elektrik kumandal camlar n yanl
kullan m ciddi yaralanmalara ya
da ölüme neden olabilir.
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Otomatik açma fonksiyonu

Otomatik yukar /a a
Sürücü cam nda otomatik
yukar /a a fonksiyonu vard r.
Cam otomatik olarak tamamen
açmak için, alteri tamamen a a ya
do ru bas n. Cam otomatik olarak
kapatmak için, alteri tamamen
yukar ya do ru çekin. Otomatik
i letimde, siz alteri b raksan z bile
cam tamamen aç l r veya kapan r.

C11E2067A

Sürücü cam nda otomatik açma
fonksiyonu vard r.
Cam açmak için, alteri a a ya
do ru sertçe bast r n ve b rak n. Cam
otomatik olarak sonuna kadar aç l r.
Cam aç l rken durdurmak için altere
tekrar bas n.
Cam kapatmak için, alteri yukar
çekin ve tutun. Cam durdurmak için
alteri b rak n.

{Uyar
Anti-s k t rma fonksiyonu alt
ard k çal madan sonra
çal mayabilir. Cam alterlerini
amaçs z çal t rmay n.

Arka camlar için çocuk
emniyet sistemi

Cam çal rken onu istenen
pozisyonda durdurmak için, alteri
hareketin z t yönüne do ru yukar ya
çekin veya bas n ve serbest b rak n.
Anti-s k t rma fonksiyonu
Sürücünün cam otomatik olarak
kapan yorken bir engel
alg land nda, cam güvenlik
nedenlerinden dolay otomatik olarak
en az 11cm aç lacakt r.
C11E2069A

Arka kap lardaki cam kumanda
dü melerini etkisiz hale getirmek
için v dü mesini kullan n.
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Etkinle tirmek için tekrar v
dü mesine bas n.

Dikkat

Is tmal arka cam / ön cam
silece i buz giderici

Güne likler

Arka camda yapaca n z temizlik
i lemlerinde keskin aletler ya da
a nd r c cam temizleyiciler
kullanmay n.
Ön veya arka cam nda yapt n z
temizlik ya da çal malarda,
defroster tellerine zarar vermeyin
ve yüzeyi çizmeyin.

2326151

C11E2008A

+ tu una basarak s tma fonksiyonu
etkin hale getirilir.
Is tma fonksiyonu araç çal r
vaziyetteyken devreye girer ve birkaç
dakika içerisinde otomatik olarak
veya dü meye tekrar bas larak
kapan r.

Göz kama malar n önlemek için
güne likler katlanabilir veya yana
yat r labilir.
Güne likler içinde ayna varsa
seyahat ederken güne liklerin
içindeki ayna kapaklar
kapat lmal d r.
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{Uyar
Güne likleri yolun, trafi in veya
di er nesnelerin görülmesini
engelleyecek ekilde
yerle tirmeyin.

Tavan
Sürgülü aç l r tavan
(Sunroof)
{Uyar
Sürgülü aç l r tavan kullan rken
dikkatli olun. Özellikle çocuklar için
yaralanma tehlikesi mevcuttur.
Sürgülü aç l r tavan kapan
esnas nda yak ndan takip edin.
Camlar hareket halindeyken
aralar na bir ey s k mad ndan
emin olun.
Sürgülü aç l r tavana kontak AÇIK
konumdayken kumanda edilebilir.

C11D2018A

Aç/Kapat
Aç l r tavan açmak için, yüzü arkaya
bakan altere bas n. Siz dü meyi
ileri, yukar veya geriye do ru
bast rana kadar aç l r tavan otomatik
olarak yakla k 350 mm kadar
aç lacakt r. Dü meye bir kez daha
arkaya do ru bast n zda aç l r
tavan tamamen aç l r.
Aç l r tavan kapatmak için, dü meyi
ileri, yukar veya deri do ru bast r n
ve bas l tutun.
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Aç l r tavan istenilen konuma
geldi inde, alteri b rak n.
Aç l r tavan yukar ya do ru hareket
ettirmek için, alteri yukar ya do ru
bas n ve bas l tutun. Aç l r tavan
istenilen konuma geldi inde, alteri
b rak n.
Aç l r tavan eski konumuna getirmek
için, alteri a a ya do ru bas n ve
bas l tutun Aç l r tavan istenilen
konuma geldi inde, alteri b rak n.
Not
Aç l r tavan, kontak anahtar LOCK
pozisyonundayken veya kontak
d ndayken, 10 dakikaya kadar
veya bir sürücü kap s aç lana
kadar çal t r labilir.

Dikkat
K lavuz raylarda kir olup olmad n
düzenli olarak kontrol edin ve
kirlenmi olmas durumunda
temizleyin. Aç l r tavan n lasti inde
kir varsa, tavan aç l p kapan rken
ses ç kabilir.

Stor perde
Stor perde manuel olarak kumanda
edilir.
Kapatmak veya açmak için güne
storunu kayd r n.
Sürgülü aç l r tavan aç ld nda stor
perde aç k konumda kal r.

{Uyar
Araçtan d ar ç kar lm vücut
uzuvlar , arac n yan ndan geçen
objelere tak labilir. Tüm vücut
uzuvlar n z araç içinde tutun.
Sürgülü aç l r tavan n (Sunroof)
yanl kullan m ciddi
yaralanmalara ya da ölüme neden
olabilir.

12C140_eu_lhd.book Page 39 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

Koltuklar, Güvenlik Sistemleri 39

Koltuklar, Güvenlik
Sistemleri

Koltuk ba l klar
Koltuk ba l klar
Do ru konum

Koltuk ba l klar .............................39
Ön koltuklar ...................................41
Emniyet kemerleri..........................51
Hava yast

sistemi ......................56

Çocuk emniyet sistemi...................61

{Uyar
Arac n z sadece koltuk ba l klar
do ru pozisyondayken sürünüz.
Ç kar lm ya da yanl ekilde
konumland r lm ba destekleri
çarp ma an nda ciddi ba ve
boyun yaralanmalar na sebep
olabilirler.
Arac n z kullanmadan önce koltuk
ba l n n ayarlanm oldu undan
emin olun.

MD024

Koltuk ba l n n ortas göz
hizas nda olmal d r. Bu durum, uzun
boylu ki iler için mümkün de ilse,
mümkün olan en yüksek konum, çok
k sa ki iler için en alt konum
ayarlanmal d r.
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Yükseklik ayar

Aktif koltuk ba l klar

Yatay ayar

Arkadan çarp ma olmas halinde,
aktif ba destekeleri otomatik olarak
öne do ru e ilir. Ba destekleri
ba n z daha etkili bir ekilde
destekler ve boyun omurgas
bölgesindeki a r geni lemenin yol
açaca yaralanma riskini dü ürmü
olur.

C11E1015A

Pozisyonu yukar ya do ru ayarlamak
için koltuk ba l klar n çekiniz.
Pozisyonu a a ya do ru ayarlamak
için, serbest b rakma butonlar na
basarken koltuk ba l klar n a a ya
do ru itiniz.

C11E1010A

Ön koltuk ba l klar n e mek için,
1. Tamamen ileri do ru itip
b rakarak tam dik konumuna
getirin.
2. Ba deste ini istedi iniz konuma
gelene kadar dikkatli bir ekilde
ileriye do ru itin.
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Ön koltuklar

Kalçan z olabildi ince koltuk
s rtl na dayay n. Koltuk ve
pedallar aras ndaki mesafeyi
ayarlay n. Pedallara basarken
biraz aç b rak n. Yolcu koltu unu
olabildi ince arkaya çekin.

Koltuk pozisyonu
{Uyar
Sadece do ru koltuk ayar ile sürü
yap n.

Omuzlar n z olabildi ince koltuk
s rtl na dayay n. Koltuk
s rtl n n aç s n , kollar n zla
rahatça direksiyon simidine
ula abilecek konuma getirin.
Direksiyon simidini çevirirken
omuzlar n z n s rtl a temas
etti inden emin olun. S rtl
gerekti inden fazla geriye
yat rmay n. Maksimum yakla k
25 lik bir e im tavsiye ederiz.
Direksiyon simidini ayarlay n.
Bkz. Direksiyon ayar sayfa 81.

MD028

Koltuk yüksekli ini tüm taraflara
ve gösterge paneline iyi bir bak
sa layacak ekilde ayarlay n.
Tavan dö emesi ile ba n z
azas nda en az bir el mesafesi
bulunmal d r. Üst bald rlar n z
koltu a do ru bast r lmadan
koltu a hafifçe dayanmal d r.
Koltuk ba l n ayarlay n.
Bkz. Koltuk ba l klar sayfa 39.
Emniyet kemerinin yüksekli ini
ayarlay n. Bkz. Üç noktal
emniyet kemerleri sayfa 53
alt nda "Yükseklik ayar ".
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Koltuk ayar

Koltuk pozisyonu

Koltuk s rtl klar

{ Tehlike
Gerekti inde hava yast n n
emniyetli bir ekilde devreye
girebilmesi için direksiyona
25 cm den daha yak n mesafede
oturmay n.

{Uyar
Koltuklar asla araç seyir
halindeyken ayarlamay n. Koltuklar
kontrolsüz bir ekilde hareket
edebilir.

1968931

Koltu u öne veya arkaya do ru
hareket ettirmek için, kolu çekin ve
koltu u istenen pozisyona kayd r n.
Kolu b rak n ve koltu un yerine
oturdu undan emin olun.

C11E2053A

Kolu çekin, e imi ayarlay n ve kolu
b rak n. Koltu un hissedilebilir bir
ekilde kilitlenmesini sa lay n.
Not
Ayarlarken koltu a yüklenmeyin.
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Koltuk yüksekli i

Koltuklar n elektrik
kumandas ile ayarlanmas
(sadece sürücü koltu u)

Koltuk bel deste i

{Uyar
Sürücü koltu unu araç hareket
halindeyken ayarlamay n z.
Sürücü aracin kontrolünü
kaybedebilir ve yaralanmaya ya da
araçta hasara yol açabilir.

C11E2054A

Minderin d taraf nda bulunan kolu,
koltuk minderi istenen pozisyona
gelinceye kadar pompalay n.
Koltuk minderini indirmek için kolu
birkaç kez a a ya do ru bast r n.
Koltuk minderini kald rmak için kolu
birkaç kez yukar ya do ru çekin.

C11E2055A

Sürücü koltu u bel deste ini
yükseltmek veya alçaltmak için, kolu
ileriye veya geriye do ru hareket
ettirin.
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Koltu un ileri-geri ayarlanmas

C11E1011A

Koltuk yükseklik ayar

Koltuk arkal

C11E1012A

n n ayarlanmas

C11E1013A

Koltu u ileriye veya geriye hareket
ettirmek için, kolu ileriye veya geriye
hareket ettirin ve bu pozisyonda
tutun.

Koltuk minderinin ön veya arka
k sm n n yüksekli ini ayarlamak için
dü menin ön veya arka k sm n
yukar ya veya a a ya do ru itin.

Koltuk arkal n öne veya arkaya
do ru yat rmak için dü menin üst
taraf n öne veya arkaya do ru itin ve
bu pozisyonda tutun.

Koltuk arkal istedi iniz konuma
geldi inde dü meyi b rak n.

Koltuk arkal istedi iniz konuma
geldi inde dü meyi b rak n.

Koltuk arkal istedi iniz konuma
geldi inde dü meyi b rak n.
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Is tmal ön koltuklar

Dikkat
Hassas cilde sahip ki ilerde koltuk
s tmas n n sürekli olarak en üst
kademede tutulmas tavsiye
edilmez.

C11E2038A

Koltuk s t c dü meleri, orta konsol
alter grubundad r. Koltu u s tmak
için:
1. Kontak anahtar n aç n.
2. Is tmak istedi iniz koltu un
s tma alterine bas n.
Dü medeki gösterge lambas
yanar.
Koltuk s t c s n kapatmak için,
dü meye tekrar bas n. Dü medeki
gösterge lambas söner.

Katlan r koltuk arkal
Ön yolcu koltu unun
katlanmas
Dikkat
E er koltuk arkal n ileriye do ru
uzun objeleri ta mak için
katlarsan z, kayak gibi, bu tip
yüklerin bir hava yast n n
yak n nda olmad ndan emin
olunuz.
Bir çarp mada, i en bir hava
yast bu nesneleri bir ki iye
do ru itebilir. Bu durum a r
yaralanmaya veya hatta ölüme
sebep olabilir. Bir hava yast n n
i ece i bölgede herhangi bir
nesne olmad ndan emin olunuz.
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Dikkat
Bu koltuk s rtl üzerine
koyaca n z nesneler ani bir duru
veya dönü te, veya bir kazada
çarparak insanlar yaralayabilir.
Arabay kullanmadan önce tüm
ö eleri ç kart n z veya emniyet
alt na al n z.

Yolcu arkal
uygulay n:

n katlamak için unlar

1. Ba l tamamen a a ya indirin.
2. Koltu un ön kenar alt ndaki
manivelay ,koltu u gidebildi i
kadar geriye kayd rmak için,
çekin ve çekili pozisyonda tutun
ve manivelay b rak n.
3. Koltu un yan taraf nda s rtl k
ayar kolunu kald r n, s rtl k
tamamen katlanm duruma
gelene kadar koltuk s rtl n
ileriye do ru katlay n.
Yolcu koltuk arkal n yükseltmek
için a a dakileri uygulay n:
1. Koltuk arkal n kald r n ve
orijinal pozisyonuna itin.
2. Koltuk arkal n , koltuk
arkal n n üstünden bask
yaparak yerine kilitleyin.
3. Koltuk arkal n n düzgün bir
ekilde yerine oturdu undan
emin olmak için koltuk arkal n
öne do ru yeniden çekerek
kontrol edin.

Dikkat
Koltuk arkal kilitlenmemi se, ani
bir durmada veya kazada öne
do ru hareket edebilir.
Bu burada oturan ki inin
yaralanmas na sebebiyet verebilir.
Herzaman koltuk arkal n n
kilitlendi inden emin olmak için,
ileri ve geri itiniz.
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Arka koltuklar
Arka koltuk s rtl
katlanmas

Arka koltuk s rtl klar n ayr ayr
katlamak için:

Dikkat

nn

{Uyar
Ön koltuklarin boyunu a acak
kadar fazla bagaj ya da diger
yükleri koymayiniz.
Araç hareket halindeyken
yolcular n katl koltuk s rtl klar na
oturmas na izin vermeyin.

Emniyet kemerleri ba l
konumdayken arka koltu u
katlamak, koltu a veya emniyet
kemerine hasar verebilir. Bir arka
koltu u katlamadan önce emniyet
kemerlerini her zaman çözün ve
çözülü konumdaki yerlerinde
olmalar n sa lay n.

Aracinizin kargo ve yolcu ta imak
üzere tasarlanmi degi ik alanlari
bulunmaktadir.
Ani bir durma ya da kaza halinde
katl bir koltuk arkal üzerindeki
sabitlenmemi bagaj ya da yolcular
f rlayabilir.
Ciddi yaralanmalar ya da ölüm
durumu meydana gelebilir.
C11E1019A

1. Üç emniyet kemerinin tümünün
çözülü konumda oldu undan ve
ön koltuk s rtl klar n n geriye
do ru yat k olmad ndan emin
olunuz.
2. Koltuk ba l klar n tamamen
a a ya do ru bast r n.
3. Koltuk s rtl n n üstünde bulunan
kolu, koltuk s rtl n serbest
b rakmak için kald r n.
4. Arka koltuk arkal n öne ve
a a katlay n.
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4. Koltuk s rtl n n üst k sm ndan
bask yaparak koltuk s rtl n n
yerine kilitlenmesini sa lay n.
5. Koltuk arkal n n düzgün bir
ekilde yerine oturdu undan
emin olmak için koltuk arkal n
öne do ru yeniden çekerek
kontrol edin.

Arka koltuk s rtl
ayarlanmas

nn

{Uyar

Bir arka koltuk arkal n orijinal
pozisyonuna geri getirmek için:
1. Emniyet kemerlerini, s k p
s k mad ndan emin olmak için
tutucu k lavuza ba lay n.
2. Koltuk arkal n n üstünü
bast rarak koltuk arkal n eski
yerine oturtun.
3. Emniyet kemerlerini tutucu
k lavuzdan ç kar n.

Arac n z n arka koltu unda yolcu
varken arac kullanmadan önce,
arka koltuk s rtl klar n n tamamen
geride ve kilitli pozisyonda
oldu undan emin olun.
Araç hareket halindeyken, koltuk
s rtl n n üstündeki serbest
b rakma kolunu çekmeyin.
Araç hareket halindeyken serbest
b rakma kollar n çekmeniz,
yolcular n yaralanmalar na neden
olabilir.

C11E1018A

Arka koltuk s rtl klar k smen
yat r labilir.
Koltuk s rtl n hareket ettirmek için,
arka koltuk s rtl n n üstündeki kolu,
koltuk s rtl istenilen pozisyona
ayarlanana kadar kald r n.
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Arka koltu un çift katlanmas
(sadece 7 koltuklu)
{Uyar
Ön koltuklarin boyunu a acak
kadar fazla bagaj ya da diger
yükleri koymayiniz.

{Uyar
Emniyet kemerleri ba l
konumdayken arka koltu u
katlamak, koltu a veya emniyet
kemerine hasar verebilir.

Arka koltuklar öne do ru katl yken
yolcular n arka bölümde
oturmas na izin vermeyiniz.

Bir arka koltu u katlamadan önce
emniyet kemerlerini her zaman
çözün ve çözülü konumdaki
yerlerinde olmalar n sa lay n.

Ani bir durma ya da kaza halinde
katl bir koltuk arkal üzerindeki
sabitlenmemi bagaj ya da yolcular
f rlayabilirler.

Çift katlamda veya geri katlamada
(normal konum), emniyet kemeri
tokalar n n koltuk taraf ndan
s k t r lmad klar ndan emin olun.
Ciddi yaralanmalar ya da ölüm
durumu meydana gelebilir.

C11E1004A

Üçüncü s ra koltuk giri veya ç k
için, a a dakileri uygulay n:
1. Üç emniyet kemerinin tümünün
çözülü konumda oldu undan ve
ön koltuk s rtl klar n n geriye
do ru yat k olmad ndan emin
olunuz.
2. Koltuk ba l klar n tamamen
a a ya do ru bast r n.
3. Koltuk arkal n n d ndaki
manivelay ileriye do ru çekin ve
koltuk arkal n katlay n.
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C11E1005A

4. Koltuk otomatik olarak ileriye
do ru dü ecektir ve hava bas nc
destekli çubuklar, koltuklar
katlanm vaziyette tutacakt r.
Arka koltuk arkal n orijinal
konumuna geri getirmek için:
1. Emniyet kemerlerini, s k p
s k mad ndan emin olmak için
tutucu k lavuza ba lay n.
2. Arka koltuk minderini a a ya
yönlendirin.

3. Arka koltuk minderini tabana
kilitleyin.
Arka koltuk minderinin, yukari
çekilip a agi bastirilarak emniyetli
bir biçimde kilitlendiginden emin
olun.
4. Arka koltuk s rtl n orjinal
konumuna geri getirmek için:
Koltuk arkal n ileri ve geri
çekerek emniyetli bir biçimde
kilitlendi inden emin olun.
5. Emniyet kemerlerini tutucu
kilavuzdan kurtarin.

{Uyar
Arka koltuk minderini alta do ru
yönlendirirken, bacaklar veya
vücudun di er k s mlar n arka
koltuk minderi alt ndaki taban
üstüne koymay n z.
Ciddi yaralanmalar ile
sonuçlanabilir.

C11E1017A

Dikkat
Koltuk katl konumdayken
manivelay çekmeyin. Bu i lem
manivelan n ve ilgili parçalar n
zarar görmesine sebep olur.
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Üçüncü s ra koltuklar n n
katlanmas

Arka koltuk arkal n orijinal
konumuna geri getirmek için:
1. Koltuk arkal n orijinal
konumuna kald r n. Koltuk
arkal n ileri ve geri çekerek
emniyetli bir biçimde
kilitlendi inden emin olun.
2. Ba l geriye do ru, orijinal
pozisyonuna itin.

Emniyet kemerleri
Emniyet kemerleri

C11E1006A

Üçüncü s ra koltuklar n n a a ya
katlanmas için:
1. Emniyet kemerlerinin
tokalar ndan ç kar ld klar ndan
emin olun.
2. Her koltuk s rtl üzerinde
bulunan kolu kald r n.
3. Koltuk s rtl n ileriye do ru itiniz
ve koltuk s rtl katlay n z.

MD033

Arac n zdaki ani h zlanma veya
frenlemelerde kemerler araç içindeki
ah slar n emniyeti için bloke olur.
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{Uyar
Her sürü ten önce emniyet
kemerini ba lay n z.
Emniyet kemerlerini takmayan
yolcular kaza esnas nda di er tüm
yolcular ve kendilerini tehlikeye
atm olurlar.
Emniyet kemerlerinin her biri ayn
anda sadece tek ki i taraf ndan
kullan lmak üzere tasarlanm t r.
12 ya ndan küçük veya 150 cm den
k sa ki iler için uygun de ildirler.
Belli aral klarla emniyet kemeri
sisteminin tüm parçalar n do ru
çal ma ve fonksiyon aç s ndan
kontrol edin.
Hasarl parçalar de i tirin. Bir kaza
dolay s yla i levselli ini yitirmi olan
emniyet kemerlerinin ve kemer
gerdiricilerin bir tamir atölyesi
taraf ndan yenileriyle de i tirilmesini
sa lay n.

Not
Kemerin, keskin kenarl cisimlere
tak larak veya ayakkab lar
nedeniyle hasar görmesini veya
s k mas n engelleyin. Kemer
sarg lar n n içine yabanc
maddelerin girmesini engelleyin.
Emniyet kemeri an msat c >.
Bkz. Emniyet kemeri an msat c lar
sayfa 94.

Ön koltuklar
Her ön koltuk, koltuk ayarlama
donan m , koltuk arkal nda
yüksekli i ayarlanabilir ba deste i,
üç noktal kucak ve omuzdan saran
emniyet kemerleri ve bir ilave
güvenlik sistemi (hava yast ) ile
donat lm t r .

Arka koltuklar
Arka koltuk, üç noktal kucak ve
omuzdan saran emniyet kemerleri ile
donanm iki yan koltuk ve kucaktan
saran bir emniyet kemeri ile
donanm bir orta koltuktan olu ur.

Her d taraf oturma konumu çocuk
emniyet sistemi arka koltu un
arkas nda bulunan alt ve top tether
ba lant elemanlar ile donat lm t r.
Bkz. Çocuk Emniyet Sistemi Montaj
Noktalar sayfa 64.

Üçüncü s ra koltuklar
Üçüncü s ra koltuklar üç noktal
kucak ve omuzdan saran emniyet
kemerleri ile donanm iki koltuktan
olu ur.

Kemer kuvveti s n rlay c lar
Ön koltuklardaki emniyet
kemerlerinin kemer kuvveti
s n rlay c lar , bir çarp ma an nda
araç içindeki yolcular n vücutlar na
etki edecek olan yükü, kemerleri
kademeli olarak gev etmek suretiyle
en aza indirir.
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Kemer gerdiriciler
Emniyet kemerleri, arac n ön, yan
veya arka k sm nda olabilecek belli
bir iddetin üzerindeki
çarp malarda, a a do ru çekilerek
gerdirilir.

{Uyar
Usulüne uygun olmayan kullan m
(örn. kemer ve kemer kilitlerinin
sökülmesi veya tak lmas ) kemer
gerdiricinin i levselli inin sona
ermesine ve dolay s yla yaralanma
tehlikesine neden olabilir.
Kemer gerdiricilerin bir defa devreye
girmesinin ard ndan i levselli inin
sona ermesi 9 kontrol lambas n n
sürekli yanmas ile gösterilir.
Bkz. Hava yast ve emniyet kemeri
gergi düzeni lambas sayfa 95.

Devreye girmi ve bu yüzden
fonksiyonunu tekrar yerine
getirmeyecek olan kemer gerdiricileri
bir tamir atölyesi taraf ndan
de i tirilmelidir. Kemer gerdiriciler
sadece bir defa devreye girer ve
fonksiyonlar n bir kez yerine
getirirler.

Üç noktal emniyet
kemerleri
Tak lmas

Not
Aksesuarlar n ve di er
malzemelerin, kemer gerdiricileri
etki alan içinde bir yerde
bulundurulmamas na özen
gösterin.
Kemer gerdiricilerinde herhangi bir
modifikasyon yapmay n, aksi
takdirde araç kullanma müsaadesi
ortadan kalkabilir.

MD035

Emniyet kemerini sarma
tertibat ndan (gergi makaras ) d ar
do ru çekin, bükülmemesine dikkat
ederek vücudunuzun üzerinden
geçirin. Kemerin ucundaki kilit dilini
kilidin içine yerle tirin.
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Sürü esnas nda kemerin
omzunuzun üzerinden geçen k sm n
çekerek, kemerin bel k sm n
gerdirin.

{Uyar
Emniyet kemeri, elbise ceplerinizin
içindeki k r labilir nesnelere
dayanmamal d r.

Yükseklik ayar , emniyet kemeri
omuz üzerinden geçerek omuza
yerle ecek ekilde yap lmal d r.
Emniyet kemeri boyun veya kol
üzerinden geçirilmemelidir.

{Uyar

Yükseklik ayar

Yükseklik ayar n sürü esnas nda
yapmay n.

MD036

Kal n giysiler emniyet kemerinin
vücuda s k oturmas n olumsuz
etkiler. Emniyet kemeri ile vücudunuz
aras nda hiçbir nesne, örn. el
çantas , cep telefonu,
bulunmamal d r.

C11E2059A

1. Tu a bas n.
2. Yüksekli i ayarlay n ve konumu
sabitleyin.
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Hamilelik esnas nda
emniyet kemerinin kullan m

Ç kar lmas

{Uyar
Özellikle hamile bayanlarda, kar n
üzerine bas nç gelmesini
engellemek için kemerin bel
üzerinden gelen k sm karn n
olabildi ince alt ndan geçmelidir.

MD038

Kemeri ç kartmak için kemer kilidi
üzerindeki k rm z dü meye bas n.

Emniyet kemerleri hamile bayanlar
dahil olmak üzere bütün yolcular için
öngörülmü tür.
Tüm yolcular gibi hamile bayanlar da
emniyet kemerlerini takmazlarsa
ciddi ekilde yaralanma tehlikesi
alt ndad rlar.
Ayrica emniyet kemeri düzgün bir
ekilde takildiginda anne karnindaki
çocugun bir kaza aninda emniyette
olma olasiligi daha yüksektir.
Maksimum koruma için hamile bir
kad n üç noktal emniyet kemeri
kullanmal d r.

Bayanlar hamile oldugu dönem
boyunca kemerin kucak kismini
olabildigince a agidan sarmaldir.
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Hava yast
Hava yast

sistemi
sistemi

Hava yast sistemi birbirinden ayr
birçok sistemden olu maktad r.
Etkinle tiklerinde hava yast klar
milisaniyelik bir zaman zarf nda
i er. Hava yast klar çarp ma
an nda fark edilemeyecek bir h z ile
aç l r ve i erler.

{Uyar
Usulüne uygun olmayan kullan m
hava yast klar n n patlama
eklinde aç lmas na yol açabilir.
Sürücü araç sürü hakimiyetine
sahip olacak ekilde,
direksiyondan olabildi ince uzak
konumda oturmal d r. E er hava
yast na çok yak n oturulursa
hava yast aç ld nda hayati
tehlike veya ciddi yaralanmalar
ya anabilir.

Not
Orta konsol bölümünde hava
yast ve kemer germe sisteminin
kumanda elektroni i
bulunmaktad r. Bu bölümde
manyetik özellikli e yalar
bulundurmay n.
Hava yast klar alanlar nda,
herhangi bir ey yap t rmay n ve
ba ka malzemelerle kaplamay n.
Her hava yast sadece bir defa
aç l r. levselli i sona ermi hava
yast n n derhal bir tamir atölyesi
taraf ndan de i tirilmesini
sa lay n.

Sürücü dahil tüm yolcular,
herhangi bir kaza an nda ciddi
yaralanma ya da ölüm riskini en
aza indirmek için, her zaman
emniyet kemerlerini takmal d r.
Araç hareket halindeyken gereksiz
yere hava yast klar na
yaslan lmamal d r.

Hava yast sisteminin
elemanlar nda bir de i iklik
yapmay n, aksi takdirde fabrikan n
genel müsaadelerinin ortadan
kalkmas na yol açabilirsiniz.

Hava yast aç ld nda yüz veya
vücut yaralanmalar (camlar n
k r lmas sonucu) veya cilt yan klar
meydana gelebilir.

Hava yast n n aç lmas
durumunda direksiyon, gösterge
panosu, tüm kaplamalar, kap
contalar , tutamaklar ve ön
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koltuklar n bir tamir atölyesi
taraf ndan sökülmesini sa lay n.
Bir hava yast aç ld nda,
yüksek bir ses duyulabilir ve
duman ç kabilir. Bunlar normal
durumlard r ve tehlikeli de ildir,
ancak yolcunun cildini tahri
edebilir. Tahri devam ederse, bir
doktora ba vurunuz.

{Tehlike
Çocuklar n, bebeklerin, hamile
bayanlar n, ya l lar n ve çok zay f
ki ilerin hava yast ile donat lm
ön yolcu koltuklar na oturmas na
müsaade etmeyin.
Ön yolcu koltu una bebek koltu u
yerle tirmeyin. Bir kaza an nda
aç lan hava yast sebebiyle yüz
yaralanmas veya hayati tehlike
söz konusu olabilir.

Dikkat
Asfaltlanmam yollarda araca
çarpan nesneler hava yast n n
aç lmas na sebep olabilir. Araç
trafi i için tasarlanmam yollarda
hava yast n n gereksiz yere
aç lmamas için arac n z yava
sürünüz.

Ön hava yast

sistemi

Ön hava yast sistemi direksiyona
ve ön yolcu taraf ndaki gösterge
paneline tak lm olan ve i irme
düzene ine sahip birer hava
yast ndan olu ur. Bu üniteler
üzerlerindeki AIRBAG yaz s ndan
anla l r.

Hava yast sistemleri için kontrol
lambas 9.
Bkz. Hava yast ve emniyet kemeri
gergi düzeni lambas sayfa 95.

C11E1009A
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Ön hava yast resimde belirtilen
aç lardan gelecek belli iddetin
üzerindeki darbelerde aç l r.
Konta n AÇIK konumda olmas
gerekir.

{Uyar
Ön hava yast sistemi ile
mükemmel bir koruma; koltuklar,
koltuk s rtl klar ve ba l klar do ru
bir ekilde ayarland takdirde
sa lan r.

Yan hava yast belli iddetin
üzerindeki darbelerde aç l r.
Konta n AÇIK konumda olmas
gerekir.

Bkz. Koltuk pozisyonu sayfa 41.
Hava yast klar n n aç lma alan na
hiçbir e ya yerle tirmeyin.
Emniyet kemeri, mutlaka do ru bir
ekilde tak lm olmal d r. Ancak
bu taktirde hava yast sistemi ile
koruma sa lanabilir.

MD039

Ön tarafta oturan ki ilerin kaza
an nda ileri do ru hareket etmesi,
hava yast sayesinde sönümlenir
ve bu sayede vücudun ön k sm n n
ve ba n yaralanma riski yüksek
oranda azd r.

Yan hava yast

2235845

sistemi

Yan hava yast sistemi sürücü ve
ön yolcu koltu unun s rtl nda
bulunan birer hava yast ndan
olu ur.
Üzerindeki AIRBAG yaz s ndan
tan nabilir.

Arac n yan taraflar n n hasar
gördü ü çarp malarda hava yast
toraks ve kalça k sm n n yaralanma
riskini büyük oranda azalt r.

{Uyar
Hava yast klar n n aç lma alan na
hiçbir e ya yerle tirmeyin.
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Perde hava yast

Not

sistemi

Sadece kullan m na izin verilen
koltuk k l flar n kullan n. Hava
yast klar n n örtülmemesine dikkat
edin.

{Uyar
Yan hava yast na yak n oturan
bir çocuk, özellikle çocu un kafas ,
boynu ya da gö sü aç lma an nda
hava yast na yak nsa, ciddi ya da
ölümle sonuçlanabilecek
yaralanma riski alt ndad r.
Çocu unuzun kap ya, hava yast
modülü yak nlar na yaslanmas na
asla izin vermeyin.

2235846
TDL092A

Perde hava yast arac n sa ve sol
tavan çerçevesi bölümündeki birer
hava yast ndan olu ur. Üzerindeki
AIRBAG yaz s ndan tan nabilir.
Perde hava yast belli iddetin
üzerindeki darbelerde aç l r.
Konta n AÇIK konumda olmas
gerekir.

Bu aç lma yandan gelen iddetli
darbelerde yolcular n ba bölgesinde
meydana gelebilecek yaralanma
riskini azalt r.
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{Uyar
Hava yast klar n n aç lma alan na
hiçbir e ya yerle tirmeyin.
Tavan çerçevesindeki ask lar hafif
e yalar n as lmas içindir.
Bu ask lara elbise ask s
asmay n z. Bu bölümde sürekli
e ya durmas na müsaade
etmeyiniz.

Hava yast
anahtar

açma-kapatma

Ön yolcu koltu unda çocuk emniyet
sistemlerinin kullan lmas durumunda
ön yolcu için olan hava yast
sisteminin devre d b rak lmas
gerekir. Perde hava yast sistemi,
kemer gerdiriciler ve sürücü hava
yast sistemleri aktif kalmaya
devam eder.

Ön yolcu hava yast sistemi,
gösterge panelinin yan taraf nda
bulunan ve ön yolcu kap s aç ld
zaman görülebilen bir kilit yard m yla
devre d b rak l r.

{Uyar
Ön yolcu koltu unda çocuk
bulunmas durumunda ön yolcu
hava yast sistemini devre d
b rak n.
Ön yolcu koltu una yeti kin birisi
oturdu unda ön yolcu hava yast
sistemini tekrar etkinle tirin.
Kontak anahtar n kullanarak gerekli
konumu seçin:

TEL014A

U = Ön yolcu hava yast klar devre
d konumdad r ve bir çarp ma
esnas nda aç lmayacakt r. Kontrol
lambas + devaml olarak yanar.
emaya uygun bir çocuk emniyet
sistemi monte edilebilir.
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V = Ön yolcu hava yast klar etkin
konumdad r. Çocuk emniyet sistemi
monte edilemez.

Yap lan de i iklik bir sonraki
de i ikli e kadar ayarl kal r.
Hava yast devre d b rakma
kontrol lambas .
Bkz. Hava yast aç k-kapal
lambas sayfa 95.

Çocuk emniyet sistemi
Çocuk emniyet sistemi
Arac n za uygun olarak tasarlanm
GM çocuk emniyet sistemini
kullanman z tavsiye ederiz.
Çocuk emniyet sistemi kullan l rken
a a da belirtilen kullanma ve montaj
talimatlar na ve çocuk emniyet
sistemi ile birlikte verilen kullan m
k lavuzuna uyun.

C11E2056A

Ön yolcu hava yast klar bir çarp ma
an nda ancak kontrol lambas +
yanm yor ise aç l r.
De i iklikleri ancak araç hareketsiz
ve kontak kapal konumdayken
uygulay n.

Yerel ve ulusal kurallara ve
düzenlemelere mutlaka uyun.
Baz ülkelerde çocuk emniyet
sistemlerinin ön koltuklarda
kullan lmas na müsaade edilmez.
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{Uyar
ÇOK ÖNEML UYARI
Önünde hava yast olan bir
koltu a çocuk koltu unu kesinlikle
yüzü arkaya bakacak ekilde
yerle tirmeyin.
Çocu un ba aç lan hava
yast na çok yak n olaca ndan
hava yast aç ld nda çocuk çok
ciddi olarak yaralanabilir.

{Uyar
Çocuk emniyet sistemi ön yolcu
koltu unda kullan ld nda, ön
yolcu için olan hava yast devre
d b rak lmal d r. Aksi halde hava
yast klar n n aç lmas çocukta çok
a r yaralanmalara sebep olabilir.
Bu durum özellikle yüzü sürü
yönünün tersine bakan çocuk
emniyet sistemleri ön yolcu
koltu unda kullan ld nda
geçerlidir.

Do ru sistem seçimi
Çocuk emniyet sisteminin
sabitlenmesi için en uygun yer arka
koltuklard r.
Çocu unuz araç içerisinde mümkün
oldu unca yüzü arac n arka k sm na
bakacak ekilde ta nmal d r. Bu
durum çocu un yeti kinlere k yasla
çok zay f olan bel kemi inin bir kaza
durumunda daha az yüklenmeye
maruz kalmas n sa lar.
12 ya ndan küçük veya 150 cm den
daha k sa olan çocuklar ancak
çocuklar için uygun olan emniyet
(koltuk) sistemlerinde seyahat
etmelidir. Uygun olan çocuk emniyet
(koltuk) sistemleri ECE 44-03 veya
ECE 44-04 normlar na uygun olan
sistemlerdir. Emniyet kemerlerinin
150 cm den daha k sa olan
çocuklarda uygun konuma getirilmesi
ço u zaman zor oldu undan ya
bak m ndan zorunlu olmasa dahi
çocu un tam uygun emniyet
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sisteminde ta nmas n
tavsiye ederiz.

iddetle

Araç ile seyahat ederken kucakta
asla bir çocuk ta may n. Bir
çarp ma an nda çocuk
tutulamayacak kadar a rla r.
Çocuklar n araçta seyahat etmesi
için vücut a rl klar na göre de i en
çocuk emniyet sistemleri kullan n.
Monte edilecek çocuk koltu u
sisteminin araç tipiyle uyumlu
oldu undan emin olun.
Çocuk emniyet sisteminin araç
içindeki sabitleme konumunun do ru
oldu undan emin olun.
Çocuklar n araca, araç geçmeyen
taraftan binip inmelerini sa lay n.
Kullan lmad durumlarda çocuk
emniyet sistemini emniyet kemeriyle
sabitle tirin veya araçtan ç kart n.

Not
Çocuk emniyet sistemlerinin
üzerine bir ey yap t rmay n ve
di er bir malzeme ile kaplamay n.
Bir kazadan sonra, kazadan
etkilenen çocuk emniyet sisteminin
de i tirilmesi gerekir.
Lütfen bebek ve çocuklar n arka
koltuklarda ve uygun çocuk
emniyet sistemlerinde seyahat
etmelerini sa lay n.
Çocuklar emniyet kemeri
kullanacak ya a gelene kadar
lütfen çocuklar n ya na uygun
çocuk emniyet sistemini seçin ve
uygun olarak kullan ld ndan emin
olun. Lütfen çocuk emniyet
sistemlerinin ilgili ürün kullan m
talimatlar na uyun.
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Çocuk Emniyet Sistemi Montaj Noktalar
Çocuk emniyet sistemleri için müsaade edilen kullan m yöntemleri
Ön yolcu koltu unda

A rl k s n f
Grup 0
Grup 0+

10 kg a kadar
13 kg a kadar

Grup I

9 ile 18 kg
aras
15 ile 25 kg
aras
22 ile 36 kg
aras

Grup II

Grup III

Hava yast
etkin

Hava yast
devre d

kinci koltuk
s ras ndaki
d
koltuklarda

kinci koltuk
s ras ndaki
orta koltukta

Üçüncü koltuk
s ras n n
koltuklar nda

X
X

U1
U1

U+
U+

X
X

X
X

X

U1

U+

X

X

X

X

U

X

X

X

X

U

X

X

1: Sadece ön yolcu hava yast klar devre d b rak ld nda. Çocuk emniyet sistemi üç noktal emniyet kemeri ile
sabitleniyorsa, koltuk arkal aç s n en ileri konuma getirin ve emniyet kemeri yönlendirme noktas ndan öne do ru
gitti inden emin olun.
+: ISOFIX ve Top-Tether sabitleyicili koltuk kullan labilir.
U: Üç noktal emniyet kemer ile birlikte çok amaçl kullan ma uygun.
X: Bu a rl k gurubunda çocuk emniyet sistemine müsaade edilmez.
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ISOFIX çocuk emniyet sistemleri için müsaade edilen kullan m yöntemleri

A rl k s n f
Grup 0

10 kg a
kadar

Grup 0+

13 kg a
kadar

Grup I

9 ile 18 kg
aras

kinci koltuk
s ras ndaki
d
koltuklarda

kinci koltuk
s ras ndaki
orta koltukta

Üçüncü koltuk
s ras n n
koltuklar nda

Ebat s n f

Fikstür

Ön yolcu
koltu unda

E

ISO/R1

X

IL

X

X

E
D

ISO/R1
ISO/R2

X
X

IL
IL

X
X

X
X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

D

ISO/R2

X

IL

X

X

C

ISO/R3

X

IL

X

X

B
B1

ISO/F2
ISO/F2X

X
X

IL, IUF
IL, IUF

X
X

X
X

A

ISO/F3

X

IL, IUF

X

X

IL: Araca özel , k s tl ve yar üniversal kategorilerine ait belirli ISOFIX çocuk emniyet sistemleri için uygundur.
ISOFIX sistemi arac n z n modeline uygun olmal ve kullan m na izin verilmi olmal d r.
IUF: Bu a rl k ve ya gurubunda kullan ma izin verilen üniversal kategorideki öne do ru bakan ISOFIX çocuk emniyet
sistemleri için uygundur.
X: Bu a rl k gurubunda ISOFIX çocuk emniyet sistemine müsaade edilmez.
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ISOFIX ebat s n f ve koltuk
A - ISO/F3: 9 - 18 kg aras ndaki ve maksimum boy uzunlu una sahip çocuklar için yüzü öne bakan çocuk emniyet
sistemi.
B - ISO/F2: 9 -18 kg aras nda olan daha küçük çocuklar için yüzü öne bakan çocuk emniyet sistemi.
B1 - ISO/F2X: 9 -18 kg aras nda olan daha küçük çocuklar için yüzü öne bakan çocuk emniyet sistemi.
C - ISO/R3: 13 kg a kadar ve maksimum boy uzunlu una sahip çocuklar için yüzü arkaya bakan çocuk emniyet sistemi.
D - ISO/R2: 13 kg a rl a kadar olan daha küçük çocuklar için yüzü arkaya bakan çocuk emniyet sistemi.
E - ISO/R1: 13 kg a rl a kadar olan genç çocuklar için yüzü arkaya bakan çocuk emniyet sistemi
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Isofix çocuk emniyet
sistemleri

Arac n z n iki arka yan koltu una
ISOFIX alt sabitleyiciler ve arka
koltuk arkas na top-tether ba lant
parçalar yerle tirilmi tir, bu parçalar
çocuk koltuklar n n do rudan arac n
arka koltuklar na ba lanabilmesine
olanak tan r.
ISOFIX alt ve top-tether ba lant
parçalar yla donat lm çocuk
koltu unu monte etmek için, size
çocuk koltu uyla verilmi olan
talimatlar uygulay n.

C11E1001A

Önceleri çocuk koltuklar arac n
koltu una emniyet kemerleriye
ba lan rd .
Bu yüzden, çocuk koltuklar
ço unlukla hatal olarak ya da
çocu u yeterince koruyamayacak
kadar gev ek tak l rd .

Oldukça zaman n z alacak olsa
dahi, çocuk koltu uyla verilmi
olunan talimatlar ve sonraki
sayfalarda yaz lm olan talimatlar n
hepsini dikkatlice okumal s n z ve
takip etmelisiniz.

Sorulariniz olursa ya da çocuk
koltugunu uygun olarak takip
takmadiginizdan üphe
içerisindeyseniz, çocuk koltugu
üreticisine ba vurun. Buna ra men
arac n za çocuk koltu unun montaj
edilmesinde sorun ya yorsan z,
yetkili servis ile irtibata geçmenizi
tavsiye ederiz.
ISOFIX çocuk emniyet sistemlerinin
monte edilmesi:
1. Çocuk koltuklar n n tak lmas için
arka yan koltuklardan birini seçin.

Çocu unuzun emniyeti buna
ba l d r!

C11E1003A
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2. ki alt ba lant parças n n
konumunu belirleyiniz.
Her bir alt ba lant parças n n
yeri, arka koltuk s rtl ile koltuk
minderi aras ndaki geçme
kovan yla tespit edilir.
3. Emniyet kemeri kilit mekanizmas
ya da emniyet kemeri dahil, alt
ba lant parçalar etraf nda
hiç bir yabanc maddenin
bulunmad ndan emin olun.
Yabanci maddeler, çocuk
koltugunun baglanti parçalarina
uygun bir biçimde kilitlenmesini
engelleyebilir.
4. Çocuk koltu unu, koltuk üzerine
iki adet alt ba lant parças
üstüne yerle tirin ve çocuk
koltu uyla birlikte sa lanan
talimatlara uyarak, koltu u
sabitleyicilere tak n.
5. Talimatlara göre çocuk koltu unu
ayarlay n ve s k n.

Dikkat
Kullan lmayan çocuk güvenlik
sistemi öne do ru savrulabilir.
Kullan lmad takdirde çocuk
güvenlik sistemini sökünüz veya bir
emniyet kemeriyle güvenlik alt na
al n z.
Not
Bir emniyet kemeri veya çocuk
koltuk sistemi kapali bir araçta
birakildiginda çok isinabildiginden,
içine bir çocuk oturtmadan önce
emin olunuz ve koltuk örtüsünü ve
tokalari kontrol ediniz.

{Uyar
Tüm ISOFIX alt ve top-Tether
ba lant parçalar n sadece
tasarland klar amaçlar için
kullan n z.
ISOFIX alt ve top-tether ba lant
parçalar alt ve üst sabitleyici
donat lar yla gelen çocuk
koltuklar n tutmak için
tasarlanm lard r.
ISOFIX alt ve top-tether ba lant
parçalar n , yeti kinlerin emniyet
kemerleri, teçhizatlar ya da
arac n zdaki di er ekipmanlar n
tutulmas için kullanmay n.
ISOFIX alt ve top Tether
ba lant lar ; yeti kinlerin emniyet
kemerleri, teçhizatlar ya da
arac n zdaki di er ekipman
unsurlar n n tutulmas için
kullan lmas durumunda, kazalarda
uygun koruma sa lamayacak ve
yaralanmalara ya da ölümlere
neden olabilecektir.
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{Uyar

Dikkat

Ön koltuga yerle tirilmi çocuk
güvenlik koltugu sistemi, ciddi
yaralanmalara veya ölüme neden
olabilir.

Tam büyüklükte yüzü arkaya
dönük çocuk koltuklar montaj için
uygun olmayabilirler. Uygun çocuk
koltu u sistemlerine ili kin daha
fazla bilgi için yetkili sat c n z ile
ba lant kurunuz.

Yüzü arkaya dönük bir çocuk
koltu unu ön yolcu hava yast ile
donat lm arac n z n ön koltu una
asla monte etmeyiniz.
Ön koltu a monte edilmi yüzü
arkaya dönük bir çocuk koltu unda
bulunan bir çocuk, yolcu hava
yast aç ld nda ciddi bir ekilde
yaralanabilir.
Yüzü arkaya dönük bir çocuk
koltugunu arka koltuga yerle tirin.
Yüzü öne dönük bir çocuk koltu u
mümkün oldu unca arka koltu a
yerle tirilmelidir.
Ön yolcu koltuguna takildiginda,
koltugu en geriye dayanacak
ekilde ayarlayiniz.

Top-Tether çocuk emniyet
sistemleri

Çocuk koltuklar n n ISOFIX alt ve
top tether ba lant parçalar yla
montaj .

2235843

Top-tether ba lant noktalar na
eri mek için, unlar yap n:
1. Top tether ba lant parças
etraf nda bulunan yabanc
maddeleri al n.
Bagaj bölümünün örtüsünü
ç kart n z.
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2. Çocuk koltu unun kemeri
üzerindeki klipsi top tether
ba lant parças na, kemerde
herhangi bir dönme olmayacak
ekilde, tak n z.
Kulland n z pozisyon
ayarlanabilir ba l a sahipse ve
siz çiftli bir tether kullan yorsan z,
tether ba lant s n ba l n
çevresinde döndürün.
Kulland n z pozisyon
ayarlanabilir ba l a sahipse ve
siz tekli bir tether kullan yorsan z,
ba l kald r n ve tether
ba lant s n ba l n alt ndan ve
ba l k desteklerinin aras ndan
geçirin.
3. Çocuk koltu unun kemerini
çocuk koltu uyla birlikte sa lanan
talimatlara göre s k t r n z.
4. Çocuk koltu unun emniyetli
olarak tespit edildi inden emin
olmak için montajdan sonra
koltu u ileri itin ve geri çekin.

C11E1008A

{Uyar
Çocuk koltu undaki kemer
üzerindeki klipsin, top Tether
ba lant parças na do ru bir
ekilde ili tirildi inden emin olunuz.
Hatal ba lamalar ba lama
kay n ve Top tether
ba lant lar n etkisiz k labilir.
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E ya saklama ve
bagaj bölümleri

71

E ya saklama bölümleri
Gösterge panelindeki e ya
koyma gözleri

E ya saklama bölümleri.................71
Bagaj/yük yerleri............................76
Ek E ya Saklama Özellikleri..........76
Tavan üstü bagaj ta y c s ............78
Arac n yüklenmesi ile ilgili bilgiler ..79

C11E2024A

C11E2025A

E ya saklama ve bagaj bölümleri
gösterge panosundad r. Buras
küçük nesnelerin vb. saklanmas için
kullan l r.
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Kart tutucu

Bozuk para muhafaza gözü

C11E2077A

Kart tutucusunu bir kart yuvaya
soktu unuzda kullanabilirsiniz.

C11E2023A

Bozuk para gözünü açmak için,
kapaktaki kolu kendinize do ru
çekin.
Bozuk para muhafaza gözünü
kapatmak için, bozuk para muhafaza
gözü kapa n iyice bast r n.

Torpido gözü

C11D2019A

Kolun alt n yukar ya do ru çekerek
torpido gözünü aç n ve torpido gözü
lambas yanar. Sa lam bir ekilde
iterek torpido gözünü kapat n z ve
böylece torpido gözü lambas söner.
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çecek tutucular

{Uyar
Araç hareket halindeyken içinde
s cak s v bulunan üstü kapal
olmayan bardaklar bardak
tutucusuna koymay n. S cak s v
salland nda yanabilirsiniz. Araç
sürücüsünün yanmas araç sürü
hakimiyetini kaybetmesine sebep
olabilir.

Daha büyük parçalar yerle tirmek
isterseniz iç bölme ç kart labilir.
ç bölmeyi ç kard ktan sonra torpido
gözünün sol taraftaki kanal nda
muhafaza edin.

{Uyar
Bir kaza veya ani durma an nda
yaralanma riskini azaltmak için
torpido gözünü sürü esnas nda
sürekli kapal tutun.

C11D2026A

Bardak tutucular orta konsolda ve
ikinci koltuk s ras kolçaklar nda
bulunur.
Arka bardak tutucusunu kullanmak
için, bardak tutucusu üzerindeki
dü meyi itin. Bardak tutucusu
otomatik olarak d ar ç kacakt r.

Ani durma veya çarp ma an nda
yaralanma riskini azaltmak için
araç hareket halindeyken üstü
kapal veya emniyetli olmayan
bardak, i e veya kutular vb.
bardak tutucuya koymay n.

73
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Gözlük bölmesi

Orta konsol e ya saklama
yeri

C11E2028A
C11E2022A

Açmak için a a

do ru yat r n.

Dikkat
Bu göze a r nesneler koymay n.

C11D2021A

Konsol kutusunu açmak için kolu
çekin ve kapa kald r n.
Konsol kutusunu kapatmak için
kapa indirin ve yerine oturana
kadar bast r n.

Ba ka bir muhafazay kullanmak için
bardak tutuculardaki kola bas n ve
çekin.
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Tavan dö emesi

Yolcular, tutamaklar destek almak
amac yla araca binerken/inerken
kullanabilir ya da h zl de i en sürü
ko ullar nda tutamak olarak
kullanabilirler.

Ask l tutamak

75

Koltu u alt ndaki e ya
koyma gözü

Dikkat
Araç ask l klar na as lan eyler,
sürücü görü ünü engelleyebilir.
Ask l olmayan tutamaklara
herhangi bir ey asmay n.

C11E2035A

Arac n zda, ön yolcu kap s n n ve
arka kap lar n üst taraf nda
tutamaklar vard r. Her arka kap n n
üstündeki tutamakta ask
bulunmaktad r.
Ask l klar kullanmak için a a çekin
ve tutun. Ask l klar b rakt n zda,
otomatik olarak yerine dönerler.

Sürücünün görü netli inin
azalmas ; ciddi yaralanmalara,
arac n z n ve içindekilerin maddi
zarar yla sonuçlanan bir kazaya
neden olabilir.

C11E2030A

Ön yolcu koltu u alt e ya gözünü
kullanmak için gözün ucunu tutup
gösterge tablosuna do ru çekin.
Orijinal konumuna geri döndürmek
için gözü tutup koltu a do ru itiniz.
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Bagaj/yük yerleri

Ek E ya Saklama
Özellikleri

Dikkat

Bagaj bölümü

Bölmelerin içindeki nesnelerin
bölmenin yukar s nda ta malar na
mani olun. Aksi takdirde bölme
veya bagaj dö emesi hasara
u rayabilir.

Dö eme alt bölmeleri

Bagaj Bölmesi Örtüsü

Arka k s mdaki e ya
muhafaza bölümü

C11E2042A

C11E2044A

Bir bagaj bölmesi örtüsü vas tas yla
bagaj bölmesine koyulan bagaj veya
di er yükler saklan labilir.

Bagaj bölmesi zemininde bir
depolama yeri mevcuttur. Dö eme
bölmelerine eri mek için, dö eme
paspas tutama n yukar çekiniz.
C11E2045A

Bagaj bölmesi zeminin her iki
taraf nda, zemin tablas mevcuttur.

Örtüyü açmak için, örtü tutama n
kendinize çekin. Sonra tutucuyu
bagaj kap s aç kl n n her iki
taraf na yerle tirilmi kanala
yerle tirin.

12C140_eu_lhd.book Page 77 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

E ya saklama ve bagaj bölümleri

Örtüyü kapatmak için, tutama bir
miktar kendinize çektikten sonra
serbest b rak n. Örtü otomatik olarak
geri çekilir.

Bagaj filesi

77

Yük tutmak için file

Yük tutma filesi

C11E2043A
2207499

Dö eme filesi, küçük yüklerin keskin
dönü lerde ya da ani h zlanma ve
frenlemelerde hareketlerine
s n rlama getirir.
Dö emenin dört bir kö esinde
bulunan metal bileziklerdeki file
kancalar na tak l r.

Opsiyonel yük tutma filesiyle küçük
yükleri ta yabilirsiniz.
Fileyi monte etmek için, filenin üst
kö esindeki her halkay arka panelin
her iki ba lant s na ve metal halkalar
içindeki iki file kancas n zeminin her
iki alt kö esine as n z.
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Dikkat
Yük tutma filesi küçük yükler için
tasarlanm t r.
Yük tutma filesiyle a r e yalar
ta may n.

Tavan üstü bagaj
ta y c s
Tavan bagaj
Portbagaj; bagaj bölümünde
ta nmas güç olan hacimli yüklerin
(bisiklet gibi) ya da ba ka yüklerin
ta nmas için kullan l r. Portbagaj,
tavan n iki yan na donat lm raylar
içermektedir. Yüklü bir tavan bagaj
ile sürü konusunda ayr nt lar ve
talimatlar için yetkili servise
dan n z.
Yan raylara veya çapraz k zaklara
yükün e it da ld ndan emin
olunuz. Tavan yüzeyine yükleme
yap lmamal d r.
Yüklenmi bagaj ta y c s arac n
a rl k merkezini de i tirir. Yan
rüzgarlara maruz kald n zda
dikkatli sürünüz ve yüksek h zda
araç sürmeyiniz.

Arac n z sürerken hasar veya yükün
kaybolmas n önlemek için, s k s k
kargonuzu emniyetli bir ekilde
ba land ndan emin olmak için
kontrol edin.

12C140_eu_lhd.book Page 79 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

E ya saklama ve bagaj bölümleri

{Uyar
Portbagajdan daha geni veya
daha uzun olan bir nesneyi
arac n z n üstünde ta maya
kalkarsan z sürü esnas nda
rüzgara kap labilir. Bu durumda
kontrolü kaybedebilirsiniz.
Ta d n z e ya iddetli bir ekilde
arac n zdan kopabilir ve bu sizin
veya di er sürücülerin kaza
yapmalar na neden olabilir ve
arac n za zarar verebilir.
Portbagajdan daha geni veya
uzun herhangi bir e yay arac n z n
üstünde ta may n z.
Yüklenmi portbagaj, arac n a rl k
merkezini de i tirir. Yüksek
h zlarda araç sürmeyiniz. Yandan
rüzgar gelirken dikkatli olun.
Bu önlemlerin göz ard edilmesi
arac n hasar görmesine ve ki isel
yaralanmaya neden olabilir.

Tavan bagaj raylar n n maksimum
ta ma gücü 100 kg d r. Arac n z
yüklerken azami araç kapasitesini
a may n.

79

Arac n yüklenmesi ile
ilgili bilgiler
Arac n yüklenmesi ile ilgili
bilgiler
Arka kapaktaki a r e yalar
koltuk s rtl klar na do ru
yerle tirin. Koltuk s rtl klar n n
güvenli bir ekilde sabit konumda
ayarl oldu undan emin olun. Üst
üste konulan e yalarda en a r
olan en alta yerle tirin.
Arka kapaktaki e yalar kaymaya
kar emniyete al n.
Bagajda yük ta rken arka koltuk
s rtl klar n n aç s öne do ru
ayarl olmamal d r.
Yük koltuk s rtl klar n n üst
kenar ndan daha yüksek
olmamal d r.
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Bagaj örtüsü ve gösterge paneli
üzerine herhangi bir e ya
koymay n, gösterge paneli
üzerindeki sensörlerin üzerinin
kapat lmamas gerekir.
Yap lacak yüklemeler pedallar n,
el freninin ve vites kolunun
kullan lmas n engellememelidir
ve sürücünün hareket alan n
k s tlamamal d r. Arac n iç
bölümünde sabit olmayan ve
gev ek konumda e ya
bulundurmay n.
Arka kapak aç k konumda
seyahat etmeyin.
Faydal yük, müsaade edilen
toplam a rl k (bkz. Tip etiketi
sayfa 347) ve bo a rl k
aras ndaki farkt r.
Bo a rl n detaylar için teknik
bilgiler bölümüne bak n.

Tavan yükü arac n yan rüzgar
hassasiyetini artt r r ve araç
a rl k merkezinin yükselmesi
nedeniyle direksiyon hakimiyetini
zorla t r r. Yük tüm tavana e it
olarak da t lmal ve yükün
kaymamas n emniyet alt na
almak için kemerlerle
sabitlenmelidir. Lastik
bas nçlar n ve araç h z n yük
durumuna göre ayarlay n. Yük
sabitleyici bant ve kay lar s kça
kontrol edin ve gerekti inde
gerin.
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Göstergeler ve
kumanda birimleri

Kontroller

81

Dikkat

Direksiyon ayar

Direksiyon simidi ayarlan rken
direksiyon sütunu mili yönüne a r
darbe gelirse veya direksiyon mili
kumanda kolu kilitli konuma
geçerse direksiyon ile ilgili parçalar
hasar görebilir.

Kontroller .......................................81
kaz lambalar , ekran göstergeleri
ve kontrol lambalar .......................90
Bilgi ekran ...................................104
Araç bilgisayar ............................105

C11E3010A

Kolu a a ya do ru yat r n,
yüksekli i ve derinli i ayarlay n, kolu
yukar ya do ru kald r n, kilitlenmesini
sa lay n.
Direksiyonu sadece araç sabit
konumda iken ayarlay n.
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Direksiyondaki kumanda
tu lar

Ön cam silece i / y kay c

Korna

Ön cam silece i

C11E2039A
2443657

Bas n Y

2238054

Klima sistemi ve h z sabitleme
sistemi (cruise control) direksiyon
simidi üzerindeki kumanda birimleri
ile çal t r labilir.

Ön cam sileceklerini çal t rmak için,
kontak anahtar n ON konumuna
getirin ve ön cam silecek / y kama
kolunu hareket ettirin.

Bkz. Elektronik Klima Sistemi
sayfa 221.

HI: Sürekli silme, h zl .

Bkz. H z Sabitleme Sistemi (Cruise
control) sayfa 249.

INT: Fas lal çal ma.

LO: Sürekli silme, yava .
OFF: Sistem kapal .
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MIST: Bu u giderme fonksiyonu.
Bu u giderme fonksiyonu
Ön cam sileceklerini hafif ya mur ya
da sisli havada çal t rmak için, ön
cam silecekleri ve y kama sistemi
kolunu hafif bir ekilde a a ya do ru
bast r n ve b rak n.
Kolu b rakt n zda, kol otomatik
olarak normal pozisyonuna döner.
Silecekler bir defa çal acakt r.

Dikkat

83

Ya mur sensörlü otomatik
silme

Sürücünün görü netli inin
azalmas , arac n zda bulunanlar n
yaralanmas ve maddi hasar ile
sonuçlanan bir kazaya neden
olabilir.
Ön cam kuru veya kar ya da buz
gibi engeller ile kapl ise, ön cam
sileceklerini çal t rmay n z.
Bu gibi durumlarda sileceklerin
kullan lmas ; silecek lastiklerine,
silecek motoruna ve camlara zarar
verebilir.
Silecekleri so uk havalarda
çal t rmadan önce, silecek
lastiklerinin donarak camlara
yap p yap mad n kontrol edin.
Lastik donmu ken sileceklerin
çal t r lmas , silecek motoruna
zarar verebilir.

2238058

Ya mur sensörü; ön camdaki
ya murun miktar n alg layarak,
otomatik olarak silme h z n ayarlar.
Silecekleri otomatik olarak
çal t rmak için, ön cam silecek/
y kama kolunu AUTO konumuna
do ru hareket ettirin.
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Sistemin hassasiyeti, ön cam
silecek/y kama kolunun uç taraf n
yukar ya da a a hareket ettirilerek
ayarlanabilir.
Sistemi kapatmak için, ön cam
silecek/y kama kolunu OFF
konumuna do ru hareket ettirin.

Dikkat
Araba y kamalar nda ya mur
sensörü ile ön cam sileceklerini
açmay n veya onlar otomatik
çal maya ayarlamay n. Bu silecek
lastiklerine veya silecek sistemine
zarar verebilir.
Ön cam silecekleri, kontak anahtar
ACC ye aç ld nda, silecek kolu
AUTO pozisyonundayken sistemi
kontrol etmek için bir kez çal r.

Ya mur sensörünün do ru
çal mas ndan emin olmak için,
sensör bölgesi tozdan ve kirden
ar nm olmal d r. Ya mur sensörlü
araçlar, ön cam n üstündeki sensör
bölgesinden tan nabilir

Ön cam y kay c

Otomatik anz manda seçici kolu "N"
konumunda ve araç h z
5 km/saatten daha az ise,
silecekler çal maz.

C11E2006A

Kolu çekin. Ön cama cam y kama
suyu püskürtülür ve silecekler bir
silme hareketi yapmak üzere
çal t r l r.
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Dikkat
Cam y kay c s n , sürekli olarak
birkaç saniyeden daha fazla bir
süre ya da cam y kama suyu
bitene kadar çal t rmay n z.
Bu durum, y kay c motorunun a r
s nmas na ve pahal onar m
olu turmas na yol açabilir.

Arka cam silece i ve y kama
sistemi

OFF: Sistem kapal . Ayarl olan
konum.

Silecek

INT: Kesintili çal ma.

85

LO: Sürekli silme, yava h zda.

Y kama tertibat

{Uyar
Çok so uk havalarda ön cama
y kama suyu püskürtmeyin.
Y kama sistemi s v s ve
sileceklerin kullan lmas dondurucu
bir havada ön camdaki y kama
s v s n n donmas na ve
görü ünüzü engelleyerek bir
kazaya sebep olabilir.

2274836

Bagaj kap s sileceklerini çal t rmak
için, kontak anahtar n ACC veya ON
konumuna getirin ve ön cam
silecek/y kama kolunu yukar do ru
hareket ettirin.
Ön cam silecekleri a a daki üç
pozisyonda çal r:

C11E2007A

Y kama suyunu bagaj kap s cam na
püskürtmek için, y kama ba layana
kadar kolun sonundaki dü meye
bas n. Dü meyi b rakt n zda,
y kay c lar durur, ancak silecekler
silmeye yakla k 3 kere devam eder.
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Dikkat

Dikkat

Sürücünün görü netli inin
azalmas , arac n zda bulunanlar n
yaralanmas ve maddi hasar ile
sonuçlanan bir kazaya neden
olabilir.
Bagaj kapa cam ; kuru, karl ya da
buzlu oldu unda cam silece ini
çal t rmay n z.
Bu gibi durumlarda silece in
kullan lmas ; silecek lasti ine,
silecek motoruna ve cama zarar
verebilir.
Silece i so uk havalarda
çal t rmadan önce, silecek
lasti inin donarak camlara yap p
yap mad n kontrol edin.
Lastik donmu ken sileceklerin
çal t r lmas , silecek motoruna
zarar verebilir.
Çok so uk havalarda bagaj kap s
cam na y kama suyu püskürtmeyin.
Bagaj kapa cam y kay c s n
çal t rmadan önce cam s t n z.

So uk havalarda cam y kama
fonksiyonu kullan l rsa, cama
püskürtülen su donarak görü
alan n z olumsuz etkileyebilir.
Cam y kay c s n , sürekli olarak
birkaç saniyeden daha fazla bir
süre ya da arka kapak y kama
suyu bitene kadar çal t rmay n z.
Bu durum, y kay c motorunun a r
s nmas na ve pahal onar m
olu turmas na yol açabilir.

Far y kay c

2238134

Arka

k silecekler

Ya murda aç k bir görü elde etmek
için, ön silecek çal yorken ve geri
vites seçildi inde arka silecek
otomatik olarak çal acakt r.

Arac n z far y kay c lar na sahip
olabilir.
Far y kay c lar , far merceklerinden
birikintileri temizler.
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Farlar y kamak için, farlar
aç ld nda gösterge panelinin sol
k sm üzerinde bulunan y kama
butonuna bas n. Cam y kama suyu
farlara püskürtülür. Ard ndan,
far y kama sistemi yakla k
2 saniyeli ine i levsiz hale gelir.
Cam y kama suyu seviyesinin dü ük
olmas durumunda, y kama sistemi,
püskürtmeden sonra yakla k
4 dakikal na i levsiz kal r.

Saat

87

Saati, 1 saatten daha fazla artt rmak
isterseniz; saat istedi iniz de ere
gelene kadar H tu una bas n ve
bas l tutun.
M: Dakika tu u.
Saati, 1 dakika artt rmak için M
tu una bas n.
Saati, 1 dakikadan daha fazla
artt rmak isterseniz; saat istedi iniz
de ere gelene kadar M tu una bas n
ve bas l tutun.
S: Ayar tu u.
C11E2036A

Kontak anahtar n ACC (aksesuar)
ya da ON (Aç k) konumuna
getirdi inizde, dijital saat zaman
gösterir. Dijital saatin üç ayarlama
tu u vard r.
H: Saat tu u.
Saati, 1 saat artt rmak için H tu una
bas n.

Saati en yak n saat ba na
ayarlamak için S tu una bas n.
Örne in saat 8:00 ile 8:29
aras ndayken bu dü meye
bas ld nda saat 8:00 a ayarlan r.
Örne in saat 08:30 ile 08:59
aras ndayken bu dü meye
bas ld nda saat 09:00 a ayarlan r.
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Not
Akü ba lant lar n söktü ünüzde
ve sonra tekrar takt n zda ya da
sigortay de i tirdi inizde araç
saatinin s f rlanaca n unutmay n.

Prizlere ba lanan elektrikli
aksesuar n maksimum ak m çeki i
120 Watt a mamal d r.

Çakmak

Kontak kapat ld nda aksesuar prizi
devre d b rak l r.
Ayr ca akü voltaj n n dü mesi
durumunda da aksesuar prizi devre
d b rak l r.

Aksesuar prizleri

Dikkat
arj cihaz veya akü gibi ak m
sa lay c aksesuarlar ba lamay n.
Uygun olmayan soketleri takarak
prizleri hasara u ratmay n.

C11E2033A

Bagaj bölümünün sol taraf nda ve
arka orta konsolun alt nda birer 12V
aksesuar prizi mevcuttur.

C11E2037A

Çakma çal t rmak için kontak
anahtar n ACC veya ON konumuna
çevirin ve çakma içeriye bast r n.
Çakmak kullan ma haz r oldu unda,
otomatik olarak atarak ilk konumuna
geri dönecektir.
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Dikkat
Çakma n a r s nmas , çakmak
rezistans na ve çakma n hasar
görmesine yol açabilir.
Çakmak s n rken çakma a elle
bask uygulamay n. Bu durum,
çakma n a r s nmas na sebep
olabilir.
Ar zal çakma çal t rmaya
u ra mak tehlikeli olabilir. Çakmak
yuvas na bast r ld ktan sonra d ar
atmazsa, çakma çekerek
ç kart n z ve bir tamir atölyesine
kontrol ettiriniz. Yetkili servisinize
ba vurman z öneririz. Bu durum,
ciddi yaralanmalara ve arac n z n
zarar görmesine neden olabilir.

89

{Uyar

Dikkat

Arac n z içinde kolay alevlenebilen
bir nesne (örn. tek kullan ml k
çakmaklar) b rakt n zda yaz
aylar nda araç içindeki s cakl k
art ndan dolay bu nesne
alevlenebilir, patlayabilir ve bir
yang na sebep olabilir.

Çal t r lm sigara çakma n n uç
k sm a r derecede s nabilir.

Araç içinde alevlenebilir veya
patlayabilir nesneler b rakmay n
veya muhafaza etmeyin.

Dikkat
Çakmak soketi sadece çakmak için
kullan lmal d r. Ba ka 12 V bir
aksesuar n sigara çakma na
tak lmas sigorta ar zas na veya
termal bir ar zaya sebep olabilir.

Sigara çakma n n s nan ucuna
dokunmay n ve çocuklar n sigara
çakma n kullanmas na veya
sigara çakma yla oynamas na izin
vermeyin.
A r derecede s nan bu metal
parça yaralanmalara ve arac n zda
veya di er nesnelerde hasar
olu mas na sebep olabilir.

12C140_eu_lhd.book Page 90 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

90 Göstergeler ve kumanda birimleri

Küllükler

Portatif küllük bardak tutucular na
yerle tirilebilir.
Küllü ü açmak için, küllü ün
kapa n hafifçe kald r n z.
Kulland ktan sonra, kapa s k ca
kapat n z.

kaz lambalar , ekran
göstergeleri ve kontrol
lambalar
Kilometre saati

Küllü ü temizlik için bo altmak üzere
hafifçe küllü ün üst k sm n saatin
tersi yönde döndürüp ç kart n z.

C11E2021A

Dikkat
Sigaralar ve di er yan c maddeler
bir yang na yol açabilir.
Küllüklerin içine ka t ya da ba ka
tutu abilen maddeler koymay n.
Bir küllü ün yanmas ; ki isel
yaralanmaya, arac n z n ve
içindekilerin zarara görmesine
sebep olabilir.

C11E2001A

Araç h z n gösterir.
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Kilometre sayac

Seyir kilometre sayaçlar n s f rlamak
için, seyir kilometre sayac butonuna
bas n ve s f rlanana kadar bas l
tutun. Seyir kilometre sayac butonu
kilometre saatinin sol alt taraf nda
bulunur.

91

<Dizel>

Kilometre sayac , trip (mesafe) A ve
trip (mesafe) B, seyir kilometre
sayac butonuna bas larak
ayarlanabilir.

Motor devir saati
<Benzin>

C11E2003A

C12E5003A

Dakika ba na olan motor devrini
gösterir.

Seyir kilometre sayac , arac n z n
kaç kilometre veya mil sürüldü ünü
gösterir.

Bütün viteslerde arac n z mümkün
oldu unca dü ük motor devrinde
sürün.

Bu fonksiyonu en son
s f rlad n zdan itibaren, arac n z n
kat etti i yolu ölçen ba ms z seyir
kilometre sayac vard r.

C11E2002A
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Hiçbir zaman depoyu tamamen
bo altmay n.

Dikkat
brenin ikaz alan nda bulunmas
halinde müsaade edilen azami
motor devri a lm t r. Motor için
tehlikeli bir durumdur.

Depoda arta kalan yak ttan dolay
doldurulmas gereken yak t miktar
belirlenmi olan depo kapasitesinden
daha az olabilir.
Frene basma, h zlanma ya da viraja
girildi inde depodaki yak t n hareketi
yak t gösterge ibresinin oynamas na
yol açabilir.

Yak t göstergesi

{Tehlike
Yak t doldurmadan öncesinde
arac n z durdurun, motoru stop
edin.

C11E2041A

Yak t deposundaki yak t seviyesini
gösterir.

Servis ekran
Kontrol lambalar
Anlat lan kontrol lambalar her araçta
mevcut de ildir. Aç klamalar her
gösterge modeli için uygundur.
Araçta bulunan tak mlar bu
tan mlamadan farkl olabilir. Kontak
aç ld nda birçok kontrol lambas
fonksiyon testi için k sa süreli ine
yanar.
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Gösterge panelindeki kontrol lambalar

C12E5001A
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anz man ekran

Dönü sinyalleri
G yan p söner.
Yan p sönmesi
Kontrol lambas , dönü sinyali veya
dörtlü ikaz fla örleri etkin oldu unda
yan p söner.
Bir dönü sinyali verdi inizde ya da
dörtlü ikaz dü mesine bast n zda,
ye il oklar (kontrol lambalar )
yanmazsa; sigorta ve ampulleri
kontrol edin ve normal
çal m yorlarsa de i tirin.
C12E5003A

Seçilen vitesi veya anz man
modunu gösterir.

Emniyet kemeri
an msat c lar
Sürücü koltu u için > kontrol
lambas yanar veya yan p söner.

Bkz Ampul de i tirme sayfa 297.
Bkz. Sigortalar sayfa 300.
Bkz. Dönü ve erit de i tirme
sinyalleri sayfa 113.

C12E5002A

Ön yolcu emniyet kemeri
an msat c s torpido gözünün
üstünde bulunur.
Ön yolcu koltu una oturuldu unda
C kontrol lambas k rm z renkte
yanar veya yan p söner.
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Kontak anahtar ON konumunda,
emniyet kemerlerini ba laman z için
bir an msat c olarak birkaç saniye
süre ile kontrol lambas yanar ve
uyar sesi duyulur.
Lamba emniyet kemeri tak lana
kadar yan p söner.
Sürü esnas nda emniyet kemeri
tak lmazsa, lamba yeniden yanar ve
uyar sesi tekrar duyulur.
Emniyet kemeri tak ld nda, lamba
söner ve uyar sesi kesilir.
Bkz. Üç noktal emniyet kemerleri
sayfa 53.

Hava yast ve emniyet
kemeri gergi düzeni lambas
9 yanar.

Kontak aç ld nda kontrol lambas
yakla k bir iki saniye yanar. Kontrol
lambas yanm yor veya birkaç saniye
sonra sönmüyor veya sürü
esnas nda yan yorsa kemer gerdirici
sisteminde veya hava yast
sisteminde bir ar za var demektir.
Bu durumda bir kaza an nda
sistemler fonksiyonlar n yerine
getiremezler.
Kemer gerdiricilerin veya hava
yast klar n n ar zas veya bir defa
devreye girmelerinin ard ndan
i levselli inin sona ermesi 9 kontrol
lambas n n sürekli yanmas ile
gösterilir.

{Uyar
Ar za nedeninin bir tamir atölyesi
taraf ndan giderilmesini sa lay n.
Bkz. Hava yast

sistemi sayfa 56.

Bkz. Emniyet kemerleri sayfa 51
alt nda "Kemer gerdiriciler".

Hava yast
lambas

95

aç k-kapal

C11E2056A

Kontrol lambas torpido gözünün
üstünde bulunur.
Ön yolcu hava yast için olan +
kontrol lambas yanar.
Kontrol lambas yand
hava yast devre d

nda ön yolcu
konumdad r.
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arj sistemi lambas
" yanar.
Kontrol lambas , kontak aç ld ktan
sonra yanar, motor çal t ktan k sa
bir süre sonra söner.

Motor çal

rken yanarsa

Arac n z durdurun, motoru stop edin.
Akü arj etmiyor demektir. Motorun
so utmas kesilmi olabilir.
Bir tamir atölyesine ba vurun.

Ar za gösterge lambas
* yanar.
Kontrol lambas , kontak aç ld ktan
sonra yanar, motor çal t ktan k sa
bir süre sonra söner.

Dikkat
Kontrol lambas arac n zda bak m
gerektiren bir sorun oldu unu
gösterir. Egzoz sistemi kontrol
lambas yanarken arac n
kullan lmas , emisyon kontrol
sisteminin zarar görmesine sebep
olabilir. Ayr ca yak t ekonomisi ve
arac n sürülmesi de olumsuz
olarak etkilenir.
Arac n z , tamir edilmesi için derhal
en yak n tamir atölyesine götürün.
Ar za Gösterge Lambas (MIL),
emisyonla ilgili parçalarda veya ilgili
alt sistemlerde bir ar za oldu unda
yanar.
Motor kontrol modülü (ECM) ar zay
tespit etti i sürece yanmaya devam
eder. A r bir ate almama seviyesi
ortaya ç karsa, MIL sürekli olarak
yan p söner. A r ate almama,
katalitik konvertörün zarar görmesine
sebep olabilir.

Ar za Gösterge Lambas (MIL) da
yanarak, Dizel Partikül Filtresinde
(DPF) bir ar za oldu unu gösterir.
Bu durumda, sorunun çözülmesi için
derhal bir tamir atölyesine ba vurun.
Bkz. Dizel yak t filtresi sayfa 295.
Arac n z n elektronik sistemi, acil
durum çal t rma programlay c ya
geçer ve arac n z kullanmaya
devam edebilirsiniz. Fakat, arac n z
tamir edilmesi için derhal en yak n
tamir atölyesine götürün.
MIL k sa süre için yan p ard ndan
yeniden sönüyorsa, bu normaldir ve
herhangi bir sistem ar zas n n
göstergesi de ildir.

En k sa sürede bir servise
ba vurun lambas
B arac n z n servise ihtiyac
oldu unda yanar.
Arac derhal bir tamir atölyesine
kontrol ettiriniz.
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Fren sistemi ikaz lambas

Elektronik el freni lambas

$ yanar.

El freni durum lambas
Elektronik El Frenli (EPB) araçlarda,
motor çal t r ld nda, elektronik el
freni durum lambas Y k saca
yanar. Yanmazsa, arac n z yetkili
servisinize götürerek servis
yapt r n z.
El freni uyguland nda, el freni
durum lambas Y yanar. Bu k el
freni b rak ld ktan sonra veya sürü
esnas nda da yan p sönmeye devam
ederse, Elektronik El Freni
sisteminde bir sorun var demektir.
Bu k yanmaz veya yan p sönmeye
devam ederse, yetkili servisinize
dan n z.

El freni indirildi inde fren sistemi s v
seviyesinin dü ük olmas durumunda
veya fren sisteminde bir hata olmas
durumunda kontrol lambas yanar.
Bkz. Fren hidroli i sayfa 293.

{Uyar
Fren sistemi ikaz lambas yan kken
arac n z kullanmay n.
Bu durum, arac n z n frenlerinin
normal çal mad anlam na
gelebilir.
Ar zal frenlerle arac n
kullan lmas ; ciddi yaralanmalara,
arac n z n ve içindekilerin maddi
zarara u rayaca bir kazaya
sebep olabilir.

97

El freni ikaz lambas
Elektronik El Freni (EPB) ile
donat lm olan araçlarda, araç
ON/START konumuna getirildi inde,
elektronik el freni lambas 8 k saca
yanmal d r. Yanmazsa, onar lmas n
ve bir sorun oldu unda ikaz
edebilmesini sa lay n.
Bu k yanarsa, araçtaki bir
sistemde, el freni sisteminin dü ük
seviyede çal mas na sebep olan bir
sorun var demektir. Araç sürülebilir,
fakat en k sa zamanda bir yetkili
servise götürülmelidir.
Elektronik Park Freni (EPB) ile
donat lm araçlarda, fren pedal na
basmadan EPB alteri b rak l rsa,
yanar. Elektronik Park Frenini
ay rmak için EPB alterine
basmadan önce, daima fren pedal na
bas n.
Bkz. El freni sayfa 243.

12C140_eu_lhd.book Page 98 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

98 Göstergeler ve kumanda birimleri

Anti blokaj fren sistemi
(ABS) ikaz lambas
! yanar.
Kontak aç ld ktan sonra birkaç
saniyeli ine kontrol lambas k rm z
renkte yanar. Kontrol lambas
söndü ünde sistem kullan ma
haz rd r.
Kontrol lambas n n birkaç saniye
sonra sönmemesi veya sürü
esnas nda yanmas durumunda
ABS de bir hata var demektir.
Fren tertibat bu durumda, ABS
fonksiyonu devrede olmadan çal r
durumdad r.
Bkz. Anti blokaj fren sistemi (ABS)
sayfa 242.

Tüm tekerlerden çeki
lambas
Kontak anahtar ON konumundayken
C yanar ve yakla k birkaç saniye
sonra söner.

Bu k AWD sistemi k smen devre
d oldu unda yan p söner ve AWD
sisteminde bir ar za oldu unu
göstermek için yanar.
E er AWD sistemi ikaz
yanarsa,
problemi en k sa zamanda çözmesi
için bir tamir atölyesine
ba vurmal s n z.
Bkz. Tüm tekerlerden çeki sistemi
sayfa 240.

ni kontrol sistemi lambas
5 yanar.

Aktif ve haz r de il/ikaz
lambas
Ye il DCS
DCS nin aktif
oldu unu ve sar DCS
DCS nin
haz r olmad n gösterir ve bir uyar
d r.

DCS aktif göstergesi, DCS kullan m
için haz r oldu unda ye il yanar ve
gösterge panelinin orta k sm nda
bulunan DCS butonunun
bas lmas yla DCS çal t r ld nda
ye il yan p söner.
DCS haz r de il ve uyar
a a daki ekilde çal r:
Lamba, sert bir ekilde veya bir
kaç kez fren yap lmas ndan
dolay sürtünme malzemesinin
(ön balata) yüksek s cakl a
(350~400 C) ula mas
sonucunda DCS nin çal maya
haz r olmad n göstermek için
sar renkte yan p söner.
Sürtünme malzemesinin (ön
balata) s cakl 350
nin alt na
dü tü ünde, lamba söner.
Lamba, sert bir ekilde veya bir
kaç kez fren yap lmas ndan
dolay sürtünme malzemesinin
(ön balata) yüksek s cakl a
(400
nin üzerinde) ula mas
sonucunda DCS de bir ar za
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oldu unu göstermek için sar
renkte yan p söner.
Sürtünme malzemesinin (ön
nin alt na
balata) s cakl 350
dü tü ünde, lamba söner.
DCS haz r e il ve uyar
nn
yan p sönmesi ve yanmas
sürtünen malzemenin so umas
gerekti ini gösterir (arac n z
mümkün oldu u kadar az fren
yaparak sürün). Yukar da verilen
s cakl klar arac n durumuna veya
çevre ko ullar na (mevsim veya
hava s cakl ) vb. ba l olarak
de i ebilir.

H za Duyarl Servo
direksiyon (SSPS) Uyar
Lambas
E yanar.
Kontrol lambas , kontak aç ld ktan
sonra yanar, motor çal t ktan k sa
bir süre sonra söner.

Kontrol lambas birkaç saniye sonra
sönmezse, veya sürü esnas nda
yanarsa, servo direksiyonda bir ar za
var demektir.
Bir tamir atölyesine ba vurun.

Ultra park Asistan lambas
yanar.

99

Elektronik Stabilite Kontrolü
(ESC) kontrol lambas
yanar veya yan p söner.
Bu lamba, ESC çal rken yan p
söner ve sistemde bir ar za oldu unu
göstermek için yanar.

Kirlenmi sensör ar zas

Elektronik Stabilite Kontrolü
(ESC) kapal lambas

Buz veya kar ile örtülü

g yanar

D ultrason dalga giri imi

Sistem devre d

E er ar za nedeni ortadan kalkarsa,
sistem normal artlardaki gibi
çal maya devam eder.
Bu lamba sönmezse, sistemdeki
ar zan n sebebinin bir tamir atölyesi
taraf ndan onar lmas n
sa lamal s n z.

oldu unda yanar.

Motor so utma s v s
s cakl ikaz
C yanar
Yanmas , motor so utma s v s n n
a r s nm oldu unu gösterir.
Arac n z normal sürü ko ullar nda
çal t r yorsan z arac n z kenara
çekin ve durdurun. Motoru bir kaç
dakika rölantide çal t r n.
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Lamba sönmezse motoru kapat n ve
mümkün olan en k sa süre içerisinde
bir tamir atölyesine dan n. Yetkili
servisinize ba vurman z öneririz.

Ön Is tma Sistemi ve Dizel
Partikül Filtresi I
(sadece dizel)
Ön s tma gösterge lambas
yanar
Ön s tma etkinle tirildi inde yanar.
Bu k söndü ünde motor
çal t r labilir.

Dizel partikül filtresi gösterge
lambas
L yan p söner.
Filtrenin temizlenmesi gerekti inde
ve son sürü artlar n n otomatik
temizleme için müsait olmad
durumlarda, kontrol lambas yan p
söner. Sürü e devam edin ve
mümkünse motor devrinin
2000 devir/dakikan n (rpm) alt na
dü mesine müsaade etmeyin.

Temizleme i lemi sonland
kontrol lambas söner.

nda

Bkz. Dizel partikül filtresi sayfa 231.

Motor ya bas nc
: yanar.
Kontrol lambas , kontak aç ld ktan
sonra yanar, motor çal t ktan k sa
bir süre sonra söner.

Motor çal

rken yanarsa
Dikkat

Motorun ya lanmas kesilmi
olabilir. Bu durum motorun hasar
görmesine veya tahrik
tekerleklerinin bloke olmas na
neden olabilir.
Motor ya bas nc ikaz
sürü
s ras nda yanarsa, arac n z kenara
çekin, motoru durdurun ve ya
seviyesini kontrol edin.

{Uyar
Kontak kapal iken frenleme ve
direksiyon çevirmek için daha fazla
kuvvet uygulamak gerekir.
Araç tamamen durmadan önce
kontak anahtar n ç kartmay n, aksi
takdirde direksiyon beklenmedik
bir ekilde kilitlenebilir.
Tamir atölyesine ba vurmadan önce
ya seviyesini kontrol edin.
Bkz. Motor ya

sayfa 281.

Motor ya seviyesi dü ük
lambas
Kontak anahtar ON konumundayken
yanar ve yakla k birkaç saniye
sonra söner.
Bu k motor ya seviyesi çok
dü ük ise, yanar.
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Motor ya seviyesi ikaz
yanarsa, motor ya n n seviyesini
kontrol edin ve gerekti inde ya
doldurun.
Bkz. Motor ya

Motor ya
lambas

sayfa 281.

de i imi uyar

Yak t ekonomisi

Bkz. Katalitik konvertör sayfa 232.

Eco (yak t tasarrufu modu)
ile
donat lm olan araçlarda, orta
konsolda, vites de i tiricinin yan nda
bulunan eco (tasarruf) alterine
bas ld nda yanar. I
söndürmek
ve yak t tasarrufu modundan ç kmak
için altere yeniden bas n.

Yak tta su var ikaz lambas
(sadece dizel)

Kontak anahtar ON konumundayken
7 yanar ve yakla k birkaç saniye
sonra söner.

Benzin motorlu araçlarda, vites
seçme kolu manuel moduna
getirildi inde, eco lambas söner.

Arac n z n, motor ya n ne zaman
de i tirmeniz gerekti ini bildiren bir
motor ya ömür sistemi olabilir.

Dü ük yak t seviyesi uyar s
lambas

Motor ya de i im
yand nda,
bu motor ya n n de i tirilmesi
gerekti i anlam na gelir.
Motor ya birkez de i tirildi inde,
motor ya ömür sistemi
s f rlanmal d r. S f rland ktan sonra,
sönecektir.
motor ya de i im
Bkz. Motor ya

sayfa 281.
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. yanar.
Yak t deposundaki yak t seviyesi çok
dü ük ise yanar.

Dikkat
Arac n z , yak t deposu tamamen
bo alana kadar çal t rmay n z.
Bu durum katalitik konvertörün
zarar görmesine sebep olabilir.

X yanar.
Yak t filtresindeki yak t seviyesi belirli
bir seviyeyi geçti inde yanar.
Yak t filtresindeki suyu derhal
bo alt n.
kaz lambas bo altma i lemi
tamamland nda sönecektir.
Bkz. Dizel yak t filtresi sayfa 295.

Immobilizer lambas
A yanar
Elektronik ifreli devre kesici
(Immobilizer) sisteminde ar za varsa
yanar. Motor çal t r lamaz.
Ar za nedeninin bir tamir atölyesi
taraf ndan giderilmesini sa lay n.
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Emniyet
Arac n zda Thatcham sigortas na
uygun ek bir h rs zl k önleme sistemi
varsa, h rs zl k önleme kapal
size, tavan iç
göstergesi
dö emesinde bulunan dü meye
basarak, zorla giri ve e im
sensörünü devre d b rakt n z
gösterir. Bu dü meye tekrar
bast n zda gösterge söner.
Bkz. H rs zl k alarm sistemi sayfa 26.

Dü ürülmü motor gücü
yanar.
Arac n servise götürülmesi
gerekiyorsa, en k sa sürede bir
servise ba vurun lambas ile birlikte
yanar.
Kenara çekin, arac durdurun ve
10 saniye sonra yeniden çal t r n.
Araç dü ük bir h zda sürülebilir.
Arac derhal bir tamir atölyesine
kontrol ettiriniz.

Fren pedal na bas lmas
yanar.
Fren pedal na bas lmadan EPB
anahtar b rak ld nda yanar.
Elektronik Park Frenini ay rmak için
EPB alterine basmadan önce,
daima fren pedal na bas n.
Bkz. El freni sayfa 243.
Motoru yeniden çal t rmak için
debriyaj pedal na bas lmas
gerekiyorsa da yanar.
Bkz. Motorun otomatik olarak
çal mas /durmas özelli i sayfa 229.

Uzun huzmeli far aç k
3 yanar.
Uzun huzmeli far aç k oldu unda ve
selektör yap l rken yanar.
Bkz. Ön far uzun/k sa huzme
de i tirici sayfa 111.

Sis lambas
# yanar.
Ön sis farlar aç k oldu unda yanar.
Bkz. Ön sis farlar sayfa 113.

Arka sis far lambas
yanar.
Arka sis farlar aç k oldu unda yanar.
Bkz. Arka sis farlar sayfa 114.

Arka Lamba Gösterge I
; yanar.
Arka lambalar aç k oldu unda yanar.

H z Sabitleme Sistemi
(Cruise control)
I h z sabitleme sistemi (cruise
control) aç k ise, yanar.
H z sabitleme sistemi (cruise control)
kapat ld nda söner.
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Römork gösterge lambas
Arac n za römork ba land nda 6
yanar. Römork arac n zdan
ç kart ld nda söner.

Kaput Aral k I
Kaput aç ld

nda yanar.

Bkz. Motorun otomatik olarak
çal mas /durmas özelli i sayfa 229.

Kap aral k
? yanar.
Bir kap aç ld

nda yanar.

Arka kapak aral k
Bagaj kap s veya bagaj kap s cam
aç k veya tam olarak kapanmam
ise
yanar.

103
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Bilgi ekran
Sürücü Bilgi Sistemi (Driver Information Center) (DIC)

C7D2008A

12C140_eu_lhd.book Page 105 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

Göstergeler ve kumanda birimleri

1. FATC (Tam Otomatik Is
Kontrolü) görüntüleme paneli
2. D s
3. Araç bilgisayar
4. Pusula
DIC, kontak anahtar ON
durumundayken araç bilgisayar n ,
otomatik s kontrolü için
görüntüleme panelini, d s cakl k ve
pusula bilgisini görüntüleyen Sürücü
Bilgi Merkezidir.

Araç bilgisayar
Yol bilgisayar
Yol bilgisayar , sürücüye geri kalan
yak t ile gidilebilecek mesafe,
ortalama yak t tüketimi, ortalama h z
ve seyahat süresi hakk nda bilgi
verir.
Araç bilgisayar MODE butonuna her
bas ld nda, göstergedeki bilgiler u
s ralamayla de i ir:

105

1. SET butonuna 2 saniyeden daha
fazla bas n. Is birimi yan p
sönecektir.
2. SET butonuna tekrar bas n.
Mesafe ünitesi yan p sönecektir.
3. Mesafe ünitesini (km
mil)
de i tirmek için Q veya R
butonuna bas n.
Kalan yak t için sürü mesafesi

Kalan yak t ile gidilebilecek mesafe
Ortalama h z Seyahat süresi
Ortalama yak t tüketimi Geri kalan
yak t ile gidilebilecek mesafe.
Ortalama h z veya sürü zaman n
veya ortalama yak t tüketimini
yeniden ayarlamak için MODE
butonuna 2 saniyeden daha fazla
bas n.
Mesafe ünitesini de i tirmek için,
a a dakileri yap n:

L7D2087A

Bu modta yak t deposundaki yak t
bitene kadar gidilebilecek mesafe
bildirilir.
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E er gidilebilir mesafe 50 km den
daha az ise ekranda "----" ibaresi
gösterilir.

s f rlamak için MODE butonuna
2 saniyeden daha uzun süre bas n.

Average Fuel Consumption
(Ortalama yak t tüketimi)

Seyahat süresi

Not
Geri kalan yak t ile gidilebilir
mesafe sürü ko ullar na, sürü
torkuna ve araç h z na ba l olarak
gerçek mesafeyle ayn olmayabilir.
Ortalama H z (Average speed)

L7D2086A
L7D2089A

L7D2085A

Bu modta ortalama h z bilgisi
gösterilir. Ortalama h z bilgisini

Bu mod toplam sürü zaman n
gösterir. Ortalama h z bilgisini
s f rlamak için MODE butonuna
2 saniyeden daha uzun süre bas n.
Sürü zaman , 99:59
görüntülendikten sonra 0:00 ile
ba lat lacakt r.

Bu mod arac n ortalama yak t
tüketimini gösterir.
Not
Ortalama yak t tüketimi, akü
ba lat s kesildi ini 10,0 a yeniden
ayarlan r.
Ortalama h z bilgisini s f rlamak
için MODE butonuna 2 saniyeden
daha uzun süre bas n.
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Not

107

Pusula

Ortalama yak t tüketimi, sürü
artlar na göre güncel ortalama
yak t tüketiminden farkl l k
gösterebilir.
Ortalama yak t tüketimi, gidilebilir
mesafe sürü ko ullar na, sürü
torkuna ve araç h z na ba l olarak
de i ebilir.

L7D2102A
2207701

Arac n sürü yönünü 8 ayr yönde
görüntüler (K, KD, D, GD, G, GB, B,
KB).
Not
Ne zaman DIC veya akü ba lant s
kesilirse, DIC tekrar
ayarlanmal d r. Bunun için, araç
360 döndürülmelidir. Pusulan n
kalibrasyonu yap lmazsa, do ru
olarak çal maz.

1. E er MODE ve SET butonlar na
e zamanl olarak 2 saniyeden
daha fazla basarsan z, pusula
göstergesi yanar.
2. Arac 1 tam daire etraf nda,
90 saniye içinde yava ça
döndürünüz, ve kalibrasyon
tamamlanm olacakt r.
3. Kalibrasyon bitti inde, pusula
göstergesi art k yanmayacakt r.
Herhangi bir yöne dönebilirsiniz,
sol veya sa .
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1 daire etraf nda dönmek için
yeterli bo luk mevcut de ilse,
a a daki çizimde gösterildi i gibi
arac döndürünüz.
Pusula kalibrasyonu için
kondisyonlar serbest b rak n z.
SET butonuna iki kez sürekli
olarak bas n.
Kalibrasyon modu ba lad ktan
sonra, araç 90 saniye için
dönmedi inde.
Not
Sürü esnas nda yön
görüntülenecektir.
E er pusula göstergesi yanmaya
devam ederse, sönene kadar
tekrar etraf nda yava ca dönünüz.

Not
Pusula kalibrasyon modunda,
sapma kalibrasyon moduna gitmek
için SET butonuna bas n. Bu
esnada, sapma kalibrasyon
de erini ayarlamak için Q veya R
butonuna bas n.

Dikkat
DIC nin etraf nda cep telefonlar
veya manyetik cisimler olmas
halinde, pusula gerekti i gibi
çal mayabilir.

Fatc görüntüleme paneli/d
hava s cakl
Bkz. Otomatik klima kontrolü
sayfa 215.
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Ayd nlatma

D

ayd nlatma

KAPALI: Bütün farlar kapal .
; : Park etme lambalar , kuyruk
lambalar , plaka lambalar ve
gösterge paneli ayd nlatma lambalar
yanar.

D lamba kumanda
elemanlar
D

ayd nlatma ............................109

2 3 : K sa huzmeli ön farlar ve tüm
üst lambalar yanar.

ç ayd nlatma...............................115
Ayd nlatma ile ilgili önemli
özellikler ......................................117

Otomatik far açma
fonksiyonu

2238127

Far, kuyruk ve park lambalar n
yakmak ve söndürmek için, kombine
kumanda kolunun uç taraf n
döndürünüz.
Ayd nlatma alteri, a a da
belirtildi i gibi çe itli ayd nlatma
fonksiyonlar n aktifle tirecek üç
pozisyona sahiptir:

2238128
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Otomatik lamba kontrollü ayd nlatma
alteri, farkl lamba fonksiyonlar n
etkinle tiren a a daki gibi dört
pozisyona sahiptir:
P: Bütün farlar kapal .
Tüm lambalar söner ve dü me
AUTO konumuna geri döner.
AUTO: Lambalar otomatik olarak ;
veya 2 3 pozisyonlar nda yakmak
için, d ar da ne kadar karanl k
oldu unu alg layarak, açar.
(Varsay lan konum)
; : Park etme lambalar , kuyruk
lambalar , plaka lambalar ve
gösterge paneli ayd nlatma lambalar
yanar.
2 3 : K sa huzmeli farlar ve
lambalar ; pozisyonda aç lmak için
yanarlar.
Otomatik lamba kontrolünü
kapatmak için, ayd nlatma alteri
kolunu OFF pozisyonuna getirin.
Kolu b rakt n zda, kol otomatik
olarak normal pozisyonuna döner.

Otomatik lamba kontrolünü
kapatmak açmak, ayd nlatma alteri
kolunu tekrar OFF pozisyonuna
getirin.

Dikkat
Bu i levin düzgün çal mas için,
ön cam bu u giderme kanallar n n
önüne yerle tirilmi olan güne
sensörünün önüne etiket
yap t rmay n veya herhangi bir
cisimle kapatmay n. Aksi takdirde
sensörde bir ar za meydana gelir.

Dikkat
E er sürücünün kap s n açarsan z
veya uzaktan kumandal verici
üzerindeki UNLOCK butonuna
bast n zda, gösterge paneli
lambalar otomatik olarak yanar ve
yakla k 30 saniye için yan k olarak
kal r.

Lambalar aç k hat rlat c s
E er sürücünün kap s n kontak
anahtar kapal yken açarsan z ve
ayd nlatma alteri ; veya 5 3
pozisyonlar ndaysa, bir ikaz sesi
duyacaks n z. Fakat, ikaz alarm
çalarken lambalar kapatt ktan sonra
tekrar açarsan z, bir ikaz sesi
duymayacaks n z.

Kap dan kap ya ayd nlatma
fonksiyonu
Kap dan kap ya ayd nlatma
fonksiyonu, d ars yeteri derecede
karanl k oldu unda arac n z n
çevresindeki bölgeyi terk etti inizde
bir süre d ayd nlatma sa lar. Bu
özellik d farlar, otomatik far kontrol
özelli i nedeniyle aç k, ve kontak
kapal oldu unda aktif hale gelir

Yakla ma
Bu özellik ayd nlatma dü mesi
AUTO (otomatik) pozisyonunda ve
d ar s yeteri derecede karanl k ise
aktif hale gelir.
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Arac n za binmek için uzaktan
kumandal verici üzerindeki
UNLOCK butonuna bast n zda,
dörtlü ikaz fla örü iki defa yan p
söner ve d farlar otomatik olarak
yakla k 20 saniye kadar yanar.

Ön far uzun/k sa huzme
de i tirici

Dikkat

Silece e ba l ayd nlatma

Arac n z kar dan gelen ya da
önünde giden araçlara
yakla t nda, daima uzun huzmeli
farlardan k sa huzmeli farlara
geçilmelidir.

Bu özellik ayd nlatma dü mesi
AUTO konumunda ise aktif hale
gelir.
E er ön cam silecekleri 8 silme
i lemi yapana kadar çal maya
devam ederse, d farlar otomatik
olarak yanacakt r.

Uzun huzmeli farlardan k sa huzmeli
farlara geçmek için, kombine
kumanda kolunu geri kendinize
do ru ilk konumuna çekin.

C11E2071A

Uzun huzmeli farlar açmak için k sa
huzmeli farlar n aç k oldu undan
emin olun.
Kombine kumanda kolunu, gösterge
paneline do ru itin.
Uzun huzmeli far kontrol lambas ,
farlar uzun huzmedeyken yanar.

Uzun huzmeli farlar, di er araç
sürücülerinin geçici bir süre
gözlerini kama t rarak bir kazaya
sebep olabilirler.
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Geçmek için selektör

Ön far menzil ayar

Gündüz sürü farlar (DRL)

Manuel ön far menzil ayar

Güzdüz sürü far arac n gün
nda fark edilebilirli ini artt r r.
Arka lambalar yanmaz.

Dörtlü ikaz fla örü

C11E2072A

Uzun huzmeli farlarla selektör
yapmak için, kombine kumanda
kolunu kendinize do ru çekin ve
b rak n. Kolu b rakt n zda, kol
normal pozisyonuna döner.

Ön far seviyesini araç yüküne
uyacak ekilde ayarlamak için:
dü meyi istenilen konuma çevirin.

Uzun huzmeli farlar, kombine
kumanda kolunu kendinize do ru
çekilili tuttu unuz sürece yanacakt r.

1 = Tüm koltuklar dolu.

Çal t rmak için | tu una bas n.

2 = Tüm koltuklar dolu ve bagaj
bölmesinde yük var.

Dörtlü ikaz fla örünü çal t rmak için,
dörtlü ikaz fla ör tu una bas n z.

3 = Sürücü koltu u dolu ve bagaj
bölmesinde yük var.

Dörtlü ikaz fla örünü kapatmak için,
fla ör dü mesine tekrar bas n z.

2238139

0 = Ön koltuklar dolu.

C11E2050A
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Dönü ve erit de i tirme
sinyalleri

K sa süreli sinyal verme için kolu
hissedilir bir direnç olu ana kadar
bast r n ve serbest b rak n. Sinyal üç
kere yan p söner, örne in erit
de i tirmek için.

Ön sis farlar

Daha uzun süreli sinyal vermek için
kolu hissedilir direnç noktas na kadar
bast r n ve bu durumda tutun.
Kolu önceki konumuna getirerek
dönü sinyallerini manuel olarak
kapat n.

2274837
2268202

kol yukar da = sa gösterge
kol a a da = sol gösterge
Bask noktas n n ötesine do ru
bast r ld nda sinyal lambas sürekli
olarak çal r. Direksiyonun geri
çevrilmesiyle dönü sinyali otomatik
olarak söner.

Ön sis farlar ;
lerideki yolun yan k s mlar nda ilave
ayd nlat lma sa lar.
Sisli ya da karl havalarda görü
mesafesini artt r r.
Sis farlar n açmak için:
Ayd nlatma alterinin ; veya 5 3
konumunda oldu undan emin olun.
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Ayd nlatma alteri kolunun
ortas ndaki döner halkay #
konumuna çevirin. Halka
b rak ld nda otomatik olarak normal
konumuna geri dönecektir.

Arka sis farlar

Sis farlar n kapatmak için, halkay
konumuna çevirin. Arka sis far
göstergesi kapanacakt r.
E er arac n z n otomatik lamba
kontrolü varsa, ön sis lambalar
aç ld nda park etme lambalar ve
k sa huzmeli farlar simultane bir
biçimde aç lacakt r.

Sis farlar yak ld nda, gösterge
panelindeki sis far koltrol lambas
yanar.
Sis farlar n kapatmak için, döner
halkay # konumuna çevirin. Ön sis
far göstergesi kapanacakt r.
E er arac n z n otomatik lamba
kontrolü varsa, ön sis lambalar
aç ld nda park etme lambalar ve
k sa huzmeli farlar simultane bir
biçimde aç lacakt r.

Geri vites lambalar
Geri vites lambas kontak aç kken ve
araç geri vitesteyken yanar.
2268203

Arka sis lambas n açmak için,
ayd nlatma alter kolunun
ortas ndaki döner halkay , k sa
huzmeli farlar aç kken, veya park
etme lambalar ve ön sis lambalar
aç kken konumuna çevirin. Kolu
b rakt n zda, döner halka otomatik
olarak normal pozisyonuna döner.
Sis farlar yak ld nda, gösterge
panelindeki arka sis far koltrol
lambas yanar.

Bu ulanm
kapaklar

lamba

Lamba kapaklar n n iç k sm
ya murlu ve so uk havalarda, a r
ya murda veya arac n y kanmas na
ba l olarak k sa süreli olarak
bu ulanabilir. Kapaklardaki bu u
k sa süre sonra kendili inden
kaybolur, bu unun kaybolmas n
h zland rmak için
aç n.
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ç ayd nlatma

Gösterge paneli
ayd nlatmas

Orta/arka tavan lambalar bir kap
veya bagaj kap s n açt n zda aç l r.
Bir kap y veya bagaj kap s n
açmaya devam ederseniz, lambalar
yakla k 10 dakika için aç k
kalacakt r. Tüm kap lar ve bagaj
kap s kapat ld nda, lambalar,
derhal kapanma yerine yakla k
10 saniye sonra basamak basamak
kararmaya ba larlar.

Tavan lambalar

2238137

Parlakl k ayar alteri, gösterge
panelindeki lambalar n parlakl n
kontrol eder.
Panel parlakl k derecesini azaltmak
için, butona bas n ve saat yönünde
çevirin.
Panel parlakl k derecesini art rmak
için, butona bas n ve saat yönünün
tersine çevirin.

2268205

Tavan lambalar n n aç lmas için
dü meye bas n.
Bu dü meye tekrar bas ld
lambalar söner.

nda
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Okuma lambalar

{Uyar
Arac n z karanl kta kullan rken, iç
ayd nlatma lambas n açmay n.
Ayd nlat lm yolcu kabini,
karanl kta görü kabiliyetini
zay flat r ve bir kazaya neden
olabilir.

2268206
2268207

Ön harita lambas n yakmak için
dü meye bas n.
Kapatmak için dü meye tekrar bas n.

ps (buton bas l de ilken), butona
basarak ön kap basamak
lambalar n ve anahtar deli i
lambas n devre d b rakabilirsiniz.
Not
Lambalar çok uzun süre
yand nda akü bo alabilir.
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Ayd nlatma ile ilgili
önemli özellikler

Ön kap basamak lambas

Arac n zda farlar , fren lambalar n ,
sis lambalar n vb. yanl l kla aç k
b rakt n zda, akünün bo almas n
önlemenize yard m etmek için bir
özellik bulunur.

Giri ayd nlatmas
Kar lama ayd nlatmas
Araç radyo frekansl uzaktan
kumanda ile aç ld nda, baz
lambalar k sa bir süre için yanarlar:
Bu fonksiyon arac n karanl k bir
bölgede tespit edilip kolay bulunmas
için kullan labilir.
Kontak anahtar 1. konuma (ACC
konumu) getirildi inde ilgili
ayd nlatma lambalar söner.

Akü gücünün korunmas

Bu lambalardan birini aç k
b rakt n zda, lamba kontak
anahtar KAPALI konumuna
getirildikten 10 dakika sonra söner.

C11E2034A

Ön kap basamak lambalar bir
kap y açt n zda aç l rlar. Bir kap y
veya bagaj kap s n açmaya devam
ederseniz, lambalar yakla k
10 dakika için aç k kalacakt r.
Kap lar kapat ld ktan sonra, lambalar
yakla k 10 saniye için yan k kal rlar
ve sonra sönerler.
Ön kap basamak lamblar , dö eme
üzerinde bulunan dü me çekilerek
hemen kapat labilirler.

Akü bo alma korumas , bu özellik
çal t r ld ktan 10 dakika sonra
lambalar açarsan z çal mayacakt r.
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[POWER] tu una bas n.

Koruma

Emniyet sistemi, cihaz n çal nmas na
kar koruma sa lar.
Emniyet kilidi fonksiyonu ile birlikte
bir ID (kullan c ) kodu
kaydedildi inde, cihaz çal nsa ve
ba ka bir araca tak lsa bile ID
(kullan c ) kodu girilmeden
kullan lmas mümkün de ildir.
Emniyet kilidinin ayarlanmas (bir ID
kodu kaydederek)
Cihaz kapat n.
[POWER] tu una bas n ve ayn
zamanda da [TP/INFO] tu unu ve en
soldaki fonksiyon tu unu bas l tutun.
ID kodu kaydetme moduna geçilir ve
ekranda 1 den 6 ya kadar olan
rakamlar gösterilir.
Dört haneli kodu girmek için ekranda
görünen "1 den 6 ya" yaz s n n
alt ndaki fonksiyon tu lar na bas n.

ID kodu kaydedilir ve cihaz kapat l r.
Güvenlik kodunu iptal etmek için
Cihaz kapat n.
[POWER] tu una bas n ve ayn
zamanda da [TP/INFO] tu unu ve en
soldaki fonksiyon tu unu bas l tutun.
ID kodu kaydetme moduna geçilir ve
ekranda 1 den 6 ya kadar olan
rakamlar gösterilir.
Dört haneli kodu girmek için ekranda
görünen "1 den 6 ya" yaz s n n
alt ndaki fonksiyon tu lar na bas n.
[POWER] tu una bas n.
Girilen kod kay tl olan kod ile
örtü üyorsa güvenlik kodu iptal edilir
ve cihaz kapat l r.
Not
Bir ID kodunun kaydedilmesinden
sonra, emniyet kilidini devre d
b rakmak için, bu ID kodunun
girilmesi gerekir. Güvenlik
kodunun unutulmamas
gerekti ine dikkat edin.
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Emniyet kilidini devre d
b rakmak için, kodun ard ard na
on kez yanl girilmesi durumunda,
bir saat içerisinde yeni bir kod giri i
mümkün de ildir.

Genel bak
Tip1 <RDS radyo ve CD çalar - navigasyon yok>

C140_CDP1
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Tip2 <RDS radyo ve CD çalar - navigasyon var>

C140_CDP2

121

12C140_eu_lhd.book Page 122 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

122

Bilgi ve e lence sistemi

Tip3 <RDS radyo ve CD de i tirici>

C140_CDP

1. Güç dü mesi
Sistem aç k (ON) konumdayken:
K sa süreli basma: ses kesme
fonksiyonunu AÇAR ve
KAPATIR.
Uzun süreli basma: Sistem
KAPANIR.
Sistem kapal (OFF)
konumdayken:
"Power" tu una bas ld nda,
sistem tekrar devreye al n r
(ON konumu).
2. Ses seviyesi dü mesi
Ton kontrol modunda ses
seviyesi ve ton ayar .
3. BLUETOOTH tu u
Ekranda gösterilen BLUETOOTH
i levlerinin seçilmesi için
kullan l r.
4. TP/INFO tu u
K saca bas n: trafik anonslar
alma ayar .
Uzun süreli basma: tüm mod,
fonksiyon ve yay nlanmakta olan
programda mümkün olan
çal t rma ekilleri için gerekli
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5.

6.

7.

8.

9.

olan bilgileri ve CD bilgilerini
gösterir.
CD/AUX tu u
Ses modunu CD ile AUX
aras nda de i tirir.
{ TON tu u
Radyo modunda, radyo
istasyonunu seçer (a a ya
do ru arama).
CD modunda, çal nan parçalar
aras nda geriye do ru h zl
arama için kullan l r.
| TON tu u
Radyo modunda, radyo
istasyonunu seçer (yukar ya
do ru arama).
CD modunda, çal nan parçalar
aras nda ileriye do ru h zl arama
için kullan l r.
EJECT tu u
CD nin CD çalardan ç kar lmas
için kullan l r.
lev tu lar
Ekranda gösterilen i levlerin
seçilmesi için kullan l r.

10. DIR tu u (Tip 1, Tip2)/LOAD
(YÜKLEME) tu u (Tip 3)
CD nin CD çalara tak lmas için
kullan l r.
11. s SEEK (ARA) tu u
K saca bas n: al nabilen bir
sonraki daha yüksek istasyonu
aramak için.
Uzunca bas n: otomatik
depolamay kullanmak için.
12. t SEEK (ARA) tu u
K saca bas n: al nabilen bir
önceki daha dü ük istasyonu
aramak için.
Uzunca bas n: otomatik
depolamay kullanmak için.
13. BAND (BANT) tu u (Tip1, Tip3)
Ses modunu AM ile FM aras nda
de i tirir.
BAND/MEDIA (BANT/MEDYA)
tu u (Tip2)
K saca bas n: ses modunu AM ile
FM aras nda de i tirir.
Uzunca bas n: A-NAVI i levlerine
geçer.
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14. FAV tu u
Önceden ayarlanm kanal
sayfalar aras nda de i tirir.
15. MENU SOUND tu u
Ton, ön/arka ve sol/sa ses
da l m modlar n n seçimini
sa lar.
AÇMA/KAPAMA (POWER ON/OFF)
Cihaz n aç lmas
Sistem kapal konumdayken, cihaz
açmak için [POWER] tu una bas n.
Cihaz n kapanmas
Cihaz aç kken, cihaz kapatmak için
1 saniyeden fazla [POWER] tu una
bas n.
SES KESME
Cihaz aç kken sesi kesmek için
[POWER] tu una bas n.
SES SEV YES AYARI
Ses seviyesini yükseltmek için, ses
seviye tu unu saat yönünde çevirin.
Ses seviyesini dü ürmek için, ses
seviye tu unu saatin tersi yönde
çevirin.
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SES AYARI
Bas sesler ayar
[MENU SOUND] tu una bas ld nda
ekrana ses menüsü gelir.
Bass yaz s n n alt ndaki i lev tu una
bas n ve [VOLUME] tu unu saat
yönünde veya saatin tersi yönde
çevirin.
Orta ton ayar
[MENU SOUND] tu una bas ld nda
ekrana ses menüsü gelir.
"Mid" yaz s n n alt ndaki i lev tu una
bas n ve [VOLUME] tu unu saat
yönünde veya saatin tersi yönde
çevirin.
Tiz tonu ayar
[MENU SOUND] tu una bas ld nda
ekrana ses menüsü gelir.
"Treb" yaz s n n alt ndaki fonksiyon
tu una bas n ve [VOLUME] tu unu
saat yönünde veya saatin tersi yönde
çevirin.

Balans Kontrolü (sadece Tip 3)
[MENU SOUND] tu una bas ld nda
ekrana ses menüsü gelir.
"Bal" yaz s n n alt ndaki i lev tu una
bas n ve [VOLUME] tu unu saat
yönünde veya saatin tersi yönde
çevirin.
Ses da l m kontrolü
[MENU SOUND] tu una bas ld nda
ekrana ses menüsü gelir.
"Fad" yaz s n n alt ndaki fonksiyon
tu una bas n ve [VOLUME] tu unu
saat yönünde veya saat yönünün
tersine çevirin.
Ayarl ekolayz r seçimi
[MENU SOUND] tu una bas ld nda
ekrana ses menüsü gelir.
"P EQ" yaz s n n alt ndaki i lev
tu una bas ld nda, önceden
ayarlanm olan EQ (Ekolayz r)
menüsü gösterilir.
stedi iniz ayarl ekolayz r modunun
alt ndaki fonksiyon tu una bas n.
Seçilen EQ yu iptal etmek için,
[P-EQ] tu una ayn ekilde bir kez
daha bas n.

Önceden ayarlanm olan ekolayz r
modunda POP, Rock, Country,
Voice, Jazz, Classic türleri
mevcuttur.

Direksiyon simidindeki
kumanda tu lar
1. Güç dü mesi
Cihaz n aç lmas : bu tu a bas n.
Cihaz n kapanmas : Bu tu a
1 saniyeden fazla bas n.
Ses kesme: Bu tu a cihaz
aç kken bas n.
2. Sesi yükselt tu u
1 ad m yükseltmek için: bu tu a
1 saniyeden daha az bir süre
bas n, radyonun ses seviyesi
yükselir.
Otomatik ses yükseltme: bu tu a
1 saniyeden fazla bast n zda,
cihaz n ses seviyesi ad m ad m
artt r l r.
3. Sesi azalt tu u
Ses seviyesini dü ürmek için bu
Sesi Azalt tu una bas n.
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1 ad m azaltmak için: bu tu a
1 saniyeden daha az bir süre
bas n, radyonun ses seviyesi
azal r.
Sürekli ses azaltma: bu tu a
1 saniyeden fazla bast n zda,
cihaz n ses seviyesi ad m ad m
azal r.
4. SEEK tu u
4-1. RADYO MODU: Bu tu a
1 saniyeden daha az
bast n zda ayarlanm
olan radyo istasyonuna
geçersiniz. (Favourite preset
#1 #2 #3 #4......)
Bir sonraki istasyonu
aramak için bu tu a 1
saniyeden fazla bas n.
4-2. CDP MODU: Bu tu a
1 saniyeden daha az
bast n zda bir sonraki
parçaya geçersiniz.
(Track01 Track02 ......)
Bu tu a 1 saniyeden fazla
bast n zda parça h zl bir
ekilde ileri sar l r.

5. MODE tu u
Bu tu a bas ld nda "play" modu
a a daki s rayla de i ir.
FM AM CD(MP3/WMA)
(AUX) FM......
6. ÇA RI BA LAT
K sa bir süre basma: Bir ça r
ba lat l r (ilk defa bas ld nda),
numara aran r (ikinci defa
bas ld nda)
Uzun bir süre basma: Ça r iptal
edilir.
Gelen ça r larda, k sa bir süre
bas ld nda: Ça r ya yan t verilir.
Uzun süreli basma: Ça r
reddedilir.
Konu ma esnas nda, uzun süreli
basma: telefon kapat l r.
*S cakl a Dayan kl l k
TÜM i levler -20 C ile +70 C
s cakl k aral nda yerine getirilebilir.
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Radyo
AM-FM Radyo
RADYO MODU SEÇ M
Radyoyu ba ka bir moddan dinlemek
için, [BAND] tu una bas n.
BANT DE
M
[BAND] (veya BAND/MEDIA) tu una
her bas ld nda, bant AM den FM e
veya FM den AM e geçer.
MANUEL OLARAK YUKARI/A A I
DO RU STASYON ARAMA
Frekans a a ya/yukar ya do ru
de i tirmek için [{ TUNE] /
[| TUNE] tu una bas n.
Her sefer [{ TUNE] / [| TUNE]
tu una bas ld nda, frekans 1 ad m
yükselir veya azal r.
YUKARI/A A I DO RU ARAMA
Bir sonraki/önceki istasyonu otomatik
olarak bulmak için [s SEEK] /
[t SEEK] tu una bas n.

12C140_eu_lhd.book Page 126 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

126

Bilgi ve e lence sistemi

FAVOR LER HAFIZASI
6 favori sayfas na sahiptir ve AM
veya FM gözetmeksizin 48 e kadar
istasyon kaydedebilir.
A a daki i lem yerine getirilerek bir
istasyon kaydedilebilir
Ad m 1: stasyon aray n veya
istedi iniz istasyonu elle ayarlay n.
Ad m 2: [FAV] tu una basarak favori
sayfan z seçin.
Ad m 3: Bu istasyonu kaydetmek
istedi iniz yerin numaras na bas n ve
1 saniyeden uzun bir süre bas l
olarak tutun.
48 istasyonun tümü de favori
haf zas na yukar da anlat ld gibi
kaydedilir.
AYARLANAN FAVOR LER N
AÇILMASI
A a daki ad mlar uygulayarak
favoriler haf zas nda kay tl olan
istasyonu dinleyebilirsiniz.
Ad m 1: [FAV] tu una basarak favori
sayfan z seçin.
Ad m 2: dinlemek istedi iniz
istasyonun kay tl olan favori haf za

numaras n n alt ndaki fonksiyon
tu una bas n.
OTOMAT K KAYIT FONKS YONU
Otomatik kay t
[s SEEK] veya [t SEEK] tu una
uzun bir süre bas n, radyo otomatik
kay t i lemine ba lar ve 12 istasyonu
otomatik olarak kaydeder.

RDS (Radyo Veri Sistemi
AF fonksiyonu aç k/kapal
AF fonksiyonu radyo parças n n
daima en iyi istasyon olmas n
sa lar.
Radyo modundayken menü tu una
bas n; cihazda radyo menüsü
gösterilir.
"RDS" yaz s n n alt ndaki fonksiyon
tu una bas n; cihazda RDS menüsü
gösterilir.
"AF" yaz s n n alt ndaki fonksiyon
tu una bas n.
Bu tu a bast n zda AF fonksiyonu
devreye al n r veya devre d
b rak l r.

Bölgesel fonksiyonu aç k/kapal
Bölgesel fonksiyonu, radyonun
bölgesel istasyona atlamas n sa lar.
Radyo modundayken menü tu una
bas n; cihazda radyo menüsü
gösterilir.
"RDS" yaz s n n alt ndaki fonksiyon
tu una bas n; cihazda RDS menüsü
gösterilir.
"REG" yaz s n n alt ndaki fonksiyon
tu una bas n.
Bu tu a bast n zda bölgesel
fonksiyonu devreye al n r veya devre
d b rak l r.
Trafik anonsu yay n
Trafik anonslar n dinlemek için
[TP/INFO] tu una bas n, radyo trafik
anonslar n etkinle tirir.
Trafik anonslar n iptal etmek için,
radyo trafik anonslar modunda iken,
[TP/INFO] tu una bas n.
Trafik istasyonu aramas
Dinlemekte oldu unuz radyo
istasyonu trafik anonsu vermiyorsa,
[TP/INFO] tu una bas n, radyo trafik
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anonsu özelli ine sahip bir sonraki
istasyonu arar.

Arka Cam Anteni
Anteniniz arka taraf cam na ve bagaj
kap s cam na yerle tirilmi tir. Arka
cam n veya ön cam n iç yüzeyinin
çizilmemesine ve camdaki çizgilerin
zarar görmemesine dikkat edin. E er
iç yüzey hasarl ysa, radyo al c s n
etkileyebilir.

Dikkat
Bir jilet veya keskin bir nesne
kullanarak cam n içini temizlemek
radyo al c s na zarar verebilir.
Bunun tamiratlar garantimizin
kapsam nda de ildir. Keskin
nesnelerle cam içini
temizlemeyiniz.

Audio Player (Çalar)
CD Çalar
Bir CD yerle tirildi inde, ekranda
cihaz ç kar; bir CD yüklenildi inde
ekranda "File check" (dosya
kontrolü) yaz s görünür. Parça
çal nmaya ba lad nda, ekranda
parça ve parça numaras görünür.
Konta n veya cihaz n kapal olmas
durumunda, CD çalar n içinde bir CD
varsa CD, CD çalar n içinde kal r.
CD çalarda bir CD nin olmas ve
konta n da kapal olmas halinde,
CD nin çal nabilmesi için, cihaz n
aç lmas gerekir. Kontak ve cihaz n
aç k olmas halinde CD son seçilen
ses kayna ise, kald yerden
çalmaya devam eder.
CD çalar, 8 cm olan küçük single
CD leri bir adaptör halkas ile
çalabilir. Büyük boy ve küçük CD ler
ayn ekilde yüklenir.
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Bir CD-R nin çal nmas esnas nda
ses kalitesi, CD-R nin kalitesi, kay t
yöntemi, kaydedilen müzi in kalitesi
ve CD-R nin nas l kullan ld na ba l
olarak dü ebilir. Parça atlama
oran nda yükselme ve parça bulma,
CD yi yükleme ve ç kartmada ise
sorun meydana gelebilir. Bu
sorunlar n ç kmas halinde, CD nin
alt yüzeyini kontrol edin. CD
yüzeyinin hasarl , örn. çatlak, k r k
veya çizik olmas durumunda, CD
olmas gerekti i gibi çalmaz. CD
yüzeyinin kirlenmi olmas halinde
yap lmas gerekenlere ili kin ayr nt l
bilgi için bkz. "CD nizin korunmas "
bölümü.
Görünürde herhangi bir hasar
olmamas halinde, cihaza düzgün bir
ekilde çal t n bildi iniz bir CD
yerle tirin.
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CD çalarda tak labilece inden
dolay , CD ye herhangi bir etiket
yap t rmay n. Bunun yerine, CD nin
bir bilgisayarda kaydedilmi olmas
ve bir tan m etiketinin gerekmesi
durumunda, kaydedilen CD nin
üzerine bir i aret kalemi ile yaz n.
Not
CD ye herhangi bir etiket yap t r r,
CD yuvas na bir CD den fazla CD
yerle tirir veya çizik veya hasarl
CD çalmay denerseniz, CD çalara
zarar verebilirsiniz. CD çalarda
herhangi bir etiketi olmayan
sadece iyi durumda olan CD ler
kullan n, CD lerin tek tek
yüklenmesini sa lay n ve CD çalar
ve yuvaya yabanc madde, s v ve
kirin girmesini önleyin.
Ekranda bir hata mesaj
göründü ünde, bu bölümde daha
sonra gelen "CD mesajlar " ba l na
bak n.

CD ÇALMA MODU SEÇ M
CD yi ba ka bir modda çalmak için
[CD/AUX] tu una bas n.
D SK N YÜKLENMES
Tip 1, Tip 2
Bir CD yi etiketi yukar gelecek
ekilde CD yuvas na yerle tirdikten
sonra CD otomatik olarak cihaza
girer ve çal nmaya ba lar.
Tip 3
Bu cihaza en fazla 6 CD
yerle tirilebilir.
Ad m 1: [LOAD] tu una bast n zda
cihaz bo CD lerin say s n gösterir.
Ad m 2: Yerle tirmek istedi iniz CD
numaras n n alt ndaki fonksiyon
tu una bas n.
Ad m 3: Bir CD yi etiketi yukar
gelecek ekilde CD yuvas na
yerle tirdikten sonra CD otomatik
olarak cihaza girer ve çal nmaya
ba lar.
Birkaç CD yerle tirmek için
a a dakileri yapman z gerekir:
Ad m 1: "Load" tu una bas n ve

1 saniye boyunca bas l tutun. Bir bip
sesinin duyulmas ile birlikte birkaç
adet CD nin yüklenece ine dair bir
mesaj görünür.
Ad m 2: CD leri yerle tirirken
ekranda görünen talimatlara uyun.
CD çalara en fazla 6 CD
yerle tirebilirsiniz.
Not
Daha fazla CD nin yüklenmesini
iptal etmek için tekrar "LOAD"
tu una bas n.
CD N N ÇIKARILMASI
Tip 1, Tip 2
[EJECT] tu una bast n zda CD,
cihaz n CD tepsisinden d ar
ç kart l r.
CD yi tepsiden d ar ç kar n.
Tip 3
[EJECT] tu una bast n zda cihaz,
yerle tirilen CD nin numaras n
gösterir.
Numaran n alt nda bulunan
fonksiyon tu una bast n zda CD,
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cihaz n CD tepsisinde d ar
ç kart l r.
CD yi tepsiden d ar ç kar n.
[EJECT] tu una 1 saniyeden fazla
bast n zda, cihaz n içindeki CD
ç kart l r.
PARÇAYA ARA VERME (PAUSE)
CD çalarken çalma i lemine ara
vermek için [CD/AUX] tu una bas n.
Ekranda "PAUSE" yaz s yan p
söner.
CD nin çalmaya devam etmesi için,
tekrar [CD/AUX] tu una bas n.
Cihaz harici bir birime ba l
oldu unda, parçaya ara verme
fonksiyonu devre d kal r.
B R SONRAK /ÖNCEK D SK
(sadece Tip 3)
CD yi de i tirmek için "DISC+/Disc-"
yaz s n n alt ndaki fonksiyon tu una
bas n; ard ndan cihaz bir
sonraki/önceki CD nin birinci
parças n çalar.

B R ÖNCEK /SONRAK PARÇA
[{ TUNE] / [| TUNE] tu una bas n,
cihaz bir önceki/bir sonraki parçay
çalmaya ba lar.
B R ÖNCEK /SONRAK D Z N
[s SEEK] / [ t SEEK] tu una bas n,
cihaz bir önceki/bir sonraki dizini
çalmaya ba lar
HIZLI LER /GER SARMA
[{ TUNE] / [| TUNE] tu una bas n
ve bas l olarak tutun cihaz, parçalar
h zl bir ekilde ileri ve geri sarar.
PARÇANIN TEKRARLANMASI
(RPT)
"RPT" yaz s n n alt ndaki fonksiyon
tu una bast n zda, cihaz o anda
çalmakta olan parçay sürekli olarak
tekrarlar.
Bu fonksiyonu iptal etmek için, "RPT"
yaz s n n alt ndaki fonksiyon tu una
tekrar bas n.
RASTGELE PARÇA ÇALMA
(RDM):
"RDM" yaz s n n alt ndaki fonksiyon
tu una bast n zda, cihaz o anda
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çalmakta olan parçay sürekli olarak
tekrarlar.
Bu fonksiyonu iptal etmek için,
"RDM" yaz s n n alt ndaki fonksiyon
tu una tekrar bas n.
PARÇA BA ININ ÇALINMASI
(INT):
"INT" yaz s n n alt ndaki fonksiyon
tu una bast n zda, cihaz s rayla
her parçan n ilk birkaç saniyesini
çalar.
Bu fonksiyonu iptal etmek için, tekrar
"INT" yaz s n n alt ndaki fonksiyon
tu una bas n.

B R MP3/WMA CD S N N
KULLANILMASI
MP3/WMA FORMATI
Bir bilgisayarda kendi MP3/WMA
CD nizi yazd r rken dikkat etmeniz
gerekenler:
MP3/WMA dosyalar n n bir
CD-R ye kay tl oldu undan emin
olun.
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Standart ses dosyalar n ve MP3/
WMA dosyalar n ayn CD ye
kaydetmeyin.
Her MP3/WMA dosyas n n bir
"mp3" veya "wma" uzant s
oldu undan emin olun. Ba ka
uzant lar çal mayabilir.
Dosyalar farkl sabit veya
de i ken bit oranlar ile
kaydedilebilir. Kayd n ID3 Tag
sürüm 1 ve 2 ile gerçekle mi
olmas halinde, parça, sanatç ve
albüm ad cihaz n göstergesinde
ç kabilir.
Sürü esnas nda parçalar daha
kolay bulabilmeniz için bir klasör
düzeni haz rlay n.
Parçalar albümlere göre ay r n
ve her albüm için ayr bir klasör
aç n. Her klasör veya albüm en
fazla 18 parça içerebilir.
Bir MP3/WMA CD si yazd r rken,
i lemi birkaç oturumda
sonland rmay unutmay n.
Genelde tüm CD yi bir seferde
yazd rmak daha iyidir.

CD çalar en fazla 50 klasör, 5 oturum
ve 999 dosya okuyup çalabilir. Uzun
dosya ve klasör isimleri CD nin
haf zas nda gere inden daha fazla
alan kaplayabilir. CD nin belle inde
mümkün oldu unca az yer tutmas
için dosya ve klasör adlar n k salt n.
Dosya klasörleri kullanmadan da
kaydedilen bir MP3/WMA CD si
çalabilirsiniz.
Sistem ayr nt l olarak en fazla
8 klasör destekler, yine de belli bir
klasörün yerini parçay çalma
esnas nda bulmaya çal arak
kar kl asgari dereceye indirmek
için, bir klasörün ayr nt lar n
mümkün oldu unca aza indirin.
Bir CD nin 50 den fazla klasör, 5 den
fazla oturum ve 999 dan fazla dosya
içermesi halinde, CD çalar,
maksimum öge say s na ula man z
mümkün k lar, ancak bu say n n
üzerindeki ögeler dikkate al nmaz.

KÖK D Z N
Kök dizinde, bir klasörde yap lan
i lemler yap l r. Kök dizinin ses
dosyalar s k t rm olmas halinde,
dizin ROOT olarak gösterilir. Kök
dizinin alt nda bulunan tüm dosyalara
herhangi bir dizinden önce
ula labilir.
BO D Z N VEYA KLASÖR
Bir kök dizinin veya klasörün, sadece
klasör/alt klasör içeren ve bunlar n
alt nda do rudan s k t r lm
dosyalar olmayan bir dosya
düzeninin herhangi bir yerinde
bulunmas halinde, CD çalar dosya
düzenindeki s k t r lm ses
dosyalar içeren bir sonraki klasöre
geçer ve bo klasör ekranda
gösterilmedi i gibi, klasöre bir
numara da verilmez.
CD de klasörün olmamas
CD nin sadece s k t r lm dosyalar
içermesi halinde, dosyalar kök
klasörüne yerle tirilir. Bir sonraki ve
önceki klasör fonksiyonlar ,
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klasörsüz kaydedilen bir CD de
i levsiz olacakt r. Klasörün ad yerine
cihaz ekran nda "ROOT" yaz s
gösterilir.
CD nin sadece s k t r lm ses
dosyalar içermesi, fakat klasör
içermemesi halinde, tüm dosyalar
kök klasörüne yerle tirilir. Cihaz n
ekran nda klasörün ad gösterilece i
zaman "ROOT" yaz s ç kar.
PARÇALARIN ÇALINMA SIRASI
Parçalar a a daki s rada çal n r:
lk çal nan parça kök dizinindeki
birinci parça olur.
Kök dizinindeki tüm parçalar
çal nd nda, çalma i lemi
dosyalar n numara listesine göre
devam eder.
Son klasördeki son parçan n da
çal nmas ndan sonra, CD çalar
tekrar birinci klasörün veya kök
dizinin birinci parças na geri
döner.

DOSYA S STEM VE
ADLANDIRMA
ID3 Tag deki parça ad gösterilir.
Parça ad n n ID3 Tag de olmamas
durumunda, cihaz dosya ad n örn.
MP3/WMA gibi uzant lar olmadan
gösterir.
32 karakter veya 4 sayfadan daha
uzun parça isimleri k salt l r. Ekran,
son metin sayfas nda bulunan
kelimelerin bir k sm n ve dosya
ad n n uzant s n göstermez.
B R MP3/WMA CD S N N
ÇALINMASI
Kontak aç kken CD yuvas na,
etiketin yukar gelece i ekilde bir
CD yi k smen yerle tirin. CD çalar
CD yi içeri al r, okur, dosyalar
kontrol eder ve ard ndan da ekranda
MP3 veya WMA yaz s görünür.
CD nin çal nmaya ba lamas gerekir.
ACC kapal konumdayken, CD yi CD
yuvas na yerle tiremezsiniz.
Yeni bir parça çalmaya ba lad nda,
ekranda parçan n numaras ve ad
görünür.
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Konta n veya cihaz n kapal olmas
durumunda, CD çalar n içinde bir CD
varsa CD, CD çalar n içinde kal r.
CD çalarda bir CD nin olmas ve
konta n da aç k olmas halinde,
CD nin çal nabilmesi için, cihaz n
aç lmas gerekir.
Kontak ve cihaz n aç k olmas
halinde CD son seçilen ses kayna
ise, kald yerden çalmaya devam
eder.
CD çalar, 8 cm olan küçük single
CD leri bir adaptör halkas ile
çalabilir. Büyük boy ve küçük CD ler
ayn ekilde yüklenir.
Bir CD-R nin çal nmas esnas nda
ses kalitesi, CD-R nin kalitesi, kay t
yöntemi, kaydedilen müzi in kalitesi
ve CD-R nin nas l kullan ld na ba l
olarak dü ebilir. Parça atlama
oran nda yükselme ve parça bulma,
CD yi yükleme ve ç kartmada ise
sorun meydana gelebilir. Bu
sorunlar n ç kmas halinde, CD nin
alt yüzeyini kontrol edin. CD
yüzeyinin hasarl , örn. çatlak, k r k
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veya çizik olmas durumunda, CD
olmas gerekti i gibi çalmaz. CD
yüzeyinin kirlenmi olmas halinde
yap lmas gerekenlere ili kin ayr nt l
bilgi için bkz. "CD nizin korunmas "
bölümü.
Görünürde herhangi bir hasar
olmamas halinde, cihaza düzgün bir
ekilde çal t n bildi iniz bir CD
yerle tirin.
CD çalarda tak labilece inden
dolay , CD ye herhangi bir etiket
yap t rmay n. Bunun yerine, CD nin
bir bilgisayarda kaydedilmi olmas
ve bir tan m etiketinin gerekmesi
durumunda, kaydedilen CD nin
üzerine bir i aret kalemi ile yaz n.
Not
CD ye herhangi bir etiket yap t r r,
CD yuvas na bir CD den fazla CD
yerle tirir veya çizik veya hasarl
CD çalmay denerseniz, CD çalara
zarar verebilirsiniz. CD çalarda
herhangi bir etiketi olmayan
sadece iyi durumda olan CD ler

kullan n, CD lerin tek tek
yüklenmesini sa lay n ve CD çalar
ve yuvaya yabanc madde, s v ve
kirin girmesini önleyin.

ID3 TAG B LG EKRANI
[TP/INFO] tu una bast n zda cihaz,
çal nmakta olan dosyalar n ID3 Tag
bilgilerini gösterir.

Ekranda bir hata mesaj
göründü ünde, bu bölümde daha
sonra gelen "CD mesajlar " ba l na
bak n.

CD MESAJLARI
CHECK CD (CD yi kontrol et):
Ekranda bu mesaj n görünmesi
ve/veya CD nin d ar ç kmas için
a a daki nedenler söz konusu
olabilir:
Ortam çok s cak olabilir. S cakl k
normal dereceye dü tü ünde,
CD nin çal nmas gerekir.
Çok bozuk bir yolda gidiyor
olabilirsiniz. Yol düzeldi inde
CD nin çal mas gerekir.

Bir MP3/WMA çal nd nda CD
fonksiyonlar n n, burada say lanlar
hariç olmak üzere, tümü ayn d r.
Ayr nt l bilgi için bkz. yukar da geçen
"CD nin çal nmas " bölümüne bak n.
HEPS VE D Z N MODU
Tüm modlar etkin oldu unda,
tekrarlama, h zl dosya arama ve
rastgele çalma fonksiyonlar bu
klasörde çal r.
"ALL" (TÜMÜ) yaz s n n alt ndaki
fonksiyon tu una bas n. Bu durumda
"All" (Tümü) yaz s n n yerine "DIR"
yaz s görünür.
"DIR" modunu iptal etmek için, tekrar
"DIR" yaz s n n alt ndaki fonksiyon
tu una bas n.

CD kirli, çizik, slak veya CD nin
üst k sm alta gelmi olabilir
Hava çok nemli olabilir. Bu
durumda bir saat kadar bekleyin
ve tekrar çalmay deneyin.
CD nin format cihaz ile uyumlu
olmayabilir. Bu bölümde daha
önce anlat lan "MP3 format "
k sm na bak n z.
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CD yi yazd r rken bir sorun olmu
olabilir.
Etiket CD çalar n içinde tak lm
olabilir.
CD nin herhangi ba ka bir nedenden
dolay düzgün çalmamas
durumunda, CD çalara sorunsuz
oldu unu bildi iniz bir CD yerle tirin.
Herhangi bir hatan n tekrar tekrar
ç kmas veya bir hatan n
giderilememesi durumunda yetkili
servise ba vurun. Cihaz ekran nda
bir hata mesaj ç kt nda, bu mesaj
not edin ve sorunu yetkili servise
bildirdi inizde gösterin.

Sonradan Tak labilen lave
Cihazlar
Cihazda 3,5 mm çap nda, ön yüzün
sa alt taraf nda bir harici giri jak
mevcuttur.
Bu bir ses ç k de ildir; bu yüzden
de ön yüzdeki harici giri jak na
kulakl k takmay n.

Ancak, iPod, dizüstü bilgisayar, MP3
çalar, CD de i tirici veya XM al c ,
vs. gibi harici bir ses cihaz n harici
giri jak na ba layabilir ve ba ka bir
ses kayna olarak dinleyebilirsiniz.
MOD SEÇ M NDE AUX
CD yi ba ka bir modda çalmak için
[CD/AUX] tu una bas n.
Harici jak n bir ç k jak n n mevcut
oldu unu tespit etmemesi halinde,
"Aux" modunun devreye girmesi
engellenir.

Bluetooth
[BLUETOOTH] tu una bas n.
E le me i lemi ba lar.
E le me i lemi
Ad m 1: Ekranda görünen "PAIRING"
alt ndaki tu a bas n.
Ad m 2: Bir telefonda Bluetooth için
"CAR AUDIO" adl ayg t aray n ve
seçin.
Ses sistemi 3 saniye süre ile ba l
olan ayg t n ad n gösterir.
Ba lant i lemi ve "BT" gösterildikten
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sonra, ses sistemi "Mod Seçimi"ne
geri döner.
Bir ça r yapmak
Ad m 1: Ekranda görünen ça r
"Call" alt ndaki tu a bas n.
Ad m 2: Ekranda görünen son ça r
"Last Call" alt ndaki tu a bas n.
Ses siteminde "Aran yor...." &
"Ba land " görünür.
Gelen ça r
Cihaz n ekran nda 3 saniye süre ile
"Gelen Ça r ....", daha sonra da
kullan c "ANSWER" (YANIT VER)
ya da DECLINE (KABUL ETME)
tu una basana kadar "Gelen Telefon
Numaras " görünür.
1. "ANSWER" (YANIT VER) tu una
bast n zda, cihaz ba lan r.
2. "DECLINE" (KABUL ETME)
tu una bast n zda, cihaz en son
bulundu u moda döner.
Ba l
Telefonu kullan rken "MIC MUTE"
alt ndaki tu a bas n, mikrofonun sesi
kapan r.
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Telefonu kullan rken "PRIVATE"
veya POWER alt ndaki tu a bas n,
görü me modu "gizli" olur.
Telefonu kullan rken "HANG UP"
(KAPAT) alt ndaki tu a bast n zda
cihaz en son bulundu u moda döner.
A2DP MODU
Ekrandaki AUDIO PLAY" alt ndaki
tu a bas n.
PLAY (ÇAL)
Ba l olan kulakl ktan MP3
dosyalar n dinlemek için [r]
alt ndaki tu a bas n.
Pause
MP3 dosyas çal n rken parçaya ara
vermek için [j] alt ndaki tu a bas n.
Bir Önceki/Sonraki parça [Q / R]
alt ndaki tu a bas n, MP3
dosyas ndaki bir önceki/sonraki
parça çal n r.
Otomatik Ba lant
Durum 1: Cihaz aç ld nda, ses
sistemi otomatik olarak en son ba l
olan BT ayg t na ba lanmay dener.
Durum 2: Ses sistemine ba l olan

BT ayg t , ses sistemi setinden 10 m
mesafeyi geçtikten sonra geri geliyor,
ses sistemi BT ayg t na otomatik
olarak ba lanmay dener.

Navigasyon
Navigasyon Sistemine
Genel Bak
Giri
1. Ba lang ç
Güvenlik Bilgileri
Navigasyon sistemini kullanmadan
önce, lütfen a a daki güvenlik
bilgilerini okuyunuz. Sistem
kullan l rken sizin veya ba ka
ki ilerin yaralanmas n veya maddi
hasarlar önlemek amac ile bu
güvenlik kurallar na uyulmal d r.
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01

Trafik kurallar navigasyon
sistemindeki talimatlara göre
önceliklidir. Daima gösterilen trafik
i aretlerine, azami h z s n rlar na ve
yoldaki k s tlamalara uyun.

135

03

02

Arac sürerken ekrana bir seferde bir
saniyeden fazla bakmay n ve sadece
güvenli ir ekilde bakabilece inize
karar verdikten sonra bak n.

Güvenli iniz için sürü esnas nda
sistemin kumandalar n
çal t rmay n z. Sürücünün dikkati
da labilir ve a r kazalara sebep
olabilir. Sistemi çal t rmadan önce
arac güvenli bir alana park edin.
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04

Cihaz sökmeyin veya üzerinde
de i iklik yapmay n. Cihaz n
sökülmesi veya modifiye edilmesi
sonucunda kaza, yang n veya
elektrik oku meydana gelebilir.

05

Cihaz n içine su dökmeyin veya
yabanc maddeler sokmay n. Bu
durum duman olu umuna, yang na
veya oklara sebep olabilir.

06

Donmu ekran veya ses kesintisi gibi
ar zalar tespit etti inizde, sistemi
kullanmay n. Sistemi bu durumda
kullanmaya devam etmek kazaya
yol açabilir.
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07

Sistemi çal t rmak için arac n z
durma yasa olan bir alana park
etmeyin.

137

08

D ar dan gelen seslerin daima
duyulabilmesi için çe itli ses seviyesi
ayarlar seçilmelidir.

09

Ses seviyesini cihaz çal t rmadan
önce kontrol edin. Ses çok yüksek
seviyeye ayarl konumda ise cihaz
devreye al nd nda ortaya ç kacak
yüksek ses, i itmenize zarar
verebilir.
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10

Motoru çal m yorsa, sistem de
kapat lmal d r. Aksi halde araç aküsü
bo alabilir. Sistem kullan l rken
motoru daima çal r konumda tutun.

11

Ekrana a r güç ve bask
uygulamay n. Aksi durumda sistem
ar zalanabilir.

12

Sadece hafifçe suda nemlendirilmi
bir bezle temizleyin. Kimyasal veya
evsel temizleme maddeleri
kullanmay n, ekrana zarar
verebilirsiniz.
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13

Gösterge panelinin üzerine a r
nesneler koymay n. Aksi durumda
farlar ve ekran parlakl n kontrol
eden sensörler olumsuz etkilenebilir.

C01

Gösterge panelinin veya arka cam
panelinin üzerine herhangi bir nesne
koymay n. Aksi halde GPS uydu
sinyali kesintiye u rayabilir ve bu
durum sistemin do ru
çal mamas na sebep olabilir.

139

C02

Arac n ön cam yans t c bir metal
kaplama ile kaplanm ise, GPS
sinyali al m etkilenir.
S v kristal panelin çatlamas
durumunda, panelin içinden akan
s v ile temas edilmemelidir. Aksi
halde ciltte yaralanmalar olu abilir.
S v kaza ile yutulursa, derhal bir
doktora ba vurun.
S v gözlere veya deriye nüfuz
ederse, bol su ile y kay n ve
derhal bir doktora ba vurun.
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SD kart yuvas na hiçbir durumda
farkl ekle sahip olan bir SD kart
yerle tirilmemelidir.

Cihaz n parçalar
Kontrol paneli

Bu kartlar s k abilir veya yuvay
tahrip edebilir. Bu durumda ünitenin
de i tirilmesi size aittir.
Ünite çok a r so uk veya s cak
ko ullarda çal mayabilir. Düzgün bir
i letimi sa layabilmek için çevre
s cakl n n normal olmas
sa lanmal d r.
16

6. USB ba lay c
14

1.
2.
3.
4.

NAVI : Navigasyon
MENU : Ana Menü
TRIP : Sürü Bilgileri
DIM : Gündüz ve Gece ekranlar
aras nda geçi

5. SD kart yuvas
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Direksiyon simidi

Dikkat

141

Temel i lemler
Sistemin Ba lat lmas

Araç tipine ba l olarak direksiyon
simidi dü mesi mevcut olmayabilir.
K sa aral klarla tekrar tekrar
MODE veya SEEK tu lar na
bast n zda, CPU a r
yüklenebilir ve sistemin
çökmesine sebep olur.

17

1. Açma/kapatma (power on/off)
2. Bir sonraki istasyona veya
parçaya geçi
Seçilen frekans band nda bir
sonraki istasyona veya bir sonraki
müzik parças na eri mek için.
3. Modlar de i tirmek
Bu tu a bas ld nda her sefer
AM, FM, CD, AUX, NAVI ve
Multimedya aras nda de i tirilir.
4. Ses Seviyesi Ayar

18

Navigasyon sistemi kontak anahtar
ACC veya ON konumunda ise,
çal r. Sistem çal maya
ba lad nda ekranda en son
kullan lan mod görünür.
Motor kapat ld nda, gücü
KAPANIR. Sistem bilgileri
kaydetmek için motor kapat ld ktan
sonra 30 saniye daha çal r.
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Dikkat
Motor kapat ld nda en son
kullan lan mod haf zaya
kaydedilir.
Sistemi anahtar çektikten
30 saniye sonra ba lat rsan z,
sistemin yeniden ba lama
zaman n beklemesi gerekmez.
Sistemi resetlemek için MENU
ve TRIP butonlar na 10 saniye
boyunca ayn anda bas n.
Sistem yeniden çal maya
ba lad nda, tu lar b rak n.

Ana Menü
Ana Menü ekran n görüntülemek
için MENU tu una bas n. Bu
ekrandan tüm navigasyon sistemi
i levlerine eri ebilirsiniz. Bir i lev
kullan labiliyorsa ekran dü meleri
görünür ve kullan lam yorsa
görünmez.

Sistem Kumandalar
Navigasyon sisteminde a a daki
sabit tu lar bulunmaktad r.

20

1.
2.
3.
4.

NAVI : Navigasyon
MENU : Ana Menü
TRIP : Sürü Bilgileri
DIM : Parlakl n De i tirilmesi

21

1.
2.
3.
4.

Navigasyon
MP3
Film
Sürü Bilgileri
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9. Bir Önceki Dosya
10. Oynat/Duraklat
11. Bir Sonraki Dosya
12. Üst Klasör
13. Rastgele S rada

5. ATC Bilgileri
6. Ayarlar
MP3

Film

24

22

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

Dosya Bilgileri
Çalma Süresi
Çalma Durumu
Geçerli Klasör
Dosya Listesi
Tekrarla
Liste Kontrolü
Dur

23

1.
2.
3.
4.

Geçerli Klasör
Dosya Listesi
Üst Klasör
Liste Kontrolü

5. Dur
6. Bir Önceki Dosya
7. Oynat/Duraklat
8. Bir Sonraki Dosya
9. Dosya Listesi
10. Tekrarla
11. Tam Ekran Aç k/Kapal
12. Çalma durumu
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7. Range for Remaining Fuel
(Kalan yak t menzili)
8. Pusula Göstergesi
9. Ana Menüye dön

Sürü

25

1. Average Vehicle Speed
(Ortalama araç h z ) s f rlama
2. Driving Time (Seyahat süresi)
s f rlama
3. Ortalama Yak t Tüketimi s f rlama
4. Average Vehicle Speed
(Ortalama araç h z )
5. Driving Time (Seyahat süresi)
6. Average Fuel Consumption
(Ortalama yak t tüketimi)

ATC

26

Ana Menüdeki ATC dü mesine
basman n yan s ra, klima ile ilgili
s cakl k, hava ak vb. klima tertibat
ile ilgili ATC bilgileri ekran n alt
taraf nda da gösterilir. Bu A a ya
Aç lan ekran 5 saniye görüntülenir.
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Ayarlar

27
28

Dikkat
Ayr nt l ATC bilgileri almak
istiyorsan z, klima tertibat
bölümüne bak n z.

1.
2.
3.
4.
5.

Dokunmatik Ekran Kalibrasyonu
Sistem Bilgileri
Sistem Güncelle tirme
Navigasyon Güncelle tirme
Kullan c Tercihleri
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Sistem kurulumu

Ekran

Dikkat

Ses Seviyesi
1. MP3, Film, FM/AM, CD
Ses seviyesini ses sisteminin
dü mesini çevirerek veya
direksiyon simidindeki dü me
ile ayarlayabilirsiniz.
Ses seciyesi dü mesine
bast n zda, ses kesilir.
Ses açmak için yeniden bas n.
Sesi kapatmak için, ses seviyesi
dü mesine 3 saniye süre ile
bas n. Kapat ld nda ekranda
ATC bilgileri görüntülenir.
2. Navigasyon
Sesli yönlendirmenin ses
seviyelerini sadece Navigasyon
modunda de i tirebilirsiniz.
Sesli yönlendirmeyi kapatmay
da seçebilirsiniz.
Navigasyon bilgilerinin sesini
di er ses kaynaklar na göre
yükseltip alçaltamazs n z.

Ekran parlakl d ar dan
gelen
a göre otomatik
olarak ayarlan r.
Gösterge panelinin üzerine a r
nesneler koymay n.

30

DIM sabit tu una bast n zda sistem
parlakl %70 karart r.
Ekran parlakl 3 ad mda
ayarlanabilir.
(On
50%
70%
On)
Ekran kapatmak için DIM tu una
3 saniye bas n Ekran kapal olsa
dahi, GPS i levi çal maya devam
eder. Herhangi bir tu a bas ld nda,
ekran yeniden aç l r.

Ayarlar
Dokunma: dokunmatik ekran
ayarlar.
Sistem Bilgileri: navigasyon sistemi
yaz l m ndaki bilgileri gösterir.
Sistem Güncelle tirme
Navigasyon Güncelle tirme
Kullan c Tercihleri: sistemi
gereksinimlerinize uymas için
özelle tirir.
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Sistem Bilgileri
Güncel sistem versiyonunu gösterir.

Touch (Dokunma)

147

Sistem Güncelle tirme

31

Dokundu unuz zaman tam yan t
vermiyorsa, dokunmatik ekran
ayarlayabilirsiniz.
Kalemle hedefin ortas na dokunun.
Hedef ba ka bir konuma hareke
ederse, yeni hedefe dokunun.
Kalibrasyon i lemini tamamlamak
için her seferinde tekrarlay n.

33
32

H/W : donan m
S/W : yaz l m
O/S : i letim sistemi
GPS : GPS Firmware

Güncelle tirilebilen bir SD kart SD
kart yuvas na yerle tirin.
(Güncelle tirilebilen SD kart için bir
yetkili GM bayisine ba vurunuz)
MENU tu una bas n ve Ayarlar
dü mesine dokunun.
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Dikkat
Sistemde hata olu mamas için
güncelle tirme esnas nda SD
kart /USB yi ç kartmay n,
motoru kapatmay n veya
sistemi çal t rmay n.
Navigasyon Güncelle tirme

34

Sistem Güncelle tirme dü mesine
bas n.

35

Sistemi güncelle tirmek için
güncelle tir (UPGRADE) dü mesine
bas n. Belirli bir sistemin
güncelle tirilmesi gerekmiyorsa,
kontrol edine basarak d ar da
b rak n.

33

Güncelle tirilebilen bir SD kart SD
kart yuvas na yerle tirin.
(Güncelle tirilebilen navigasyon SD
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Kullan c Tercihleri
Navigasyon sistemi özelle tirilerek
kullan lmas kolayla t rabilir.
Gösterge Birimi, Dil ve Zaman Dilimi
ayarlar de i tirilebilir.
Yap lan seçimi onaylamak için
Kaydet dü mesine bas n.

kart sat n almak için bir yetkili GM
bayisine ba vurunuz)
MENU tu una bas n ve Ayarlar
dü mesine dokunun.

Gösterge Birimi
Sistemde kullan lan ölçüm birimini
de i tirmenize yard m eder.
36

34

Sistem Güncelle tirme dü mesine
bas n.

Navigasyonu güncelle tirmek için
güncelle tir (UPGRADE) dü mesine
bas n.

Dikkat
Güncelle tirme dosyalar n
büyüklü üne ba l olarak
25 dakika sürebilir.
Display Unit

Mesafe: Mil veya Kilometre
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S cakl k: Santigrat veya
Fahrenheit

Dil

Zaman Dilimi

Hacim : Litre veya Galon
Not
Hacim birimi olarak Galon
seçildi inde, Sürü Bilgilerindeki
mesafe birimi otomatik olarak Mil e
dönü ür.

38

stenilen lisan seçin. Sistemin ana
menüsü 11 ayr dilde gösterilebilir.
Navigasyon menüsü 11 farkl dilde
gösterir ve ayr ca sesli komutlar da
bu dillerde verilir.

39

lgili zaman dilimini ayarlamak için
qr dü mesini kullan n. Sizin içinde
bulundu unuz zaman dilimi için
geçerli ise, Gündüz Tasarruflar n
(Daylight Savings) seçin. (Gündüz
Tasarruflar otomatik olarak
ayarlanmaz.)
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Seçebilece iniz zaman dilimi listesi.
Zaman Dilimi
Romance Standart Saati
GMT Standart Saati

Ekran
(GMT+01:00) Brüksel
(GMT+00:00) Londra

Bat Avrupa Standart Saati
Orta Avrupa Standart Saati

(GMT+01:00) Amsterdam
(GMT+01:00) Saraybosna

Orta Avrupa Standart Saati
GTB Standart Saati

(GMT+01:00) Belgrat
(GMT+02:00) Bükre

151
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Sistemin Çal mas
1. Multimedya
MP3
Çal nabilen MP3 dosyas standard
S k t rma Tipi
Örnekleme frekans
Bit h z
Maks. klasör katman
Klasör/dosya ad için maks. karakter
say s
Klasör/dosya ad için karakter seti

MPEG-1 Audio Layer III
8,11.025, 12, 16, 22.05, 24, 32, 44.1,
48 (kHz)
8~320 (kbps)
8
64 bayt
A - Z, 0 - 9, _ (alt çizgi)

Maks. klasör say s

256

Maks. dosya say s
ID3 Tag

512
Ver 1.0, Ver 1.1, Ver 2.2, Ver 2.3,
Ver 2.4

Dengeli bir ses kalitesi için sabit
bit h z 96, 128, 192kbps ve
örnekleme frekans olarak
44.1kHz önerilir.
Bit h z 192bps üzerine ç karsa,
MP3 çal n rken ses atlamas
olabilir. MP3 için 192kbps veya
daha dü ük bir bit h z kullan n.

Dikkat
MP3 dosyas olmayan her
dosya bir dosya olarak say l r.
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9. Bir Önceki Dosya: Bir önceki
müzik dosyas n seçer.
10. Oynat/Duraklat
11. Bir Sonraki Dosya: Bir sonraki
müzik dosyas n seçer.
12. Üst Klasör: bir üst seviyedeki
klasörü seçer.
13. Rastgele S ra: ark lar rastgele
s rada çal n r

MP3 çalar nas l kullan l r

22
40

MENU tu una bas n ve MP3
dü mesine dokunun.
Ekranda MP3 çalar görünene kadar
direksiyon simidindeki MODE
dü mesine bas n.
Direksiyon simidindeki dü meye
bas ld nda mod de i tirilir.
AM
FM CD AUX NAVI
Multimedia
AM ye dön

1. Dosya Bilgileri : O anda
çal nmakta olan dosyay gösterir.
2. Çalma Süresi
3. Çalma Durumu
4. Güncel Klasör: O anda çalmakta
olan dosyan n seviyesini gösterir.
5. Dosya Listesi
6. Tekrarla: O anda çal nmakta olan
dosya tekrarlan r.
7. Liste Kontrolü: Sayfalar aras nda
de i tirir.
8. Dur
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Film
Desteklenen dosya biçimleri

Film oynat c nas l kullan l r

Ses

MP3, WMA, OGG, WAV (bit h z 128~192kbps)

Video
DTS

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

Maks. Çözünürlülük

800 x 480

Dikkat

BG_CAUTION

800x480 den daha yüksek bir
çözünürlülü e sahip olan bir
film düzgün oynat lamayabilir.
Bir film oynat ld nda, di er
i lemler yava lar.
SD Kart/USB kar m modunda
(ses, film ve veri
kombinasyonu) sadece seçilen
moda göre ses veya film
dosyalar tan n r ve oynat l r.
Sürücü güvenli i için film
sadece araç dururken
oynat labilir.

40

MENU tu una bas n ve Film
dü mesine dokunun.
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44

23

1.
2.
3.
4.

Geçerli Klasör
Dosya Listesi
Üst Klasör
Liste Kontrolü

5.
6.
7.
8.
9.

Dur
Bir Önceki Dosya
Oynat/Duraklat
Bir Sonraki Dosya
Dosya Listesi

10. Tekrarla
11. Tam Ekran Aç k/Kapal
12. Çalma Durumu

155

SD kart / USB
USB cihaz n motoru
çal t rd ktan sonra ba lay n
USB cihaz n formatlamak için,
64Kbayt alt nda bir Bayt/Sektör
seçin.
USB cihaz için FAT 12/16/32
format desteklenir. NTFS dosya
sistemi desteklenmez.
USB cihaz n ç kart rken bazen
garip bir ses (gürültü) duyulabilir.
Oynatma esnas nda USB cihaz n
d ar ya çekilmesi cihaz n
ar zalanmas na sebep olabilir.
Oynatmaya haz r olmas , USB
cihaz n tipine veya dosya
biçimine ba l olarak biraz
sürebilir.
USB HUB bazen sistem
taraf ndan tan nmayabilir, bu
durumda USB cihaz n do rudan
ba lay n.
HDD tipi/CF bellek
desteklenmez.
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DRM (Digital Rights
Management) dosya biçimi
çal maz.

2. Bilgi Özellikleri
Sürü

Dikkat
SD kart yuvas na hiçbir durumda
farkl ekle sahip olan bir SD kart
yerle tirilmemelidir.
Bu kartlar s k abilir veya yuvay
tahrip edebilir. Bu durumda
ünitenin de i tirilmesi size aittir.
25

40

Sürü bilgileri ekran nda sürü le ilgili
grafiksel bilgiler gösterilir.
TRIP tu una veya MENU tu una
bas n ve Trip dü mesine dokunun.
Kapatmak için dü mesine bas n.

1. Average Vehicle Speed
(Ortalama araç h z ) s f rlama
2. Driving Time (Seyahat süresi)
s f rlama
3. Ortalama Yak t Tüketimi s f rlama
4. Average Vehicle Speed
(Ortalama araç h z )
5. Driving Time (Seyahat süresi)
6. Average Fuel Consumption
(Ortalama yak t tüketimi)
7. Range for Remaining Fuel (Kalan
yak t menzili)
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Depoda kalan yak t ile
gidebilece iniz tahmini mesafeyi
gösterir. Bu mesafe son birkaç
kilometrede tüketilen ortalama
yak t miktar ortalamas n n bir
tahminidir ve h za, trafik
ko ullar na vb. ba l olarak
de i ir.
8. Pusula Göstergesi: arac n
hareket yönleri
9. Ana Menüye dön
* kaydetmek istedi iniz bir yolculu a
veya rotaya ba lamadan önce
s f rlay n.

157

ATC

42
33

ATC bilgileri klima tertibat n n
durumunu gösterir.
MENU tu una bas n ve ATC
dü mesine dokunun.
ATC bilgileri, 3 saniye süre ile ses
sisteminin ses ayar dü mesine
bas ld nda da görüntülenebilir.

1. S cakl k Ayar
2. D S cakl k
3. Rüzgar n Yönü
4. Kliman n Durumu (aç k/kapal )
5. OTOMAT K durumu (aç k/kapal )
6. Rüzgar n H z
Geri Görü Kameras
Arac park etmeye çal t n zda
kamera görüntüsü üzerinde k lavuz
çizgiler gösterilecektir.
(k lavuz çizgiler vitesi geri vitese
ald n zda gösterilecektir)
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Dikkat

C04

C03

Arac n tipine ba l olarak bu
fonksiyon desteklenmiyor
olabilir.
Tamamen Arka Görü
kameras na ba ml ekilde
hareket etmek beklenmeyen
durumlar ortaya ç kt nda çok
tehlikeli olabilir. Park ederken
tüm yönleri dikkate al n.
Ekranda gösterilen k lavuz
çizgileri arac n geni li ine göre
uyarlan r. Park manevras
esnas nda izlenilen çizgi,
görüntülenen k lavuz çizgileriyle
uyu mayabilir.
Sesli park sinyallerini
duyabilmeniz için aç k
durumdaki ses kayna n n
(MP3, Navigasyon) ses
seviyesini dü ürün.
Geri görü kameras n n
çal mas esnas nda SD
kart n/USB cihaz n n ç kar lmas
ar zaya neden olabilir.

Ba lang ç
A-navi sistemine ho geldiniz
Avrupa da araç navigasyon sistemi
olarak Geli mi Navigasyon
Sistemini (A-Navi Sistemi) seçti iniz
için te ekkürler. Bu bölümde
navigasyon yaz l m ayr nt l olarak
aç klanmaktad r. Sistemi kullanmay
kolayca ö renebilirsiniz; A-Navi
sisteminin ekran ve i letim ad mlar n
anlayabilemk için bu el kitab n
okuman z tavsiye ederiz.
1. Tedbirler
Kendi güvenli iniz için, A-Navi
Sistemini yolculu a ba lamadan
önce çal t r n. Çarp maya veya
hasarlara sebep olabilece i için
A-Navi Sistemini sürü
esnas nda çal t rmay
denemeyin. Gerekti inde ön
yolcudan çal t rmas n isteyin.
Yerel trafik kurallar na ve sürü
ko ullar na daima uyulmal d r.
Bu kurallar A-Navi Sistemi
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taraf ndan verilen talimatlara göre
daha önceliklidir.
A-Navi sisteminin tasarlanmas
s ras nda bütün güvenlik
önlemlerinin dikkate al nm
olmas na ra men navigasyon
sisteminin kullan lmas sürücüyü,
yolda düzgün ve dikkatli bir
ekilde hareket etme
sorumlulu undan muaf tutmaz.
2. A-navi sistemine giri
Ö renilmesi H zl ve Kolay --nas l çal t raca n z 3 dakika
içerisinde kolayca
ö renebilirsiniz.
Ak ll Çok levli Harita
Yönetimi --- A-Navi Sistemi,
harita bölümleri veya ülkeler
aras nda seyir ederken haritalar
de i tirmenizi gerektirmez.
Haritay istedi iniz yöne
kayd rabilir ve harita üzerindeki
POI bilgilerini kontrol
edebilirsiniz.

H zl Görselle tirilen
Konumland rma --- güncel
konumu h zl bir ekilde tespit
edebilir ve bir sonraki dönü
noktas ile ilgili bilgi alabilirsiniz.
Smooth Map Scrolling --Sürü esnas nda harita
kendili inden a a yukar
kayarak size bulundu unuz yer
(veya konum) hakk nda bilgi
verir.
Yakla t rma/Uzakla t rma --haritan n ölçe i sürü h z na göre
ayarlan r. Bu sayede haritada
do ru bir görünüm sa lan r.
Gündüz/Gece Modu
Anahtar --- haritan n fon
ve
sabit konum göstergesinin rengi
elle ayarlanabilir. Bu sayede
geceleri haritan n daha iyi
görünmesi sa lan r.
ki Ara Hedef --- en fazla 2 ara
hedefe izin verir ve sizi teker
teker hedefinize yönlendirir.

159

23 POI Kategorileri --- A-Navi
Sistemi ile çok kolay bir ekilde
lokanta, havaalan , benzin
istasyonu vb. arayabilirsiniz.
Mant kl Rota Planlamas --bir rota planlarken tek yön
s n rlamas , dönü yasaklar ,
vb. gibi tüm trafik kurallar n göz
önünde bulundurur; ayr ca,
kullan c var noktas
seçeneklerini sürü tercihine
veya ko ullar na göre
de i tirebilir.
Dönü Noktas Bilgileri --önerilen rota üzerindeki dönü
noktalar ile ilgili ayr nt l bilgilerle
yolunuzda mevcut tüm dönü
noktalar na bakabilirsiniz.
ematik Kav ak Haritas --her kav a n aç k ematik
görüntüsü sayesinde kav a
önceden görebilir ve var
noktan za giden do ru eride
geçebilirsiniz.
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GPS Uydular Hakk nda
Bilgiler --- GPS uydular ndan
al nan sinyal say s na ve
durumuna bakabilirsiniz.
z Günlü ü --- A-Navi Sistemi
sürü bilgileriniz için bir günlük
haz rlar. Bu bilgiye tekrar
bak labilir veya ilerideki
seyahatlerde yeniden
kullan labilir.
Çoklu POI yerleri --- Ayn yerde
veya birbirine yak n olan iki veya
daha fazla POI yi gösterir.
Tünellerde ve yeralt ndaki
garajlarda park etme --jiroskopsuz eylemsizlik
navigasyon sistemi GPS
sinyalinin hiç kaybolmamas n
sa lar.
Arazide navigasyon --- arac n z
arazide sürerken sistem mevcut
konumunuzu ve al nan yolu
haritaya otomatik olarak
kaydeder.

Soldan/Sa dan Trafik --- yerel
kurallara ve sürü geleneklerine
uymak için harita ve Navigasyon
Bilgi Sütununu sa /sol düzene
göre de i tirebilirsiniz.
Araç H z Göstergesi
aç k/kapal --- arac n h z n
gösterir veya saklar.
Otoyol aret Dire i --- mevcut
konumunuzdan bir sonraki ç k a
kadar olan mesafeyi gösterir.
Çok Dilli Destek --- 11 ses ve dili
destek.
H zlanma için güvenlik
uyar s --- Güvenlik Uyar s , farkl
yol tiplerine istinaden geçerli olan
yasal h z limitine dayan r. Azami
h z s n r olan bir yola
yakla t n zda sistem size sesli
bilgi verir. Bunun d nda, h z
tolerans n 0 ile %20 aras nda
ayarlayabilirsiniz.

Ba lang ç
A-Navi sistemi araç navigasyonu için
iyi bir seçimdir. Ekrana dokunarak
veya parmaklar n zla harita çizerek
kolayca kullanabilirsiniz.
GENEL BAKI
Bu bölümde A-Navi Sisteminin nas l
kullan laca k saca aç klanmaktad r.
Bu uygulama taraf ndan sunulan
ayr nt l i levleri ö renmeden önce,
u konulara dikkat ediniz:
A-Navi Sistemi konumland rma
bilgilerini en az üç uydudan al r
ve uygulama ba lad nda
bulundu unuz yer sabittir.
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GPS al c s n ilk kez kullanman z
halinde uydu bilgilerinin al nmas ve
kesin pozisyon oryantasyonunun
gerçekle tirilmesi (so uk kalk )
i lemi 2-3 dakika sürecektir.
Tespit edilen yeriniz belle e
kaydedilir. GPS al c s daha sonra
kullan ld nda, yerinizin bulunmas
sadece 1-3 dakika sürer (s cak
kalk ). GPS al c s yerinizi tespit
ettikten sonra, uygulamay
ba latt n zda ayr ca bir i leme
gerek kalmadan sistem navigasyonu
derhal ba lat r.

161

Resim 2.2 Sistem kaz

2. Ba lang ç
Resim 2.1 Ho Geldiniz Ekran

P22
P21

A-Navi Sisteminin ilk kez
ba lat lmas durumunda sistem
"Welcome (ho geldiniz)"
ekran n açacakt r.
"Ho Geldiniz" ekran ndan
otomatik olarak "Dikkat" ekran na
geçilmesi yakla k 15sn sürer.

A-Navi Sistemi kaz uyar s n
okuyun ve "Serbet Navi Haritas "
ekran na girmek için Onay
"Agree" tu una bas n.
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Resim 2.3 Free Navi Map (serbest
navigasyon haritas )

Resim 2.4 Serbest Navigasyon
Menüsü

Hedefleri(S) belirlemek için Git
"Go To" üzerine dokunun.
Dokun: harita parametrelerini
de i tirmek için "Harita
Seçenekleri".
Tüm ayar parametrelerini
de i tirmek için dokunun
"Settings" (Ayarlar).
tu una dokunun, sistem
navigasyon haritas na geri döner.
A-Navi sistemini ilk kez
kullan yorsan z, sistemin dilini
de i tirmek isteyebilirsiniz.

P23

Free Navi Map (serbest
navigasyon haritas ) ile sistem
herhangi bir i lem yapman za
gerek kalmadan çal r ve sizin
rotan z izler.

P24

Daha fazla i leve eri mek
istiyorsan z, lütfen Free Navi Map
(serbest navigasyon haritas )
üzerindeki Ana Menüye dokunun;
sistem Free Navi Menu ekran na
geçer.
Free Navi Menu de a a da verilen
A-Navi Sistemi ana i levlerine
eri ebilirsiniz:
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3. Rota ve serbest nav gasyon
har talari
Rota/serbest navigasyon haritas
ekran A-Navi sisteminde en s k
kullan lan ekrand r. Serbest
navigasyon harita ekran , A-Navi
Sistemini so uk çal t rman z
durumunda çal abilirken rota
navigasyonu haritas , sistemi restart
etti inizde en son kullan lan
navigasyon i letimini devam
ettirmeniz halinde görüntülenir.

163
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Resim 2.5 Rota Navigasyonu Haritas

P25

12C140_eu_lhd.book Page 165 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

Bilgi ve e lence sistemi

165

Resim 2.6 Free Navi Map (serbest navigasyon haritas )

P26
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1. Araba Simgesi --- mevcut
konumu ve sürü yönünü
gösterir.
2. Dönü sinyali --- gümü renkli
ok dönü yapaca n z noktada
hangi yola girmeniz gerekti ini
gösterir.
3. Bulundu unuz yol --- yolun ad
yoksa, bu alan bo kal r.
4. Bir sonraki yol --- bir sonraki
eri ece iniz yolun ad .
5. Dönü emas --- bir sonraki
dönü teki yol emas n gösterir;
ve bu simgeye bas ld nda,
sistem sesli olarak bir sonraki
dönü bilgilerini verir, örne in
"Yakla k 900 metre sonra sola
dönün".
6. Bir sonraki dönü e olan
mesafe --- bir sonraki dönü
noktas na olan mesafeyi sanal
olarak gösterir.
7. Mesafe ilerleme çubu u
8. Güncel H z --- arac n o andaki
h z n gösterir.

9. Kalan mesafe --- Ba lang ç ile
hedef veya bir sonraki ara hedef
aras nda kalan mesafe.
10. ETA --- hedefe eri mek için
gereken tahmini süre.
11. H z Uyar s --- önde bulunan
radar kameras n ve azami h z
gösterir
12. GPS Durumu --- GPS Durumuna
bakmak için dokunun; Gri renk
GPS sinyalinin zay f oldu unu
veya GPS nin henüz tespit
edilemedi ini, Ye il ise GPS nin
tespit edildi ini gösterir.
13. Ses Seviyesi --- sesli
yönlendirmenin ses seviyesini
ayarlamak için dokunun.
14. Pusula --- harita üzerinde Kuzey
yönünü gösterir.
15. Ölçek Çubu u --- haritan n
ölçe ini gösterir.
16. Büyültme dü mesi --- haritay
büyültmek için dokunun.
17. Küçültme dü mesi --- haritay
küçültmek için dokunun.

18. Ana Menü --- Rota Navi
Menüsüne girmek için dokunun.
19. Sürü h z --- arac n o andaki
hz.
20. Boylam/Enlem --- güncel
haritan n merkezinin enlem ve
boylam n gösterir.
21. Güncel Zaman
22. Ana Menü --- Serbest Navi
Menüsüne girmek için dokunun.
4. Klavyeler
A-Navi sistemi Latin harfleri, say lar,
noktalama i aretleri ve 30 dilde özel
karakter/sembolden olu an bir
alfabetik klavyeye sahiptir.
ABC tipi klavyede sadece harfler
bulunur.
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Resim 2.7 Alfabetik klavye

Resim 2.8 Say sal Tu lar Blo u

P27

123: say lar ve noktalama
i aretlerini göstermek için dokunun.
GER: Almanca özel karakterler için
dokunun.
: di er ülkelere özel sembol
klavyeleri için dokunun.

167

Resim 2.9 Özel Semboller Klavyesi

P28

: ABC klavyeye dönmek için
dokunun.
: Bo luk tu u.
0: dokunun ve girdi iniz son harfi
silin.

P29

: dokunun ve bir önceki ekrana
dönün.
Haritada: dokunun ve haritada
i aretlenmi olan kayd n yerine
bak n.
OK: Klavye seçimini veya giri ini
onaylay n.

12C140_eu_lhd.book Page 168 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

168

Bilgi ve e lence sistemi

Navigasyon sisteminin
kullan lmas

"Free Navi Map" (Resim 3.1)
görüntüsünde ana menüye "Main
Menu" dokunarak "Free Navi Menu"
(Resim 3.2) menüsüne girin ve Git
"Go to" üzerine dokunarak Arama
menüsüne "Search Menu" girin
(Resim 3.3).

Resim 3.2 Free Navi Menu
(serbest navigasyon menüsü)

Gidilecek bir hedef seçilmesi?
Resim 3.1 Free Navi Map (serbest
navigasyon haritas )

Resim 3.3 Search Menu
(arama menüsü)

P32

P31

A-Navi sistemi ile navigasyon
yapabilmek veya bir rota
planlayabilmek için, önce bir hedef
girilmeli ve daha sonra da rota
hesaplanmal d r.
P33
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Search Menu (arama menüsü)
ekran nda iken A-Navi Sistemi size
ba lang ç veya var noktas olarak
bir adresi, ehri, POI noktas n (Point
of interests - ihtiyaç noktalar ) ve
di er noktalar alt farkl ekilde
belirleme imkan n sunmaktad r.
Bu bölümde çal ma ad mlar n n
ayr nt lar ad m ad m verilmektedir.
1. Var noktas n n adres girilerek
aranmas
Resim 3.4 Adress Search
(adres aramas )

Örne in: No.25,
Senckenberganlage, Frankfurt,
Almanya
1. Arama menüsü "Search Menu"
ekran nda adres aramaya
"Address Search" dokunun;
Arama menüsü "Search
Menu" ekran nda (Resim 3.4),
ülke "Country" üzerine
dokunun ve ülke arama
"Country Selection" ekran na
girin (Resim 3.5).

169

2. Avrupa ülkelerinden birini seçin;
Ülke arama "Country Search"
ekran nda, varsay lan ülke, en
son aranan Almanya d r
"Germany". Ülke listesinde
gezinmek için w veya x
tu una dokunarak 41 Avrupa
ülkesinden birini seçebilirsiniz.
Resim 3.6 City Search
( ehir aramas )

Resim 3.5 Ülke Arama

P36

3. Hedefi belirlemek için önce ehir
ad girin ve istenen ehri seçin:
P34

P35

12C140_eu_lhd.book Page 170 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

170

Bilgi ve e lence sistemi

ehir ad girebilir veya ön
harfini yazabilirsiniz, sistem
girilen bu harflere uygun tüm
ehirleri s ralar.
stenen ehir ad na dokunun
ve "OK" ile seçilen ehri
onaylay n. Sistem yeniden
adres arama "Address
Search" ekran na döner
(Resim 3.7)

4. imdi de cadde ad girin ve
istenen caddeyi seçin;
Adres Arama "Address
Search" ekran nda cadde
"Road" veri giri alan na
dokunun ve cadde arama
"Road Search" ekran na girin.

Cadde seçildikten sonra, "OK"
üzerine dokunun ve adres
arama "Address Search"
ekran na dönün.
Resim 3.9 Ev Numaras girilmesi

Resim 3.8 Road Search
(cadde aramas )

Resim 3.7 Adress Search
(adres aramas )

P39

P38

P37

Cadde arama "Road Search"
ekran nda cadde ad n veya
ön harflerini girin.

5. Ev numaras n girin;
Caddeyi belirledikten sonra
buraya donunun ve ev
numaras n aray n "click here
and search house number"
üzerine dokunarak ev
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Resim 3.11 Haritada Yer kontrolü

numaras "House No"
ekran na girin.

171

Resim 3.12 Rota plan

Resim 3.10 Ev numaras girilmesi

P311

P310

Klavye ile ev numaras n girin
ve "OK" dü mesine basarak
Adres Arama "Address
Search" ekran na dönün.
Girdi iniz ev numaras mevcut
de ilse, sistem ilk sonucu
varsay lan konum olarak
kabul eder.

6. Girilen adresin yerini kontrol
etmek için "On map" (haritada)
üzerine t klay n veya do rudan
"OK" üzerine t klayarak rota
plan na "Route Plan" gidin.
imdi bu adresin haritadaki
yerini kontrol etmek için "On
Map" üzerine dokunabilirsiniz.
Ard ndan "OK" butonuna
bas n, sistem navigasyonu
ba latmak için "Route Plan"
(rota plan ) ekran na geçer.

P312

Rota plan ekran nda iken
"Go" (ba lat) butonuna
basarak navigasyonu
ba latabilir veya "Simulate"
(simülasyon) butonuna
basarak navigasyon
simülasyonunu
ba latabilirsiniz.
Seçenek olarak kav ak üzerinden
tespit edilmesidir.
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Seçenekler: caddeyi belirledikten
sonra do rudan kav a seçin.
Resim 3.13 Kav ak aramas

üzerine dokunarak sanal yol
yerine bak n.

Search" ekran na dönün
(Resim 3.14).

Resim 3.14 Adress Search
(adres aramas )

2 Bir hedefin POL girilerek
aranmas
Resim 3.15 Search Menu
(arama menüsü)

P313

Adres Arama "Address Search"
ekran nda kav ak "Crossroad"
veri giri alan na dokunun ve
kav ak arama "Crossroad"
ekran na girin.
"Senckenberganlage" çevresinde
mevcut olan kav aklar n bir listesi
görünür. Daha sonra da istenen
kav a seçin ve "On Map" yaz s

P314

Kav ak aramas n ayn ekilde,
kav a n ad n veya ön ekini
girerek gerçekle tirebilirsiniz,
sistem otomatik olarak arama
kriterlerine uygun bütün yollar
listeler. stenen caddenin ad n
i aretleyin ve "OK" üzerine
dokunarak adres arama "Address

P315

Bir ihtiyaç noktas (POI) kullan c n n
faydal ve ilginç buldu u bir yerdir.
POI noktalar haritada özel
simgelerle i aretlenmi tir.
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A-Navi Sisteminde oteller, akaryak t
istasyonlar , lokantalar, görülecek
yerler gibi 23 kategoride POI
mevcuttur. Ayn kategorideki
POI lerin simgeleri ayn d r. ahsi POI
noktan z veya adresinizi
kaydetmeniz durumunda ikonu
kendiniz seçebilirsiniz.

173

(1) ehirde POL Arama
(Search POL in City)
Örne in: stasyon 1, Frankfurt

Resim 3.16 POI Menu
(POI menüsü)

Resim 3.17 Ülkenin belirlenmesi

P316

A-Navi Sistemi ile üç farkl ekilde
POI aranabilir: güncel konum
yak n nda POI arama, ehirde POI
arama ve telefon numaras
üzerinden POI arama.

P317

1. "POI Menu" ekran ndaki
ehirdeki POI "POI in City"
üzerine dokunun.
Sistem ülke arama "Country
Search" ekran na girer
(Resim 3.17);
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Ülke arama "Country
Search" ekran nda,
varsay lan ülke, en son
aranan Almanya d r
"Germany". Ülke listesinde
gezinmek için w veya x
tu una dokunarak 41 Avrupa
ülkesinden birini seçebilirsiniz.

Resim 3.18 ehirin belirlenmesi

ehri de i tirmek için
dü mesine bas n ve "City
Search" ( ehir aramas )
ekran na geçin.
Resim 3.19 POI Kategorisi
Seçilmesi (Select POI Category)

P318

2. Sonra da ehri girin ve sonuçlar
aras ndan bir ehir seçin;
klavyeden ehrin tam ad n
veya ön harflerini girebilirsiniz,
sistem bulunan sonuçlar
otomatik olarak gösterir.
"OK" üzerine dokunun ve POI
kategorisi seçme "POI
Category Selection" ekran na
girin.

P319

3. imdi de POI kategorisini seçin;
POI kategorisini onaylad ktan
sonra, ileri "Next" üzerine
dokunun ve POI arama "POI
Search" ekran na girin.

12C140_eu_lhd.book Page 175 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

Bilgi ve e lence sistemi

POI belirlendikten sonra,
POI nin yerini tespit etmek için
Haritada "On Map" üzerine
dokunabilirsiniz.

Resim 3.20 ehirde POI Arama
(Search POI in City)

175

Resim 3.22 Rota plan ekran

Resim 3.21 Haritada ehir POI si
(City POI on Map)

P322
P320

4. Sonuçlar aras ndan bir POI seçin
veya istenen POI nin ad n girin;
POI arama "POI Search"
ekran nda, sistem taraf ndan
otomatik olarak ehrin
varsay lan konumu etraf nda
bulunan POI ler gösterilir.
stenen birini seçebilir veya
ad n klavye üzerinden
girebilirsiniz.

P321

5. POI nin yerini seçmek için;
"POI in City" ekran na dönmek
için
üzerine dokunun.

6. POI seçimini onaylamak için
"OK" üzerine dokunun ve rota
plan "Route Plan" ekran na girin.
POI aramas n tamamlad ktan
sonra,"OK" üzerine dokunun,
sistem otomatik olarak rota
plan "Route Plan" ekran na
girer (Resim 3.22) ve POI
hedef listesinde gösterilir.
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(2) Güncel Konum yak n nda POL
arama (Search POL near Current
Position)
"POI near Current Position" en
yak ndan en uzaktakine kadar
100 POI yi gösterir. Lütfen dikkat
edin: GPS sabitlendi inde, güncel
konum "current position"
arac n z n bulundu u yerdir.
GPS sabitlenmedi inde,"current
position" GPS taraf ndan en son
sabitlenen konumdur.

Resim 3.24 POI Kategorisi Seçimi
(POI Category Selection)

Resim 3.23 POI Menu
(POI menüsü) Ekran

P323

1. Güncel konuma yak n POI yi
seçin;
POI menüsünden "POI near
Current Position" seçene ini
seçin ve POI kategorisi
ekran na "POI Category
Selection" girin.

P324

2. Bir POI kategorisi seçin.
Daha fazla kategoriye bakmak
için x veya w üzerine
basabilirsiniz. Seçimi
onaylad n zda, ileri "Next"
üzerine dokunun ve sistem en
yak n POI listesine "Nearest
POI list" girer. Kategoriye
bakmak istedi inizden emin
de ilseniz, tüm POI leri "All
POI" seçebilirsiniz.
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Bu durumda sistem güncel
konuma yak n tüm
kategorilerdeki POI leri
gösterir.
Resim 3.25 En Yak n POI Listesi
(Nearest POI List)

A. bir POI seçebilirsiniz
(bkz. P3.25);
B. POI ad n veya ön harflerini
girmek için klavyeye dokunun
(bkz. sayfa P3.26).
C.haritada bir POI yerini kontrol
edebilirsiniz (bkz.P3.27);

177

Resim 3.27 Haritadaki en yak n
POI (City POI on Map)

Resim 3.26 POI Ad Girilmesi
(Enter POI Name)

P327

P325

3. Sonuçlar aras ndan birini seçin
ve "OK" üzerine dokunarak rota
plan "Route Plan" ekran na girin.
En yak n POI listesi "Nearest
POI List" ekran nda
yapabilecekleriniz:

P326
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Resim 3.29 POI Menüsü
(POI Menu) Ekran

(3) POI noktas n n telefon
numaras üzerinden aranmas

Resim 3.30 ehir Aramas
(City Search)

Resim 3.28 POI Menüsü
(POI Menu) Ekran

P329

P328

1. POI Menüsü "POI Menu"
ekran nda Telefon Üzerinden POI
Aranmas "POI Search by
Phone" üzerine dokunun.
Sistem ehir Arama "Country
Search" ekran na girer
(Resim P 3.29).

2. Bir ülke seçin;
Ülke arama "Country Search"
ekran nda, varsay lan ülke, en
son aranan Almanya d r
"Germany". Ülke listesinde
gezinmek için x veya w
tu una dokunarak 41 Avrupa
ülkesinden birini seçebilirsiniz.

P330

3. ehir ad n girin ve istenen ehri
seçin;
ehir ad n veya ön harflerini
girebilirsiniz, sistem e le en
sonuçlar otomatik olarak
gösterir.
stenen ehri seçin ve Telefon
Numaras Arama "Phone No
Search" ekran na girmek için
"OK" üzerine dokunun.
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3. Bir var noktas n n, mevcut
var noktalar aras ndan
seçilmesi

Resim 3.31 POI Telefon
Numaras n n Girilmesi
(Enter POI Phone No)

A-Navi Sistemi en son girilen en fazla
50 istasyonu kaydeder ve bu
hedeflere bir sonraki aramada
kolayca eri ebilirsiniz.
Resim 3.32 Search Menu
(arama menüsü) ekran

179

1. Arama Menüsü "Serach Menu"
ekran nda Son Hedef "Recent
Destination" üzerine dokunun.
Arama menüsü "Search
Menu" ekran nda
(Resim 3.32), en son hedef
"Recent Destinations" üzerine
dokunun ve en son hedef
"Recent Destination" ekran na
girin (Resim 3.33).
Resim 3.33 En Son Hedef Listesi
(Recent Destination List)

P331

4. Bir telefon numaras girin ve
sonuçlardan bir POI seçin.
Sistem ehir Kodunu ve
varsay lan ehir merkezi
etraf ndaki POI leri otomatik
olarak gösterir.
Klavye ile telefon numaras n
girin ve Rota Plan "Route
Plan" ekran na girmek için
"OK" üzerine dokunun.

P332

P333
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2. stedi iniz bir hedefi girin.
Hedef olarak bakmak
istedi iniz en son hedefi seçin
ve "OK" üzerine dokunun.
Seçenekler: Hedefin yerini
kontrol etmek için "On Map"
üzerine dokunun
3. "OK" üzerine dokunun ve Rota
Plan "Route Plan" ekran na girin.

4. Var noktas olarak haritadaki
bir noktan n seçilmesi
A-Navi Sistemi haritay istene yere
kayd rarak bir hedef ayarlanmas na
yard m eder.
Resim 3.34 Search Menu (arama
menüsü) ekran

1. Arama Menüsü "Search Menu"
ekran nda harita "Map" üzerine
dokunun;
Sistem Harita Arama "Map
Search" ekran na girer
(Resim 3.35).
Resim 3.35 Haritada Hedef
Aranmas "Search destination on
Map"

Ba ar ile çal t r ld nda, sistem
otomatik olarak rota plan "Route
Plan" ekran na döner ve hedef
listesinden seçilmi olan hedefi
gösterir.
: Son ekrana dönülür.
Sil: Bir hedef silinir.
Haritada: Dokunun ve haritada
seçilen hedefe bak n.
OK: Seçilen hedefi onaylay n.
w: dokunun ve en son ekrana girin.
Gri dü me bu i levin çal mad n
gösterir.
x: dokunun ve bir sonraki ekrana
girin.

P334
P335
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2. Haritay kayd r n ve harita
üzerindeki bir noktaya t klay n;
Harita Arama "Map Search"
ekran nda (Resim 3.35),
haritay büyülterek/küçülterek
veya hareket ettirerek
ilgilendi iniz yerleri
bulabilirsiniz;
POI veya cadde üzerine
dokunarak bilgilerini
okuyabilirsiniz (Resim 3.36).
r dü mesine basarak, birden
fazla POI noktalar n n bir
yerde toplanm olmas
durumunda di er POI
bilgilerine eri ebilirsiniz.

Resim 3.36 Haritada POI Kontrol
Etme (Check POI info on Map)

181

5. Var noktas n n koordinatlar
üzerinden aranmas
Hedefinizin co rafik koordinatlar n
biliyorsan z, bu koordinatlar girerek
istedi iniz yere gidebilirsiniz.
Resim 3.37 Search Menu (arama
menüsü) ekran

P336

3. "OK" üzerine dokunun ve Rota
Plan "Route Plan" ekran na girin.
Hedefinizi bulduktan sonra,
"OK" üzerine dokunarak bu
noktay hedef olarak ekleyin.

P337

1. Arama Menüsü "Serach Menu"
ekran nda Koordinatlar
"Coordinates" üzerine dokunun;
Arama menüsü "Search
Menu" ekran nda
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(Resim 3.37). koordinatlar
"Coordinates" seçin ve
koordinat giri i "Coordinates
Input" ekran na girin
(Resim 3.38).
Resim 3.38 Derece Format

aras nda de i tirmek için
"Format" dü mesine
dokunabilirsiniz.
3. Koordinatlar girin ve "OK"
üzerine dokunun.

Derece format nda "Lon" (Boylam)
veri giri alan na dokunun
(Resim 3.38). Boylam için derece
girmeden önce "E" (Do u Boylam )
veya "W" (Bat Boylam ) girilmelidir.
Enlem için derece girmeden önce,
"N" (Kuzey Enlemi) veya "S" (Güney
Eylemi) girilmelidir.

Resim 3.39 Dijital Format

Dijital formatta enlem veya boylam
girmeden önce " " (Bat
Boylam /Kuzey Enlemi) girilmelidir.

P338

2. Koordinat tipini de i tirmek için
"Format" üzerine dokunun;
A-Navi iki farkl koordinat biçimini
destekler: Derece Biçimi
(Resim 3.38) ve Dijital Biçim
(Resim 3.39). Bu iki format

P339
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6. Var noktas n n adres
defterinden seçilmesi

Resim 3.40 Search Menu (arama
menüsü) ekran

183

Resim 3.41 Adres Defteri
(Address Book) Ekran

Ev adresinizi ve di er s k
kulland n z yerleri Adres Defterine
kaydedebilirsiniz.

P341

P340

1. Arama menüsü "Search Menu"
ekran nda adres defterine
"Address Book" dokunun;
Arama menüsü "Search
Menu" ekran nda
(Resim 3.40), adres defteri
"Address Book" seçin ve
adres defteri "Address Book"
ekran na girin.

2. Bir adres veya POI seçin ve "OK"
üzerine dokunun.
Hedef olarak bakmak
istedi iniz bir adres seçin ve
"OK" üzerine dokunun.
Ba ar ile çal t r ld nda, sistem
otomatik olarak rota plan "Route
Plan" ekran na döner ve hedef
listesinden seçilmi olan hedefi
gösterir.
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Resim 3.44 Posta Kodu sonuçlar

"Postcode Input" ekran na
girin (Resim 3.43).

7. UK (Birle ik Krall k) posta
kodlar
Resim 3.42 Search Menu (arama
menüsü) ekran

Resim 3.43 Posta Kodu Giri
(Postcode Input) Ekran

P344

3. stenilen posta kodunu seçin;
P342

1. Arama Menüsü "Search Menu"
ekran nda UK Posta kodlar "UK
Postcode" üzerine dokunun;
Arama menüsü "Search
Menu" ekran nda
(Resim 3.42), UK Posta
kodlar n "UK Postcode"
seçin ve Posta Kodu giri i

P343

2. UK Posta Kodunu "UK Postcode"
girin ve OK üzerine dokunun;
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Resim 3.45 Haritadaki Yer

Resim 3.46 Search Menu (arama
menüsü) ekran

P345

4. Yeri harita üzerinde kontrol edin.
8. Go home (eve git)
A-Navi sistemi ile belirli bir ev
adresine kolay ve etkin bir ekilde
do rudan gidebilirsiniz. "Main Menu"
(Resim 3.46), "Go Home" (eve git)
seçene ini seçin ve do rudan My
Home (evim) konumuna gitmeye
ba lay n.

185

Resim 3.47 Sistem cevab

P347
P346

My Home (evim) konumunun
belirlenmemi olmas halinde
"Go Home" (eve git) dü mesine
bast n zda sistem
Resim 3.46 da görüldü ü
ekilde cevap verir.

Evet "Yes" üzerine dokunun,
sistem arama menüsü "Search
Menu" ekran na girer ve ev
adresini ayarlar.
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Resim 3.49 Rota plan ekran

bir rota hesaplar ve sizi son var
noktas na götürür.

Rota plan
Resim 4.1 Rota plan

Ara hedefleri/hedefi girdikten sonra,
sistem rota plan "Route Plan"
ekran na girer. Bu bölümde bu
ekranda bulunan tüm i levler
aç klanmaktad r.
1. Hedef yönetimi

P349

Ev adresini belirledikten sonra,
sistem rota plan "Route Plan"
ekran na girer.
Ayr nt lar için Rota Plan "Route
Plan" bölümüne bak n.

P41

A-Navi sistemi ile istenen hedefi
girebilir ve rotan n nas l
hesaplanaca n da
belirleyebilirsiniz.
A-Navi sistemi navigasyon
esnas nda iki ara hedef
ayarlanmas na olanak sa lar.
Sistem, belirlemi oldu unuz ara
hedef aral klar na istinaden önerilen

(1) Var noktas (lar ) ekleme veya
silme
A-Navi sistemi ile iki ara hedef ve
var noktas girilebilir. Normal
ba lama noktas GPS taraf ndan
tespit edilen güncel konumdur.
+ Ekle: dokunun ve ara hedef/var
noktas aramak için arama
menüsüne "Search Menu" girin.
- Sil: dokunun ve sar i aretlenmi
olan ara hedef/var noktas silinir.
(2) Var noktas n n s ras n n
de i tirilmesi
: dokunun ve i aretlenmi olan ara
hedefi/var noktas n yukar ya
kayd r n.
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: dokunun ve i aretlenmi olan ara
hedefi/var noktas n a a ya
kayd r n.
Gri tu bu i levin etkin olmad
gösterir.

n

(3) Var noktas n n haritada
gösterilmesi
Resim 4.2 Haritadaki Var
"Destination on Map"

Noktas

Rota plan "Route Plan"
ekran nda, "On Map" üzerine
dokunun ve i aretlenmi olan ara
hedefin/var noktas n n
haritadaki yerine girin. Burada
yapabilecekleriniz:
A. Haritay i neleyin ve ara
hedef/var noktas bilgilerini
kontrol edin.
B. Büyültmek/küçültmek için;
C.Haritay her yöne do ru
çekmek için

187

2. Rota seçenekleri
A-Navi sistemi optimum navigasyon
ayarlar sunar. Bu ayarlar rota
hesaplamada temel parametreler
olarak kullan l r.
Resim 4.3 Rota Seçenekleri
(Route Options)

P43

P42

Rota Plan "Route Plan"
ekran nda "Options" üzerine
dokunun ve Rota Seçenekleri
"Route Options" ekran na girin
(Resim 4.3).
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A-Navi sistemi kullan c ya farkl
navigasyon ko ullar na ba l olarak
yol tipini ve rota sitilini seçme olana
sa lar Varsay lan ayarlar en h zl
rota (Quickest Route) ve Otoyol
Kullan m (Use of Highway), Feribot
Kullan m (Use of Ferries) ve Ücretli
Geçi lere zin Ver dir (Allow Toll).
Modu veya yolu de i tirmek için her
bir parametreye dokunabilirsiniz.
Yol tipi:
- Use of Highway: en fazla otoyol
kullan m
- Use of Highway: en az otoyol
kullan m
- Use of Ferries: en fazla feribot
kullan m
- Use of Ferries: en az feribot
kullan m
- Avoid Toll Roads (Ücretli
Geçi ler Olmas n)
- Avoid Toll Roads: ücretli
geçi lere izin ver

Rota stili:
En h zl zaman: en h zl rotay
hesaplar ve arac hemen hemen
azami h za yak n olarak
sürebilirsiniz. En k sa mesafe: sizi
mümkün olan en direkt rotay
kullanarak var noktas na götürür.
Bu sebepten en az kilometre
katedilir.
: dokunun ve Rota Plan "Route
Plan" ekran na dönün.
OK: rota opsiyonu ayarlar n
onaylamak için bas n ve "Route
Plan" ekran na dönün.
3. Navigasyon modunun seçilmesi
A-Navi sisteminde topla olarak
a a da belirtilen üç navigasyon
modu bulunur:
Rota Navigasyonu: ba lang ç, ara
hedef ve hedef aras nda gerçek
zamanl navigasyon.

Simülasyonlu Navigasyon:
ba lang ç, ara hedef ve hedef
aras nda canl gibi navigasyon. Rota
boyunca POI veya rota bilgilerini
kontrol etmenizi sa lar. Simülasyon
modu ço u zaman GPS pozisyonu
bilinmiyorsa kullan l r.
Serbest Navigasyon: GPS konumu
sabitlendikten sonra var noktas
olmadan gerçek zamanl
navigasyon.
Rota Navigasyonu: GPS konumu
sabitlendikten sonra ba lang ç ve
hedef aras nda gerçek zamanl
navigasyon.
Rota plan "Route Plan" ekran nda iki
mod aras nda seçim yapabilirsiniz:
Rota Navigasyonu (Route Navi)
(Navigasyon) (Resim 4.4) veya
Simülasyon (Resim 4.5).
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Resim 4.5 Rota Plan -Simülasyon
(Route Plan-Simulate)

Resim 4.4 Rota Plan -Git
(Route Plan-Go)

189

Resim 4.6 Rota hesaplama

P46
P44

P45

Git "Go" üzerine bas ld nda,
rota navigasyon modu seçilir.
Ve sistem otomatik olarak rota
hesaplama "Route Calculating"
ekran na girer ve GPS sinyalini
(Resim 4.5) bekler.

Rotan n hesaplanmas
tamamlanmadan önce, i lemi
sonland rmak için her zaman
"Cancel" dü mesine basabilirsiniz.
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Resim 4.7 Sistem cevab

Resim 4.8 Navigasyonun
ba lat lmas

Navigasyon
Var noktas ve rota planlama
seçildikten sonra, sistem optimize
rotay hesaplar ve navigasyonu
ba lat r.
Rota Navi Haritas sürü için gerekli
tüm bilgileri aç k ve anla labilir
ekilde verir. Bu arada, ek
navigasyon ayarlar yapabilir veya
di er olas Rota Navi Menüsü
navigasyon i lemlerini yerine
getirebilirsiniz.

P47

Rota plan ekran nda, simülasyon
"Simulate" üzerine dokunun ve
sistem ba lama noktas n
de i tirmek mi istiyorsunuz?
sorusunu yönetir.
Evet ise, sistem "Arama Menü"
süne geçer.
Hay r (No) seçildi inde sistem
Resim 4.6 ya girer.

P48

Rota hesapland ktan sonra, GPS
pozisyonu sabitlenir ve sistem
navigasyonu ba lat r.
navigasyonu ba latma.
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1. Harita seçenekleri

Resim 5.2 Route Navi Map
(rota navigasyonu haritas )

Resim 5.1 Route Navi Map
(rota navigasyonu haritas )

P51

"Route Navi Map" ekran nda, rota
navigasyonu menüsüne girmek
için ana menüye dokunun.

191

Resim 5.3 Harita Seçenekleri

P52

P53

Harita Seçeneklerine (Map Options)
hem Serbest Navigasyon (Free Navi)
menüsünden hem de rota
navigasyonu (Route Navi)
menüsünden eri ebilirsiniz.
Harita seçenekleri menüsü i levleri:
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Resim 5.5 Ba yukar ya

Otomatik harita çevirme

Resim 5.6 2D harita

Resim 5.4 Kuzey yukar ya

P55
P54

Ba yukar ya "Heading Up":
Haritay hareket etti iniz yöne göre
çevirir.
Kuzey yukar ya "North Up: Harita
sabitlenir ve kuzeye do ru bakarak
önünüzdeki sürü ko ullar na
bakman z sa lar.

P56
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Resim 5.8 Gündüz Modu

Resim 5.7 3D harita

193

Resim 5.9 Gece Modu

P58
P59

P57

2D/3D: haritay 2 ve 3 boyutlu
görünümler aras nda de i tirir.

Day/Night: harita fonunu gündüz ve
gece modlar aras nda de i tirir.
Highway Signpost: Haritada otoyol
sinyal dire i gösterme i levini
açar/kapat r.
Sesli Yönlendirme
Her dönü te size talimat veren
sesli yönlendirme YOK.
Her dönü te size talimat veren
sesli yönlendirme var.
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Auto Zoom (Otomatik
büyültme/küçültme)
Haritan n ölçe ini otomatik olarak
sürü h z na göre ayarlar ve
haritay daha iyi görmenizi sa lar.
Harita ölçe ini elle ayarlay n.

Rota bilgilerine: ba lama noktas ,
var noktas , mesafe, bir sonraki
caddenin ad , iki dönü
aras ndaki mesafe ve dönü tipi
dahildir. Örne in: 2 km
"Kennedyallee" üzerine gidin ve
daha sonra sa a dönerek
"Mörfelder Landstraße"
caddesine girin.

2. Rota bilgileri
Resim 5.10 Rota Bilgileri

Simülasyon H z
Bir simülasyon seyahati esnas nda
bir sürü h z ayarlaman za izin verir.
Simülasyon h zlar 50 km/h (mph),
100 km/h (mph), 150 km/h (mph),
200 km/h (mph), 250 km/h (mph) ve
300 km/h (mph) olabilir.
P510

"Route Navi Menu" ekran nda
(Resim 5.4), tüm rotay metin
olarak göstermek için rota bilgileri
"Route Information" üzerine
dokunun (Resim 5.10).
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3. Rota plan

4. Rotadan sapmalar

Resim 5.11 Rota plan

Resim 5.12 Rotadan Sapmalar
"Detour"

Resim 6.20 Rotadan Sapmalar
"Detour"

P620

P511

A-Navi sistemi size navigasyon
esnas nda var noktas n de i tirme
veya daha fazla var noktas ekleme
olana sa lar.
"Route Navi Menu" ekran nda
"Route Plan" üzerine dokunun.

195

P512

Rota Navigasyonu Menüsü
"Route Navi Menu" ekran nda,
rotadan sapmalar "Detour"
(Resim 5.2) üzerine dokunun ve
"Detour" ekran na girin
(Resim 5.12).

Trafik s k kl nda, blokaja
sebep olan noktaya uzakl
tahmin edip uygun bir seçenek
seçebilirsiniz. A-Navi sistemi yeni
rotay tekrar hesaplar.
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5. Yeniden hesaplama

6. Sonland rma

Resim 5.13 Yeniden Hesaplama

Sonland rma "Terminate" dü mesine
dokundu unuzda, sistem
navigasyonu durdurur ve serbest
navigasyon haritas na girer.
7. Otomatik rota

P513

O anda önerilen rotan n uygun
olmad n dü ünüyorsan z veya
ba lama ve var noktalar aras nda
ba ka bir rotaya bakmak istiyorsan z,
yeniden hesaplama "Recalculate"
üzerine bast n zda, sistem rotay
yeniden hesaplama ekran na girer.

A-Navi sistemi emniyetli sürü ü
dikkate alarak iki ko ul alt nda
çal an otomatik rota (auto-routing)
fonksiyonunu kullan ma sunar:
Navigasyonun otomatik olarak
ba lat lmas : Bir var noktas
girdikten sonra, Rota Plan nda
"Route Plan" ekran nda Git "Go"
üzerine bas n ve A-Navi
navigasyonu otomatik olarak
ba lat r. Bu i lem a a da
aç klanmaktad r:
0-1. GPS sinyalleri al n yorsa, bir
sonraki ad mla devam edin.
Al nm yorsa, GPS sinyalleri
al m n bekleyin;

0-2. O andaki GPS konumunu
ba lang ç noktas olarak
ayarlay n, optimum rotay
kullan n ve navigasyonu
ba lat n.
Otomatik yeni rota: Yanl l kla
önerilen dönme noktas n
100 metre ile kaç rd n zda,
A-Navi sistemi yeni rota
modülünü etkinle tirir ve yeni bir
rota hesaplan r. Bu sayede hiçbir
ekilde kaybolmaman z sa lan r.
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Kurulum menüsü

Resim 6.2 Route Navi Map
(rota navigasyonu haritas )

Ayar

197

Resim 6.3 Ayarlar_1

Resim 6.1 Free Navi Menu
(serbest navigasyon menüsü)

Resim 6.4 Ayarlar_2

P63

P62

P61

Ayarlar (Settings) A-Navi sistemini
istedi iniz gibi ayarlayabilece iniz
seçenekler aras ndan seçim
yapman za izin verir.
Serbest Navigasyon menüsü veya
rota navigasyonu menüsündeki
"Settings" (ayarlar) ekran ndan
eri ebilece iniz 11 ayar çe idi
mevcuttur.
P64
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sistemin sesini k smak için
üzerine dokunun.

1. Ses Seviyesi
Resim 6.5 Ses Seviyesi

Ayarlar tamamlad ktan sonra, "OK"
üzerine dokunun, sistem yap lan
ayarlar kaydeder ve ayarlar
"Settings" ekran na geri döner.
2. Güvenlik uyar lar
H z Uyar s yerel azami h z s n rlar n
geçti inizde sizi uyar r. Bu ayar ile
h z uyar s n almak isteyip
istemedi inize karar verebilirsiniz.
Resim 6.6 Güvenlik Uyar lar
P65

Ayarlar "Settings" ekran nda ses
seviyesi "Volume" üzerine
dokunun (Resim 6.3) ve
"Volume" ekran na girin
(Resim 6.5).
"-" üzerine basarak ses
seviyesini azalt n veya "+"
üzerine basarak ses seviyesini
yükseltin.
P66

Ayarlar "Settings" ekran nda
Güvenlik Uyar s "Safety Alert"
üzerine dokunun (Resim 6.3) ve
"Safety Alert" ekran na girin
(Resim 6.6).
H z uyar s aç k ise, h z tolerans
de erini %0, %5, %10, %15 veya
%20 olarak ayarlayabilirsiniz.
3. Trace record (iz kayd )
A-Navi sistemi navigasyon
esnas nda GPS den al nan tüm
konum bilgilerini bir günlü e
kaydeder. Haritada izin bir yolunu
çizer ve bu sayede sistemi yeniden
kulland n zda, geçmi iz bilgilerine
bakman z sa lar. Bu i lev arac n z
çöller veya ormanlar gibi k rsal
alanlarda sürdü ünüzde çok
yararl d r.
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Resim 6.7 z Kayd

199

Haritadaki adresin yerine bakmak
için haritada "On Map" üzerine
dokunun.
Adres defteri düzenleme
ekran na "Address Book Edit"
girmek için "Edit" üzerine
dokunun.

4. Adres defteri yönetimi
A-Navi sistemi 100 adres/POI
kaydedebilir.
Resim 6.8 Adres Defteri
(Address Book) Yönetimi

Resim 6.9 Adres Defteri
(Address Book) Düzenleme

P67

Kullan c "Record On" üzerine
dokundu unda, iz kayd i levine
geçer; "Record Off" üzerine
bas ld nda ise, iz kayd i levi
kapat l r.
Ekranda tüm iz kay tlar
gösterilebilir. Bir kay t seçip
Göster "Show" üzerine
dokundu unuzda, iz kayd harita
üzerinde gösterilir.

P68

Ekle "Add" üzerine dokunun ve
Adres Defterine adres/POI
eklemek veya defterden
adres/POI aramak için arama
menüsüne "Search Menu" girin.
Adres defterinden bir kay t silmek
için "Delete" üzerine dokunun.

P69
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düzenlemek istedi iniz alana
dokunun, ve imleç alana
atlad ktan sonra klavyeye
dokunun. Giri biçimini
de i tirmek için "123" veya
"SYM" üzerine dokunabilirsiniz.
Resim 10 POI Simgesi Seçimi
(POI Icon Selection)

Gündüz / gece modu anahtar
A-Navi sistemi haritan n renk
emas n gündüz veya gece
ko ullar na göre, elle veya otomatik
olarak ayarlama olana sunar.
Resim 6.10 Gündüz/Gece modu
geçi i

"Manually" (manüel) fonksiyon
etkin iken harita modunu
gece ve gündüz eklinde
ayarlayabilirsiniz. Elle ayarlama
seçildi inde otomatik ayarlama
i levi kilitlenir ve otomatikte de
elle ayar kapal d r.
Otomatik "Automatic" aç k ise, bir
saat ayarlaman z gerekir.
Saat "5:00-9:00 AM" ile ba lay p
"5:00-9:00 PM" ile sona erer.

P610
P10

POI simgesi seçme "POI Icon
Selection" ekran na girmek için
Resim 6.9 daki 9 üzerine
dokunun ve ekran na girin.
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6. Ev adresinin ayarlanmas

7. GPS status (GPS durumu)

Resim 6.11 Ayarlar

Resim 6.12 GPS Durumu

201

1. GPS aktif: GPS mevcut konumu
sabitle tirdi. GPS aktif de il:
GPS te sabit bir konum yok.
2. Uydular n konumu: uydular n
mevcut sabit konuma göre olan
ba l yönlendirilmeleri.
Konumland rma bilgileri.

P612

P611

Ev adresi ayar "Set Home
Address" üzerine dokunun ve
arama menüsü "Search Menu"
ekran na girin.

"Settings" (ayarlar) ekran nda
(Resim 6.3), "GPS Status" (GPS
durumu) seçene i üzerinden
"GPS status" (GPS durumu)
ekran görüntülenebilir
(Resim 6.12).
GPS durumu "GPS status"
ekran nda verilen bilgiler:

1. Tarih: GPS konumunu
sabitle tirme tarihi, örn.13-02.
2. Saat: bir GPS konumun
sabitle tirildi i saat (daima GMT
saati olarak gösterilir),
örn.15:20:34.
3. Arac n h z : Bir GPS konumu
sabile tirme h z .
4. Yükseklik: Bir GPS konumu
sabitle tirme yüksekli i.
5. HDOP: Yatay hassasiyet
seyreltilmesi.
6. Uydu say s : 8.
7. Boylam: Bir GPS sabitleme
konumunun boylam , örn.
8 34 27E.
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9. Sa dan/Soldan seyir

8. Boylam: Bir GPS sabitleme
konumunun boylam , örn.
47 24 51N.

Resim 6.15 Soldan Seyir

Resim 6.14 Ayarlar_2

8. Dil
Resim 6.13 Lisan Seçilmesi

Resim 6.16 Sa dan Seyir

P615

P614

P613

Gözle daha iyi görebilmek için,
A-Navi sistemi Soldan/Sa dan
seyirler için farkl UI düzenleri sunar.

Lisan simgesine basarak
ses/program dilini seçebilirsiniz.
"OK" üzerine dokunun ve
Ayarlar a dönün.

P616
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11. Seyir h z ekran n n
aç lmas /kapat lmas (ON/OFF)

10. Ölçüm Birimi
Resim 6.17 Ayarlar_2

Ekran aç k "Display On" sembolü
göründü ünde, arac n h z
gösterilmez; araç h z n gösterme
i levini açmak/kapatmak için
dokunun.

Resim 6.18 Ayarlar_2

P617

Mesafe birimini kilometre veya mil
olarak ayarlayabilirsiniz.

P618

Genelde araç h z Navigasyon
Haritas nda gösterilir.
Fakat, GPS sinyalinde sapma
oldu undan gösterilen araç h z
daima do ru olmayabilir. Bu i lev
sayesinde h z gösterme i levini
aç p/kapatabilirsiniz.

203
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12. Hakk nda

Ek

Resim 6.19 Hakk nda

1. Dikkat
A a daki listedekiler bir sistem
hatas olmayabilir:

P619

Hakk nda (About) ile A-Navi
sistemi hakk nda bilgi verilir:
A. Ürün Modeli
B. Yaz l m Versiyonu
C.Harita Verileri Versiyonu

GPS konumland rmay
etkileyebilecek durumlar:
Baz durumlarda
otoyolda/viyadükte seyir etmeniz
halinde kayar nokta sallan r.
Çok dik bir yolda sürdü ünüzde.
Virajl bir yolda sürerken kayar
noktan n döndü ünü görürsünüz.
Bunun yolun yar çap ve
arac n z n h z ile bir ilgisi yoktur.
Sebeplerden biri yolun gerçek
durumunun elektronik haritadaki
bilgilerden farkl olmas , olabilir.
Bir yola girmek için sa a/sola
dönü yaparken ve yak nlarda
paralelyollar n da bulunmas
durumunda (50 m den daha
yak n) kayar noktan n ba ka bir
yola geçti ini görebilirsiniz.

K vr ml ve geni bir yolda
sürerken, gerçek mesafe
uymad ndan kayar nokta
sapma gösterebilir.
Bir yeralt garaj ndan veya çok
katl kapal garaj n dönemeçli
yolundan tekrar bir yola
döndü ünüzde, kayar noktan n
sapma gösterdi ini görebilirsiniz.
Araban z bir döner elevatörde
ise, kayar noktan n oku do ru
yönü göstermeyebilir.
Öndeki bir ayr lan yolda sesli
mesaj verir.
Yönlendirilen mesafe gerçek
mesafeden farkl olabilir.
Bu durumlardan biri meydana
geldi inde, sürü e devam etmeniz
halinde GPS uydusu otomatik olarak
mevcut konum tespitini ayarlar.
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Harita dosyalar n n olu turdu u
sorunlar:
Yeni yap lm bir yoldan harita
dosyas nda kay tl bir yola geri
döndü ünüzde, harita dosyas
gerçek yol ko ullar n
yans tmad ndan, kayar nokta
titre ebilir. Bir süre sürdükten
sonra, sistem GPS sinyali
bilgilerini kullanarak onu do ru
konuma ayarlayacakt r.
Yaya yolu veya yol
kapand ndan geçi yok;
Yeni yol aç lmas ve eski yolun
kapanmas ;
Geçi olmayan bir yola
yönlendirme;
Önerilen rota de i tirilmeden,
rota yeniden hesapland ;
Asma yol yerine bir normal yola
veya tersine yönlendirme;

Var noktas yak nlar nda normal
bir yol yerine sadece küçük yollar
varsa, sistem sizi sadece var
noktan za yak n bir yere
yönlendirir;
Size bir U dönü ü yapma talimat
verme;
Yolun ayr ld gösterilmiyor;
Dönme talimat yolun gerçek
konumuna uymuyor;
Otoyol/ekspres yol üzerinde
sürerken giri /ç k la ilgili yön
göstergesi veya sesli
yönlendirme yok;
ematik harita gerçek yol
ko ullar na uymuyor olabilir.
GPS sinyallerinin al nmas n n zor
oldu u yerler
Tünellerde;
Yüksek binalar aras nda;
Asma yollar n alt nda;
A açl k yerlerde/ormanlarda;

205

Harici GPS anteni kullan ld nda,
bu anteni arac n tavan na
yerle tirmenizi öneririz. Arac n z n
tavan nda bir ray varsa, lütfen ray ile
harici anteni ay r n.
GPS ABD Savunma Bakanl
taraf ndan yönetilmektedir. GPS
sinyalinin hassasiyetini bilerek
azaltabilece inden araç sapma
gösterebilir.
Kullan m Notu
Güç kayna n açt n zda, GPS
sinyali al nmadan, kayar nokta
titre ebilir.
Sistem kurulduktan sonra ilk kez
kullan l yorsa, kayar nokta
titre ebilir.
Kayar nokta gerçek ko ula uygun
de ilse, sistem GPS sinyallerini
kullanarak konumu ve yönü
otomatik olarak ayarlar.
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2. POI simgeleri
Simge

sim

Simge

sim

Simge

sim

All POI (Tüm
POI-ihtiyaç noktalar )

Resmi Bina

Havaalan

Sa l k

Otomotiv

Müze

Müzik Merkezi

irket
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sim

Simge

Lokantalar

Simge

sim

ehir Merkezi

Simge

sim

Otel

Finans

Gece Hayat

Park etme

Servisler

Akaryak t stasyonu

Görülecek Yerler

Dinlenme

Al veri

Polis Karakolu

207
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Simge

sim

Hayvanat Bahçesi

Simge

sim

Tren stasyonu

Simge

sim

12C140_eu_lhd.book Page 209 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

Klima kumanda elemanlar

Klima kumanda
elemanlar

209

Klima Sistemi
Is tma ve havaland rma sistemi

Klima Sistemi...............................209
Hava ç k lar ...............................222
Bak m ..........................................223

C11E4023A

Kumanda dü meleri:
1. S cakl k kontrol dü mesi.
2. Fan kontrol dü mesi.
3. Hava da t m modu dü mesi.

4. Klima (A/C) dü mesi.
5. Devridaim butonu.
6. Arka cam ve d dikiz ayna
buzunu giderme butonu.
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S cakl k kontrol dü mesi

Fan kontrol dü mesi

C11E4003A

S cakl k kontrol dü mesi, hava
ç k lar ndan verilen havan n
s cakl n kontrol eder.
Dü meyi so uk hava için mavi alana,
s cak hava içinse k rm z alana
çevirin.

Hava da t m modu dü mesi

C11E4004A

Sistemden gelen havan n ak
oran n fan h z kumanda dü mesini
döndürerek kontrol edebilirsiniz. Fan
h z n artt rmak için dü meyi saat
yönünde ve azaltmak için de saatin
tersi yönde çeviriniz.
Fan kontrol dü mesi kapal
konumundan ad m 4 e kadar
ayarlanabilmektedir.

C11E4005A

Da t m dü mesini, hava ak n
yönlendirmek istedi iniz moda göre
ayarlay n.
Da t m dü mesi, be ayr
konumdan birine ayarlanabilir:
Ön (H)
Bu ayar, havay orta ve yan hava
ç k lar na yönlendirir.
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Çift seviye ())
Havay iki yöne üfler. Havan n yar s ,
dö eme ç k lar na; di er yar s da
orta ve yan ç k lara yönlendirilir.

hava da yan hava ç k lar na
yönlendirilir.

Devridaim modu butonuna tekrar
basmak, d havay yolcu bölmesine
çeker. Gösterge söner.

Devirdaim modu butonu

Camlar n z devridaim modunu
uzun bir süre kulland n zda
bu ulanabilir. Böyle oldu unda, d
hava moduna dönmek için devridaim
butonuna tekrar bas n.

Zemin (6)
Havan n ço unu, dö eme ç k lar na
yönlendirir. Havan n bir k sm ön cam
buz çözücü ç k lar na, yan hava
ç k lar na ve arka hava ç k lar na
da yönlendirilir. Arka bölmeye giden
hava ak n n engellenmemesi için,
ön koltuk alt ndaki alan n temiz
tutulmas gerekir.
Zemin/Buz çözme (-)
Bu mod ile havan n büyük bir k sm
ön cam ve ön kap cam buz çözme
hava ç k lar ile dö eme hava
ç k lar na yönlendirilir. Az bir miktar
hava da yan hava ç k lar na
yönlendirilir.
Buz çözme (0)
Havan n büyük bir miktar n ön cam
ve ön kap cam buz çözme hava
ç k lar na yönlendirir. Az bir miktar

211

Dikkat
Devridaim modunun uzun süre
kullan m uykunuzu getirebilir.
Temiz hava için periyodik olarak
d hava moduna geçin.
C11E4006A

Araç tozlu ko ullarda kullan ld nda
veya trafik kirlili inden veya d
ortamdaki dumandan sak nmak
istendi inde ve yolcu bölmesinin
çabuk so utulmas veya s t lmas
gerekti inde, bu tu a bas n z.
Gösterge
yanacak ve kabin içi
hava devridaimi ba layacakt r.
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Klima sistemi

Klima (A/C) butonu

Dikkat

Klima (A/C) sisteminin so utma
ünitesi, araç içindeki havan n
so utulmas n n yan s ra hava
içerisindeki nemi, tozu ve polenleri
temizler.

Uzun yoku lar yukar veya s k k
trafikte sürerken klima (A/C)
tertibat n z kullanman z, motorun
a r s nmas na neden olabilir.
S cakl k göstergesini izleyin.

Klima devrede oldu unda bile,
s cakl k kontrol dü mesini s cak
konuma getirmi seniz, arac n za
s cak hava verilir.

S cakl k göstergesi motorun a r
s nd n gösteriyorsa, klimay
kapat n.

Not
Klima devredeyken araç
kulland ktan sonra, motor
bölmesinin alt nda su damlas
görebilirsiniz. Bu normaldir. Çünkü
so utma sistemi, hava içindeki
nemi almaktad r.
Not
So utma sistemi kompresörü,
motor gücü ile çal r. Bu nedenle,
kompresör çal rken motor gücü
ve performans nda belli bir
de i iklik oldu unu sezinlersiniz.

Araç zarar görebilir.
C11E4007A

Klimay (A/C) açmak için:
1. Motoru çal t r n.
2. Klima dü mesine (A/C) bas n.
(Kliman n çal t n belirtmek için
gösterge
yanacakt r)
3. Fan devrini ayarlay n.
Not
Fan kontrol dü mesi, kapal
konumda oldu unda klima
çal mayacakt r.
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Klimay kapatmak için:
Klima dü mesine (A/C) tekrar bas n.
(Kliman n kapand n belirtmek için
gösterge
sönecektir)

So utma
Azami so utma
S cak havada ve arac n z n uzun
süre güne
alt nda kald
durumlarda azami so utma elde
etmek için:
1. S cak havan n ç kmas için
camlar hafifçe aç n.
2. Klima (A/C) tu una bas n.
(Gösterge yanar)
3. Devridaim dü mesine bas n.
(Gösterge yanar)
4. Hava da t m dü mesini FRONT
(Ön) moduna (H) getirin.
5. So utma amac yla s cakl k
kontrol dü mesini mavi alan n
sonuna kadar çevirin.
6. Fan kontrol dü mesini en yüksek
devire getirin.

Normal so utma
1. Klima (A/C) tu una bas n.
(Gösterge yanar)
2. Devridaim dü mesine bas n.
(Gösterge yanar)
3. Hava da t m dü mesini FRONT
(Ön) (H) veya BI-LEVEL (Çift
ç k ) ()) konumuna çevirin.
4. So utma için s cakl k kontrol
dü mesini mavi alana getirin.
5. Fan kontrol dü mesini istenen
devire getirin.

Is tma
Azami s tma
Yolcu bölmesini çabuk s tmak için
azami s tma modunu kullan n. Bunu
uzun süreli kullanmay n, çünkü araç
içi hava kirlenebilir ve camlar
bu ulanabilir. Camlardaki bu uyu
gidermek için, devridaim butonunu
kapat n ve araca taze hava girmesini
sa lay n.

213

Azami s tma için:
1. Klimay (A/C) kapat n. (Gösterge
söner)
2. Devridaim dü mesine bas n.
(Gösterge yanar)
3. Hava da t m dü mesini
BI-LEVEL (Çift ç k ) ()) veya
FLOOR (zemin) (6) konumuna
çevirin.
4. Is tma amac yla s cakl k kontrol
dü mesini k rm z alan n sonuna
kadar çevirin.
5. Fan kontrol dü mesini, istenilen
devire çevirin.
Normal s tma
1. Klimay (A/C) kapat n. (Gösterge
söner)
2. Devridaimi kapat n. (Gösterge
söner)
3. Hava da t m dü mesini ZEM N
(6) veya BI-LEVEL (Çift ç k )
()) konumuna çevirin.
4. Is tma için s cakl k kontrol
dü mesini k rm z alana getirin.
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5. Fan kontrol dü mesini istenilen
h za çevirin.

Havaland rma
Çift seviye
Bu ayar serin ama güne li günlerde
kullan n. Daha s cak hava, dö eme
alan na ve serin d hava ise
vücudunuzun üst k sm na
verilecektir.
Bu ayar kullanmak için:
1. Devridaim dü mesini kapat n.
(Gösterge söner)
2. Hava da t m dü mesini
BI-LEVEL (Çift ç k ) ())
konumuna çevirin.
3. S cakl k kontrol dü mesini,
istenilen s cakl a ayarlay n.
4. Fan kontrol dü mesini, istenilen
devire çevirin.

Havaland rma
Havay orta ve yan hava ç k lar na
yönlendirmek için:
1. Klimay (A/C) kapat n. (Gösterge
söner)
2. Devridaimi kapat n. (Gösterge
söner)
3. Hava da t m dü mesini FRONT
(Ön) (H) veya BI-LEVEL (Çift
ç k ) ()) konumuna çevirin.
4. So utma için s cakl k kontrol
dü mesini mavi alana getirin.
5. Fan kontrol dü mesini istenilen
h za çevirin.

BUZU ÇÖZME VE BU UYU
G DERME
Ön cam buzunun çözülmesi için:
1. Hava da t m dü mesini buzdan
ar nd rma (0) konumuna getirin.
2. S cak hava için, s cakl k kontrol
dü mesini k rm z alana getirin.
3. H zl buz çözme için, fan kontrol
dü mesini en yüksek devire
getirin.
Not
Baz modellerde, buz çözücü
verimlili ini art rmak için,
DEFROST (Buz çözme) (0) veya
FLOOR/DEFROST (Zemin/Buz
çözme) (-) modunu seçti inizde
klima otomatik olarak devreye
girer.
Ön cam n bu ulanmamas ve s cak
havan n dö emeye yönlendirilmesi
için, hava da t m dü mesini
FLOOR/DEFROST a (Dö eme/Buz
çözme) (-) getirin.
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Dikkat
D hava ile ön cam s cakl
aras ndaki fark, camlar n
bu ulanmas na yol açar ve
görü ünüzü engeller.
S cakl k kontrol dü mesi mavi
alana getirildi inde, a r nemli
havada FLOOR/DEFROST
(Zemin/Buz çözme) (-) veya
DEFROST (Buz çözme) (0)
kullanmay n.
Bu durum bir kazaya, ki isel
yaralanmaya veya arac n zda
hasara yol açabilir.

Otomatik klima kontrolü

Güne

215

sensörü

Genel tan mlama
Tam otomatik s kontrolü (FATC)
sistemi, arac n z n iç s s n otomatik
olarak kontrol eder ve arac n içinde
hava durumuna, d ortam
s cakl na veya mevsime ba l
olmaks z n, maksimum derecede
konfor sa lar. Arzu edilen s y ,
AUTO (otomatik) modunu
seçti inizde, yerine getirir.
stenen s cakl k; araç içindeki bir
sensör sinyaliyle, so utma s v s
s cakl yla, güne sensörünün
sinyaliyle ve çevre s cakl k
sensörünün sinyaliyle kontrol edilir.

C11E4021A

Güne
sensörü ön cam bu u
giderme kanallar n n önüne
yerle tirilmi tir.
Bu sensör AUTO (otomatik) modda
çal t nda güne
saptar.

Dikkat
Sensörün önüne etiket
yap t rmay n veya herhangi bir
cisimle kapatmay n. Aksi takdirde
sensörde bir ar za meydana gelir.
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S cakl k sensörü

C11E4020A

Arac n z n içinden al nan s cakl k
bilgileri AUTO modunda çal rken
havaland rrma sistemi
gereksinimlerini sa lamak için
kullan l r.

Dikkat
Fonksiyonunu bozaca ndan
dolay s cakl k sensörünün üzerine
etiket yap t rmay n.
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FATC nizi AUTO modunda
çal t rd n zda yapman z gereken
tek ey tercih etti iniz s cakl k
de erini girmenizdir.

Otomatik s cakl k kontrolü

AUTO tu u

C7E4019B

1. Ayarlanm

s cakl k

2. Buz çözücü (Defroster)
göstergesi
3. Hava da t m modu dü mesi
4. Klima göstergesi
5. D

s

6. Auto modu göstergesi
7. D hava modu göstergesi
8. Devridaim modu göstergesi
9. Fan çal ma göstergesi
10. Fan devri göstergesi

C11E4009A

AUTO butonuna bas ld nda, iç s ,
arzu edilen önceden ayarlanm
s ya ula mak için otomatik olarak
kontrol edilir. Sistem, hava da t m
modunu, fan h z n , klima sistemini
ve devridaim fonksiyonlar n otomatik
olarak kontrol edecektir.
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AUTO mod göstergesi, gösterge
panelinin ortas nda bulunan DIC
(Sürücü Bilgi Merkezi) de
görüntülenecektir.
stenen s cakl k de erinin
girilmesi

Saatin tersi yönde: istenen s cakl k
0,5 C aral klarla artar.
stedi iniz s cakl k de erini tercihiniz
do rultusunda 18 C ile 32 C
aras nda ayarlayabilirsiniz.

Sistemi kapatmak için, OFF
dü mesine bas n.

Manuel kontrol
Klima (A/C) butonu

Not
stenen s cakl k de eri ister "HI"
(maksimum) ister "LO" (minimum)
de erine ayarlanm olsun, iç
s cakl k de eri istenen de ere
ula sa bile fan en yüksek devirde
sürekli çal maya devam eder.

C11E4012A
C11E4010A

S cakl k kontrol dü mesini istedi iniz
s cakl k de eri gösterilene kadar
döndürün.
Saat yönünde: stenen s cakl k
0,5 C aral klarla artar.
C11E4011A

Klimay açar ve kapat r. Bu dü meye
bas ld nda AUTO (OTOMAT K)
modu iptal edilir ve gösterge söner.
Klima çal rken ekranda A/C
göstergesi (#) gösterilir.
Klimay kapatmak için A/C
dü mesine tekrar bas n veya tüm
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sistemi kapatmak için OFF
dü mesine bas n.

219

Fan h z kontrol dü mesi

Devirdaim modu butonu

Hava da t m modunun
de i tirilmesi

C11E4014A

D havay veya devirdaim havas n
seçer.
C11E4013A

MODE dü mesine bas lm sa AUTO
modu iptal edilir ve hava da t m
modu a a daki s raya göre
de i tirilir.
Ç FT SEV YE
ÖN (FRONT) (H)
(BI-LEVEL) ())
ZEM N (FLOOR)
(5)
ZEM N/BUZ ÇÖZME
(FLOOR/DEFROST) (/)

C11E4015A

Fan devrini bu dü meyi döndürmek
suretiyle ayarlay n.
Bu dü me çevrildi inde AUTO modu
iptal edilir.
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Buz Çözme

APS yi kapatmak için, dü meye
tekrar bas n. Gösterge lambas ,
APS nin aktif olmad n onaylamak
için söner.

APS

Camlar n z APS modunu uzun bir
süre kulland n zda bu ulanabilir.
Bu oldu unda, APS modunu kapat n
ve d hava moduna çevirin.

C11E4016A

Ön camdaki buzu gidermek için
DEFROST (0) dü mesine bas n.
Klima ve d hava modu otomatik
olarak aç l rlar.
Fan devrini fan devir kontrol
dü mesini kullanarak ayarlay n.
Bu mod tekrar buzu çözme
dü mesine, hava da t m modu
dü mesine veya AUTO dü mesine
bas larak iptal edilebilir.

C11E4017A

APS (Anti-Kirlilik Sensörü) otomatik
olarak d havay yolcu bölmesine
çeker veya d tan gelen egzoz
gazlar n kesmek için hava modunu
devirdaim moduna dönü türür ve
yolcu bölmelerindeki havan n
kirlenmesini önler.
APS modunu aktifle tirmek için APS
butonuna bas n. Dü medeki kontrol
lambas yanar.
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D s cakl k görüntüleme
ekran

Is Birimi De i imi

221

Elektronik Klima Sistemi

Is birimini de i tirmek için,
a a dakileri uygulay n:
1. Sürücü bilgi merkezindeki SET
butonuna 2 saniyeden daha fazla
bas n. Is birimi yan p sönecektir.
2. S cakl k birimini de i tirmek için
( C F) Q veya R tu una bas n.

L7D2092A

D hava s cakl
gösterilir.

daima DIC de

S cakl k sensörü ön tampon
bölgesine yerle tirilmi tir.
Yeri nedeniyle, gösterilen s cakl k
dü ük seyir h z nda veya
rölantideyken yol veya motor
s cakl ndan etkilenebilir.

2443656

): Hava ak n n yönünü
de i tirmek için bas n.
w9x: Fan n h z n art rmak veya
azaltmak için bas n.
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Yard mc s t c
(sadece dizel)

Hava ç k lar

Bu ilave s t c elektrikli bir hava
s t c tipidir ve klima modülüne
monte edilmi tir. Bu cihaz, akan
havan n s cakl n n artarak yolcu
bölmesine geçi ini sa layarak s tma
etkisini geli tirir.

Ayarlanabilir havaland rma
ç k lar

Orta hava ç k lar

Yan havaland rma ç k lar

C11E4019A

Hava ak yönünü her iki
ayarlanabilir orta ç k lardan kontrol
edebilirsiniz.
C11E4018A

Ayarl yan ç k lar arac l ile, hava
ön yolcu alan n n her iki yan taraf na
veya yan camlar n üzerine
yönlendirilebilir.
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Orta ve yan ç k lar kapatmak
için
Tekerle i, hava ak n n ç k lardan
ç kmas n bloke etmek için her bir
havaland rma ç k n n alt na veya
yan na döndürünüz.

{Uyar
Havaland rma ç k lar na ait
kanatlar n üzerine herhangi bir ey
koymay n. Kaza halinde hasar ve
yaralanma tehlikesi mevcuttur.

223

Sabit havaland rma ç k lar

Bak m

Ön cam buz çözme
havaland rma ç k lar

Hava giri i

Ön cam buz çözme havaland rma
ç k lar , havay ön cam üzerine
yönlendirir.

Motor bölümünde ön cam n ön
taraf ndaki hava giri leri t kal
olmamal d r, hava giri inin
sa lanmas için temiz tutulmal d r.

Dö eme ç k lar
Dö eme ç k lar , havay ön ayak
alan na yönlendirir.

Ön kap cam bu u çözme
havaland rmas
Ön kap cam buz çözücü ç k lar ,
havay yan camlara, esas olarak d
dikiz ayna hizas na yönlendirir.

Arka havaland rma ç k lar
So uk ve s cak hava, ön koltuklar n
alt nda yer alan kanallardan arka
ayak bölmesine geçer.

Gerekti inde yapraklar, pislikler veya
kar birikintileri temizlenmelidir.
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Yolcu bölümü hava filtresi
D ar dan gelen hava içerisindeki
toz, kurum, çiçek tozlar , sporlar
polen filtresi ile temizlenir.

2042717
2042718

3. Filtre kapak vidas n sökün.

Dikkat
2269500

1. Torpido gözü çevresindeki alt
viday sökünüz.
2. Torpido gözünü, alt ndan hassas
bir biçimde çekerek ç kar n.

Filtre gövdesi çevresindeki keskin
kenarlar elinizi yaralayabilir.
Klima fitresini de i tirirken,
koruyucu eldiven kullan n.

4. Klima filtresini de i tirin.
Not
Yeni filtre takarken, hava ak
yönüne dikkat etti inizden emin
olun.
Not
Filtre de i imi için yetkili tamir
atölyesine gitmenizi tavsiye ederiz.
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Dikkat
E er araç tozlu artlarda, hava
kirlili inin yüksek oldu u yerlerde
ve asfalt olmayan yollarda s k
kullan l yorsa hava filtresinin
bak m daha s k aral klarla
yap lmal d r.
Filtrenin verimini azalt r ve
bron lar n daha fazla
etkilenmesine sebep olur.

Kliman n düzenli kullan m
Klima sisteminin devaml surette
rand manl çal mas n temin etmek
amac yla, hava durumuna ve
zamana bak lmaks z n kliman n ayda
bir kez bir kaç dakika çal t r lmas
gerekir. So utma fonksiyonunun
dü ük d hava s cakl klar nda
çal t r lmas mümkün de ildir.

Servis
Optimum so utma performans için
klima sistemini y lda bir kontrol
ettirmenizi tavsiye ederiz.
Fonksiyon ve bas nç testi
Is tma fonksiyonu
Kaçak kontrolü
V kay

kontrolü

Kondenserin temizlenmesi ve
Evaporatörün bo alt lmas
Performans kontrolü

Dikkat
Sadece do ru so utma maddesi
kullan n.

225

{Uyar
Klima sistemleri sadece usta
personel taraf ndan kontrol
edilmelidir. Uygun olmayan bak m
yöntemleri yaralanmalara sebep
olabilir.
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Sürü ve kullan m

Sürücü bilgileri .............................227

Sürücü bilgileri

Çal t rma ve kullan m

Bir arac n kontrolü

Araç için al t rma sürü ü

Asla motoru stop ederek
arac n z sürmeyin

lk birkaç yüz kilometre için araç
kullan m s ras nda, araç
performans n ve ekonomisini
art rmak ve arac n z n uzun ömürlü
olmas n sa lamak için a a da
verilen önlemleri al n:
Arac n z tam gazda
çal t rmaktan kaç n n.
Motoru yüksek devirlerde
çal t rmay n.
Acil durumlar hariç ani
duru lardan kaç n n. Bu durum,
frenlerin uygun ekilde
oturmas n sa layacakt r.
Motorunuza zarar vermemek ve
yak t tasarrufu sa lamak için
arac n z ; ani kalk , ani
h zlanma, uzun süreli yüksek
devirde sürü ten kaç n n.
Birinci viteste arac n z tam gazla
harekete geçirmeyin.
Bir ba ka arac çekmeyin.

Manuel anz man ........................239

Bu takdirde ünitelerden birço u
(örne in; fren gücü takviyesi, elektro
servo direksiyon) çal maz. Bu
ekilde sürü hem sizin için hem de
ba kalar için tehlikelidir.

Sürü sistemleri...........................240

Pedallar

Çal t rma ve kullan m.................227
Motor egzozu...............................231
Otomatik anz man .....................233

Frenler .........................................240
Sürü kontrol sistemleri ...............245
Nesne tespit sistemleri ................252
Yak t ............................................257
Çekme .........................................260

Pedallar n alt na kayarak pedal
hareketini k s tlayabilecek herhangi
bir e yay ayak bölümüne koymay n.
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Kontak anahtar konumlar

{Tehlike
Sürü s ras nda kontak anahtar n
LOCK veya ACC konumuna
getirmeyin.
Araç ve fren deste i
çal mayacakt r, bu da arac n z n
zarar görmesine, ki isel
yaralanmaya veya ölüme sebep
olabilir.

C11E3021A

LOCK (K L TLEME): Ate leme
kapal
ACC (AKSESUAR): Ate leme
kapal , direksiyon kilidi aç k
ON (AÇIK): Kontak aç k, dizel motor
için ön s tma
START (MAR /ÇALI TIRMA):
Motorun çal t r lmas

Dikkat
Kontak anahtar n motoru
çal t rmadan uzun bir süre ACC
veya ON konumunda tutmay n.
Bu durum aküyü bo altacakt r.

Motorun çal t r lmas
Motorun kontak anahtar ile
çal t r lmas
Anahtar ACC konumuna getirin.
Direksiyon kilidini açmak için
direksiyonu biraz hareket ettirin.
Manuel anz man: debriyaj
pedal na bas n.
Otomatik anz man: vites kolunu
P veya N konumuna getirin.
Gaz pedal na basmay n.
Dizel motorlarda: ön s tma için
sönene kadar anahtar ON
konumuna çevirin.
Debriyaj pedal na ve fren
pedal na basarak anahtar
START (BA LAT) konuma
çevirin, motor çal t nda
b rak n.
Çal t rma i lemini tekrarlamadan
önce veya motoru durdurmak için
kontak anahtar n LOCK (K L TLE)
konumuna geri getirin.
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Dikkat
Mar motorunu bir seferde
10 saniyeden daha uzun bir süre
çal t rmay n.

Etkinle tirilmesi

Motorun otomatik olarak
durmas

Kontak AÇIK oldu u sürece,
Stop-Start sistemi etkindir.

Devre d

Arac n h z dü ük ise veya araç
hareket etmiyorsa, motoru otomatik
olarak durdurma i levini
etkinle tirmek için:

b rak lmas

E er motor çal mazsa, tekrar
denemeden önce 10 saniye
bekleyin.

Vites kolunu N konumuna getirin
Debriyaj pedal n b rak n
Kontak AÇIK konumdad r, fakat
motor kapan r.

Bu durum, mar motorunun zarar
görmesini engeller.

Motorun otomatik olarak
çal mas /durmas özelli i
Stop-start sistemi
Stop-start sistemi yak t tasarrufu
sa lar ve egzoz sal n mlar n azalt r.
Arac n h z dü ükse veya araç
duruyorsa, motor otomatik olarak
kapan r.
Araç debriyaja bas l r bas lmaz
otomatik olarak çal r.

C12E9001A

Stop-start sistemini eco dü mesine
basarak elle devre d b rak n.
Devre d b rak ld dü medeki
LED in sönmesi ile gösterilir.
C12E9002A

Motorun durdu u, takometredeki
AUTOSTOP konumu ile gösterilir.

12C140_eu_lhd.book Page 230 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

230

Sürü ve kullan m

Motor otomatik olarak dururken
s tma performans , servo direksiyon
ve fren performans devam eder.
Klima sistemi dur ve kalk sistemini
so utma performans na ba l olarak
engeller veya engellemeyebilir.
Motorun otomatik olarak durmas
ko ullar
Stop-start sistemi manuel olarak
devre d b rak lmad
Kaput tamamen kapal
Sürücü kap s kapal veya sürücü
emniyet kemeri ba l
Akü yeterli derecede arj edilmi
ve durumu iyi
Motor s nm
Motor so utma suyu s cakl
dü ük de il
Ortam s cakl

çok

çok dü ük de il

Buz çözme i levi etkin de il

Araç motorun son otomatik
durmas ndan sonra hareket etti

Sürücü emniyet kemeri çözüldü
ve sürücü kap s aç ld

Motorun sürücü taraf ndan
yeniden çal t r lmas

Motor s cakl

Motoru tekrar çal t rmak için
debriyaj pedal na bas n.

Fren vakumu yeterli de il

Motorun çal t , takometredeki
rölanti h z ibresinin konumu ile
gösterilir.

Buz çözme i levi etkin

Debriyaja basmadan önce, vites kolu
N konumundan d ar ya
yanar.
ç kart ld nda,
Debriyaja bas ld
hemen söner.

nda, gösterge

Motorun stop-start sistemi
taraf ndan yeniden
çal t r lmas
Motor dururken a a daki
ko ullardan biri olu tu unda, motor
otomatik olarak stop-start sistemi
taraf ndan ba lat l r.

Klima sistemi motorun otomatik
olarak durmas n engellemiyor

Stop-start sistemi manuel olarak
devre d b rak ld

Fren vakumu yeterli

Kaput aç ld

çok dü ük

Akü seviyesi dü ük
Araç hareket etmeye ba lad
Klima sistemi motorun
çal mas n talep etti

Park etme
Arac kolay alevlenebilecek
zemin üzerine park etmeyin.
Zemin, egzoz sisteminin yüksek
s s ndan dolay alev alabilir.
El frenini daima çekin.
Motoru durdurun ve konta
kapat n. Direksiyon kilidini yerine
oturmas hissedilinceye kadar
çevirin.
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Düz yolda veya yoku yukar
durumda, konta kapatmadan
önce vitesi birinci vitese al n veya
p konumuna getirin. Yoku yukar
durumda ayr ca ön tekerleklerin
kald r ma do ru bakmamas n
sa lay n.
Arac n yoku a a giden bir
yolda durdurulmas halinde,
konta kapatmadan önce geri
vitese tak n. Ön tekerleklerin
kald r ma do ru bakmas n
sa lay n.
Camlar kapat n.
Arac kilitleyin ve h rs zl k alarm
sistemini etkinle tirin.

Motor egzozu
Motor egzozu
{Tehlike
Motor egzoz gazlar nda, renksiz ve
kokusuz olan karbon monoksit
(CO) bulunur. Kesinlikle
solunmamal d r.
Egzoz gazlar arac n içine girerse
camlar aç n. Ar za nedeninin bir
tamir atölyesi taraf ndan
giderilmesini sa lay n.
Arka kapak aç k olarak seyahat
etmekten kaç n n. Aksi takdirde
egzoz gazlar araç içerisine
girebilir.

Dizel partikül filtresi
Dizel partikül filtresi, motor egzoz
gaz ndaki zararl kurum partiküllerini
filtreler. Sistem, sürü esnas nda
kendili inden devreye giren otomatik
temizleme fonksiyonuna sahiptir.
Filtre, filtrelenen kurum partiküllerinin
yüksek s cakl kta yak lmas sonucu
temizlenir. Bu i lem belirli sürü
ko ullar nda otomatik olarak
çal maya ba lar ve 25 dakikaya
kadar sürebilir. Bu sürede yak t
tüketiminde art meydana gelebilir.
Ortaya ç kan koku ve duman
olu umu normaldir.
Belirli sürü ko ullar nda, örne in
k sa mesafeli sürü lerde sistem
otomatik olarak temizlenmez.
Filtrenin temizlenmesi gerekiyorsa,
L kontrol lambas yan p söner.
Arac sürmeye devam edin, motorun
h z n 2000 devir/dakika üzerinde
tutun. Dizel partikül filtresi temizleme
i lemi ba lar.
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Temizleme i lemi sonland
kontrol lambas L söner.

nda

Dikkat
Temizleme i leminin bir defadan
daha fazla kesintiye u ramas a r
motor ar zas n n meydana
gelmesine sebep olabilir.

Katalitik konvertör
Katalitik konvertör egzoz gaz
içindeki sa l a zararl maddelerin
oran n dü ürür.

Dikkat
Oktan say s dü ük veya dü ük
kalitede yak t kullan lmas
motorda, katalitik konvertörde veya
elektrikli komponentlerde hasara
sebep olabilir.
Yanmam yak t n katalitik
konvertöre girmesi, a r s nmaya
ve katalitik konvertörün hasar
görmesine neden olabilir. Bu
nedenle mar basma s ras nda
mar motorunu gereksiz olarak
uzun süre çal t rmaktan, yak t
deposu bo al ncaya kadar
arac n z sürmekten ve arac iterek
veya çekerek motoru
çal t rmaktan kaç n n.

Erken ate leme, so uk çal t rmadan
sonra düzensiz çal ma, önemli
motor gücü kayb veya ba ka ola an
d bir çal ma olmas halinde, en
k sa zamanda bir tamir atölyesine
ba vurman z tavsiye ederiz. Acil
durumda sürü k sa süreli ine
devam ettirilebilir, bu durumda araç
h z n ve motor devrini artt rmay n.

Dikkat
Motor çal rken katalitik
konvertöre dokunmay n, katalitik
konvertöre so uduktan sonra
dokunulabilir. Katalitik konvertör
çok s cak oldu undan deride
(elinizde veya vücudunuzda)
yan klara sebep olabilir: so utma
ko ulu - motor durdurduktan sonra
iki saatin üzerinde ortam
s cakl na kadar so utun.
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Otomatik anz man
Otomatik anz man
Otomatik anz man manuel vites
de i imi (manuel sürü modu) veya
otomatik vites de i imi (otomatik
sürü modu) imkan sa lar.
Otomatik anz man, elektronik
kontrollü, alt vitesli bir anz mand r.
Alt nc vites, yüksek h z (overdrive)
vitesidir.

Arac n çal t r lmas

anz man Ekran

1. Motor s nd ktan sonra; seçici
kolu R ya da D konuma
getirirken, fren pedal na basmaya
devam edin.

Dikkat
Araç hareket halinde oldu unda;
vitesi, D (Sürü ) ve R (Geri) ya da
P (Park) aras nda de i tirmeyin.
Bu i lem anz man n z n hasar
görmesine ve ki isel yaralanmaya
sebebiyet verir.
2. El frenini indirin, aya n z
frenden çekin.
3. Arac harekete geçirmek için gaz
pedal na yava ça bas n.

C12E5003A

Göstergelerde bulunur.
Seçilen vitesi veya anz man
modunu gösterir.
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Vites kolu

D: Bu sürü konumu, bütün normal
sürü ko ullar içindir. anz man n, 6
ileri vitesin tamam na geçirilmesine
olanak verir.

Vites konumlar aras nda geçi
yapmak

Dikkat
Seçim i lemi yap l rken gaz
pedal na basmay n.
Gaz ve fren pedal na hiçbir zaman
ayn anda basmay n.

2492848

P (PARK): Ön tekerlekleri kilitler.
P konumu, araç hareketsiz ve el freni
çekili durumda seçilir.
R (GER ): Geri anz man konumu.
R konumu, yaln zca araç hareketsiz
oldu unda seçilir.
N (NÖTR, BO ): Vitesin bo ta
oldu u konum.

Araç bir vitese tak l durumdayken
fren pedal serbest b rak l rsa araç
yava ça hareket etmeye ba lar.
P (Park) konumunu el freni yerine
kullanmay n.
Arac terk etmeden önce; motoru
durdurun, el frenini çekin ve kontak
anahtar n ç kart n.
Arac kesinlikle motor çal
durumda b rakmay n.

C11E3002A

Vites konumlar aras ndaki geçi
a a daki gibidir:

r
C12E9003A

Fren pedal na bas n ve vites
de i tirmek için serbest b rakma
dü mesine bas n.
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Arac n z sabit veya hareketli halde
iken, manuel mod, seçici kolun "D"
konumundan sola, manuel geçit içine
çekilmesi ile seçilir. "D" çal ma
aral na geri dönmek için, seçici
kolu sa a, ana geçit içine geri itiniz.

Serbest b rakma dü mesine
basman z gerektiren vites
de i iklikleri siyah oklarla
gösterilmi tir.

MD174

Vites de i tirmek için serbest
b rakma dü mesine bas n.
Beyaz oklar serbest b rakma
dü mesine basmay gerektirmeyen
vitesleri gösterir.

Manuel modda, vites kolunun geriye
ve ileriye hareket ettirilmesi ile vites
de i tirme i lemi kolay ve h zl ca
gerçekle tirilebilir. Mekanik
anz mandan farkl olarak, manuel
mod vites de i imine gaz pedal na
bas lmas yla olanak sa lar.
YUKARI DO RU (+): Kolu ileriye
do ru bir kez bir üst vitese geçmek
için itiniz.
A A IYA DO RU (-): Kolu geriye
do ru bir kez bir alt vitese geçmek
için itiniz.

MD173

Rahatça vites de i tirin.

Not
Manuel modda, sadece be ileri
vitesler seçilebilir.

Arac geri yönde sürmek veya park
etmek için, seçme kolunu "R" veya
"P" konumuna, gerekti i gibi
hareket ettiriniz.
Not
Manuel modda, vites dü ürme
i lemleri, araç yava lad nda
otomatik olarak gerçekle ir. Araç
durdu unda, otomatik olarak 1.
vites seçilir.
Araç performans n n ve
emniyetinin gerekli olan
seviyelerini korumak için, sistem,
seçici kol çal t r ld nda belirli
vites de i tirmelerini
çal t rmayabilir.
Kaygan bir yolda durmadan arac
sürmeye devam etmeden önce,
vites kolu ileriye do ru + (yukar )
konuma itiniz. Bu anz man n 2.
vitese geçmesini sa lar ve bu da
kaygan bir yol zemininden kolayca
uzakla mak için daha iyidir. Seçici
kolu - (a a ya), 1. vitese geri
de i tirmek için çekin.
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Dikkat

{Uyar

Manuel modda, sürücü yukar ya
do ru de i imleri, motor h z n
k rm z bölgenin alt nda tutmaya
dikkat ederek, geçerli yol artlar na
uygun olarak yürütmek zorundad r.

Ayn anda iki veya daha fazla vites
atlamay n.

Ani motor freni ve/veya süratli
h zlanma bir çeki in kaybolmas na
neden olabilir, ancak, a a ya
do ru de i tirmeler arac n h z na
göre dikkatli bir ekilde
yap lmal d r.

Motor freni
Motor kompresyonunun frenleme
etkisinden yararlanmak için, uzun bir
yoku ta a a ya do ru sürerken,
manuel vites de i tirme modunda
s ra ile daha küçük bir vitese geçin.

Bu ekilde kullan m
anz man n z n zarar görmesini
engeller. Ayr ca araç kontrolü
kaybetmemi ve ki isel
yaralanmaya maruz kalmam
olursunuz.

Motor devir say s n mümkün oldu u
kadar dü ük tutun ve ani gaz
vermekten kaç n n.

Park etme
Arac fren pedal na basarak
durdurduktan sonra, vitesi P
konumuna al n ve el frenini çekin ve
kontak anahtar n ç kar n.

Kickdown

Not
Uzun da l k yollardaki ini lerde
motor kompresyonunun
kullan lmas , arac n z n frenlerinin
ömrünü art rabilir.

Arac n sapland
kurtar lmas

yerden

Bu i leme sadece arac çamur, kar
veya bir çukurdan kurtarmak için izin
verilir.
Vites kolunu dönü ümlü olarak D ve
R konumlar na al n.

MD102
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Daha çabuk h zlanma için gaz
pedal na tüm yol boyunca bas n ve
pedal bas l tutun. Motor devir
say s na ba l olarak anz man daha
dü ük bir vitese geçebilir.

Ar za
Bir ar za olmas durumunda ar za
gösterge lambas yanar. anz man
art k otomatik veya manuel olarak
vites de i tirmez çünkü belli bir vites
konumunda kilitli kalm t r.
Ar za nedeninin bir tamir atölyesi
taraf ndan giderilmesini sa lay n.

Güç kayna

kesintisi

Araç akü ba lant s n n kesilmesi
durumunda vites kolu P konumundan
ç kar lamaz.
Akü bo ald nda arac n z ara kablo
yard m yla çal t r n.
Ar zan n sebebi akü de ilse vites
kolunu bo konuma getirin ve
anahtar kontaktan ç kar n.

Vites kolunun bo konuma
getirilmesi
Vitesi park (P) konumundan
ç karmadan önce; konta , ON (Aç k)
konumuna çevirin ve fren pedal na
sonuna kadar bas n. Kontak anahtar
ON (Aç k) konumundayken ve fren
pedal na basarken P (Park)
durumundan ç kamazsan z:
1. Konta kapat n ve kontak
anahtar n ç kar n.
2. Fren pedal na bas n, pedal bas l
tutun ve el freni uygulay n.

2493162

3. Lastik paspas ç kart n.
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{Uyar
anz man n zarar görmesini
engellemek için a a daki
önlemleri uygulay n:
P veya N konumundan R, veya bir
ileri konuma geçi yaparken gaz
pedal na basmay n z.

2493216

4. Kontak anahtar n yuvas na tak n
ve bast r n.
5. Vitesi bo (N) konumuna al n.
6. Anahtar ç kart n.
7. Lastik paspas tekrar yerle tirin.
8. En k sa sürede arac n z n
onar m n yapt r n.

Aksi takdirde anz mana zarar
vermenin yan s ra ayn zamanda
arac n kontrolünü de yitirebilirsiniz.

{Uyar
Aksi takdirde anz man hasar
görebilir veya araç beklenmedik
ekilde hareket eder, sürücünün
araç kontrolünü kaybetmesine
sebep olur, bu da yaralanmaya
veya arac n veya di er nesnelerin
zarar görmesiyle sonuçlan r.
Yak t Tasarrufu Modu

Mümkün oldu u kadar çok D yi
kullan n.
Araç hareket halindeyken, vitesi
asla P ya da R konumuna
getirmeyin.
Arac meyilli yolda durdurmak
istedi inizde, bunu gaz pedal n
kullanarak kesinlikle yapmay n.
Ayak frenini (Servis frenini)
kullan n.
P veya N den R ye ya da ileri bir
vitese geçerken, fren pedal na
bas n.

C11E3012A
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Araçta bir yak t tasarruf modu
mevcut olabilir. Devreye al nd nda,
yak t tasarrufu modu arac n yak t
tüketimini azaltabilir.
Yak t tasarrufu modunu
etkinle tirmek için vites de i tirme
kolundaki eco dü mesine bas n.
Etkinle tirildi inde, kombine
göstergedeki eco lambas yanar.
Bkz. Yak t ekonomisi
sayfa 101.
Dü meye ikinci kez bas ld nda,
yak t tasarrufu modu kapan r.

Manuel anz man

Debriyaj gereksiz yere kullanmay n.
Çal t r rken debriyaj pedal na
sonuna kadar bas n.

Manuel anz man

Debriyaj pedal n ayak koyma yeri
olarak kullanmay n.

Dikkat
Sürü esnas nda bir elin sürekli
sinyal kolu üzerinde olmas tavsiye
edilmez.

Yak t tasarrufu modu aç k ise:
Vites daha çabuk büyültülür ve
daha geç küçültülür.
Tork konvorteri daha erken
kilitlenir ve daha uzun bir süre
aç k kal r.
Gaz pedal daha az duyarl d r.
Araçtaki kontrol üniteleri
h zlanma esnas nda motora
giden yak t daha sert bir ekilde
keser. Bir araç/römork çekerken
yak t ekonomisi modunu
kullanmay n.

2457824

Vites de i tirmek için, debriyaj
pedal na sonuna kadar bas n, vites
kolunu vitese tak n ve debriyaj
pedal n yava ça b rak n.
Geri vitese geçmek için, vites
de i tirme kolunu geri vites
konumuna getirirken, vites
topuzunun arkas nda bulunan
dü meye bas n.
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Sürü sistemleri
Tüm tekerlerden çeki
sistemi
E er arac n z istendi inde aktif dört
tekerlekten çeki (AWD) sistemine
sahipse, AWD sistemi sürücü
taraf ndan herhangi bir harekete
gerek kalmaks z n otomatik olarak
çal r. Ön sürü tekerlekleri
kaymaya ba larsa, arka tekerlekler
arac otomatik olarak gerekti i gibi
sürmeye ba larlar. Sert kullan m
esnas nda hafif bir devreye girme
sesi duyulabilir ancak bu normaldir.
AWD ikaz lambas C AWD sistemi
k smen devre d oldu unda yan p
söner. I k k sa süre için yan p
söndükten sonra tamamen
sönüyorsa, bu normaldir ve herhangi
bir sistem ar zas n n göstergesi
de ildir. Ancak k devaml olarak
yan p sönerse, problemi en k sa
zamanda çözmesi için bir tamir
atölyesine ba vurmal s n z.

kaz
, AWD sisteminde bir ar za
oldu unu göstermek için yanar. Bu
durum olursa, arac n z bir tamir
atölyesine kontrol ettiriniz.

Frenler
Frenler
Frenleme sistemi, çok geni bir sürü
aral nda frenleme performans
sa lamas için tasarlanm t r.
Arac n fren sisteminde; önlerde ve
arkalarda diskli frenler kullan lm ,
çift devreli bir frenleme sistemi
vard r.
Fren devrelerinden biri
ar zaland nda, di er fren devresi ile
gerekli frenleme sa lanabilir.
Ancak duru mesafesi artar ve fren
pedal na daha fazla bask kuvveti
uygulamak gerekir.
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Devrelerden biri ar zaland nda,
fren pedal na daha büyük bir pedal
bas nc yla bas lmal d r ve frenleme
mesafesi artm t r.
Fren sisteminin kontrolü ve onar m
için derhal bir tamir atölyesine
kontrol ettiriniz.

{Uyar
Fren pedal na normalden daha
fazla bas lmas durumda,
frenlerinizin onar lmas gerekebilir.
Derhal bir tamir atölyesine
ba vurunuz.

Normal frenleme elde etmek için:

Dikkat

{Uyar

Arac , aya n z fren pedal n n
üzerinde tutarak kullanmay n.
Aksi taktirde fren parçalar erken
a nacakt r. Ayr ca frenler a r
s nabilir; bu durumda frenleme
mesafesi artar ve emniyetsiz
frenleme ko ullar olu ur.
Yükse e monteli stop lambas (veya
fren lambalar ) birkaç kez yan p
sönerek arkan zdan gelen sürücülere
a a daki durum için uyar r:
- frenlerin etkin olmas na ra men,
bir arac n belirli bir h z n üzerinde
çal t nda.
- O anda ABS çal t

nda.

Ya frenler
Arac n z su üzerinden geçtikten veya
y kand ktan sonra fren parçalar
slan r.

1. Arac n z n arkas ndaki di er
araçlar kontrol edin.
2. Arac n z n arkas nda ve her iki
yan nda yeterli mesafe b rakarak
emniyetli h zda seyredin.
3. Normal duruma gelene kadar
frenlerinize hafifçe dokunun.

A r s nm

frenler

Uzun ve dik yoku a a ini lerde
yap lan tekrarl frenlemeler, frenlerin
geçici olarak a r derecede
s nmas na yol açabilir. Yoku a a
giderken dü ük vites kullan n. Sürekli
frene basmay n.
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{Uyar

{Uyar

Derin bir sudan geçtikten, arac n z
y kad ktan veya yoku a a
giderken frenlerinizi sürekli
kulland ktan sonra frenlerin
etkinli i geçici olarak azal r (yani
fren zay flamas olur). Bu durum,
slak veya a r s nm fren
aksamlar ndan kaynaklan r.

Frenlerinizin etkinli i slak fren
aksamlar nedeniyle geçici olarak
dü mü se, a a da verilen
i lemleri uygulay n:

Frenlerinizin etkinli i a r s nma
nedeniyle geçici olarak azalm sa:
Yoku a a giderken dü ük vites
kullan n. Sürekli frene basmay n.

1. Arac n z n arkas ndaki di er
araçlar kontrol edin.
2. Arac n z n arkas nda ve her iki
yan nda yeterli mesafe
b rakarak emniyetli h zda
seyredin.
3. Normal duruma gelene kadar
frenlerinize hafifçe dokunun.

{Uyar
Fren sesi duyuldu unda arac n z
sürmeye devam etmeyin.
Bu fren balatalar n n tamir edilmesi
veya de i tirilmesi gerekti ini
gösteriyor olabilir. A nm fren
balatalar yla sürü , çarp ma ve
ki isel yaralanma ile
sonuçlanabilir.

Anti blokaj fren sistemi
(ABS)
ABS frenlemede tekerleklerin
blokaj n önler.
Tekerleklerden birisi bloke
(kilitlenme) e ilimi gösterir
göstermez, ABS söz konusu
tekerle in frenleme bas nc n ayarlar.
Araç çok sert fren yap ld nda dahi,
direksiyon hakimiyetini korur.
ABS nin devreye girmesi, fren
pedal n n titremesi ve ayarlama
i leminin gürültüsü ile kendini
hissettirir.
Optimum bir frenleme etkisi elde
etmek amac ile, tüm frenleme
süresince fren pedal na, titreyen
pedala ra men, kuvvetlice bas n.
Basma kuvvetini azaltmay n.
ABS kontrolü titre imden ve ABS
i leminin ç kartt sesten
anla labilir.
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Arac optimum bir ekilde
durdurabilmek için, fren pedal
titre se dahi, ayak pedal na bas n.
Atak frenine basarken gücünüzü
azaltmay n.

Ar za nedeninin bir tamir atölyesi
taraf ndan giderilmesini sa lay n.

El freni

Bkz. Fren sistemi ikaz lambas
sayfa 97. Elektrik gücü yeterli
de ilse, EPB uygulanamaz veya
b rak lamaz. Araçtan ç kmadan
önce, el freninin tak l oldu undan
emin olmak için, el freni durum
lambas n kontrol edin.

Kontak aç ld ktan sonra arac
çal t rd n zda, mekanik sesler
duyabilirsiniz. Bu ABS nin haz r
oldu unu gösterir ve normaldir.
Bkz. Anti blokaj fren sistemi (ABS)
ikaz lambas sayfa 98.

Ar za
{Uyar
ABS sisteminde bir ar za varsa,
arka tekerlekler ani bir frenleme
an nda bloke olma e ilimi
gösterebilir. ABS sisteminin
getirdi i avantajlar art k mevcut
de ildir. Araç bu durumda sert
frenleme esnas nda kontrol
edilemeyebilir ve yoldan ç kabilir.

Sistemde bir el freni durumu lambas
Y ve bir de el freni uyar lambas 8
mevcuttur.

C11D3019A

Araçta bir Elektronik El Freni (EPS)
mevcuttur. EPB alteri orta konsolda
bulunur. EPB daima, kontak KAPALI
iken de etkinle tirilebilir. Akünün
bo almamas için, motor çal m yor
ise EPB sistemini devaml olarak
aç p kapatmay n.

EPB nin uygulanmas
EPB araç durdu unda her zaman
uygulanabilir. EPB yi uygulamak için
EPB dü mesi k saca kald r l r.
Tamamen uyguland nda el freni
durum lambas Y yanar. El freni
uygulan rken durum lambas
tamamen uygulanana kadar yan p
söner. Bu lamba yanmazsa veya
yan p sönmeye devam ederse, arac
servise götürmeniz gerekecektir.
El freni durum lambas yan p
sönüyorsa, arac sürmeyin. Bir tamir
atölyesine ba vurunuz. Bkz. Fren
sistemi ikaz lambas sayfa 97.
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El lambas araç hareket halinde iken
uyguland nda, bir ikaz sesi duyulur.
alter yukar konumunda tutuldu u
sürece, arac n h z azal r.
Yava larken EPB alterini
b rak rsan z, el freni uygulanmaz.
alter araç durana kadar yukar da
tutulursa, EPB uygulanm durumda
kal r.
El freni durum lambas Y sürekli
olarak yanarsa, EPB sadece k smen
uygulanm veya b rak lm demektir
ya da EPB sisteminde bir sorun
vard r. Bu lamba sürekli olarak yan p
sönerse, EPB yi b rak n ve yeniden
uygulamay deneyin. Bu lamba yan p
sönmeye devam ederse, arac
sürmeyin. Bir tamir atölyesine
ba vurunuz. El freni uyar lambas
yan yorsa, EPB ba ka bir sistemde
bir hata tespit etti ve dü ük
i levsellikle çal yor demektir. Bu
lamba yanarken EPB uygulamak
için, EPB alterini kald r n ve bu
konumda tutun. Bu lamba yan yorsa,
EPB sistemi ile freni tam olarak

uygulanmas normalden daha uzun
sürebilir.
alteri el freni durum lambas Y
aç k kalana kadar tutmaya devam
edin. El freni uyar lambas 8
yanarsa, bir tamir atölyesine
ba vurun.
EPB uygulamak mümkün de ilse,
arac n hareket etmemesi için arka
tekerleklerin önüne takoz
yerle tirilmelidir.
EPB nin b rak lmas
EPB yi b rakmak için, kontak
anahtar n ON/START konumuna
getirin, fren pedal na bas n ve bas l
olarak tutun ve k sa bir süre ile EPB
dü mesini a a ya do ru bast r n.
Fren pedal na basmadan EPB yi
b rak rsan z, bir ikaz sesi duyulur ve
fren pedal na bas n lambas
yanar.
El freni durum lambas Y
söndü ünde, EPB b rak l r.
El freni uyar lambas 8 yan yorsa,
EPB ba ka bir sistemde bir hata
tespit etti ve dü ük i levsellikle

çal yor demektir. Bu lamba
yanarken EPB yi b rakmak için, EPB
alterini a a ya bast r n ve a a da
tutun.
Bu lamba yan yorsa, EPB nin
b rak lmas daha uzun sürebilir.
alteri el freni durum lambas Y
kapal kalana kadar tutmaya devam
edin. Bu lamba sönmezse, bir tamir
atölyesine ba vurun.
Not
Arac n el freni tak l olarak
sürülmesi fren sistemini a r
ekilde s t r ve erken a nmaya
veya el freni sistem parçalar nda
hasara sebep olabilir. Arac
sürmeden önce el freninin
tamamen b rak ld ndan ve fren
uyar lambas n n söndü ünden
emin olun.
EPB nin otomatik olarak
b rak lmas
Araç çal maya ba lad nda, vitese
tak ld nda ve sürmeye
çal ld nda EPB otomatik olarak
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ayr l r. EPB uyguland nda, el freni
balatas n n servis ömrünün
k salmamas için çok çabuk bir
ekilde h zlanmay n.

{Uyar
El freni normal çekilememi se,
araç aniden hareket edebilir. Bir
ayar gerekirse bir tamir atölyesine
ba vurun.

Dikkat
El freni çekili durumda iken
arac n z kullanmay n.
Bu durum, arka frenlerinizin a r
s nmas na ve erken a nmalar na
yol açar. Arka fren parçalar n
de i tirmeniz gerekebilir ve ayr ca
arac n z n di er parçalar da zarar
görebilir.

Dikkat

Sürü kontrol
sistemleri

Arac n z , yan c maddelerin
üzerine park etmeyin ve bu
maddeler üzerinde çal t rmay n.

Elektronik stabilite kontrolü
(ESC)

Bunlar arac n z n alt ndaki egzoz
aksamlar na temas ederek
tutu abilir.

Dikkat
Arac n zda k lastikleri kullanmak
isterseniz sadece bir tamir atölyesi
taraf ndan önerilen k lastiklerini
kullan n z.
Yanl k lastiklerinin kullan lmas
araç stabilitesini olumsuz
etkileyebilir.
K lastikleri hakk nda detayl bilgi
için yetkili servise ba vurunuz.
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ESC sistemi bir elektronik araç
stabilite kontrol sistemi ve sürü
emniyeti için ilave bir sistemdir ve
araç stabilitesini son derece
dengesiz olan artlarda, keskin viraj
almalar veya h zl erit de i tirmeler
gibi durumlarda dengelemek için
tekerleklere veya motor torkuna fren
uygulayarak, tehlikeli durumlardan
kaç nmaya yard mc olur. ESC
fonksiyonu, arac n z çok dengesiz
artlar alt ndayken, otomatik olarak
çal r. ESC sistemi normal sürü
artlar alt ndayken çal maz.
Kontak anahtar ON
konumundayken, ESC aktif & ikaz
lambas ve ESC kapal göstergesi
yanar ve yakla k 4 saniye sonra
kapan r.
ESC aktif & ikaz lambas , ESC
çal rken yan p söner ve sistemde
bir ar za oldu unu göstermek için
yanar. Bu meydana gelirse, en k sa
zamanda bir tamir atölyesine
ba vurunuz.

Bkz. Elektronik Stabilite Kontrolü
(ESC) kontrol lambas sayfa 99.

Dikkat
E er ESC aktif & ikaz lambas
yanarsa, ESC sistemi ar zal d r. Bu
meydana gelirse, en k sa zamanda
bir tamir atölyesine ba vurunuz.

Hidrolik fren asistan (HBA)
fonksiyonu
ESC sistemi güçlü fren gerektirecek
herhangi bir acil durumun fark na
var rsa, tekerleklere otomatik olarak
ekstra yüksek frenleme bas nc
da t r.

Aktif takla koruma (ARP)
fonksiyonu
Bu fonksiyon ESC sisteminin bir
parças d r. Arac n z a r derecede
dengesiz bir duruma girdi inde, bu
fonksiyon araca normal stabilitesini
korumaya yard mc olur.

Çeki kontrol sistemi (TCS)
fonksiyonu
TCS, yol artlar ve zemin
tutunmas ndan ba ms z olarak
tekerleklerin patinaj yapmas n önler.
Bir tekerlek bile patinaj yapmaya
ba lar ba lamaz, motor ç k
dü ürülür ve patinaj yapan tekerlek
frenlenir. Bu durum arac n yön
kontrolünü ve sürü gücünü düzeltir,
özellikle kar ve buzda oldu u gibi
slak ve kaygan zeminde de.

Karavan/römork stabilite
asistan (TSA) fonksiyonu
K vr lan yol trenlerini kontrol alt nda
tutmak çok zordur. Bu fonksiyon
arac n k vr ld n alg lar ve sal n m
durana kadar arac n h z n dü ürür.
Yava lama, motor torku dü ürülerek
ve tüm tekerlek frenlerinde bas nç
artt r larak sa lanabilir.

Yoku ta kalk

deste i (HSA)

Bu sistem yoku ta sürü lerde geriye
kaymay önlemeye yard m eder.

12C140_eu_lhd.book Page 247 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

Sürü ve kullan m 247

Yoku ta fren pedal n b rakt ktan
sonra gaz pedal na bas ld nda,
frenler yakla k 2 saniye etkin olarak
kal r.

ESC off (kapal ) butonu

E er ESC OFF butonunu, ESC
fonksiyonu etkisiz haldeyken tekrar
iterseniz (ESC kapal göstergesi
aç l r), sistem yeniden ba lat l r ve
gösterge paneli üzerindeki ESC
kapal göstergesi, ESC sisteminin
tekrar ba lat lmas yla kapan r.

ni kontrol sistemi (DCS)

Dikkat
ESC sistemi, araç stabilitesini
düzeltmek için aktif hale gelirse,
h z azalt n ve sürü e daha dikkatli
bir ekilde devam edin.

C11E3005A

ESC, gösterge panelinin ortas nda
bulunan ESC OFF butonuna basarak
devre d b rak labilir.

ESC sistemi araç için sadece ek bir
sistemdir. Araç fiziksel s n rlar
a t nda, kontrol edilemez.
Sisteme güvenmeyin. Emniyetli bir
ekilde sürmeye devam edin.
ESC uyguland nda, fren
pedal nda veya di er ilgili
sistemlerde birtak m ses veya bir
titre im hissedebilirsiniz. Bunlar
ilgili sistemlerdeki bas nç
de i ikliklerinden kaynaklan r.

C11E3006A

Yoku a a sürü lerde, bu
fonksiyon fren pedal na basmaks z n
dü ük h zda seyahat etmenizi ve
sürü e konsantre olman z sa lar. Bu
kullan l fonksiyon sadece yoku
a a sürü ler içindir.
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DCS sistemini aktif hale getirmek
için, gösterge panelinin ortas ndaki
DCS butonuna bas n. Buton
bas ld nda, DCS kullan m için
haz rd r. Ye il DCS aktif göstergesi
yanar. DCS çal rken, DCS aktif
göstergesi yan p sönecektir.
DCS yi devre d b rakmak için,
yeniden DCS dü mesine bas n.
DCS etkin göstergesi söner.
Sar renkli DCS haz r de il ve uyar
lambas , DCS nin çal ma artlar
için haz r olmad n göstermek için
yan p söner ve sistemde bir ar za
oldu unu gösterir.
Bkz. ni kontrol sistemi lambas
sayfa 98.

Dikkat
Sar renkli DCS haz r de il ve uyar
lambas yanarsa, DCS ar zal d r.
Bu meydana gelirse, en k sa
zamanda bir tamir atölyesine
ba vurunuz.

ni kontrol sisteminin (DCS)
çal ma ko ullar
1. DCS butonuna bas lmald r (Ye il
DCS aktif göstergesi yanar).
2. Belirli bir dik yoku .
3. Yakla k 50 km/h nin alt nda
sürü .
(Araç h z 50 km/saatin
üzerindeyse, DCS dü mesine
bas lmas na ra men DCS
çal t r lmaz. Araç h z n n,
50 km/saatin üzerine ç kt ktan
sonra 30 km/saatin alt na
dü mesi halinde, DCS tekrar
çal r.
4. Gaz veya fren pedal na bas l
olmamal d r.
(DCS, gaz veya fren pedal na
bas ld nda çal maz.)

Dikkat
DCS, dik yoku artlar nda sürü
için tasarlanm t r.
DCS nin gereksiz kullan m , fren
sisteminde veya ESC de hasarlara
yol açabilir. Normal yollarda
seyrederken DCS yi kullanmay n z.
DCS uyguland nda fren
sisteminde kuvvetli titre imler ve
sesin olmas normaldir.
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H z Sabitleme Sistemi
(Cruise control)

Fren pedal veya Q butonuna
bas ld nda h z sabitleme sistemi
devreden ç kar.
H z sabitleme sistemi devredeyken;
çeki kontrol sistemi tekerlek patinaj
etmeye ba lad n ald larsa, h z
sabitleme sistemi otomatik olarak
devreden ç kar. Yol artlar size
onu tekrar güvenli bir ekilde
kullanman za imkan verdi inde, h z
sabitleme sistemi yeniden devreye
sokulabilir.
TEL075A

Arac n zda h z sabitleme (cruise
control) sistemi varsa, bu sistem
arac n z gaz pedal na basmaks z n
yakla k 40 km/s in üzerindeki her
h zda sürme imkan sa lar. Bu uzun
seyehatlerde gerçekten faydal
olabilir. H z sabitleme sistemi
40km/s in alt ndaki h zlarda
çal maz.

Dikkat
H z sabitleme sistemi, arac n z
güvenli bir ekilde sabit bir h zda
süremedi iniz yerlerde tehlikeli
olabilir. Bu bak mdan, h z
sabitleme sistemini dolambaçl
yollarda veya s k k trafikte
kullanmay n.
H z sabitleme sisteminin kaygan
yollarda kullan lmas tehlikeli
olabilir. Böyle yollarda, h zl lastik
geçi leri a r tekerlek kaymalar na
neden olabilir, ve kontrolünüzü
kaybedebilirsiniz. H z sabitleme
sistemini kaygan yollarda
kullanmay n.

H z sabitleme sisteminin
(Cruise control) ayarlanmas
1. H z sabitleme sistemini açmak
için, direksiyonun sa k sm nda
yer alan I butonuna bas n.
2. Arac n z istedi iniz h za getirin.
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3. SET/- butonuna bas n ve b rak n.
Gösterge paneli grubunda, h z
sabitleme sisteminin aç k
oldu unu göstermek için bir
gösterge
yanacakt r.
4. Aya n z gaz pedal ndan çekin.

Dikkat
H z sabitleme sistemini (Cruise
control) kullanmad n z
zamanlarda güvenlik için h z
kontrol dü mesini kapal (off)
konumuna getiriniz. Aksi takdirde
istemedi iniz bir zamanda
yanl l kla çarparak sistemi
devreye sokabilirsiniz. H z
sabitleme sistemini kullanmak
isteyene kadar sistemi kapal
tutunuz.

Ayarl bir h zda devam etme
H z sabitleme sistemini istenilen h za
ayarlad n z ve fren pedal na veya
I butonuna bast n z varsayal m.
Bu durumda h z sabitleme sistemi
tabii ki devreden ç kar. Fakat sistemi
yeniden ayarlaman za gerek yok.
Arac n z yakla k 40km/saat veya
üzerinde bir h zdaysa, RES/+
butonuna basabilirsiniz.
Bu durumda bir önceki ayarlanan
h za geri dönersiniz ve orada
kal rs n z.
RES/+ butonunu uzun süre bas l
tutarsan z, butonu serbest b rakana
veya fren pedal na veya I butonuna
basana kadar araç h zlanmaya
devam eder. Daha h zl gitmek
istemedi iniz müddetçe, RES/+
butonunu bas l tutmay n z.

H z sabitleme sistemi
devredeyken h z artt rmak için
Bu durumda daha yüksek bir h za
ç kman n iki yöntemi vard r. Bunlar:
Daha yüksek bir h za ula mak
için gaz pedal n kullan n. SET/butonuna bas n, daha sonra
butonu ve gaz pedal n b rak n.
Bu durumda arac n z daha
yüksek bir h zda süreceksiniz.
RES/+ butonuna bas n.
stedi iniz h za ula ana kadar
butonu bas l tutun, ve daha
sonra b rak n. Arac n z n h z n
çok az miktarda artt rmak için,
RES/+ butonuna bas n ve
b rak n. Bunu her yapt n zda,
arac n z yakla k olarak 2 km/h
daha h zl gidecektir. H zlanma
özelli i sadece SET/- butonuna
basarak h z sabitleme sistemini
devreye ald n zda çal acakt r.
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H z sabitleme sistemi
devredeyken h z azaltmak için
Bu durumda h z azaltman n iki
yöntemi vard r:
SET/- butonuna istedi iniz dü ük
h za ula ana kadar bas n, ve
daha sonra b rak n.
Çok küçük miktarlarda
yava lamak için, SET/- butonuna
bas n. Bunu her yapt n zda,
arac n z yakla k olarak 2 km/h
daha yava gidecektir.

H z sabitleme sistemi
devredeyken sollama için
Daha yüksek bir h za ç kmak için gaz
pedal na bas n. Gaz pedal ndan
aya n z çekti inizde, arac n z daha
önce ayarlanm h za geri döner.

H z sabitleme sisteminin
(cruise control) yoku larda
kullan lmas
H z sabitleme sisteminin yoku larda
etkin çal mas ; arac n h z na,
yüküne ve yoku un dikli ine ba l d r.
Dik bir yoku u ç karken, h z n z
devam ettirmek için gaz pedal na
basmal s n z. Yoku a a inerken,
arac n h z n azaltmak için frene
basmal s n z ya da vitesi dü ük
vitese almal s n z. Ancak fren
pedal na basmak h z sabitleme
sistemini devre d b rak r.
Sürücülerin ço u bu durumu
bildi inden dolay dik yoku larda h z
sabitleme sistemini kullanmaz.

H z sabitleme sisteminin
devreden ç kar lmas
H z sabitleme sistemi a a daki
ekillerde devre d b rak labilir:
Hafifçe fren pedal veya I
butonuna veya mekanik
anz mana sahip olman z
durumunda, debriyaj pedal na
bas n.
H z kontrol kolundaki I
dü mesine bas n.

H z belle inin silinmesi
H z sabitleme sistemi devreden
ç kar ld nda yada kontak kapal
konuma al nd nda, h z sabitleme
sistemi ayarlanm h z haf zas silinir.
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Nesne tespit sistemleri
Ultrasonik park sensörleri
Ön ve arka park asistan
Park yard m sistemi, arac n ileriye ve
geriye do ru hareket ettirilmesi
esnas nda, araçla engel aras nda
herhangi bir nesnenin olup
olmad n alg layarak alarm sesi ile
sürücüye yard m eder.

Araç önde veya arkada bulunan bir
engele yakla t nda, bir seri sinyal
sesi duyulur. Mesafe azald kça
sinyal sesleri daha da s kla r.
Arac n h z saatte 25 km den daha
fazla oldu unda sistem devre d
b rak l r.

Dü meye yeniden bas ld nda,
sistem devre d b rak l r ve
gösterge lambas söner.

Arka park asistan sistemi

Sistem mesafeyi ön ve arka
tamponlarda bulunan sensörleri
kullanarak kaydeder.
Kontak anahtar ON (AÇIK)
konumuna getirildi inde sistem
otomatik olarak çal r.

2491135

Not
Vites "R" konumuna getirildi inde
ön ve arka sensörler otomatik
olarak etkinle ir.
Vites kolu "R" konumunda de ilse,
sadece ön sensör etkinle ir.

C11D2005A

Sistemi etkinle tirmek için, gösterge
tablosundaki park asistan
dü mesine bas n. Gösterge
dü mesinin
yanar.

Park yard m sistemi, arac n geriye
do ru hareket ettirilmesi esnas nda,
arac n arkas nda herhangi bir engelin
olup olmad n alg layarak alarm
sesi ile sürücüye yard m eder.
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Ne zaman kontak anahtar ON ve
otomatik anz man seçici kolu "R"
konumundayken, sistem otomatik
olarak aç labilir.
Bu sistem, arac n h z yakla k olarak
saatte 25 km den daha fazla
oldu unda etkisiz hale getirilir.
Vitesi "R" pozisyonuna de i tirirken
alarm çalarsa, bu normal durumu
gösterir.

Uyar sesi
Bu zamanda, arac n z ile uyar sesi
verilmesine sebep olan engeller
aras ndaki mesafeyi kestirebilirsiniz.
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Ön uyar tipi
Uyar bölgesi
Uyar mesafesi
Uyar sesi

Bölge 1

Bölge 2

Bölge 3

100~81 cm

80~41 cm

40 cm~

bip---bip---bip

bip-bip-bip

sürekli

Arka uyar tipi
Uyar bölgesi
Uyar mesafesi
Uyar sesi

Bölge 1

Bölge 2

Bölge 3

120~81 cm

80~41 cm

40 cm~

gong---gong---gong

gong-gong-gong

sürekli

Not
Park asistan sistemi uyar

yanarak sensörlerin kirli olabilece ini gösterir.

Sensörler kirli oldu undan uyar lambas yanarsa, sesnsörleri yumu ak bir sünger ve temiz su ile temizleyin.
Uyar lambas sensörler temizlendikten sonra da sönmezse, sorunun bir an önce giderilmesi için bayinize ba vurunuz.
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Dikkat

Dikkat

E er a a dakiler gerçekle irse,
bu park yard m sisteminde bir
ar zan n oldu unu gösterir. En k sa
zamanda bir tamir atölyesine
ba vurunuz.

Park yard m sistemi sadece ek bir
fonksiyon olarak görülmelidir.
Sürücü görü ü kontrol etmelidir.

Di er ultrasonik sinyaller
al nd nda (metal sesi veya a r
ticari araçlardan haval fren
gürültüleri), park yard m sistemi
do ru bir ekilde çal mayabilir.

Sesli ikaz sinyali objeler göre farkl
olabilir.

Kirli sensörleri yumu ak bir sünger
ve temiz su ile temizleyin.

Sesli ikaz sinyali, sensörün
donmas veya kir veya çamur ile
lekelenmesi durumunda
çal mayabilir.

Aynalar kullanmaya ve ba n z
geriye çevirerek arac n arsa
k sm n kontrol etmeye devam
etmelisiniz. Geri yönde sürü te
yap lan normal tedbirler
uygulanmaya devam edilmelidir.

Park yard m sistemi ikaz
lambas sürü esnas nda
yanar.
Arka tampon etraf nda engeller
olmad nda, alarm 6 kez
tekrarlan r.

Tahta, çak ll yol, virajl yol, veya
yoku gibi düzgün olmayan
yüzeylerde sürüldü ünde, park
yard m sisteminde bir ar za ans
vard r.
Sensörün yüzeyini itmeyin veya
kaz may n. Bu muhtemelen
muhafazaya zarar verecektir.
Park yard m sistemi keskin
objeleri, kal n k l k giysileri veya
frekans emen süngerleri
alg layamayabilir.

Sensörlere, y kama esnas nda
vurmay n z ve yüksek bas nç su
tabancas do rultmay n z, aksi
halde sensörler ar zalanacakt r.
Otoparka arac n z park ederken,
sensörün çal mas öncesinde
arac n üst k sm n n darbe
alabilece ini unutmay n, bundan
dolay park etme esnas nda, d
yan aynalar veya ba n z
çevirerek kontrol edin.
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Arka görü kameras (RVC)
RVC sistemi sürücü geriye hareket
etti inde, arac n arkas ndaki alan
görmesine yard m eder. Anahtar
ON/START konumunda ise ve
sürücü arac R (geri) vitese
ald nda, LCD Modül Ekran na
otomatik olarak bir video görüntüsü
gelir.
Sürücü R (geri) vitesten ç kt nda,
LCD Modül Ekran ndaki video
görüntüsü otomatik olarak silinir.

{Uyar
Arka Görü Kameras (RVC)
sistemi sürücünün kendi
görü ünün yerine geçemez.
RVC nin yapamad klar :
kameran n görü aç s
d ndaki, tamponun veya
arac n alt ndaki nesneleri
alg layamaz.
çocuklar , yayalar , bisikletleri
veya evcil hayvanlar
alg layamaz.
Sadece RVC ekran na bakarak
veya ekran yüksek h zda geri
manevralar nda veya kar trafi in
oldu u durumlarda kullanarak
arac geriye sürmeyin. Sizin ekrana
bakarak tahmin etti iniz mesafeler
gerçek mesafelerden farkl d r.

{Uyar
Geriye hareket etmeden önce tam
dikkat etmezseniz bir araca,
çocu a, yayaya, bisiklete veya
evcil hayvana çarpabilirsiniz ve
araçta hasar da olu ur. Araçta
RVC sistemi olmas na ra men,
arac geriye do ru sürmeden önce
daima arac n arkas n ve etraf n
iyice kontrol edin.

Arka görü ün aç lmas
Anahtar ON/STRAT konumunda
iken, kamera sistemi Kapal veya
Aç k ve sürücü vitesi R (geri)
konumuna al yor, Bilgi ve E lence
Sistemindeki CAM dü mesine
bas ld nda, video görüntüsü
görünür.
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Sistemin do ru çal mad
görülürse
A a daki durumlarda RVC sistemi
düzgün çal mayabilir veya net bir
görüntü göstermeyebilir:

Arka görü kameras n n
konumu

RVC kapand

nda.

Hava karanl kt r.
Güne veya ön far huzmeleri
do rudan kameran n merce ine
geldi inde.

2265025

Kamera arac n arkas nda bulunur.
Kamerada görünen alan s n rl d r ve
tamponun kö elerine veya alt na
bulunan neneleri alg layamaz.
Görünen alan arac n yönüne ve
yolun durumuna göre de i ebilir.
Ekranda görünen mesafe, gerçek
mesafeden farkl d r.

Kamera merce inde buz, kar,
çamur veya ba ka bir ey
birikiyor.
Merce i y kay n, suyla durulay p
yumu ak bir bezle silin.
Arac n arka k sm kazaya
u ram . Kameran n konumu ve
montaj aç s de i ebilir veya
kamera etkilenebilir. Kameray ve
konumu ile montaj aç s n bir
bayinize kontrol ettirdi inizden
emin olun.
Çok a r s cakl k de i imlerinde.

Yak t
Benzinli motorlar için yak t
Yak t ile ilgili tavsiyeler
Sadece oktan say s RON 95 olan
kur unsuz benzin kullan n.
Yak t kalitesi ve yak t içindeki katk
maddeleri; arac n çeki i, manevra
kabiliyeti ve motor ömrü üzerinde
önemli bir etkiye sahiptir.
Dü ük oktan dereceli yak tlar
motorda vuruntuya neden olur.

Dikkat
Oktan say s RON95 ten dü ük
olan yak t kullan lmas , motora
zarar verebilir. (Baz ülkelerde
RON91 derecesinde kur unsuz
yak t kullanabilirsiniz, bir yetkili
servise dan n z.)
Kur unlu benzin kullan m egzoz
sistemine zarar verir ve garanti
kapsam n n d nda tutulur.
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Not
Yanl l kla kur unlu benzin
kullan lmas n önlemek için,
arac n z n yak t deposu bo az ,
ancak kur unsuz benzin
tabancas n n girebilece i ekilde
dar yap lm t r.
Metanol kullanmay n.
Arac n zda metanol (metil alkol)
içeren yak tlar kullan lmamal d r.
Bu tip yak t, araç performans n
dü ürebilir ve yak t sistemindeki
parçalara zarar verebilir.

Dikkat
Metanol kullan lmas , yak t
sistemine hasar verebilir. Bu tür
yanl kullan mdan kaynaklanan
zararlar, araç garantisinin
kapsam nda de ildir.
Yabanc ülkelerde çal t rma
Arac n z ba ka bir ülkede
kullanacaksan z:
Ruhsat ve sigortayla ilgili tüm
yönetmeliklere uyun.
Uygun yak t bulunup
bulunmad n kontrol edin.

Dizel motorlar için yak t
Dizel motoru, sadece her yerde
bulunabilen ve DIN EN 590
normlar na uygun bir dizel yak t ile
çal t rmal d r. Gemi dizel yak t , fuel
oil veya tamamen veya k smen
bitkilere dayanan dizel ya lar ,
örne in kolza ya veya bio dizel ve
sulu dizel kar mlar kullanmay n.
Dizel yak t n n ak kanl ve
filtrenebilirli i s cakl ktan ba ml d r.
Bundan dolay geli tirilmi
dü ük-s cakl k özellikleri ile dizel
yak tlar k aylar nda istasyonlarda
mevcuttur. So uk hava sezonuna
ba lamadan önce depoyu k yak t
ile doldurdu unuzdan emin olun.
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Deponun doldurulmas
Dikkat
Uygun olmayan kalitede yak t
kullan rsan z veya yanl yak t katk
maddesinin yak t deposuna
koyarsan z, motor ve katalitik
konvertör ciddi ekilde zarar görebilir.
Yak t n z yeniden doldururken
arac n za uygun do ru yak t (benzin
veya dizel) kulland n zdan emin
olunuz. E er dizel motorlu arac n za
benzin doldurursan z, arac n z ciddi
ekilde hasar görebilir. E er arac n z
dizel motoruna sahip ise, yak t
doldurma kapa üzerindeki bilgiye
bakarak do ru yak t teyit
edebilirsiniz.
Güvenlik unsurlar ndan dolay ; yak t
depolar n n, pompalar n n ve
hortumlar n n topraklanm olmas
gerekir. Olu acak statik
elektriklenme, benzin buhar n
tutu turabilir. Kendiniz yanabilirsiniz
ve arac n zda zarar görebilir.

{Tehlike
Yak t doldurmadan önce, motoru
durdurun ve e er mevcutsa yanma
odal s tma sistemlerini kapat n.
Cep telefonunu kapat n.
Buharla an yak t elektromanyetik
dalga veya cep telefonunun
elektrik ak m sebebiyle
alevlenebilir.
Yak tlar yan c ve patlay c özelli e
sahiptir. Sigara içmeyin. Bu tür
maddelerin yak n nda aç k ate
veya k v lc m olu mas n
engelleyin. Yak t dolumu yap l rken
ilgili yak t dolum istasyonunun
kurallar na uyunuz.
Benzin deposu dolum kapa veya
dolum a z na dokunmadan önce,
ellerinizdeki statik elektri i uygun
bir nesneye dokunarak giderin.
Yak t dolumu yaparken, araca
binmek ve araçtan inmek gibi statik
elektrik meydana getirecek bir
hareket yapmay n. Statik elektrik
sebebiyle yak t buhar alev alabilir.

{Tehlike
Arac n içinde yak t buhar n n
kokusu duyulursa, derhal ar za
nedeninin bir tamir atölyesi
taraf ndan giderilmesini sa lay n.

C11E3003A

Yak t deposu kapa , arac n sol arka
taraf nda bulunur.
1. Motoru durdurun.
2. Sürücü kap dö eme bezi
üzerindeki kap kilidi alterine
basarak kap kilitlerini aç n z.
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3. Yak t dolum kapa n aç n.
4. Yak t doldurma kapa n saatin
tersi yönünde yava ça çevirin. Bir
ses duyulursa, kapa tam olarak
açmadan önce biraz bekleyin.

7. Yak t deposu doldurma kapa n
kilitlenene kadar itin.

Römork çekme

Not
So uk havalarda, yak t deposu
kapa aç lmayabilir, kapa n
üzerine hafifçe vurun. Sonra
yeniden açmay deneyin.

Dikkat
Ta an yak t derhal silin.

C11E3004A

5. Doldurma kapa n ç kar n.
Kapak, mente e kancas na ince
bir zincirle tutturulmu tur.
6. Yak t doldurduktan sonra, kapa
kapat n. Kapa , "klik" sesi
duyulana kadar saat yönünde
döndürün.

Çekme

Dikkat
Do ru ekipmanlar
kullanmad n zda ve düzgün
sürmedi inizde, bir römork
çekiyorsan z kontrolünüzü
kaybedebilirsiniz. Örne in, römork
çok a rsa, frenler düzgün
çal mayabilir - hatta hiç
çal mayabilir. Siz ve yolcular n z
ciddi bir ekilde yaralanabilirsiniz.
Bir römorku sadece bu bölümdeki
tüm ad mlar uygulad ktan sonra
çekiniz. Arac n z ile bir römork
çekme hakk nda yetkili servise
öneri ve daha fazla bilgi için
ba vurunuz.
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Güvenli iniz ve memnuniyetiniz,
do ru ekipmanlar n uygun bir ekilde
kullan lmas na ba l d r. Ayr ca
arac n z , a r yüklemeden ve a r
bilinçsizce kullanmadan
kaç nmal s n z.

Römork ba lant tertibat n n
çeki kancas topuzu ve
sabitleme noktalar n n
geometrik yeri (birim: mm)

Arac n za takacak oldu unuz
römorkun üzerine koyaca n z azami
yük, planlam oldu unuz kullan ma
ve römorkun takl lmas nda kullan lan
özel ekipmana ba l d r. Römork
çekme öncesinde, arac n zda gerekli
ekipman n bulundu undan emin
olun.
Yetkili servisiniz, ihtiyac n za uygun
römork çekme ekipman n
sa laman zda yard mc olacakt r.

C11E3014A

C11E3013A
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Ç kart labilir çeki kancas
topuzu koluna sahip çekme
ekipman
Çeki kancas topuzu kolunun
tak lmas

C11E3016A

2465434

1. Çeki kancas topuzu kolunun
kapa n ç kart n ve güvenli bir
yerde saklay n.
2. Çeki kancas topuzu kolunun
tak lmaya haz r oldu undan emin
olun.

Çeki kancas topuzu kolu
anahtar n (4) kilide (3) tak n.
Anahtar a a ya do ru, kilit
aç k konumuna çevirin. Çeki
kancas topuzu kolundaki
gösterge k rm z (1) olmal d r.
Topuz ile kol (2) aras nda bir
bo luk vard r.

C11E3017A

1. Kol üzerindeki pimler (2) yuvaya
girene kadar kolu (3) yukar ya
do ru kol yuvas na (1) yerle tirin.
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Çeki kancas topuzu kolu yuvaya
s k ca oturmu .
Anahtar yukar ya konumunda
kilitlenmi .
Anahtar koldan ç kart lm .
Çeki kancas topuzu kolunun
ç kart lmas

C11E3018A

2. Kolu (3) yerine oturana ve
kilitlenene kadar ileriye ve
a a ya do ru bast r n.
Kol üzerindeki gösterge ye il (2)
olur ve koldaki pimler (4) al c daki
yuvaya (1) oturur.

2465456

3. Kolu kilitlemek için kilitleme
anahtar n yukar ya do ru çevirin
ve kolu kilitleme anahtar n
ç kart n.
Çeki kancas topuzu kolunun do ru
tak ld n kontrol edin:
Çeki kancas topuzu kolundaki
gösterge ye il.
Çeki kancas topuzu kolundaki
pimlerle yuvadaki tespit aras nda
bo luk yok.

2465457

1. Çeki kancas topuzu kolu
anahtar n kilide tak n.
2. Anahtar a a ya do ru, kilit aç k
konumuna döndürün.
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3. Kolu içeriye itin.
4. Kolu 1/4 tur döndürün.

Dikkat
Çeki kancas topuzu kolu kavrama
gövdesine tam olarak oturmal d r.
Kol kilitlenmeli ve anahtar
ç kart lmal d r.
Bir karavan/römork çekmeye
sadece do ru ba lanm bir çeki
kancas topuz kolu ile izin verilir.
E er çeki kancas topuz kolu do ru
monte edilemiyorsa, bir tamir
atölyesine ba vurunuz. Yetkili
servisinize ba vurman z öneririz.
2465458

5. Çeki kancas topuzu kolunu
yuvadan ç kartmak için yukar ya
kald r n ve d ar ya do ru çekin.
6. Çeki kancas topuzu kolu
kapa n yuva gövdesine tak n.

Römork yükleme
Römorku uygun bir ekilde yüklemek
için, brüt römork a rl ve römork
burun a rl n n nas l ölçülece ini
bilmelisiniz. Brüt römork a rl ,
römork a rl yla römork üzerindeki
yük a rl n n toplam d r. Brüt
römork a rl , yüklü römorku bir
kantar ile tartarak tespit edilir.
Römork burun a rl , normal çekme
yüksekli indeki ba lay c ile ve
tam yüklü römorkun ba lay c s
taraf ndan ba lant parças üzerine
uygulanan bast rma kuvvetidir.
Bu a rl k ölçülebilir.
Yüklü römork a rl (brüt römork
a rl ) kesinlikle belirtilen de erlerin
üzerinde olmamal d r.
zin verilen römork yükleri, azami
%12 lik e im için geçerlidir.
Römork ba land nda, tam yüklü
çekici araç (içindeki yolcular dahil)
için izin verilen arka aks yükü de eri
a lmamal d r.
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{Uyar
Toplam brüt araç a rl , römork
a rl ile birlikte, araç için verilen
Nominal Brüt Araç A rl n
(GVWR) geçmemelidir.
Toplam brüt araç a rl ; araç,
sürücü, yolcular, bagaj ya da kargo
a rl , ba lant parças a rl na
e ittir.

Dikkat
Bir römorku çekerken, 3. s ra
koltuklar yolcular taraf ndan
kullan lmamal d r.
Azami Yük Limitleri
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(birim: kg)

Römork frenleri
2.4D

M/T
A/T

frenli

1.500

frensiz

750

frenli
frensiz

1.500
750

{Uyar
Belirtilen römork a rl klar , deniz
seviyesinden azami 1.000 m
yüksekli e kadar geçerlidir.
Daha yüksek rak mlarda, motor
çeki i dü ebilir. Bu nedenle, da l k
bölgelerde izin verilen römork
yükleri geçerli olmayabilir.
1.000 m lik rak m n üzerinde,
azami izin verilen römork
yükleri her bir ilave 1.000m için
% 10 dü ürülmelidir.

3.0D

Dizel
2.000
750

1.700
750

1.700
750

{Uyar
Yanl yükleme, yan rüzgarlar,
arac n z n yan ndan geçen büyük
kamyonlar ya da bozuk yol
yüzeyleri, arac n z n savrulmas na
veya römorkun ayr lmas na yol
açabilir.

Frenli karavan/römork
kullan ld nda, imalatç firma
taraf ndan verilen talimatlara
uyulmal d r. Kesinlikle arac n z n fren
sisteminde de i iklik yapmay n.

Römork

klar

Römorkun, ülke ve yerel
yönetmeliklere uygun klarla
donat lm oldu undan emin olun.
Çekmeye ba lamadan önce,
herzaman tüm römork lambalar n n
do ru çal t n kontrol ediniz.

Lastikler

Römork yüklerini da tarak
dü ey yükünü ayarlay n.

Römork çekerken, lastiklerinizin
i irme bas nc gibi do ru i irilmi
oldu undan emin olunuz.

Yüklü römork ve dü ey yükünü
ayr ayr ölçerek kontrol edin.

Bkz. Lastik hava bas nçlar
sayfa 352.

Yasal azami römork a rl klar
için ilgili ülke veya bölge
içindeki geçerli yönetmeliklere
bak n.
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Emniyet zincirleri

Otomatik anz man Ya

Arac z ile römork aras nda mutlaka
emniyet zinciri bulunmal d r. Emniyet
zincirini römork burnunun alt ndan
dola t r n ve böylelikle ba lant dan
ayr ld nda, burnun yere
sürtünmesini önleyin. Emniyet
zincirinin ba lant s için imalatç firma
önerilerini dikkate al n. Mutlaka tam
bir dönü yapmaya müsade edecek
kadar yeterli bo luk b rak n. Emniyet
zincirinin yol üzerinde sürtünmesine
kesinlikle izin vermeyin.

anz man s v s n n de i mesi
gerekmez. Ya n rutin denetimi de
gerekli de ildir. anz man s v s
denetimi sadece s v ile ilgili bir
endi e septomu varsa gereklidir.

Fren hidroli i
Fren s v s n a a da verilen
ko ullarda her 1 y lda bir de i tirin.
Arac n zla çok s k römork
çekilirse.
Arac n da yollar nda
kullan lmas nda.

Çekme tavsiyeleri
Römork çekerken; arac n z, normal
sürü ko ullar ndan farkl
davranacakt r.
Emniyet için; a a da belirtilen
önlemleri mutlaka uygulay n:
Römork ile trafi e ç kmadan
önce, viraj alma, durma ve geri
gitme al t rmalar yap n.
Arac n z ve römorku güvenle
kulland n zdan emin olmadan,
trafi e ç kmay n.
Sürü öncesinde, römorkun
ayd nlatma sisteminin normal
çal makta oldu undan emin
olun.

Yasal azami h zlarda ya da
80km/saat [km/h] den daha
yüksek h zda gitmeyin.
Arac n z yoku yukar sürerken,
birinci viteste 30 km/saat veya
ikinci viteste 50 km/saat h z n
üzerine ç kmay n.
Viraj al rken ani manevralardan
kaç n n.
Ani kalk , h zlanma veya
duru lardan kaç n n.
Ani dönü veya erit
de i tirmeden kaç n n.
Mutlaka arac n z orta bir h zda
kullan n.
Geri geri giderken daima size yol
gösteren biri bulunmal d r.
Yeterli duru mesafesi b rak n.
Duru mesafesi, römork
çekerken artacakt r.
Yoku a a sürü lerden veya
uzun dik yoku lar inmeye
ba lamadan önce arac n z n
h z n azalt n ve vites küçültün.
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Fren pedal n çok uzun süreli ve
s k s k kullanmaktan kaç n n.
Aksi taktirde, frenler a r s n r ve
frenleme etkinli i azal r.
Park etti inizde, mutlaka araç ve
römork tekerleklerine takoz
yerle tirin. Park frenini (el freni)
çekin.
Önerimiz, dik yoku ta park
etmemenizdir.
Arac n z , römork tak l yken
yoku ta park etmemelisiniz.
Römork ba lant s n n ayr lmas
gibi kötü bir durumda; araçta
bulunanlar yaralanabilir. Ayr ca
hem araç hem de römork zarar
görebilir.
Römorkun arka taraf nda bulunan
ve takozlar ç kartan ah s
yaralanabilir. Arac n z n frenleri
veya ba lant kayd rd nda,
römork geriye kayabilir.
Tekerleklerden takozu ç kartan
ahs n kenara çekildi inden emin
olun.

Römork imalatç firma
talimatlar na uyulmal d r.

{Uyar
E er bir bagaj kap s aç ksa ve
siz arac n z ile bir römork
çekiyorsan z, karbon monoksit
(CO) arac n za girebilir. CO yu
göremez veya koklayamazs n z.
Bilinçsizlik veya ölüme neden
olabilir.
Arac n z , bagaj kap s aç k
durumdayken sürmeyin.

Yoku ta araç kullanma
Yoku a a sürü lerden veya uzun
dik yoku lar inmeye ba lamadan
önce arac n z n h z n azalt n ve vites
küçültün. Vites küçültmezseniz,
frenlerinizi çok fazla kullanman z
gerekir; bunun sonucunda frenler
s n r ve etkinli ini kaybedebilir.

Uzun dik yoku larda ki sürü te,
vitesinizi küçültün, h z n z yakla k
70km/saat seviyesine dü ürerek
motor ve anz man n s nmas ndan
kaç n n.

Yoku ta park etme
Arac n z , römork tak l yken yoku ta
park etmemelisiniz. Anormal bir
durum oldu unda, römork hareket
etmeye ba layabilir. Bu durum;
ki isel yaralanmalara neden olabilir.
Bunun yan s ra hem arac n z hem de
römork zarar görebilir.
Römorklu bir araçla mutlaka bir
yoku da park etmeniz gerekiyorsa,
unlar yapmal s n z:
1. Fren pedal na bas n, ancak
otomatik anz manl araçlarda
vitesi PARK (P) konumuna ya da
mekanik anz manl araçta bir
vitese takmay n.
2. Yan n zdaki bir ahs n römork
tekerleklerine takoz
yerle tirmesini sa lay n.
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3. Tekerlekler bu ekilde tespit
edildi inde, fren pedal n römork
tekerleri takoza dayanana kadar
b rak n.
4. Yeniden fren pedal na bas n.
Sonra el frenini çekin ve vitesi;
otomatik anz man için PARK (P)
veya mekanik anz man için
birinci veya geri vitese tak n.
5. Fren pedal ndan aya n z çekin.

Yoku ta park ettikten sonra
hareket etmeye haz rlan rken
1. Ayak frenine bas n ve frene bas l
tutarken, a a da verilenleri
uygulay n:
Motoru çal t r n.
Arac vitese tak n ve.
El frenini indirin.
1. Arac , servis freniyle sabit tutun.
2. Römork takozlardan kurtulacak
ekilde arac hareket ettirin.
3. Arac n z arkas ndaki takozlar
al nacak ekilde durdurun ve bir
ah s takozlar als n ve araçtaki
uygun yere koysun.

Römork çekme s ras nda
bak m
Arac n zla römork çekiyorsan z
arac n z daha s k servis
gerektirecektir. Bununla ilgili daha
ayr nt l bilgi için servis kitapç ndaki
bak m program na bak n. Römork
çekme ile ilgili daha ayr nt l özen
gerektiren hususlar aras nda;
otomatik anz man s v s (a r
doldurmay n), motor ya , tahrik
kay , so utma sistemi, fren s v s
ve fren ayarlar gelir. Bütün bu
say lanlar; dizin bölümünden
alaca n z yard mla bu el kitab nda
rahatl kla bulabilece iniz bilgilerdir.
Römork çekiyorsan z, seyahate
ç kmadan önce, bütün bu bölümleri
okuman z uygun olur.
Düzenli olarak tüm ba lant parças
somun ve c vatalar n n s k
oldu undan emin olun.
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Genel Bilgiler
Aksesuar ve
modifikasyonlar
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Elektronik sistem .........................300
Araç tak mlar ..............................306
Jantlar ve lastikler........................308
Takviye kablosuyla çal t rma......326
Çekme .........................................329
Araç bak m .................................333

Orijinal parça ve aksesuarlar ve
özellikle kendi arac n z n tipi için
piyasaya sürülmü olan yedek
parçalar kullanman z öneririz.
Yap lan devaml piyasa kontrollerine
ra men, bu özellikleri ba ka ürünler
için, bu ürünler ilgili makamlar n
onay n alm veya bir ba ka ekilde
garanti edilmi olsalar dahi, biz takdir
ve garanti edemeyiz.
Arac n hasar görmesini engellemek
için, elektrik sisteminde hiçbir
de i ikli in yap lmas na müsaade
edilmez, örne in ilave tüketicilerin
ba lanmas veya elektronik kontrol
ünitelerine müdahale (Chip-Tuning).

271

Dikkat
Kesinlikle arac n z modifiye
etmeyin. Araçtaki modifikasyonlar
performans , verimlili i, araç
güvenli ini olumsuz etkileyebilir ve
modifikasyonlar sonucu ortaya
ç kan problemler araç garantisi
kapsam na al nmaz.

Arac n depolanmas
Arac n uzun süre
kullan lmamas halinde
al nacak önlemler
E er araç birkaç ay
çal t r lmayacaksa:
Arac y kay n ve pasta cila
uygulay n.
Motor bölümü ve alt gövdedeki
koruyucu kaplamay kontrol edin
ve gerekirse onar lmas n
sa lay n.
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Kapak ve kap lar n plastik
contalar n temizleyin ve
koruyucu sürün.
Motor ya n de i tirin.
Cam y kama sistemi ve far
y kama sistemi suyunu bo alt n.
So utma suyu seviyesini kontrol
edin.
Lastik hava bas nc n azami yük
için belirtilen de erlere göre
ayarlay n.
Arac kuru ve iyi havalanan bir
mekana park edin. Manuel
anz man için, birinci veya geri
vitesine geçin. Otomatik
anz manda, P konumuna geçin.
Takoz veya buna benzer bir ey
ile arac n hareket etmemesini
sa lay n.
El frenini çekmeyin.
Motor kaputunu aç n, tüm kap lar
kapat n ve arac kilitleyin.

Akünün eksi kutup ba lant s n
sökerek araç ebekesinden
ay r n. Tüm sistemlerin
fonksiyonlar n n kapal
oldu undan emin olun (h rs zl k
alarm sistemi de dahil).
Motor kaputunu kapat n.

Arac n tekrar kullan ma
al nmas
Arac tekrar çal t rmadan önce
a a da belirtilen i lemleri yap n:
Akünün eksi kutup ba lant s n
araç ebekesine tekrar ba lay n.
Elektrikli camlar n elektronik
ünitesini etkinle tirin.
Lastik hava bas nc n kontrol
edin.
Cam y kama sistemini doldurun.
Motor ya seviyesini kontrol edin.
So utma suyu seviyesini kontrol
edin.
Gerekirse plakay monte edin.

Servis ömrü sonu geri
kazan m
Eski araçlar n geriye al nmas ve eski
araçlar n tekrar de erlendirilmesi ile
ilgili bilgileri yetkili servislerden
edinebilirsiniz. Bu i lemler, sadece
arac n tekrar de erlendirilmesi ile
ilgili yetkili bir merkez taraf ndan
yap labilir.
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Araç kontrolleri

{Uyar

Kendi servis Çal man z n
yap lmas

Elektronik ate leme sistemi çok
yüksek bir elektrik gerilimi ile
çal r. Bu nedenle cereyanl
parçalara dokunmay n.

273

Motor kaputu
Aç lmas

2203362

TDL065A

{Uyar
Motor bölmesindeki bütün
kontroller sadece kontak
kapat ld ktan sonra yap lmal d r.
So utma vantilatörü kontak
kapal yken dahi beklenmedik bir
anda çal maya ba layabilir.

1. Açma kolunu çekin. Açma kolunu
orjinal konumuna geri getirin.
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Kapat lmas
Kaputu kapamak için:

C11E2080A

2. Kaputun ön kenar na uzan n ve
kaput serbest b rakma kolunu
yukar ya do ru itin.
3. Kaputu nazikçe kald r n. ki
hava-bas nc destekli çubuklar
kaputu aç k tutacakt r.

Dikkat
Motor kaputu destek çubu u
tutucusunun koruyucu sünger
kaplamas n ancak motor s cak
iken dokunun.

1. Sizin ve bir ba kas n n vücut
uzuvlar n n motor bölmesi ve
kaput gövde kenarlar ndan
tamamen uzakta oldu undan
emin olun.
2. Kaputu alçalt n ve yakla k olarak
30cm yukar dan b rak n.
3. Kaputun tam olarak kilitlenmi
oldu undan emin olun.

{Uyar
Arac n z hareket ettirmeden önce,
kaputun ön ucundan yukar ya
çekerek iyice kilitlenmi
oldu undan emin olun.
Araç hareket halindeyken, kaput
açma kolunu çekmeyin.
Arac n z , kaput aç k durumdayken
hareket ettirmeyin. Aç k olan motor
kaputu, sürücünün görü ünü
engelleyecektir.
Arac n z aç k motor kaputuyla
kullanman z, arac n zda maddi
hasara, ciddi yaralanmalara ve
hatta ölüme bile yol açan bir
kazaya sebep olabilir.

12C140_eu_lhd.book Page 275 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

Araç bak m

275

Motor bölmesine genel bak
2.4 DOHC - LHD

C12E6001A
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2.4 DOHC - RHD

C12E6001R
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3.0 DOHC - LHD

C12E6002A
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3.0 DOHC - RHD

C12E6002R
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D ZEL - LHD

C11E6016A

12C140_eu_lhd.book Page 280 Thursday, December 22, 2011 1:57 PM

280

Araç bak m

D ZEL - RHD

C11E6004R
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1. Motor hava filtresi
2. Servo direksiyon hidrolik s v s
kab
3. Motor ya kapa
4. Fren hidroli i kab
5. Motor so utma s v s kab
6. Debriyaj s v haznesi
7. Sigorta blo u
8. Akü
9. Yukama suyu kab
10. Motor ya seviyesi ölçüm çubu u
11. Yard mc sigorta blo u

Do ru bir ölçüm de eri elde etmek
için ya s cak olmal ve araç düz bir
konumda olmal d r.

Motor ya
kontrolü

seviyesinin

Motor ya
Motorunuzu, motor ya n do ru
seviyede tutarak devaml düzgün
ya lanmas n sa lay n z.
Motorun belli bir miktar ya yakmas
normaldir.
Ya seviyesini düzenli aral klarda,
örne in yak t doldurmak için
durdu unuzda kontrol edin.

C11E6006A

1. Arac düz bir yüzeyde park edin.
2. Motor durduktan sonra, ya n
karterde toplanmas için
10 dakika bekleyin.
Beklenmezse, ya çubu unda
görünen seviye do ru
olmayabilir.

281

3. Ya çubu unu ç kart n ve silerek
temizleyin.
4. Çubu u yeniden sonuna kadar
tam olarak yerle tirin.
5. Ya seviye çubu unu yeniden
d ar çekin.
6. Seviye çubu u üzerindeki ya ,
kirlenmedi inden emin olmak için
kontrol edin.
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{Uyar
Motor ya tahri edicidir ve
yutuldu unda rahats zl k veya
ölüme yol açabilir.
Çocuklardan uzak bulundurun.
Cilt ile uzun süreli temastan
kaç n n.
Etkilenen alanlar sabunlu su veya
el temizleyici ile y kay n.
C11D6011A

7. Ya çubu u üzerinde gösterildi i
gibi ya seviyesini kontrol edin.
Ya seviyesi MIN ile MAX
aras nda uygun bir seviye
aras nda olmal d r.
Ya seviyesi tam okunam yorsa,
göstergenin kar taraf n okuyun.
Ya seviyesi ölçüm çubu unun
rengi motor varyasyonuna göre
de i ir.

C11E6001A

8. Ya seviyesi MIN çizgisi
alt ndaysa, ayn kalitede ya ile
motor ya MAX seviyesine
gelene kadar tamamlay n.
MAX üzerine ç kmay n.
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{Uyar

Motor ya n n ve filtresinin
de i tirilmesi

Çok fazla ya motor çal mas n
etkileyebilir.

{Uyar

Ya seviyesinin çubukta MAX
i aretinin üstüne ç kmas na izin
vermeyin.

Böyle bir i e giri meden önce,
bunun nas l yap ld n tam olarak
bildi inizden emin olun.

A r ya doldurman n u
sak ncalar vard r:

Bunu güvenli bir biçimde
yapaca n zdan emin de ilseniz,
en yak n tamir atölyesine
ba vurun. Yetkili bir servise
gitmenizi öneririz.

Ya tüketimi artar.
Bujiler kirlenir.
Motor içinde a r karbon birikintisi
olu ur.

Aksi taktirde yaralanabilir veya
araca hasar verebilirsiniz.
Motor ya kirlendi inde, ya lama
özelli ini kaybeder. Motor ya n z
bak m program na göre
de i tirdi inizden emin olun.
Motor ya n de i tirdi iniz zaman,
motor filtresini de de i tirdi inizden
emin olun.

283

Zor ko ullar alt nda standart bak m
program nda belirtilen sürelerden
daha s k motor ya ve filtresi
de i imi yap n.
Yaln zca a a dakilerle s n rl
olmayan zor ko ullar unlard r:
S k s k so uk çal t rma.
Sksksk
kullanma.

k trafikte araç

S k s k k sa süreli araç kullanma.
Arac n s kl kla s f r n alt ndaki
atmosfer s cakl klar nda
kullan lmas .
Uzun süreli rölantide çal ma.
S k s k dü ük devirde çal ma.
Tozlu yollarda araç kullanma.
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{Uyar
Motor ya ve ya kaplar ,
sa l n z için tehlikeli olabilir.
Motor ya
kaç n n.

ile uzun süreli temastan

Motor ya ile çal t ktan sonra, cilt
ve t rnaklar n z su ve sabun, veya
el temizleyici ile y kay n. Ayr ca,
zehirli maddeleri çocuklar n
eri emeyece i yerde bulundurun.
Motor ya cildi tahri edebilir ve
yutuldu unda hastal k ve hatta
ölüme neden olabilir.

Dikkat
Onaylanmam veya dü ük kaliteli
motor ya veya motor
kimyasallar n n (katk maddeleri)
kullan lmas motora hasar verebilir.
Katk maddelerinin kullanmadan
önce bir tamirat atölyesine
ba vurunuz. Yetkili servisinize
ba vurman z öneririz.

Do ru motor ya n n seçimi
Dexos onay i aretine sahip motor
ya lar n sorun ve kullan n. Arac n
artlar na uygun olan ya lar n
ambalajlar üzerinde dexos onay
i areti olmal d r.
Onay i areti, ilgili ya n dexos
standartlar na uygunlu unun tasdik
edildi i anlam na gelir.

Dikkat
Kullan lm motor ya n ev
at klar yla birlikte atmay n z.
Yerel yetkili at k toplama tesisini
kullan n.
Kullan lm motor ya ve filtresi
sa l n z ve çevre için zararl
olabilecek maddeler içerir.

2398375

Bu araca fabrikada dexos onayl
motor ya dolduruldu.
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Dikkat
Sadece dexos standartlar na
uygunlu u onaylanm motor
ya lar n veya uygun viskosite
s n f na sahip e de er bir motor
ya kullan n. Dexos standard na
göre onaylanm olan motor
ya n n kab nda dexos sembolü
bulunur. Tavsiye edilen veya
e de er motor ya lar n n
kullan lmamas araç garantisi
kapsam n n d nda kalan motor
hasarlar na sebep olabilir. Motor
ya n n dexos standartlar na
uygun olup olmad ndan emin
de ilseniz servisinize dan n z.
Bu araç için en iyi viskozite s n f
SAE 5W-30 dur. SAE 0W-30, 0W-40
veya 5W-40 de kullan labilir. SAE
10W-30, 10W-40 veya 20W-50 gibi
di er viskozitedeki ya lar
kullanmay n.

D hava s cakl n n -29
nin
alt na dü tü ü so uk havalarda
SAE 0W-30 ya kullan lmal d r. Bu
viskozite s n f na sahip do ru ya
a r dü ük hava s cakl klar nda daha
kolay motor start sa lar. Gerekli
viskozite s n f na sahip motor
ya n seçerken mutlaka istenen
standartlara uyan motor ya lar n
seçiniz.

Motor ya

ömür sistemi

Araçtaki bilgisayar sistemi motor
ya n n ve filtresinin ne zaman
de i tirilmesi gerekti ini bildirir.
De i iklik zaman motor devri, motor
s cakl ve katedilen kilometreye
ba l d r. Sürü ko ullar na
dayanarak, ya n kaç kilometrede bir
de i tirilmesi gerekti i oldukça farkl
olabilir. Ya ömrü sisteminin düzgün
çal mas için, ya her
de i tirdi inizde sistemi
s f rlamal s n z.

285

Sistem ya ömrünün azald n
hesaplam sa, ya de i iminin
gerekti ini belirtecektir. Bu durumda
bir motor ya n de i tir lambas
görüntülenir. Motor ya n 1.000 km
içinde en yak n zamanda de i tirin.
E er arac n z en iyi ko ullarda
sürüyorsan z, ya ömür sisteminin
bir y l boyunca motor ya n n
de i tirilmesinin gerekmedi ini
göstermesi olas d r. Ancak, motor
ya ve filtrenizin y lda en az ndan bir
kez de i tirilmesi gereklidir ve bu
esnada sisteminizi s f rlamal s n z.
Yetkili servislerde, bu çal may
yapacak ve sistemi s f rlayacak olan
e itimli servis görevlileri vard r.
Ya de i im aral boyunca ya n
düzenli olarak kontrol edilmesi ve
do ru seviyede tutulmas da
önemlidir.
E er sistem yanl l kla s f rlan rsa en
son ya de i ikli inin ard ndan
5000 km sonra ya de i ikli i
yap lmal d r.
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Ya de i tirildikten sonra, ya ömrü
göstergesi s f rlanmal d r. Yetkili
servise ba vurun.
Motor Ya Ömür Sisteminin
s f rlanmas
Motor ya ömür sistemi motor
ya n z n ne zaman de i tirilmesi
gerekti ini hesaplar ve araç
kullan m nda filtre temellidir.
Motor ya n z n de i tirildi i her
sefer, sonraki ya n ne zaman
de i tirilmesi gerekti ini
hesaplayabilmesi için sistemi
s f rlay n.
Motor ya ömrü sistemini s f rlamak
için a a daki önerilerden birini
uygulay n:
Diyagnoz cihaz ile.
Yetkili servisiniz motor ya n
de i tirdikten sonra sistemi bir
diyagnoz cihaz yard m yla
s f rlayacakt r. Bir tamir
atölyesine ba vurunuz.
Gaz pedal kullan m ile.

Benzinli motor
1. Motor kapal yken kontak
anahtar n ON/START konumuna
getirin.
2. 5 saniye içinde 3 kez gaz
pedal na tamamen bas n ve
serberst b rak n.
3. Kontak anahtar n LOCK (kilit)
konumuna getirin.
Motor ya de i tirme lambas
arac n z çal t rd n zda tekrar
yanar ve yan k kal rsa, motor ya
ömür sistemi s f rlanmam t r. lemi
tekrarlay n.
Dizel motor
1. Anahtar kontaktan bir dakikadan
daha uzun süre ç kar n. Sonra da
kontak anahtar n çevirin (motoru
çal t rmay n)
2. Yap lmas gereken i lem:
2-1. Gaz pedal na sonuna kadar
bas n ve 2 saniye bas l
olarak tutun.

2-2. Gaz pedal n b rak n ve
aya n z 2 saniye süre ile
pedaldan kald r n.
2-3. Bu i lem s ras n bir dakika
içinde (1, 2) iki defa daha
tekrarlay n (toplam üç defa).
Motor ya de i tirme lambas
arac n z çal t rd n zda tekrar
yanar ve yan k kal rsa, motor ya
ömür sistemi s f rlanmam t r. lemi
tekrarlay n.

Dikkat
Motor ya n ne zaman
de i tirirseniz motor ya ömür
sistemini s f rlamay unutmay n z.

Önerilen motor ya
çizelgesi

ve bak m

Önerilen motor ya
Bkz. Tavsiye edilen s v lar ve
ya lay c lar sayfa 343.
Bak m program
Bkz. Servis Plan sayfa 338.
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Otomatik anz man Ya

Not

Otomatik anz man ya n n
seviyesinin kontrol edilmesi
gerekmez.

Yanl s v kullan lmas araçta
hasar olu turabilir. Dama Tavsiye
Edilen S v lar ve Ya lay c lar
listesindeki s v lar kullan n.

Bir sorun varsa, örn. s z nt , tamir
atölyesinde onar lmas n sa lay n.
Not

Motor hava filtresi

Motorun do ru ekilde çal mas
için filtre edilmi havaya ihtiyac
vard r.
Arac n z hava filtresi olmadan
çal t rmay n.

Bkz. Tavsiye edilen s v lar ve
ya lay c lar sayfa 343.

Arac n z n hava filtresi olmadan
çal t r lmas , motora zarar
verebilir.

Manuel anz man Ya
Manuel anz man ya n n
seviyesinin kontrol edilmesi
gerekmez. Bir sorun varsa, örn.
s z nt , tamir atölyesinde
onar lmas n sa lay n.

3. Hava filtresi eleman n
temizlerken, filtre yuvas n n aç k
a z n slak bir bezle kapat n.
4. Hava filtresi eleman n normal
hava ak yönünün tersine
bas nçl hava tutarak temizleyin.

Dikkat

Yanl s v kullan lmas araçta
hasar olu turabilir. Dama Tavsiye
Edilen S v lar ve Ya lay c lar
listesindeki s v lar kullan n.

2204064

1. Yüzeydeki tozlar gidermek için
hava filtresi eleman n sallay n.
2. Hava filtresinin iç taraf n
temizleyin.

287
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Motor so utma s v s

{Uyar

Il man iklim ko ullar na sahip
ülkelerde so utma s v s , yakla k
olarak -30
ye kadar dona kar
koruma sa lar.

Motor ve radyatör s cak ise,
so utma suyu kab n n kapa n
kesinlikle açmay n. Ciddi
yaralanmalara sebep olabilir.
Kapa açmadan önce motorun
so umas n bekleyin. çerideki
yüksek bas nc n yava ça ç kmas
için so utma kapa n dikkatle
aç n.

Çok so uk iklim ko ullar na sahip
ülkelerde so utma s v s , yakla k
ye kadar dona kar
olarak -40
koruma sa lar.
Antifriz yo unlu unun gerekli
seviyede kalmas n sa lay n.

Dikkat
Yaln zca onayl antifriz maddesi
kullan n.

So utma s v s seviyesi
Dikkat
So utma suyu seviyesinin çok
dü ük olmas motor hasarlar na
sebep olabilir.

C11E6008A

So utma suyu seviyesi, motor so uk
oldu unda, depo üzerinde MIN ve
MAX i aretleri aras nda olmal d r.
Motor s nd kça seviye yükselecek,
so udukça da eski konumuna
gelecektir.

Ar nd r lm su ve arac n z için
kullan m na müsaade edilmi antifriz
kar m ile doldurun. Kapa oturtun
ve s k n. Antifriz yo unlu unu kontrol
edin ve kay p durumunda so utma
suyu kayb na neden olan ar zan n bir
tamir atölyesi taraf ndan
giderilmesini sa lay n.
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Not
So utma suyu MIN seviyesinin
alt na dü erse, radyatörü
ar nd r lm su ve do ru antifriz ile
sa lanan 56:44 oran nda kar m
ile tekrar doldurun.
Arac n z a r so uk havadan
korumak amac yla, yüzde 48 su ve
yüzde 52 antifriz kar m kullan n.

Dikkat
Normal su veya uygun olmayan
kar m so utma sistemine hasar
verebilir.
So utma sistemi içinde normal su,
alkol veya metanol antifriz
kullanmay n.
Motor a r s nabilir, hatta alev
alabilir.

Dikkat
So utma suyu tehlikeli malzeme
olabilir.
So utma suyu ile uzun süreli
temastan kaç n n.
So utma suyu ile temas
edildi inde, etkilenen cilt ve
t rnaklar n z su ve sabun ile
temizleyin.
Çocuklardan uzak bulundurun.
So utma suyu cilt için tahri
edicidir ve yutuldu unda hastal k
ve hatta ölüme neden olur.

289

Dikkat
So utma s v s n önerilen
aral klardan daha s k ilave etmeye
gerek yoktur.
S k s k so utma suyu ilavesi
gerekiyorsa, bu motorunuzun
bak m gerektirdi ini gösterir.
So utma sisteminin kontrol
edilmesi için bir tamir atölyesine
ba vurun.
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Motorun a r s nmas
Motor so utma suyu s gösterge
ibresi k rm z bölgedeyse, veya
motorun a r s nd yönünde
herhangi bir üpheniz varsa:
1. Arac n z durdurun.
2. Klimay kapat n.
3. Motoru bir kaç dakika rölantide
çal t r n.
4. So utma fan n n çal r durumda
oldu undan emin olun.

{Uyar
Buhar ç kt görülüyorsa, motora
so uyana kadar müdahale
etmeyin. Buhar sizi yakabilir.
Not
Yoku yukar veya s k k trafikte
uzun süre araç kullan rken klima
kullan lmas , motorun a r
s nmas na neden olabilir.

Fan çal m yor ve buhar ç k yorsa,
a a da verilenleri yap n:
1. Motoru durdurun.
2. Kaputu açmay n ve araçtan
uzakla n.
3. Motorun so umas n bekleyin.
4. Buhar ç k tamamen bitti inde,
dikkatli bir ekilde kaputu aç n.
5. En k sa zamanda bir tamir
atölyesine ba vurunuz.
Fan çal yor ve buhar ç km yorsa,
a a da verilenleri yap n:
1. Kaputu dikkatlice aç n.
2. Motor so uyana kadar rölantide
b rak n.
3. So utma suyu seviyesini kontrol
edin.
Fan çal yor, ama motor s cakl
dü müyorsa, a a da verilenleri
yap n:
1. Motoru durdurun.
2. Kaputu dikkatlice aç n.
3. Motorun so umas n bekleyin.

4. So utma suyu seviyesini kontrol
edin.
So utma suyu seviyesi dü ükse,
a a da belirtilen aksamlarda s z nt
kontrolü yap n:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Radyatör.
Radyatör hortumlar .
Radyatör ba lant lar .
Is t c hortumlar .
Is t c hortum ba lant lar .
Devridaim pompas .

Bir s z nt veya hasar belirledi inizde
veya so utma suyu s z yorsa, en
yak n yetkili servisine ba vurun.
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{Uyar
Bas nçl olan s cak so utma
suyunun ve buhar n püskürmesi
sonucunda ciddi yaralanma
tehlikesi mevcuttur.
Motor ve radyatör s cakken,
so utma suyu deposu kapa n
kesinlikle açmay n.

Servo direksiyon ya

1. Kontak anahtar n K L T KAPALI
(LOCK/OFF) konumuna getirin
ve motor bölmesinin so umas n
bekleyin.
2. Hazne kapa n ve üstünü silerek
temizleyin.
3. Kapa sökün ve düz olarak
ç kart n.
4. Ya çubu unu temiz bir bezle
silin.
5. Kapa yerine tak n ve tamamen
s k n.
6. Kapa tekrar ç kart n ve ya
çubu undaki ya seviyesine
bak n.

Dizel & 3.0Benzinli
Motor s cak ise, seviye s cak MAX
seviyesinde olmal d r.
Motor so uk ise, ya seviyesi ya
çubu undaki MIN ve MAX seviyeleri
aras nda olmal d r.
2.4 Benzin
Motor s cak ise, seviye HOT (SICAK)
aral nda olmal d r.
Motor so uk ise, ya seviyesi ya
çubu undaki COLD (SO UK)
aral nda olmal d r.

Dikkat
Çok küçük bir pislik dahi,
direksiyon sisteminde hasar
olu turabilir ve sa l kl çal mas n
önler.
Hazne kapa s v taraf na pislik
temas etmesini veya hazneye
pislik girmesini önleyin.

C11D6014A
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Dikkat

Y kama sistemi s v s

Hava s cakl donma noktas n n
alt na dü me e ilimi gösteriyorsa,
içinde donmaya kar yeterli
antifriz özelli i bulunan ön cam
y kama s v s kullan n.

Hidrolik direksiyon hidroli i yetersiz
ise, arac n z çal t rmay n z.
Aksi taktirde, arac n z n hidrolik
direksiyon sistemi hasar görebilir,
pahal onar mlara yol aç labilir.

{Uyar
Doldurma esnas nda hidroli in
ta r lmas , hidroli in alev
almas na veya boyay bozmas na
yol açabilir.
Hazneyi a r doldurmay n.
Bir motor yang n , ki isel
yaralanmalara ve arac n z n ve
di er e yalar n zarar görmesine
neden olabilir.

2204060

Antifriz içeren ön cam y kama suyu
doldurun.
Ön cam y kama s v s haznesini
doldurmak için:
Yaln zca piyasada bu amaçla
sat lan haz r y kay c s v y
kullan n.
Musluk suyu kullanmay n. Musluk
suyundaki mineraller, ön cam
y kama borular n t kayabilir.
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Fren hidroli i

Yaln zca kullan m na izin verilen fren
hidroli ini kullan n.

Fren ve debriyaj s v s

Tavsiye edilen s v lar ve ya lay c lar
sayfa 343 alt nda, bkz. "Fren
Hidroli i".

{Uyar
Fren/debriyaj hidroli i zehirli ve
tahri edicidir. Gözlere, cilde,
kuma a veya boyal yüzeylere
temas etmesine izin vermeyin.

Dikkat
Fren/debriyaj s v s hazne
kapa n n etraf n iyice
temizlemeden kapa sökmeyin.
C11D6013A

<Debriyaj ya >
Fren/debriyaj hidroli i seviyesi MIN
ve MAX i aretlerinin aras nda
olmal d r.

C11E6004A

<Fren hidroli i>

293

Fren hidroli inde en küçük bir kirlilik
fren sisteminin çal mamas na yol
açaca için, dolum esnas nda
temizli e çok dikkat edilmelidir.
Bir kay p söz konusu oldu unda,
fren hidroli i kayb na neden olan
ar zan n bir tamir atölyesi taraf ndan
giderilmesini sa lay n.

Fren/debriyaj hidrolik sisteminin
kirlenmesi sistem performans n
etkileyebilir, bu da pahal
onar mlara yol açabilir.
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Dikkat
Fren/debriyaj s v s n n motor
üzerine ta mas , s v n n
yanmas na yol açabilir.
Hazneyi a r doldurmay n.
Bir motor yang n , ki isel
yaralanmalara ve arac n z n ve
di er e yalar n zarar görmesine
neden olabilir.

Dikkat
Kullan lm fren/debriyaj s v s n ev
at klar yla birlikte atmay n z.
Yerel yetkili at k toplama tesislerini
kullan n.
Fren/debriyaj s v s ve hazneleri
tehlikeli olabilir. Sa l n z ve çevre
için zararl d r.

Dikkat
Fren hidroli i zararl d r. Cilt ve
gözleri tahri edebilir.
Fren s v s n n cildinize veya
gözlerinize temas etmesine izin
vermeyin. Temas etti inde,
etkilenen yerleri su, sabun veya el
temizleyici ile y kay n.

Akü
Akü bak m gerektirmez.
Kullan lm aküler ev çöpüne
at lmamal d r. Akülerin uygun bir geri
dönü üm merkezine b rak lmas
gerekir.
Arac n 4 haftadan daha uzun bir süre
kullan lmamas akünün bo almas na
neden olabilir. Akünün eksi kutup
ba lant s n sökerek araç
ebekesinden ay r n.
Akünün kutup ba lar n sadece
kontak kapal konumdayken
ba lay n.
Bkz. Akü gücünün korunmas
sayfa 117.
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{Uyar
Akü kontrol edilirken patlay c
gazlar olu abilece i için, alev veya
k v lc m olu mamas için akü
yak n nda sigara içmeyin.
Akü patlarsa, arac n zda ciddi
hasarlar olabilir ve ayn zamanda
a r yaralanma ve ölüm tehlikesi
mevcuttur.
Akü s v s nda çok korosiv ve zehirli
sülfürik asit içerdi inden, deriye
temas etmesini önleyin.
Yanl l kla derinize temas ederse,
temas yerini bol su ile y kay n ve
derhal t bbi yard m isteyin.
Akülerde sülfürik asit ve gaz
bulundu undan, çocuklardan uzak
tutun.
Aküdeki asidin derinize, gözlerinize
veya boyaya temas etmemesini
sa lay n.
Aküyü açmay n ve devirmeyin.

Dizel yak t filtresi
Dizel partikül filtresi, motor egzoz
gaz ndaki zararl kurum partiküllerini
filtreler. Sistem, sürü esnas nda
kendili inden devreye giren otomatik
temizleme fonksiyonuna sahiptir.
Filtre, filtrelenen kurum partiküllerinin
yüksek s cakl kta yak lmas sonucu
temizlenir. Bu i lem belirli sürü
ko ullar nda otomatik olarak
çal maya ba lar ve 10 dakikadan
25 dakikaya kadar sürebilir. Bu
sürede yak t tüketiminde art
meydana gelebilir. Ortaya ç kan koku
ve duman olu umu normaldir.
Belirli sürü ko ullar nda, örne in
k sa mesafeli sürü lerde sistem
otomatik olarak temizlenmez.

295

Filtrenin temizlenmesi gerekti inde
veya son sürü artlar n n otomatik
temizleme için müsait olmam
olmas durumunda, DPF göstergesi
yanar veya yan p söner. Arac
gösterge sönene kadar sürmeye
devam edin, motorun devrini
dakikada 2000 devir üzerinde tutun.
Temizleme i lemi sonland nda
gösterge söner.
Temizleme i lemi s ras nda konta
kapatman z tavsiye edilmez.

Dikkat
Temizleme i leminin bir defadan
daha fazla kesintiye u ramas a r
motor ar zas n n meydana
gelmesine sebep olabilir.
Temizleme i lemi, yüksek h zlarda
daha k sa sürer.
Temizleme i lemi sonland
DPF göstergesi söner.

nda
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{Uyar
A a daki önlemleri ald n zdan
emin olun, çünkü egzoz parçalar
DPF rejenerasyonu esnas nda
yüksek s lara yükseltilmi tir.
Yanabilir maddeler arac n z
alt ndaki k zg n egzoz parçalar ile
temasa geçebilir ve alevlenebilirler.
Arac n z ka tlar, yapraklar ve
kuru ot veya yanabilir ba ka
eylerin üzerine park etmeyiniz.
Arac n z bir garaja girer girmez
kontak anahtar n KAPALI (off)
konumuna getirin.
Egzoz kuyruk borusu dahil olmak
üzere k zg n egzoz parçalar na
yakla may n z.

Cam sileceklerinin
de i tirilmesi
Düzgün çal an ön cam silecekleri
aç k bir görü ve güvenli bir sürü
için elzemdir. Silecek lastiklerinin
durumunu düzenli olarak kontrol
edin. Ön cam üzerine kir bula t ran,
sert, gevrek veya çatlak silecek
lastiklerini de i tirin.
Ön cam veya silecek lastikleri
üzerindeki yabanc maddeler cam
sileceklerinin etkinli ini azaltabilir.
Silecek lastikleri silme i lemini do ru
ekilde yerine getirmiyorsa, ön cam
ve silecek lastiklerini iyi bir
temizleyici veya yumu ak bir
deterjanla silin. Sonra, onlar su ile
iyice durulay n.

Gerekti inde, bu i lemi tekrarlay n.
Cam üzerindeki silikon izlerini
gidermenin yolu yoktur. Bu sebepten
arac n ön cam na asla silikon veya
vaks pasta uygulamay n, aksi
takdirde çizgiler olu ur veya lastik
g c rdama sesleri sürü ünüzü
etkileyebilir.
Ön cam sileceklerinizi solvent,
benzin, gaz ya veya boya
incelticileri ile temizlemeyin. Bunlar
zararl d r. Bundan dolay ön cam
sileceklerine ve boyanm yüzeylere
zarar verebilir.
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Ampul de i tirme

Silecek lastiklerinin
de i tirilmesi

Ampul de i tirme
Konta kapat n ve gerekli dü meyi
veya kap lar kapat n.
Tabana sadece yeni ampul
yerle tirin! Ampulün cam na ç plak
elle dokunmay n.
De i im esnas nda ayn özellikte
ampül kullan n.
Uzun huzmeli far ampullerini motor
bölümü içinden de i tirin.
2204062

1. Silecek lastikleri tutma klipsine
bas n ve bas l tutun.
2. Silecek lasti ini silecek kolundan
çekip ç kar n.
3. Kol üzerine yeni bir silecek lasti i
tak n.

Not
Ya murlu bir bölgeden
geçildi inde veya arac n
y kanmas ndan sonra baz far
camlar bu ulanabilir.
Bu duruma iç ve d lamba
aras ndaki s cakl k fark sebep
olur.

297

Bu durumun araç içindeki camlar n
bu ulanmas ndan fark yoktur ve
araç ile ilgili bir problem oldu u
anlam na gelmez.
E er lamba ampulüne su s zarsa
yetkili servise ba vurun.
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Ön farlar ve park lambalar
K sa huzmeli far ve uzun
huzmeli far

9. Bask yay n yeniden tak n.
10. Far kapa n yerine tak n.
11. Kablo demeti konektörünü
ba lay n.

6. Yeni bir ampul tak n.
7. Far lambas kapa n sökme
i lemini tersten takip ederek
tak n.

Sis farlar

Park lambalar

Lamba de i imini sadece bir tamir
atölyesine yapt r n.

Ön sinyal lambalar

C11E6017A

1. Kaputu aç n.
2. Radyatör üst kapa n tutan
ba lay c tapalar ç kart n.
3. Radyatör üst kapa n ç kar n.
4. Üç viday ve far grubunu sökün.
5. Far lambas kapa n ç kar n.
6. Ampulü tutan yay ç kar n.
7. Ampulü ç kar n.
8. Uygun yeni far ampulünü tak n.

C11E6018A

1. Kaputu aç n.
2. Far grubunu sökün.
3. Far lambas kapa n ç kar n.
4. Uzun far ampulünün yan ndaki
ampul tutucusunu çekip ç kar n.
5. Ampulü, ampul tutucusundan
d ar çekerek ç kar n.

C11E6019A

1. Kaputu aç n.
2. Far grubunu sökün.
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3. Kablo demeti konektörünü
ampulü duyundan ay r n.
4. Ön sinyal ampul tutucusunu saat
yönünde döndürün.
5. Ön sinyal ampul tutucusunu,
ampul gövdesinden çekin.
6. Ampulü tutucudan ç karmak için
ampulü içe do ru bast r p saat
yönünün tersine çevirin.
7. Yeni ampulü bast r p saat
yönünde çevirerek tutucuya
tak n.
8. Ampul duyunu saat ibresi
yönünde döndürerek lamba
yuvas na tak n.
9. Far grubunu yerine tak n.

Arka lambalar, dönü
sinyalleri ve geri vites
lambalar

299

6. Ampul duyunu ampul yuvas içine
yerle tirin. Ampul tutucusunu
saat yönünde çevirerek
sabitlenmesini sa lay n.
7. Sökülmü olan iki viday
kullanarak ampul yuvas n
araca tak n.
8. Bagaj kap s n kapat n.

Yan sinyal lambalar
Yan aynadaki dönü sinyali lambas
çal mazsa, bir tamir atölyesine
kontrol ettirin.
2204077

1. Bagaj kap s n aç n.
2. ki vida ve lamba grubunu sökün.
3. Ampul tutucusunu saat yönünün
tersine çevirerek sökün.
4. Ampulü, bast r p saat yönünün
tersine çevirerek tutucudan
ç kar n.
5. Do ru ampulu ampul tutucusuna
tak n.

Üçüncü fren lambas
(CHMSL)
CHMSL çal mazsa, tamir atölyesine
kontrol ettirin.
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Plaka lambas

ç lambalar
ç ayd nlatma lambalar
1. Ç kartmak için, lamban n kar
taraf n yass uçlu bir tornavida ile
kald r n.
(Çizmemek için dikkat edin.)
2. Ampulü ç kar n.
3. Ampulü de i tirin.
4. Lamba grubunu yerine tak n.

Elektronik sistem
Sigortalar
Ar zal sigorta ile sa lam sigorta ayn
verilere sahip olmal d r.
Akünün art kutup ba n n üzerindeki
bir kutuda baz ana sigortalar
bulunur. Gerekti inde bunlar bir
tamir atölyesine kontrol ettirin.
Bir sigortay de i tirmeden önce, ilgili
anahtar veya konta kapat n.

2204081

1. ki vida ve lamba kapa n sökün.
2. Ampul duyunu lamba yuvas ndan
sökmek için, ampul duyunu saat
ibresi yönünde çevirin.
3. Ampulü ampul duyundan çekerek
ç kar n.
4. Ampulü de i tirin.
5. Ampul duyunu saat ibresi
yönünde döndürerek ampul
duyunu lamba yuvas na tak n.
6. Lamba kapaklar n yerine tak n.

Bir sigortan n ar zal oldu u telinin
erimi olmas ndan anla l r. Yeni bir
sigorta ancak ar zan n nedeni tespit
edilip giderildikten sonra tak lmal d r.
Baz fonksiyonlar bir kaç sigorta
arac l yla korunur.
Fonksiyonsuz sigortalar yerle tirilmi
olabilir.
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Not

301

Sigorta blo u

Bu k lavuzdaki sigorta kutusu
tan mlamalar sizin arac n zdaki
sigorta kutusuna birebir
uymayabilir.
Sigorta kutusunu kontrol ederken
sigorta kutusu etiketine bak n.

Sigorta ç kar c s
Sigortalar n de i imi için motor
bölümündeki sigorta kutusunda bir
sigorta ç kar c s bulunmaktad r.
Sigorta ç kar c s n üstten veya
yandan farkl modellerdeki
sigortalara yerle tirin ve ilgili
sigortay d ar ç kar n.

C11E6002A
2056576

1. Araç içi sigorta blo u, gösterge
panelinin sol taraf ndad r.

2. Motor bölmesi sigorta blo u,
so utma suyu deposunun
yan ndad r.
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Not
Bu el kitab nda yer alan sigorta
blo una dair aç klamalar n hepsi
arac n z için geçerli olmayabilir.
Bu bilgiler kitab n bas m tarihi
temel al narak haz rlanm t r.
Bu tarihten sonra de i iklikler söz
konusu olabilir. Arac n z n sigorta
kutusunu kontrol ediyorsan z
sigorta kutusu etiketine bak n.
C11E6003A

3. Yard mc motor odas sigorta
blo u (sadece dizel) ön panelin
merkezine yerle tirilmi tir.
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Kabin içi sigorta blo u

DRVR
PWR
SEAT
S/ROOF

FSCM/
VENTSOL

F/DOOR
LOCK

DR/LCK

TR LR

APO JACK
(CONSOLE)

HTD SEAT
FWR

BCM
(PRK/TRN)

PASS PWR
WNDW

BCM
(STOP)

ACC/RAP
RLY

BCM
(CTSY)

ÇAKMAK
YEDEK

CIGAR
APO JACK
RLY

YEDEK

AP O JA CK
(REA RCA RGO)

S/ROOF
BATT

RUN/
CRNK

RUN RLY

DRV/PWR
WNDW

YEDEK

AMP

BCM
(TRN SIG)

DRL

FRT WSR

L/GATE

RUN/CRNK
RLY

HEATING
MAT SW
ÇALI TIRMA
2

FSCM
ISRVM/
RCM

YEDEK
AWD/
VENT

CLSTR
HVAC
BLWR

RR FOG

PWR
DIODE

SDM
(IGN 1)

BCM
(DIMMER)

TR LR
BATT

SSPS

XBCM

BCM(INT
LIGHT) TRLR
FOG

IPC

OSRVM

KEY
CAPTURE

RADYO

STR/
WHL SW

LOGISTIC
MODE

BCM
(VBATT)
XM/
HVAC/DLC

PWR/
MODING

SDM
BATT

CIM

YEDEK

C11E6023A

NOT: SADECE TASARLANMI S GORTAYI KULLANIN
* : opsiyonel donan m
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Motor bölmesi sigorta blo u

FAN1
RLY

STRTR

FAN2 RLY

ENG SNSR

FAN1

PWR/
TRN
RLY

ABS

STRTR
RLY

IGN COIL
B
IGN COIL
A

FUEL
/VAC

BATT3

ECM PWR
TRN

TCM
FAN3

FUEL/
VAC
PUMP
RLY

A/C

PRK LP RH

HOLP
WASHER

WPR
CNTRL
RLY

FRT
WPR
STOP
LAMP

LO BEAM
RH

PRK LP RH

REAR
DEFOG

HDLP
WSHR
RLY

FRT FOG

WPR
SPD
RLY

HTD WASH
/MIR
HI BEAM

LO BEAM
LH

RLY

YEDEK

EPB

STOP
LAMP
RLY

DEFOG
BATT2

ABS

BATT1

RLY

FRT
FOG
RLY

HI BEAM
LH

HI BEAM
LH
KORNA

REAR

FAN3
RLY
ECM

PRK LP
RH

TRLR PRK
LP

BCM

YEDEK

REAR
WPR

YEDEK

LO
BEAM
RLY

C11E6024A

NOT: SADECE TASARLANMI S GORTAYI KULLANIN
* : opsiyonel donan m
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Yard mc motor odas sigorta blo u (sadece dizel)

RÖLE PTC3

RÖLE PTC2

PTC 3
40A

PTC 2
40A

RÖLE
PTC1

PTC 1
40A

F/F HTR
30A

RÖLE F/F HTR

GPCU
60A

B+

C11E6025A

NOT: SADECE TASARLANMI S GORTAYI KULLANIN
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Araç tak mlar

{Uyar

Tak mlar

Kriko, yedek lastik, di er tak m ve
ekipmanlar do ru yerlerinde
güvenli bir ekilde muhafaza edin.
Kriko, yedek lastik, veya di er
tak mlar yolcu bölmesine
koymay n.

2497285

2497282

Yedek lastik, kriko ve tak mlar n z
bagaj bölmesinde ve arka tamponun
alt nda yer almaktad r.
Baz modellerde araçta kriko kolu
kullan l r.
Araçta mevcut olan tak mlar bu
tan mlamadan farkl olabilir.

Ani duru larda veya kazalarda,
gev ek donat mlar araç içinde
savrulabilir ve ki isel
yaralanmalara sebebiyet verirler
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5. çinde aletlerin bulundu u çantay
tutan kay lar ç kart n. Daha
sonra tekerlek somun anahtar n
ve kriko kolunu çantadan ç kar n.

Kriko ve araç tak mlar n n
ç kart lmas

307

3. Arka tamponun alt ndaki lastik
ta y c s üzerindeki halat çözün.
4. Yedek lasti i lastik ta y c s ndan
ç kar n.
Not

Yedek lastiklerin ç kar lmas

Araç hareket halindeyken; kriko,
kriko kolu ve tak mlar n ses
ç karmas n önlemek için yerlerine
s k ca tespit edin.
Krikonun özellikleri
Maksimum çal ma yükü: 900 kg
2178531

1. Bagaj kap s n aç n.
2. Dö eme kapa na yukar ya
çekiniz ve kelebek c vatay
yerle tiriniz.
3. Kelebek c vatay saat yönünün
tersine çevirerek krikodan
ç kart n z.
4. Kriko ve alet çantas n kald r n.

2178534

1. Arka tampon üzerindeki delik
kapa ç karmak için düz ba l bir
tornavida kullan n.
2. Bir yedek lasti i yerle tirmek için
bir c vatay gev etmek için
sa lanm olan tekerlek somun
anahtar n kullan n.
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{Uyar
Kriko yaln zca arac n zda
kullan lmak içindir.
Arac n zla birlikte verilen krikoyu
ba ka araçlarda kullanmay n.
Krikoyu kullan rken izin verilen
azami kald rma yükünü kesinlikle
a may n.
Bu krikonun di er araçlarda
kullan lmas , hem kullan lan
araçlara hem de krikonuza zarar
verebilir ve ki isel yaralanmaya yol
açabilir.

Jantlar ve lastikler
Jantlar ve lastikler
Lasti in ve jant n durumu
Keskin kenarlar üzerinden yava ça
ve mümkün oldu unca dik aç ile
geçin. Keskin kenarlar n üzerinden
geçmek lastik ve tekerleklere zarar
verebilir. Park ederken, lastiklerin
kald r m kenar na dayanmamas na
dikkat edin.
Düzenli olarak tekerleklerde hasar
olup olmad n kontrol edin. Hasar
veya anormal a nma olmas
durumunda bir tamir atölyesine
ba vurun.

K

lastikleri

K lastikleri d ar daki s cakl n
7
nin alt nda oldu u durumlarda
güvenli i artt r r ve bu nedenle bütün
tekerleklere tak lmal d r.

Lastik i aretleri
Örne in 215/60 R 16 95 H
215: Lastik geni li i, mm
60: Enine kesit oran (yüzdesel
olarak lastik yüksekli inin lastik
geni li ine oran ), %
R: Lastik tipi: radyal
RF: Tip: RunFlat
16: Jant çap / inç cinsinden
95: Ta ma kapasitesi tan m
numaras , örne in: 95 de eri
690 kilograma kar l k gelmektedir.
H: H z tan m kodu
H z tan m 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
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Lastik hava bas nc
Lastik hava bas nçlar n , en az
14 günde bir ve uzun bir yolculu a
ç kmadan önce lastikler so ukken
kontrol edin. Stepneyi de kontrol
etmeyi unutmay n.
Sübap kapa n çevirerek aç n.

Buradaki lastik hava bas nc bilgileri
so uk lastikler için geçerlidir. Ayr ca
bu bilgiler hem yaz hem de k
lastiklerinde dikkate al nmal d r.
Stepneyi daima azami yük için
geçerli olan lastik bas nc ile
doldurun.
Lastik hava bas nçlar n n belirtilen
de erlerden daha yüksek veya daha
dü ük olmas , güvenli i, arac n
kullan m , rahatl ve yak t
tasarrufunu olumsuz yönde etkiler ve
lastik a nmas n h zland r r.

THR020A

Sürücü kap s çerçevesindeki lastik
hava bas nçlar etiketi

Az
i irilmi

Do ru
bas nç

A r
i irilmi

S3W64014A

309

Not
Lastik bas nc n lastikler so uk
oldu unda kontrol edin. S cak
lastikler yanl bilgiler üretirler.
Lastikler araç 1,6km kullan ld ktan
sonra s n r ve bundan sonra
hareketsiz halde üç saat s cak
kal r.

{Uyar
Lastik hava bas nc öngörülen
de erin alt nda ise, bu durum
lasti in önemli miktarda
s nmas na ve içten hasara
u ramas na neden olarak, yüksek
h zlarda lastik taban n n
yar lmas na, hatta lasti in
patlamas na yol açabilir.
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Profil derinli i
Profil derinli ini düzenli olarak kontrol
edin.
Lastikler, profil derinlikleri 2-3 mm
oldu u zaman, emniyet aç s ndan
yenilenmelidir. (K lastiklerinde bu
derinlik 4 mm dir.)

lasti in yanaklar nda bulunan
i aretlerle gösterilmektedir.

Lastiklerin yerlerinin
de i tirilmesi

Ön lastiklerde, arkadakilerden daha
fazla bir a nma görüldü ünde,
öndeki lastiklerle arkadakilerin
yerlerini de i tirin. Lastiklerin dönü
yönünün de i iklik öncesi konumdaki
gibi olmas na dikkat edin.

Normal olarak, ön lastikler arka
lastiklerden daha çabuk a n r
Lastiklerinizin ömrünü art rmak ve
e it olmayan di a nmas ndan
kaç nmak için:

Lastikler kullan lmad zaman da
y pran r. Lastikleri, 6 y lda bir
de i tirmenizi tavsiye ederiz.

MD144

Kanunen müsaade edilen asgari
profil derinli ine (1,6 mm), lastik
a nma göstergelerine (TWI) kadar
a nd zaman eri ilmi olur.
Göstergelerin yerle tirildi i yerler,

1970768

1. Ön lastikler arka lastiklerden
daha fazla a nm ise, lastikleri
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a a daki rotasyon emas na
göre döndürün.
2. Lastik bas nc n n normal olmas n
sa lay n.
3. Somun ve c vatalar n durumunu
kontrol edin.

{Uyar
Yaln z önerilen tekerlekleri ve
somunlar /c vatalar kullan n.
Aksi taktirde, araç kontrolünü
kaybedebilirsiniz. Bu durum; ciddi
yaralanmalara, arac n z n ve
içindekilerin maddi zarar yla
sonuçlanan bir kazaya neden
olabilir.
Güvenlik nedenlerinden dolay , lastik
di derinli i 2-3 mm ye dü tü ünde
(k lastiklerinde 4 mm) lastiklerin
de i tirilmesi gerekir.

Farkl lastik ve tekerlek
boyutlar
Fabrikada tak lan lastiklerden daha
büyük lastikler kullan ld nda,
elektronik kilometre sayac n n
muhtemelen yeniden
programlanmas , nominal lastik
bas nc n n ayarlanmas veya araçta
ba ka de i ikliklerin yap lmas
gerekebilir.
Lastik büyüklü ünün de i tirilmesi
durumunda lastik hava bas nçlar n
gösteren etiketin de de i tirilmesi
gerekir.

{Uyar
Uygun olmayan lastik veya
jantlar n kullan lmas , bir kaza ile
sonuçlanabilir ve fabrikan n genel
i letme izinlerinin ortadan
kalkmas na yol açabilir.

311

{Uyar
Arac n orijinal lastik ve jant
ebatlar ndan farkl ebatlardaki jant
ve lastikleri kullanmay n. Aksi
halde arac n güvenli i ve
performans olumsuz etkilenebilir.
Bu durum araç hakimiyetini
azaltabilir veya takla atmaya ve
ciddi yaralanmalara sebep olabilir.
Lastikleri de i tirirken tüm dört
lastikte de ayn ebat, tip, profil,
marka ve ayn ta ma kapasitesine
sahip lastik kullan n. Ba ka ebat ve
tipte lastik kullan m sürü konforu,
araç hakimiyeti, zemin mesafesi,
fren mesafesi, gövde aral ve h z
göstergesini ciddi ekilde olumsuz
etkileyebilir.
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Tekerlek kapaklar

Lastik zincirleri

Dikkat

Sadece ilgili araç için müsaade
edilen ve böylece ilgili tekerlek/lastik
kombinasyonu artlar na uygun olan
jant kapaklar ve lastikler
kullan lmal d r.

Kar zincirlerinin kullan m araç
sürü ünü olumsuz etkiler.
50 km/h h z veya zincir üreticisinin
önerdi i h z s n r n (hangisi daha
dü ükse) a may n.

Müsaade edilmeyen jant
kapaklar n n ve lastiklerin
kullan lmas durumunda, lastiklerde
jant koruma kenar bulunmamal d r.

Keskin dönü lerden, tümseklerden
ve çukurlardan kaç n n.
Tekerle in bloke olmu bir ekilde
frenlenmesinden kaç n n.

Jant kapaklar fren so utmas na
zarar vermemelidir.
MD145

{Uyar
Uygun olmayan lastiklerin veya
jant kapaklar n n kullan lmas ani
hava bas nc kayb na ve böylece
kazalara yol açabilir.

Lasti e zinciri takmadan önce,
tekerlek kapaklar n ç kartarak
çizilmelerini önleyin.

Not
SAE s n f S-tipi zincirler arac n za
en uygun olanlard r.
n zda, araç

Zincir imalatç s n n talimatlar n
uygulay n.

Lastik zinciri kulland
h z n z dü ürün.

Sadece 16 inçlik ön lastiklerde
lastik zincirleri kullan n. Ba ka
lastik boyutlarda zincir
kullanmay n.

Zincirin araca temas etti ini
duyuyorsan z derhal durun ve
zinciri tekrar s k n.

Yakla k 1,0km sürdükten sonra
zinciri yeniden s k n.

Sürtme devam ediyorsa, kesilene
kadar arac n z yava lat n.
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Lastik tamir seti

<7 Koltuklu>

313

{Uyar

Lastik s zd rmazl k ve
kompresör kitinin depolanmas

Arac n havaland rmas kötü olan
bir kapal mekanda rölantide
çal t r lmas tehlikelidir. Araca
egzoz gaz girebilir. Egzoz gaz nda
Karbon Monoksit (CO) mevcuttur
ve bu gaz görülmez ve kokmaz.

Lastik s zd rmazl k ve kompresör
kitine eri mek için:

Bilinç kayb na ve hatta ölüme
sebep olabilir. Araç iyi bir
havaland rmas olmayan kapal bir
mekanda kesinlikle çal t rmay n.
2417364

<5 Koltuklu>
1. Bagaj kapa n aç n.
2. Kapa kald r n.
2417141

3. Lastik s zd rmazl k ve kompresör
kitini ç kart n.
Lastik s zd rmazl k ve kompresör
setini depolamak için verilen
ad mlar n tersini uygulay n.

{Uyar
Lasti in çok fazla i irilmesi
lasti in patlamas na ve sizin veya
ba kalar n n yaralanmas na sebep
olur. Lastik s zd rmazl k ve
kompresör kiti talimatlar n okuyun
ve lasti i önerilen lastik hava
bas nc de erine kadar i irin.
Önerilen bas nç de erinin üzerine
ç kmay n.
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{Uyar
Lastik s zd rmazl k ve kompresör
kitini veya ba ka donan mlar
arac n yolcu bölmesinde saklamak
yaralanmalara sebep olabilir. Ani
durmalarda veya bir çarp ma
durumunda tespit edilmemi olan
donan m birine çarpabilir. Lastik
s zd rmazl k ve kompresör kitini
orijinal yerinde saklay n.

Lastik araçtan sökülmü ise, lastik
yanaklar hasarl ise veya delik daha
büyük ise, lastikte a r hasar vard r
ve lastik s zd rmazl k ve kompresör
kiti kullan lamaz.
Lastik s zd rmazl k ve kompresör kiti
talimatlar n okuyun ve yerine getirin.
Kitin içeri i:

Araçta bir lastik s zd rmazl k ve
kompresör kiti varsa, bir yedek lastik,
lastik de i tirme donan m
bulunmayabilir ve baz araçlarda bir
lastik saklamak için yer de
olmayabilir.
Lastik s zd rmazl k ve kompresör kiti
lastik di i alan ndaki 6 mm ye kadar
olan patlaklar geçici olarak tamir
etmek için kullan labilir. Havas
dü ük olan bir lasti i i irmek için de
kullan labilir.

4. Aç/Kapat Dü mesi (turuncu)
5. Lastik S zd rmazl k Maddesi Kab
6. Sadece Hava Hortumu (siyah
Hortum/Beyaz Uç)

C11E5012A

C11E5011A

1. Manometre
2. Bas nç Dü ürme Dü mesi
(beyaz)
3. Seçme Anahtar

7. S zd rmazl k Maddesi/Hava
Hortumu ( effaf Hortum/Turuncu
Uç)
8. Elektrik Fi i
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Lastik s zd rmazl k maddesi
S zd rmazl k maddesi kab üzerinde
bulunan güvenli kullanma
talimatlar n okuyun ve yerine getirin.
S zd rmazl k maddesi kab nda yaz l
olan son kullan m tarihini kontrol
edin. S zd rmazl k maddesi kab son
kullan m tarihinden önce
de i tirilmelidir.
Yedek s zd rmazl k maddesi
kaplar n yerel bayilerinizden
alabilirsiniz.
Kapta sadece bir lastik için yetecek
miktarda s zd rmazl k maddesi
mevcuttur. Kullan ld ktan sonra,
s zd rmazl k maddesi kab ve
s zd rmazl k maddesi/hava hortumu
grubu de i tirilmelidir.

315

Lastik s zd rmazl k ve
kompresör kitinin patlak bir
lasti i geçici olarak tamir
etmek ve i irmek için
kullan lmas
lastik s zd rmazl k ve kompresör kiti
so uk havalarda kullan ld nda, be
dakika s cak bir ortamda s nmas n
bekleyin.
Bu sayede lastik daha çabuk i er.
Lasti iniz patlarsa, arac yava ça
düz bir yere sürerek lastikte ve
tekerlekte daha fazla hasar
olu mas n önleyin. Dörtlü ikaz
fla örünü aç n.
Lasti e saplanm
ç kartmay n.

olan cisimleri

C11E5011A

1. Lastik s zd rmazl k ve kompresör
kitini yerinden ç kart n.
2. S zd rmazl k maddesi/hava
hortumunu (7) ve fi i (8)
ambalaj ndan ç kart n.
3. Kiti yere b rak n.
Hortumun eri ebilmesi için lastik
supab sap n n yere yak n
olmas na dikkat edin.
4. Patlak lastikteki supap kapa n
saatin tersi yönde çevirerek
ç kart n.
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Güç kayna kablosunu kap ya veya
pencereye s k t rmay n.

C11E5012A

5. Lastik supab na s zd rmazl k
maddesi/hava hortumunu (7)
tak n. Saat yönünde çevirerek
s k n.
6. Elektrik fi ini (8) araçtaki
aksesuar prizine tak n. Di er tüm
aksesuar prizlerinde bulunan
fi leri ç kart n.
Araçta bir aksesuar prizi varsa,
çakma kullanmay n.
Araçta sadece bir çakmak prizi
varsa, bu prizi kullan n.

2290817

7. Arac n mar edilmesi. Hava
kompresörünü kullan rken arac n
çal yor olmas gerekir.
8. Seçme anahtar n (3) saatin tersi
yönde "Sealant + Air" konumuna
getirin.
9. Lastik s zd rmazl k ve kompresör
kitini çal t rmak için aç/kapat (4)
dü mesine bas n.

Kompresör lasti e hava ve
s zd rmazl k maddesi püskürtür.
Kompresör lasti e s zd rmazl k
maddesi bast ndan,
manometrede (1) ba lang çta
yüksek bir bas nç görünür.
S zd rmazl k maddesi lastikte
tamamen da ld ktan sonra
bas nç h zla dü er ve lasti e
sadece hava bas ld nda lastik
i meye ba lar.
10. Lasti i manometreyi (1)
kullanarak önerilen lastik hava
bas nc na kadar i irin. Önerilen
lastik hava bas nc Lastik ve Yük
Bilgi etiketi üzerinde bulunur.
Kompresör çal rken
manometrede (1) gerçek lastik
hava bas nc ndan daha yüksek
bir de er okunabilir. Gerçek
bas nç de erini okumak için
kompresörü kapat n. Kompresör
do ru bas nç de erine eri ilene
kadar aç l p/kapat labilir.
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Dikkat
Önerilen bas nç de erine
25 dakika içerisinde eri ilemezse,
araç art k sürülmemelidir. Lastik
çok a r hasar gördü ünden, lastik
s zd rmazl k ve kompresör seti
lasti i art k i iremez. Elektrik fi ini
aksesuar prizinden ç kart n ve
i irme hortumunu lastik
supab ndan sökün.
11. Lastik s zd rmazl k ve kompresör
kitini kapatmak için aç/kapat
dü mesine (4) bas n.
Araç sürülene ve s zd rmazl k
maddesi lastik içinde da lana
kadar yal t lmam t r ve d ar ya
hava s zmaya devam eder, bu
sebepten 12 ile 18 aras ndaki
ad mlar Ad m 11 den sonra
derhal yerine getirilmelidir.
Lastik s zd rmazl k ve kompresör
kiti kullan ld ktan sonra s cak
oldu undan çok dikkat
edilmelidir.

12. Elektrik fi ini (8) araçtaki
aksesuar prizinden ç kart n.
13. S zd rmazl k maddesi/hava
hortumunu (7) saatin tersi
yönünde çevirerek lastik
supab ndan ç kart n.
14. Lastik supab n n kapa n tak n.
15. S zd rmazl k maddesi/hava
hortumunu (7) ve elektrik fi ini (8)
tekrar eski yerlerine yerle tirin.

2360199

16. Lastik önerilen hava bas nc na
kadar i irilebildi ise, s zd rmazl k
maddesi kab ndaki azami h z
etiketini (5) ç kart n ve iyi
görülebilen bir yere yap t r n.
Hasarl lastik onar lana veya
de i tirilene kadar etiketin
üzerinde verilen h z a may n.
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17. Donan m araçtaki orijinal yerine
yerle tirin.
18. S zd rmazl k maddesinin lastik
içerisinde da lmas için derhal
arac 8 km sürün.
19. Güvenli bir yerde durun ve
lasti in havas n kontrol edin.
"Lastik S zd rmazl k ve
Kompresör Kitinin Bir Lasti i
i irmek için S zd rmazl k
Maddesi olmadan kullan lmas
(Patlak De il)" ba l alt ndaki 1
ile 11 aras ndaki ad mlara bak n.
Lastik hava bas nc ile önerilen
i irme bas nc aras ndaki fark
68 kPa dan (10 psi) daha fazla
ise, arac sürmeyin. Lastik çok
a r hasar gördü ünden, lastik
s zd rmazl k maddesi art k
lasti in s zd rmazl n
sa layamaz.
Lastik hava bas nc önerilen
i irme bas nc ndan 68 kPa dan
daha az de ilse, lasti i önerilen
i irme bas nc na kadar i irin.
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20. Tekerlekte, lastikte veya araçta
kalan s zd rmazl k maddesini
temizleyin.
21. kullan lm s zd rmazl k maddesi
kab n (5) ve s zd rmazl k
maddesi/hortumu (7) grubunu
yerel bayinize verin veya yerel
kurallara ve uygulamalara göre
at k toplamaya kazand r n.
22. bayinizden alaca z yeni bir kap
ile de i tirin.
23. Lastik s zd rmazl k ve kompresör
setini kullanarak geçici olarak
s zd rmazl k sa lad ktan sonra,
arac en fazla 161 km mesafede
olan bir yetkili servise sürün ve
lasti in tamir edilmesini veya
onar lmas n sa lay n.

Lastik s zd rmazl k ve
kompresör kitinin s zd rmazl k
maddesi olmadan bir lasti i
i irmek için kullan lmas
(patlak olmayan lastik)

1. Lastik s zd rmazl k ve kompresör
kitini yerinden ç kart n.
2. Sadece hava hortumunu (6) ve
fi i (8) ambalaj ndan ç kart n.

Lasti i s zd rmazl k maddesi
kullanmadan sadece hava ile
i irmek için:

C11E5012A

C11E5011A

Lasti iniz patlarsa, arac yava ça
düz bir yere sürerek lastikte ve
tekerlekte daha fazla hasar
olu mas n önleyin. Dörtlü ikaz
fla örünü aç n.

3. Kiti yere b rak n.
Hortumun eri ebilmesi için lastik
supab sap n n yere yak n
olmas na dikkat edin.
4. Lastikteki supap kapa n saatin
tersi yönde çevirerek ç kart n.
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5. Sadece hava hortumunu (6)
lastik supab na tak n ve saat
yönünde çevirerek s k n.
6. Elektrik fi ini (8) araçtaki
aksesuar prizine tak n. Di er tüm
aksesuar prizlerinde bulunan
fi leri ç kart n.
Araçta bir aksesuar prizi varsa,
çakma kullanmay n.
Araçta sadece bir çakmak prizi
varsa, bu prizi kullan n.
Güç kayna kablosunu kap ya
veya pencereye s k t rmay n.
7. Arac n mar edilmesi. Hava
kompresörünü kullan rken arac n
çal yor olmas gerekir.
8. Seçme anahtar n (3) saat
yönünde sadece hava (Only Air)
konumuna getirin.
9. Kompresörü çal t rmak için
aç/kapat (4) dü mesine bas n.
Kompresör lasti i sadece hava
ile i irir.

2405075

10. Lasti i manometreyi (1)
kullanarak önerilen lastik hava
bas nc na kadar i irin. Önerilen
lastik hava bas nc Lastik ve Yük
Bilgi etiketi üzerinde bulunur.
Kompresör çal rken
manometrede (1) gerçek lastik
hava bas nc ndan daha yüksek
bir de er okunabilir. Gerçek
de eri okumak için kompresörü
kapat n. Kompresör do ru bas nç
de erine eri ilene kadar aç l p/
kapat labilir.
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Lasti i önerilen de erden daha
yüksek bir de ere kadar
i irirseniz, bas nç dü ürme
dü mesine (4) basarak fazla
bas nc do ru bas nç de eri
okunana kadar dü ürebilirsiniz.
Bu opsiyon sadece hava hortumu
(6) kullan ld nda çal r.
11. Lastik s zd rmazl k ve kompresör
kitini kapatmak için aç/kapat
dü mesine (4) bas n.
Lastik s zd rmazl k ve kompresör
kiti kullan ld ktan sonra s cak
oldu undan çok dikkat
edilmelidir.
12. Elektrik fi ini (8) araçtaki
aksesuar prizinden ç kart n.
13. Sadece hava hortumunu (6)
saatin tersi yönde çevirerek
lastikteki supaptan ç kart n ve
lastik valf kapa n tak n.
14. Sadece hava hortumunu (6) ve
elektrik fi ini (8) tekrar eski
yerlerine yerle tirin.
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15. Donan m araçtaki orijinal
saklama yerine yerle tirin.

S zd rmazl k maddesi
kutusunun ç kar lmas ve
tak lmas
S zd rmazl k maddesini ç kartmak
için:

5. Hortumu kaba ba lay n ve s k n.
6. Yeni kab yerine sürün.
Kompresör gövdesindeki sokete
oturdu undan emin olun.
7. Her iki hortumu da yerlerine
tak n.

Lastik de i tirme
Ayn ebat ve tipte olmayan lastiklerin
birlikte kullan m , sürü esnas nda
kontrolü kaybetmenize neden
olabilir.
2394131

Lastik s zd rmazl k ve kompresör
setinin gövdesinin alt ndaki bir
bölmede bulunan bir aksesuar
adaptörüne sahiptir ve bu adaptörle
yataklar, toplar vb i irilebilir.

2396425

1. Her iki hortumu da ambalaj ndan
ç kart n.
2. Kab kompresör gövdesinden
d ar ya sürün.
3. Kaba ba l olan hortumu sökün.
4. Bayinizden alaca n z yeni bir
kap ile de i tirin.

Ayn ebat, marka ve tipte (radyal ve
konvansiyonel ku akl ) olmayan
lastiklerin kullan lmas arac n stabil
bir sürü performans sergilemesine
engel olabilir ve bir çarp maya
sebep olabilir. Farkl ebat, marka ve
tipte lastiklerin kullan m arac n za
genel olarak zarar da verebilir. Tüm
tekerleklerde do ru ebat, marka ve
tipte lastik kulland n zdan emin
olun.
Bir stepne yerine lastik tamir seti
konulmu olabilir.
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Bkz. Lastik tamir seti sayfa 313.
A a da belirtilen haz rl klar yap n
ve aç klamalar dikkate al n:
Arac dikkatli bir ekilde yolun
kenar na çekerek emniyete al n.
Arac düz, sa lam ve kaygan
olmayan bir zemine park edin.
Ön tekerleklerin düz bakmas
gerekir.
Park frenini (el freni) çekin.
Manuel anz man için, birinci
vitese veya geri vitesine geçin.
Otomatik anz manda, P
konumuna geçin.
Motoru durdurun, kontak
anahtar n ç kar n.
Dörtlü ikaz fla örünü aç n.
De i tirece iniz lasti in
çapraz nda yer alan lasti in
önüne ve arkas na takoz veya bir
ta yerle tirin.
Arac n içinde bulunan tüm
yolcular araçtan ç kart n.
Stepneyi ç kar n.

Asla birden fazla tekerle i ayn
anda de i tirmeyin.
Krikoyu yaln z tekerlek
patlad nda tekerle i
de i tirmek için kullan n, yaz ve
k lasti i de i ikliklerinde
kullanmay n.
Krikonun dayand zemin
yumu aksa, krikonun alt na
maksimum 1cm kal nl nda
sa lam bir altl k konulmal d r.
Kald r lm olan araçta yolcu
veya hayvan bulunmamal d r.
Krikoyla kald r lm olan bir
arac n alt na asla girmeyin.
Araç kriko ile kald r lm
konumdayken, motoru
çal t rmay n.
Lasti i takmadan önce bijon
c vatalar n ve di lilerini
temizletin.
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{Uyar
Kriko yaln zca arac n zda
kullan lmak içindir.
Arac n zla birlikte verilen krikoyu
ba ka araçlarda kullanmay n.
Krikoyu kullan rken izin verilen
azami kald rma yükünü kesinlikle
a may n.
Bu krikonun di er araçlarda
kullan lmas , hem kullan lan
araçlara hem de krikonuza zarar
verebilir ve ki isel yaralanmaya yol
açabilir.
Patlak lasti in de i tirilmesi
1. Kriko, bijon anahtar , kriko kolu
ve yedek lasti i bagaj
bölmesindeki yerlerinden ve arka
tamponun alt ndan ç kar n.
2. Tekerlek somunlar n s rayla
gev etmek için bijon anahtar n
kullan n.
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Dikkat
Tekerlek yerden tamamen
kesilinceye kadar tekerlek
somununu sökmeyin.

C11E5008A

1913313

3. Kriko kolunu tak n ve bijon
anahtar n krikoya tak n.
4. Tekerlek somun anahtar n saat
ibresi yönünde, kriko ba hafifçe
kalkana kadar çevirin.
5. Krikoyu a a daki resimde
gösterildi i gibi yerle tirin. Arac n
ön ve arkas nda, kap altlar nda
bir çentik bulunur.

2038889

6. Krikoyu, de i tirece iniz
tekerle in en yak n ndaki ön veya
arka kriko yerle tirme yerine
dikey olarak yerle tirin.

Dikkat
Kriko tam olarak yerine
yerle tirilmeden önce, arac n z
kald rmay n ve krikoyu zemine ve
arac n za iyice yerle tirin.
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Dikkat
Kriko arac kald rmaya
ba lad nda, krikonun uygun
ekilde yerle tirildi inden ve
böylece kaymayaca ndan emin
olun.
Not

2038901

C11E5009A

7. Tekerlek somun anahtar n veya
kriko kolunu saat ibresi yönünde
çevirerek kriko ba iyice uygun
çenti e yerle ene ve lastik
yerden yakla k 2,5 cm kesilene
kadar arac n z kald r n.

Arac n z lastik de i tirmek için
gerekli seviyeden daha fazla
kald rmay n.

{Uyar
Araç kriko ile desteklenmi
durumda iken, kesinlikle araç alt na
girmeyin veya motoru
çal t rmay n.
Araç krikodan kayabilir ve ciddi
yaralanma veya ölüme yol
açalabilir.
8. Tekerlek somunlar n saat ibresi
yönünün tersine çevirerek sökün.
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9. Tekerle i ve lasti i ç kar n.
10. Stepneyi, tekerlek poyras na
yerle tirin.

{Uyar
Somunlar veya c vatalar uygun
s kma torkunda kulland n zdan
emin olun.

Dikkat

Yanl veya yeterince s k lmam
bijon somunlar veya c vatalar
tekerle in gev emesine ve hatta
yerinden ç kmas na sebep olabilir.
Bu da bir kazaya sebep olabilir.

Tekerlek somunlar üzerine
kesinlikle ya veya gres sürmeyin.
Her zaman do ru jant somunu
kullan n z.
Vakit geçirmeksizin en yak n tamir
atölyesine ba vurun. Somunlar n
teknik de erlerine uygun olarak
s k lmas n sa lay n.
yice s k lmazsa, somunlar
gev eyebilir.

1913320

11. Tekerlek somunlar n yeniden
monte ediniz. Her somunu eliniz
ile tekerlek göbe e kar tutulana
kadar s k n.
12. Tekerlek somun anahtar n veya
kriko kolunu saat ibresinin tersi
yönünde döndürün ve arac yere
indirin.
13. Tekerlek somunlar n çapraz
s rada 125 Nm ye kadar s k n.
1 2 3 4 5 (A a daki
ekle bak n)

14. Lastik ta y c s n destek
çubu una as n ve arka tamponun
üzerindeki c vatay , lastik
ta y c s n kald rmak için
6 Nm ye gelene kadar s k n.
15. Halat yerle tirin ve delik
kapa n ilk konumuna getirin.
16. Kriko ve aletleri orijinal
pozisyonlar nda ve patlak lasti i
bagaj bölmesinde muhafaza
ediniz.
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Dikkat
Patlak lasti i, yedek lastiklerin
durmu oldu u arka tamponun
alt ndaki konumda saklamay n z.
Patlak lastik konumundan ç kabilir.

{Uyar
Kriko, stepne, di er tak mlar yolcu
bölmesine koymay n.
Ani duru larda veya kazalarda, bu
tak mlar araç içinde savrulabilir ve
hem arac n z n hem de
içindekilerin maddi zarar
görmesine neden olabilir.
Not
Geçici yedek lastik sadece k sa
süreli kullan m içindir.
En k sa zamanda yedek lasti i
normal kullan m lasti iyle
de i tirmek için bir tamir atölyesine
ba vurunuz.

Dikkat

Dikkat
Kriko kullan l rken; araç dengesi
bozulup kayarsa, araç hasar
görebilir ve yaralanmaya neden
olabilir.
Krikoyu, do ru kriko yerle tirme
noktas nda kullan n.
Arac kald rmak için krikoyu
kullan rken, kriko yere dik
olmal d r.
Krikoyla kald r lm
alt na girmeyin.
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bir arac n

De i tirilecek tekerle e en
yak n olan kriko yerle tirme
noktas n kullan n.
De i tirilecek olan tekerle in
çapraz ndaki tekerle e takoz
yerle tirin.
Kriko yerle tirmeden önce, el
freninizin çekilmi ve birinci ya
da geri vitese (M/T) veya P ye
(A/T) tak lm oldu undan emin
olun.

Araç krikoyla kald r lm ken,
motoru çal t rmay n.

Trafi in yak ndan geçti i bir
yerde, arac krikoyla kald r p
tekerle ini de i tirmeyin.

Arac krikoyla kald rmadan
önce araçtan içerisindeki tüm
yolcular ç kart p araçtan ve
trafikten uza a götürün.

Dikkat

Krikoyu sadece tekerlekleri
de i tirmek için kullan n.
E imli veya kaygan bir yol
üzerindeyken arac krikoyla
kald rmay n.

artlar n arac n krikoyla
kald r lmas na olanak vermedi i
durumlarda veya i lemin güvenli
bir ekilde yap lamayaca
konusunda üpheleriniz varsa
yard m için bir servisi aray n.
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Takviye kablosuyla
çal t rma
Takviye kablosuyla
çal t rma
Dikkat
Arac n z iterek veya çekerek
çal t rmay n.
Bu durum, katalitik konvertör ve
otomatik anz mana zarar verebilir
ve ki isel yaralanmaya yol açabilir.
Aküsü bo alm arac n z , bir ba ka
araç aküsü ile çal t rabilirsiniz.

{Uyar
Aküler patlayabilir. Akü asidi
taraf ndan yanabilirsiniz ve
olu acak k sa devre sizi
yaralayabilir veya araçlara zarar
verebilir.
Aküye alev veya k v lc mla
yakla may n.
Takviye akü ile araç
çal t r l rken akü üzerine
e ilmeyin.
Kablo uçlar n birbirine temas
ettirmeyin.
Akü yak nlar nda çal rken
koruyucu gözlük kullan n.
Akü s v s n n gözlere, cilde,
kuma a veya boyal yüzeylere
temas etmesine izin vermeyin.
Takviye akünün, çal t r lacak
olan araç aküsü ile ayn gerilim
de erinde oldu undan emin
olun.
Bo alm aküyü araçtan
ay rmay n.

Bu önlemlerle takviye akü arac l
ile arac n çal t r lmas için,
a a da verilen talimatlar n
uygulanmamas akünün
patlamas na, akü asidi ile yanma
veya k sa devreye yol açabilir.
Bu durum, her iki araçta da elektrik
sistemlerinin hasar na ve ciddi
ki isel yaralanmalara yol açabilir.
Takviye akü ile çal t rma
öncesinde
1. El frenini çekin.
2. Vitesi otomatik anz manl
araçlarda, PARK konumuna;
mekanik (manuel) anz manl
araçlarda ise, BO konumuna
getirin.
3. Bütün elektrikli aksesuarlar
kapat n.
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3. kinci takviye kablosunun bir
ucundaki kelepçeyi, takviye
akünün negatif terminaline
ba lay n (akü veya terminal
üzerinde bir "-" i areti ile
gösterilir).

Dikkat
Takviye akü ile çal t rma
öncesinde ses sistemini kapat n.
Aksi taktirde ses sistemi zarar
görebilir.

{Uyar
Takviye kablolar n motor
bölmesinde dönen parçalara
temas etmeyecek ekilde
yerle tirin.
Aksi takdirde arac n z zarar
görebilir ve ciddi bir ekilde
yaralanmalara yol açabilir.
Takviye kablolar ba lant lar
Arac n z takviye aküyle çal t rmak
için, takviye kablolar n a a da
verilen s ra ile ba lay n:

JE85A

1. Akü takviye kablosunun bir
ucundaki kelepçeyi, takviye
akünün pozitif terminaline
ba lay n (akü veya terminal
üzerinde bir "+" i areti ile
gösterilir).
2. Akü takviye kablosunun di er
ucundaki kelepçeyi, bo alm
akünün pozitif terminaline
ba lay n ("+" i areti).

327
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{Uyar
kinci takviye kablosunun di er
ucu, bo alm akünün negatif (- )
kutup ba na ba lanmamal d r.
Son ba lant ucundaki kelepçeyi,
aküsü bo alm araç motor
blo una ba lanm çelik brakete
tak n.
Ba lant noktas mümkün
oldu unca bo aküden uzakta
olmal d r.
Takviye kablosunun son ucunu
bo alm akünün negatif
terminaline ba lanmas bir ark
olu umu ve olas bir akü patlamas
ile sonuçlanabilir.
Bu durum, ciddi ki isel
yaralanmaya veya arac n z nda
zarar görmesine yol açabilir.

4. kinci takviye kablosunun di er
ucunu aküsü bo alm araçta
uygun yere ba lay n, araç motor
blo una c vatalanm çelik braket
gibi.
5. Takviye aküsünün ba l
bulundu u araç çal r durumda
olabilir.
Aküsü bo alm
ba lad nda:

araç çal maya

1. asi ba lant s n (-) itina ile
ay r n. arj bitmi araçtan
ba lay n. Aküsü bo alm arac
çal r durumda b rak n.
2. Daha sonra, takviye kablosunu
takviye aküsü negatif
terminalinden ay r n.
3. Her iki akü "+" terminallerini
ay r n. Takviye kablolar n stepne
içine yerle tirin.
4. Aküsü bo alm arac yakla k
20 dakika çal r durumda tutun.
Bu bo alm akünün arj
olmas n sa layacakt r.

5. Akü yeniden bo al rsa, en yak n
bir tamir atölyesine ba vurun.
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Çekme
Arac n çekilmesi
Arac n z n çekilmesi gerekiyorsa,
yetkili servislere veya profesyonel
araç çekme servisine ba vurun.

C11E5001A

C11E5003A

Arac ta man n en iyi yolu
profesyonel bir çekici araç
kullanmakt r.

C11E5002A

E er araç iki tekerleri üzerinde
gidecek ekilde çekilecekse ön
k s mdaki tahrikli tekerlekler yerden
yukar kald r lmal ve araç ön
tekerlekler kilitlenmi ekilde
çekilmelidir.
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Arac çekerken a a da belirtilen
i lemleri mutlaka uygulay n:

Arac tüm tekerleklerden
çeki li sistem ile çekmek

Çekilen bir araç içinde kesinlikle
yolcu bulunmamal d r.
Çekilen arac n park (el) frenini
çözülü konuma getirin ve vitesi
bo konuma al n.
Dörtlü ikaz fla örünü aç n.
H z limitlerini a may n.

Acil durumda çekme
C11E5005B

C11E5004A

Düz yatak donan m , tüm
tekerleklerden çeki li (AWD) sistem
ile donat lacak arac çekmek için,
herhangi hasarlardan kaç nmak için
en iyi yöntemdir.
Düz yatak donan m n kullanmak
mümkün de ilse, arac n z a a daki
çizimdeki gibi çekmek için bir
kayd rma arabas kullan n.

Dikkat
Tüm tekerleklerden çeki li (AWD)
sistemi ile donat lm arac , ön
veya arka lastikler yol üzerinde
dönerken çekerseniz, araç içindeki
tahrik sistemi iddetli bir ekilde
hasar görebilir.
Arac n z hiçbir zaman ön ve arka
tekerlekler yol üzerindeyken
çekmeyiniz.

Acil bir durumda araç çekme servisi
bulunmuyorsa, arac n z geçici
olarak araç alt nda bulunan acil çeki
kancalar n kullanarak
çektirebilirsiniz.
Çekme halkas sadece araç çekmek
için kulan lmal d r, araç kurtarma
çal malar nda kullan lmamal d r.
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Ön Çeki Kancas

Ayr ca; tekerlekler, dingiller, tahrik
grubu, direksiyon ve frenlerin normal
durumda olmas gerekir.

C11E7001A

Ön çeki ba lant kancas ön
tamponun alt nda bulunur. Sürücü
taraf ndaki hava engelini ç kart n ve
çekme gözünü ba lay n. Direksiyonu
ve frenleri kullanmak için araçta bir
sürücü olmal d r.
Arac n z n bu ekilde çekilmesine
ancak sert zeminli yolda, k sa
mesafede ve dü ük h zlarda izin
verilir.

331

Dikkat
Araç çekme halat yla çekilirken
araç hasar görebilir.
Zarar azaltmak için:
Çeki kancas ancak bir ba ka
çekme arac bulunam yorsa
kullan lmal d r.
Arac sadece ön taraf ndan
çekin.
Çekme halat n tampondan
uzak tutun.
Çekme halat n n her iki ucunun
da çekme kancas na s k ca
ba land ndan emin olun.
Her iki çekme halat n çekerek
kontrol edin.
Çekme halat ile araç
çekilmesi, otomatik anz mana
zarar verebilir. Otomatik
anz manl araç çekilirken, düz
yatak veya tekerlek kald rma
donan m kullan lmal d r.
Arac yava ça harekete geçirin
ve ani hareketlerden kaç n n.
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{Uyar

Arka çeki kancas ilavesini kullanmak
için, unlar yap n:

Çekme halat yla çekerken çekilen
arac n kontrolü kaybedilebilir.
Tekerlekler, anz man,
dingiller, direksiyon veya frenler
hasarl yken arac çekmeyin.
Direksiyon kilitlenece inden ve
sonuç olarak araç sürülemez
hale gelece inden dolay
anahtar kontaktan ç karmay n.

Arka çeki kancalar kullan ld nda;
çekme halat veya zinciri, kanca
do rultusunda çekilmelidir.
Kanca üzerine yanal kuvvet
uygulanmamal d r. Bir hasar
önlemek için, halat gergin de ilken
ani çekme kuvveti uygulamay n.

Dikkat
Nakliye ba lant kancas n
arac n z çekmek için kullanmay n.
Araç zarar görebilir.

Dikkat
Nakliye ba lant kancas n
arac n z çekmek için kullanmay n.
Araç zarar görebilir.
Arka çeki kancas ilavesi
Ba ka bir arac çekerken, arka çeki
kancas ba lant s n kullan n.

C11E5007A

1. Arka çeki kancas ilavesini,
bagaj bölmesindeki zemin
muhafazas n n alt nda bulunuz.
2. Arka tampondaki kapa aç n ve
çeki kancas ilavesini s k ca
yerine vidalay n z.
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Kilitler
Kap kilitleri fabrika taraf ndan
yüksek de erli bir kilit silindir ya ile
greslenmi tir. Buz çözücü maddeleri
sadece mecbur kal nan durumlarda
kullan n, çünkü kap kilit ya lar n
gideren bir etkisi vard r ve kilitlerin
çal mas n etkiler. Buz çözücü
maddeler kulland ktan sonra kap
kilitlerine bir tamir atölyesi taraf ndan
yeniden gres sürülmesini sa lay n.

Y kama
Arac n z n boyas çevre
ko ullar ndan etkilenir. Arac n z
düzenli olarak y kay n ve pasta cila
uygulay n. Araç y kama tesislerini
kulland n z zaman, y kamadan
sonra pasta cila program na sahip bir
servisi seçin.

Ku pisli i, ölü ha arat, reçine, polen
tozu ve benzeri nesneler boyaya
nüfuz eden zararl maddeler
içermektedir ve boya hasar na neden
olabileceklerinden derhal y kanarak
ç kar lmalar gerekir.
Araç y kama tesislerini kulland n z
zaman y kama cihaz imalatç s n n
talimatlar n dikkate al n. Ön cam
silece i ve arka cam silece i kapal
olmal d r. Arac , yak t deposu kapa
aç lamayacak ekilde kilitleyin.
Anteni ve tavan üstü bagaj
ta y c s n vs. sökün.
Arac n z elle y kad n z takdirde,
çamurluklar n iç k s mlar n da su ile
iyice durulay n.
Aç k kap lar ve motor kaputu
üzerindeki kenar ve katlanma
yerlerini, kapaklar ve bunlar n
örttü ü alanlar temizleyin.
Tüm kap lar n mente elerine bir
tamir atölyesi taraf ndan gres
sürülmesini sa lay n.

333

Motor bölmesini buhar püskürtücü
temizleyiciler veya di er yüksek
bas nçl temizleme cihazlar ile
temizlemeyin.
Arac iyice durulay n ve güderi ile
kurulay n. Güderiyi s k s k çalkalay n.
Boya ve cam yüzeyler için ayr güderi
kullan n: Ön cam üzerinde
kalabilecek pasta cila kal nt lar
görü ü bozabilir.
Zift lekeleri asla sert cisimlerle
ç kar lmamal . Bunun yerine zift
ç karma spreyi ile derhal
temizlenmelidir.

D

ayd nlatma

Far ve lamba kapaklar plastik
maddeden yap lm t r. Buz kaz c ,
ovalama gerektiren veya a nd r c
temizleme maddelerini kullanmay n
ve kuru temizleme yapmay n.
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Pasta ve Cila
Araca düzenli arakl klar ile vaks
uygulay n (en geç su
boncukla mad zaman).
Aksi takdirde boya kurur.

Buzlar n mekanik olarak
temizlenmesi için keskin kenarl buz
kaz ma aleti kullan n. Kaz y c n n
alt na pislik girmemesi ve cam
çizmemesi için kaz y c y cama iyice
bast r n.

Cilalama, sadece boyal yüzey
üzerindeki kat birikintiler kaportaya
yap t veya boya matla p kötü bir
görüntü kazand zaman gerekli
olur.

Ya lanan silecek lastiklerini,
yumu ak bir bez ve cam temizleyici
ile temizleyin.

Silikonlu araç cilas , pastalamay
gerektirmeyecek ekilde koruyucu bir
tabaka olu turur.

Yüksek bas nçl püskürtme aletlerini
kullanmay n.

Plastik karoseri parçalar na pasta ve
cila uygulamay n.

Camlar ve ön cam silecek
lastikleri
Ha ere temizleyici ve cam temizleyici
ile birlikte yumu ak, iz b rakmayan
bir bez veya güderi kullan n.
Arka camlar temizlerken arka cam iç
taraf ndaki s tma tellerine hasar
vermeyin.

Jantlar ve lastikler

Jantlar n temizlenmesi için sertlik
(pH) de eri nötr olan bir jant
temizleyicisi kullan n.
Jantlar boyal oldu undan,
karoseride kullan lan maddeler ile
ayn i leme tabi tutulabilirler.

Boya hasarlar
Ufak boya hasarlar üzerinde
paslanma ba lamadan önce rötu
boyas n n uygulanmas gerekir.
Daha büyük hasar ve paslanm alan
söz konusu oldu unda bir tamir
atölyesine ba vurun.

Arac n alt gövdesi
Buz ve kar gidermek veya toz
kontrolü için kullan lan korozif
maddeler gövde alt nda toplan r.
Bu tür maddelerin giderilmemesi,
korozyon ve paslanmay h zland r r.
Arac n z n alt nda bulunan bu
maddeleri gidermek için düzenli
olarak normal su ile y kanmal d r.
Çamur ve di er maddelerin
birikebilece i alanlar temizlemeye
dikkat edin. Su ile y kamadan önce,
topraklanm yerleri gev etin ve
yumu at n.
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Plastik ve kauçuk parçalar

ç bölüm ve dö emeler
Gösterge paneli kaplamas ve trim
kaplamalar dahil, arac n içini kuru bir
bez ve iç bak m temizleyici maddeleri
ile temizleyin.
Gösterge panelinin koruyucu cam n
sadece yumu ak bir nemli bezle
temizleyin.
Kuma kaplamalar , elektrik
süpürgesi ve f rça ile temizleyin.
Lekeleri ç karmak için dö eme
temizleyicisi kullan n.
Emniyet kemerlerini temizlemek için
l k su veya iç bak m temizleyici
maddeleri yeterlidir.

Dikkat
Giysilerin aç k konumdaki
Amerikan fermuarlar n n koltuk
kaplamalar na zarar
verebilece inden dolay Amerikan
fermuarlar n kapat n.

Plastik ve kauçuk parçalar araç
gövdesinin temizli inde kullan lan
ayn temizleme maddesi ile
temizlenebilir. Gerekirse iç bak m
temizleyici maddesi kullan n. Ba ka
maddeler kullanmay n. Özellikle de
çözeltiler veya benzin kullanmay n.
Yüksek bas nçl püskürtme aletlerini
kullanmay n.

335
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Genel Bilgiler
Servis bilgisi

Genel Bilgiler ...............................337
Planl Bak m ................................338
Tavsiye edilen s v lar
ve ya lay c lar ve parçalar...........343

Arac n z n çal ma ve trafik güvenli i
için ve arac n z n de erini korumak
aç s ndan, tüm bak mlar n öngörülen
aral klarla yap lmas önemlidir.

Onaylar
Servis onay servis kitapç
kaydedilir.

na

Yetkili servisiniz servis kitapç nda
öngörülen yerlere kontrolün yap ld
tarihi ve araç kilometresini yaz p
ka e vurarak imzalar.
Servis kitapç ndaki kay tlar n do ru
yap ld ndan emin olun. Bu husus
özellikle garanti ile ilgili olabilecek
muhtemel durumlarda bir kan t
niteli indedir ve arac n z satarken
de size avantaj sa layacakt r.
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Planl Bak m
Servis Plan
Bak m Aral
Her 1 y lda / 15.000 km de bir (hangisi daha önce tamamlan rsa)
Bak m I - lk bak m/servis olarak uygulan r veya bir önceki bak m/servis Bak m II olarak yap ld ise Bak m I uygulan r
Bak m II - Bir önceki bak m/servis Bak m I olarak yap ld ise Bak m II uygulan r.
Ya ömrü denetleme sistemi ile donat lm olan araçlarda - Ya de i tirme lambas yanarsa ve bir önceki bak mdan
10 ay veya daha fazla süre geçti ise, ilgili bak m da yap lmal d r.
No

Servis

Bak m I

Bak m II

R

R

1

Motor ya

2

S z nt ve hasar kontrolü yap n.

I

I

3

Motor hava filtresini kontrol edin.

I

I

ve ya filtresini de i tirin.

4

Lastikleri hava bas nc ve a nma aç s ndan kontrol edin.

I

I

5

Fren sistemini kontrol edin.

I

I

6

Motor so utma s v s ve ön cam y kama s v s seviyesini kontrol edin ve
gerekirse tamamlay n.

I

I

7
8

Süspansiyon ve direksiyon aksamlar n kontrol edin.
klar n çal mas n kontrol edin.
Silecek lastiklerini ve d

I
I

I
I
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No

Servis

Bak m I

Bak m II

9
10

Tahrik kay n kontrol edin.
Gereken ilave servisleri uygulay n - ilgili bölüme bak n.

I
I

I
I

11

Araç Teknik Güncellemelerini kontrol edin.

I

I

12

Bak m 2 - Bak m 1 de aç klanan tüm servis çal malar n ve ayr ca a a da
belirtilenleri yerine getiriniz
Fren S v s n de i tirin.

R

13
14

Motor so utma sistemini kontrol edin.
Güvenlik sistemi bile enlerini kontrol edin.

I
I

15

Güç aktar m organlar n kontrol edin.

I

16

Karoseri bile enlerini ya lay n.

I

I - Bu parçalar ve bunlar n ilgili parçalar n inceleyin. Gerekiyorsa düzeltin, temizleyin, tamamlay n, ayarlay n veya de i tirin.
R - Yeni parça tak n veya de i tirin.

No
17

Tan t m

18

Polen filtresini de i tirin
Hava filtresini de i tirin

19

Bujileri de i tirin

Captiva
Her 15.000 km de / 1 y lda bir
Her 60.000 km de / 4 y lda bir
Rusya hariç

20

Dizel yak t filresini
de i tirin

21

Motor so utma s v s n de i tirin

Rusya

Her 150.000 km de / 10 y lda bir
Her 60.000 km de / 2 y lda bir
Her 30.000 km de / 2 y lda bir
Her 240.000 km de / 5 y lda bir
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No
22

Tan t m
Otomatik anz man ya n de i tirin

Captiva
Normal ko ullarda: her 150.000 km de bir
A r ko ullarda: her 75.000 km de bir

Dipnotlar
Bak m Maddesi

Not
Göstergelerde motor ya n de i tirin lambas yanarsa, motor ya n derhal de i tirin.

1
2
3 & 17

5

7
8

Araç a r ko ullar alt nda kullan l yorsa: k sa mesafeli kullan mda, a r rölanti veya tozlu
ko ullarda kullan mda motor ya ve filtresinin daha s k de i tirilmesi gerekebilir.
Herhangi bir araç sistemindeki s v kayb bir soruna i aret edebilir. Sistem kontrol edilmeli ve
onar lmal ve s v seviyesi düzeltilmelidir. Gerekti inde s v ekleyin.
Düzenli olarak tozlu ko ullarda sürüldü ünde, filtreyi daha s k kontrol edin.
Düzenli olarak tozlu ko ullarda sürüldü ünde, filtrenin daha s k de i tirilmesi gerekebilir.
Fren borular nda ve hortumlar nda gözle s k ma, s z nt , çatlama, sürtünme vb. kontrolü
yap n. Diskli fren balatalar n n a nmalar n ve disk yüzeylerinin durumunu kontrol edin.
Kampanal fren balatalar nda/pabuçlar nda a nma veya çatlama kontrolü yap n Tamburlar,
tekerlek silindirleri, semerler, el freni vb. dahil di er fren parçalar n kontrol edin.
Ön ve arka süspansiyon ve direksiyon sistemlerinde gözle hasar, gev emi veya eksik parça
veya a nma belirtisi kontrolü yap n. Servo direksiyon parçalar nda s k ma, çatlama,
sürtünme vb. kontrolü yap n.
Silecek lastiklerinde a nma, çatlama veya kirlenme kontrolü yap n. Kirlenmi olan ön cam ve
silecek lastiklerini temizleyin. A nm veya hasar görmü olan silecek lastiklerini de i tirin.
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Bak m Maddesi
12

13

14

16

Otomatik anz man
için genel uyar

Not
Araç a r ko ullar alt nda kullan l yorsa: Araç da l k arazide kullan l yorsa ya da araç ile çok
s k römork çekilirse fren s v s n n daha s k de i tirilmesi gerekebilir.
Hortumlar gözle kontrol edin ve çatlam , i mi veya rengi bozunmu olan hortumlar
de i tirin. Tün borular , ba lant parçalar n ve kelepçeleri kontrol edin; gerekti inde orijinal
parçalarla de i tirin. Arac n do ru olarak çal mas n sa lamak için, so utma sisteminde ve
bas nç kapa nda bir bas nç testi yap lmas ve radyatör ile klima kondansatörünün d tan
temizlenmesi önerilir.
Emniyet kemeri an msat c lambas n n ve emniyet kemeri parçalar n n do ru çal t klar ndan
emin olun. Ba ka bir gev emi veya hasar görmü emniyet kemeri sistemi parças olup
olmad n kontrol edin. Emniyet kemeri sisteminin çal mas n önleyecek herhangi bir ey
buldu unuzda, onar lmalar n sa lay n. A nm veya saçaklanm emniyet kemerlerini
de i tirin.
Tüm anahtar kilidi silindirleri, kap mente eleri ve mandallar ile bagaj kapa mente elerini ve
mandallar n ya lay n. Korozif ortamlarda kullan lan araçlar n daha s k ya lanmalar gerekir.
Temiz bir bezle contalara silikon gres sürerek servis ömürlerini uzat n, daha s zd rmaz,
s k maz ve g c rdamaz olmalar n sa lay n.
Araç genel olarak alt k s mda belirtilen ko ullardan bir veya birden fazlas alt nda
kullan l yorsa, otomatik anz man ya n ve filtresini de i tirin:
D hava s cakl n n 90 F (32 C) ve üzerinde oldu u a r ehir trafi inde kullan ld
Arac n da l k arazide kullan lmas .
Araç ile s k s k römork çekilmesi.
Arac n; taksi, polis arabas ya da da t m arac olarak kullan lmas .

nda.
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Bak m Maddesi
Kemerler için genel
uyar
Tümü için genel uyar
Lastik durumu ve
i irme bas nc
Tekerlek ayar

Not
Y pranma, derin çatlak veya hasarlara kar
de i tirin.

kay

gözle kontrol edin. Gerekirse kay

Tüm sistemleri hata veya t kan kl k ve hasarl /eksik parçalara kar
parçalar de i tirin. A r a nma olan tüm parçalar de i tirin.

kontrol edin. Gereken

Lastik durumu sürü ten önce denetlenmelidir ve, arac n za yak t doldurdu unuz her sefer,
veya en az ayda bir, lastik bas nç göstergesini kullanarak lastik bas nc n kontrol edin.
Gerekiyorsa tekerleklerin yerlerini de i tirin ve balanslar n ayarlay n.
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lave servis
A r hizmet ko ullar nda kullan m
A a daki durumlardan en az ndan
bir tanesi s kça ya an yorsa a r
hizmet ko ullar söz konusudur:
Arac n z genellikle 10 km den
daha az bir mesafede
kullan yorsan z.
Yayg n olarak rölanti devrinde
kullan mda ve/veya çok s k
dur-kalk durumunun ya and
trafik ak lar nda.
Arac n tozlu yollarda kullan lmas .
Arac n da ya da tepe yollar nda
kullan lmas nda.
Römork çekilmesinde.
Atmosfer s cakl n n 32 C ve
üzerinde oldu u a r ehir
trafi indeki sürü lerde.
Arac n; bir taksi, polis arabas ya
da da t m arac olarak
kullan lmas nda.

Arac n s kl kla s f r n alt ndaki
atmosfer s cakl klar nda
kullan lmas .
Polis arac , taksi ve sürücü kursu
araçlar a r hizmet kullan m
ko ullar s n f na girmektedir.

Tavsiye edilen s v lar ve
ya lay c lar ve parçalar
Tavsiye edilen s v lar ve
ya lay c lar

Araç a r hizmet ko ullar nda
kullan ld nda servis ve bak mlar n
normalden daha s k yap lmas n
gerektirebilir.

Sadece denenmi ve onaylanm
ürünleri kullan n. Onaylanmam
maddelerinin kullan lmas nedeniyle
olu mu olan hasarlar, garanti
kapsam na girmez.

Özel kullan m ko ullar na ba l
olarak gereken servis i lemleri için
teknik bilgi al n z.

{Uyar
letim maddeleri tehlikelidir ve
zehirli olabilir. Bu yüzden dikkatlice
kullan lmal d r. Ambalaj üzerinde
belirtilen uyar lar dikkate al n z.
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Motor Ya
Motor Ya Kalitesi ve Viskozite
S n f ile tan mlan r. "Kalite" ve
"Spesifikasyon" bu anlamda ayn
terimlerdir. Kullan lacak Motor Ya
seçiminde Moto Ya Kalitesi, ya n
Viskozitesinden daha fazla öneme
sahiptir. Ya Kalitesi motorun temiz
tutulmas n , a nmaya kar
korunmas n ve ya ömrünün
kontrolünü sa lar, Viskozite s n f ise
belli s cakl k derecelerindeki ya
kal nl hakk nda bilgi verir.

Servis için Motor Ya

Kalitesi

dexos 2

Do ru Motor Ya n n seçimi
Do ru Motor Ya seçmek hem Ya
Özelliklerine hem de SAE Viskozite
S n f na ba l d r.
Dexos Onay Logosuna sahip
Motor Ya lar n sorun ve kullan n.
Arac n z n artlar na uygun olan
ya lar n ambalajlar üzerinde
dexos Onay Logosu olmal d r.

Motor Ya seviyesinin
tamamlanmas
Farkl marka ve özellikte Motor
Ya lar gerekli ya kalitesi ve
viskozite özelliklerine sahip olduklar
sürece birbirine kar t r labilir.
2398375

Bu Logo ya n GM taraf ndan
dexos Özelli ine uygun olarak
onayland n belirtir.
Arac n z n motoru fabrikada dexos
onayl Motor Ya ile doldurulmu tur.
Sadece dexos Standartlar na
uygunlu u onaylanm Motor Ya
veya uygun Viskozite S n f na sahip
e de er bir motor ya kullan n.
Tavsiye edilen veya e de er Motor
Ya lar n n kullan lmamas araç
garantisi kapsam n n d nda kalan
motor hasarlar na sebep olabilir.
Motor ya n n dexos standartlar na
uygun olup olmad ndan emin
de ilseniz servisinize dan n z.

E er gereken kalitede Motor Ya
temin edilemiyorsa, maksimum 1 litre
ACEA A3/B4 veya ACEA A3/B3 veya
ACEA C3 Kalitesinde ya
kullan labilir (her ya de i iminin
aras nda bir defa).
Viskozite do ru olmal d r.
Sadece ACEA A1/B1 veya ACEA
A5/B5 S n f motor ya lar n n
kullan m , belirli i letim ko ullar
alt nda uzun dönemde motora zarar
verdiklerinden dolay yasaklanm t r.

Motor Ya

Katk Maddeleri

lave motor katk maddelerinin
kullan lmas hasarlara ve garanti
hakk n n silinmesine yol açabilir.
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Motor Ya

Viskozite S n flar

SAE Viskozite S n f , ya n kal nl
ile ilgili bilgi verir.
Çok Dereceli Ya lar n viskozite
endeksi iki rakam ile gösterilir:
lk rakam (sonunda W harfi bulunur)
dü ük s cakl ktaki Viskoziteyi
simgelerken, ikinci rakam yüksek
s cakl ktaki Viskoziteyi gösterir.

Viskozite S n flar na sahip ya lar
kullanmay n.
Dü ük hava s cakl klar nda
kullan m:
Arac n z s cakl n -25
nin alt nda
oldu u çok so uk bölgelerde
çal t rd n zda, Viskozite S n f
SAE 0W-xx kullan lmal d r. Bu
Viskozite S n f na sahip do ru ya
a r dü ük hava s cakl klar nda daha
kolay motor start sa lar.

So utma suyu ve antifriz

Gerekli Viskozite S n f na sahip bir
ya seçerken mutlaka dexos
standartlara uyan motor ya lar n
seçiniz.

So uk iklim ko ullar na sahip
ülkelerde so utma s v s , yakla k
olarak -50
ye kadar dona kar
koruma sa lar. Yo unluk tüm y l
boyunca kontrol edilmelidir.

-25

ye kadar : 5W-30, 5W-40.

-25 C ve alt na kadar: 0W-30,
0W-40.
SAE viskozite s n f , ya n kal nl
ile ilgili bilgi verir.
TEL119A

Arac n z için en uygun Viskozite
S n f SAE 5W-30 dur. SAE 10W-30,
10W-40 veya 20W-50 gibi di er

lk rakam (sonunda W harfi bulunur)
dü ük s cakl ktaki viskoziteyi
simgelerken, ikinci rakam yüksek
s cakl ktaki viskoziteyi simgeler.

Çok dereceli ya lar n viskozite
endeksi iki rakam ile gösterilir.

Organik asit tipli, uzun ömürlü
so utma s v s (LLC) kullan n z.
Il man iklim ko ullar na sahip
ülkelerde so utma s v s , yakla k
ye kadar dona kar
olarak -35
koruma sa lar.

Antifriz yo unlu unun gerekli
seviyede kalmas n sa lay n.
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Servisi ve Bak m

Ek korozyon korumas veya hafif
kaçaklar n önlenmesi için kullan lan
so utma suyu katk lar fonksiyon
bozukluklar yaratabilir. Bu tür
so utma suyu katk lar n n
kullan lmas nedeniyle olu an
zararlardan dolay hiçbir sorumluluk
kabul edilmemektedir.

Hidrolik direksiyon hidroli i

Fren hidroli i

Transfer kutusu s v s (AWD)
Sadece sentetik hypoid 75W-90
s v s kullan n.

Sadece bu araç için kullan m na
müsaade edilen fren hidroli i kullan n
(DOT 4).
Fren hidroli i zamanla atmosferden
nem emdi inden dolay fren etkisi
dü ebilir. Bundan dolay güvenli iniz
için, öngörülen servis aral klar nda
fren hidrolik s v s de i tirilmelidir.
Fren hidroli ini sadece kapal
kaplarda muhafaza edin (nem
emilimini önlemek için).
Fren hidroli i s v s n n
kirlenmedi ine emin olun.

Sadece Dexron VI kullan n.

Manuel anz man ya
Sadece Castrol BOT 303 kullan n.

Otomatik anz man ya
Sadece Dexron VI kullan n.

Diferansiyel ta y c grubu s v s
(AWD)
Sadece sentetik hypoid 75W-90
s v s kullan n.
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Teknik bilgiler

Araç tan m bilgileri

Tip etiketi

Araç tan t m numaras (VIN)
Araç tan m bilgileri.......................347
Araç bilgileri.................................349

C11D9001A

C11E8003A

Araç tan m numaras (VIN) ön
bölmenin ortas na kaz nm t r.

Tip etiketi sürücü kap s n n
çerçevesindedir.
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Teknik bilgiler

C11E8002A

Baz modellerde bu etiket motor
bölmesinde bulunur.
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Araç bilgileri
Motor verileri
Motor

2.4D

3.0 D

2.0 DSL

4

6

4

Deplasman [cc]
Güç [kW] / dev/dak

2384
123 / 5600

2997
190 / 6900

1998
120 / 3800

Maks. tork [Nm] / dev/dak
Yak t türü

230 / 4600

288 / 5800

1750~2250 de 400
Dizel

2.4D

3.0 D

2.0 DSL

190 (FWD)
186 (AWD)

-

-

175

198

187

Silindir say s

Benzin

Performans
Azami h z

Manüel transaks (km/h)
Otomatik transaks (km/h)
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Teknik bilgiler

Yak t tüketimi - CO 2 emisyonlar
2.4D
FWD MT

2.4D
AWD MT

2.4D
AWD AT

3.0D
AWD AT

2.0 DSL
FWD AT

12,2
7,1

12,3
7,6

12,6
7,5

14,5
8,3

9,9
6,5

8,9
210

9,3
218

9,3
219

10,5
245

7,7
203

2.4D
5 koltuklu

2.4D
7 koltuklu

3.0D
5 koltuklu

3.0D
7 koltuklu

2.0 DSL
7 koltuklu

MT
AT

1768~1848
-

1793~1873
-

-

-

1978~2058

MT

1843~1923

1848~1948

-

-

-

AT

1868~1948

1893~1973

1890~1970

1915~1995

ehir içi trafikte [l/100km]
ehir d trafikte [l/100 km]
Birle ik [l/100 km]
CO2 [g/km]

Bo a rl k
Sürücü (75 kg) ile

Önden çeki li (kg)
Tüm tekerlerden çeki li (kg)
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Araç ebatlar
Uzunluk [mm]

4673

Geni lik [mm]
Yükseklik (port bagaj ile) [mm]

1849
1756

Dingiller aras aç kl k [mm]

2707

z (ön) [mm]

1569

z (arka) [mm]

1576

Minimum dönme yar çap [m]

11,87

Kapasiteler ve teknik özellikler
Motor

2.4D

3.0 D

4,7

5,7

Yak t deposu [l]
Motor ya

[l]

D ZEL

65
5,4
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Teknik bilgiler

Lastik hava bas nçlar
Bas nç (psi/bar/kPa)

Tekerlek ebad
Ön

Lastik ebad

Arka

4 yolcudan az : 35/2,4/240
(Eko. bas nç : 38/2,6/260)

4 yolcudan az : 35/2,4/240
(Eko. bas nç : 38/2,6/260)

19x7J

5 yolcudan fazla, römork çekme ile :
35/2,4/240

5 yolcudan fazla, römork çekme ile :
41/2,8/280

16X4T

60/4,2/420

60/4,2/420

235/60R17

17x7J

235/55R18

18x7J

235/50R19
T155/90R16
(Geçici)
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Mü teri bilgileri 353

Mü teri bilgileri

Araç verilerinin
kaydedilmesi ve gizlilik
Veri Toplama Merkezi

Araç verilerinin kaydedilmesi
ve gizlilik ......................................353

Araçta baz araç bilgilerini gözleyip
denetleyen birçok geli mi sistem
mevcuttur. Baz veriler, tespit edilen
ar zan n tamirini kolayla t rmak için
normal çal ma esnas nda
kaydedilebilir, baz veriler de sadece
bir çarpmada veya çarpmaya yak n
bir olayda haf zaya al n r ve bu i lem
veri toplama merkezi (EDR) isimli
sistem taraf ndan yap l r.
Sistem arac n durumu ve nas l
kullan ld bilgilerini kaydeder.
Bu bilgileri okumak için özel donan m
ve araç bilgilerine eri im gereklidir.
Bu i lem araç servise
götürüldü ünde yerine getirilir.
Baz bilgiler elektronik olarak GM
global ar za te his sistemine aktar l r.
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AM-FM Radyo............................ 125
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Anahtarlar .................................... 17
Anti blokaj fren sistemi (ABS) .... 242
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Araç bilgisayar .......................... 105
Araç ebatlar .............................. 351
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Arka Cam Anteni........................ 127
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Arka görü kameras (RVC) ...... 256
Arka k s mdaki e ya muhafaza
bölümü......................................... 76
Arka koltuklar............................... 47
........ 102
Arka Lamba Gösterge I
Arka lambalar, dönü sinyalleri
ve geri vites lambalar ................ 299
Arka sis far lambas .................. 102
Arka sis farlar ............................ 114
Ayarlanabilir havaland rma
ç k lar ...................................... 222
Ayna Ayar ..................................... 6

Cam Silme ve Y kama
Sistemleri..................................... 11
Cam y kama suyu...................... 292
CD Çalar .................................... 127

B

Deponun doldurulmas ............... 259
Direksiyon Ayar ............................. 6
Direksiyon simidi ayar ................. 81
Direksiyondaki kumanda tu lar ... 82
Dizel motorlar için yak t.............. 258
Dizel partikül filtresi.................... 231
Dizel yak t filtresi........................ 295
D Ayd nlatma .............................. 9
D bak m................................... 333
D bükey ayna ............................ 30
D lamba kumanda elemanlar . 109
Dönü sinyalleri ........................... 94
Dönü ve erit de i tirme
sinyalleri..................................... 113

Bagaj Bölmesi Örtüsü.................. 76
Bagaj bölümü............................... 76
Bagaj filesi ................................... 77
Bagaj kap s (Hatchback) ............ 24
BA LANGIÇ ................................ 14
Ba lang ç................................... 158
Benzinli motorlar için yak t......... 257
Bir arac n kontrolü ..................... 227

C
Cam sileceklerinin
de i tirilmesi.............................. 296

Ç
Çakmak........................................ 88
Çocuk emniyet sistemi................. 61
Çocuk Emniyet Sistemi Montaj
Noktalar ...................................... 64

D

Dörtlü ikaz fla örü ...................... 112
Dü ük yak t seviyesi uyar s
lambas ...................................... 101

E
El freni........................................ 243
Elektrik kumandal camlar............ 33
Elektrik kumandal yan aynalar .... 31
Elektronik Klima Sistemi ............ 221
Elektronik stabilite kontrolü
(ESC) ......................................... 245
Elektronik Stabilite Kontrolü
(ESC) kapal lambas ................... 99
Elektronik Stabilite Kontrolü
(ESC) kontrol lambas .................. 99
.............................. 102
Emniyet
Emniyet kemeri .............................. 5
Emniyet kemeri an msat c lar ...... 94
Emniyet kemerleri ........................ 51
Emniyet kilitleri ............................. 23
En k sa sürede bir servise
ba vurun lambas ......................... 96

F
Far y kay c .................................. 86
Far n otomatik olarak aç lmas ... 109
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G
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Giri ayd nlatmas ....................... 117
Gösterge paneli ayd nlatmas ..... 115
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ç bak m ..................................... 335
ç lambalar ................................. 300
çecek tutucular .......................... 73
ni kontrol sistemi lambas .......... 98

H

I
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kemerinin kullan m ...................... 55
Hava giri i................................... 223
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Immobilizer lambas ................... 101
Is tma ve havaland rma sistemi . 209
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Is tmal Aynalar ............................ 32
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J
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K
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.......................... 103
Kap kilitleri .................................. 20
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Katalitik konvertör ...................... 232
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Kilometre saati ............................. 90
Kilometre sayac .......................... 91
K lastikleri................................ 308
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Ö
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P
Park etme............................. 15, 230
Perde hava yast sistemi ........... 59
Performans ................................ 349
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Profil derinli i ............................. 310
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U
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Ultrasonik park sensörleri .......... 252
........ 102
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Üç noktal emniyet kemerleri........ 53
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V
Veri Toplama Merkezi................ 353
Vites kolu ................................... 234

Y
Yak t ekonomisi
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